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INFO-QUEST A.E.B.E. 

 
               ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

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

 

 

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, κ.κ. Θεόδωρος Φέσσας, Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος, 
Κουτσουρέλη Ευτυχία, Αντιπρόεδρος ∆Σ, και Εφορακόπουλος ∆ηµήτριος, Αντιπρόεδρος ∆Σ, υπό την ως άνω 
ιδιότητα τους, δηλώνουν ότι, εξ όσων γνωρίζουν : 
 

• Οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Info-Quest A.E.B.E. (η 
Εταιρεία), οι οποίες καταρτίσθηκαν για την χρήση 1/1-31/12/2008, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του 
παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα χρήσεως της Εταιρείας καθώς και των εταιρειών 
που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο (ο Όµιλος). 

• Η συνηµµένη Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις 
επιδόσεις και την θέση της Εταιρείας Info-Quest Α.Ε.Β.Ε., καθώς και των εταιρειών που 
περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, συµπεριλαµβανοµένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων 
και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζουν. 

 

        Καλλιθέα, 23 Μαρτίου 2009 

 

                 -Ο-                  -Η-                        -Ο- 

        Πρόεδρος και                                              Αντιπρόεδρος                                           Αντιπρόεδρος 

  ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

 

   Θεόδωρος Φέσσας                                     Κουτσουρέλη Ευτυχία                          Εφορακόπουλος ∆ηµήτριος 
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Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική Γενική 
Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων 

της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία 
 ΙNFO-QUEST Α.Ε.B.Ε. 

Ανώνυµη Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία Προϊόντων & Υπηρεσιών 
Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 
Για την χρήση 1.1.2008 – 31.12.2008 

 

Καλλιθέα, 23 Μαρτίου 2009 

  

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, 

 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, τον Ν.3556/2007 και το καταστατικό της 
Εταιρείας σας υποβάλουµε για την κλειόµενη χρήση από 01/01/2008 έως 31/12/2008 την 
ετήσια έκθεση του διοικητικού συµβουλίου, η οποία περιλαµβάνει και τις πληροφορίες της 
παρ.7 του αρ.4 του Ν.3556/2007, τις ελεγµένες ενοποιηµένες και εταιρικές οικονοµικές 
καταστάσεις, τις σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων και την έκθεση ελέγχου του 
ορκωτού ελεγκτή λογιστή. 

 

• Γενικά που αφορούν τη Εταιρεία και τον Όµιλο 

Η κλειόµενη εταιρική χρήση είναι η εικοστή δεύτερη κατά σειρά και καλύπτει την χρονική περίοδο 
από την 1η Ιανουαρίου 2008 έως και την 31η ∆εκεµβρίου 2008. 

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

Ο Ισολογισµός, οι Καταστάσεις Αποτελεσµάτων Χρήσης, Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και  
Ταµειακών Ροών της ως άνω χρήσης όπως δηµοσιεύθηκαν και υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση 
προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας και συντάχθηκαν σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι τα οικονοµικά αποτελέσµατα της Εταιρείας για το 2008 είναι συγκρίσιµα µε 
αυτά του 2007 παρά την απόσχιση του κλάδου «λύσεων και επιχειρηµατικών εφαρµογών 
πληροφορικής» την 30/09/2008 µε ταυτόχρονη απορρόφηση του από την κατά 100% θυγατρική 
εταιρεία Unisystems A.E.E., καθώς τα αποτελέσµατα του αποσχισθέντος κλάδου παρουσιάζονται 
διακριτά ως διακοπείσες δραστηριότητες στην Εταιρεία για την χρήση του 2007. Επιπλέον σε 
επίπεδο Οµίλου τα αποτελέσµατα χρήσεως δεν είναι συγκρίσιµα λόγω της ολικής ενοποίησης κατά 
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το 2008 του υπό-οµίλου Unisystems ενώ στην χρήση 2007 η Unisystems περιλαµβανόταν στον όµιλο  
µε ολική ενοποίηση για το χρονικό διάστηµα 30/04/2007 έως 31/12/2007.  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο επιχειρώντας µια ανασκόπηση επί των εργασιών της Εταιρείας και της 
διαµόρφωσης των στοιχείων του Ισολογισµού και  των Αποτελεσµάτων της κλειόµενης χρήσης, σας 
γνωρίζει τα παρακάτω: 
 
 
Απολογισµός της κλειόµενης χρήσης 01/01/2008 – 31/12/2008 
 
Κατά την κλειόµενη οικονοµική χρήση έλαβαν χώρα τα ακόλουθα σηµαντικά γεγονότα: 
 

- Σύµφωνα µε την από 14 Φεβρουαρίου 2008  υπογραφείσα σύµβαση µεταξύ των εταιρειών Info-
Quest Α.Ε.Β.Ε. και Thrush Investment Holdings Ltd και την έκτακτη Γενική Συνέλευση στης 27 
Φεβρουαρίου 2008 των µετόχων της εταιρείας Quest Ενεργειακή Α.Ε.Β.Ε. πραγµατοποιήθηκε 
αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε παραίτηση των παλαιών µετόχων ύψους ευρώ 4.668.300. Μετά την 
παραπάνω αύξηση η Εταιρεία κατέχει το 55% της θυγατρικής Quest Ενεργειακής Α.Ε.Β.Ε.. Η 
αύξηση κεφαλαίου ενισχύει τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας Quest Ενεργειακής A.E.B.E., η οποία 
σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µέσω ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας (ΑΠΕ). Η Quest Ενεργειακή Α.Ε.Β.Ε. κατά την λήξη της εξεταζόµενης χρήσης συµµετείχε 
σε 23 εταιρείες όπου πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο της ηλεκτρικής ενέργειας. 

- Την 8 Απριλίου 2008 η Εταιρεία απέκτησε µε αγορά επιπλέον ποσοστό 2,11 % της θυγατρικής 
εταιρείας ACS A.E.E.. Το ανωτέρω ποσοστό αντιστοιχεί σε 459.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές. 
Μετά την εξαγορά η Εταιρεία κατέχει το 99,68% της εταιρείας ACS A.E.E.. 

- Τον Απρίλιο του 2008 η κατά 100% θυγατρική εταιρεία Unisystems A.E.E. προχώρησε στην 
µεταβίβαση ακινήτου στην περιοχή του Κολωνακίου επί της οδού Στρ. Συνδέσµου 24 στην εταιρεία 
Κυκλάµινο Α.Ε. Το τίµηµα της πώλησης του ανωτέρου ακινήτου ήταν ύψους ευρώ 16.000.000. Από 
την συναλλαγή προέκυψε κέρδος στις οικονοµικές καταστάσεις της θυγατρικής Unisystems A.E.E. 
ύψους ευρώ χιλ 3.792 και στον Όµιλο ύψους ευρώ 913 χιλ. λόγω προσαρµογής σε εύλογη αξία του 
ανωτέρου ακινήτου µετά την ολοκλήρωση της κατανοµής του τιµήµατος εξαγοράς της ανωτέρω 
θυγατρικής.  

- Κατά το Α΄ εξάµηνο του 2008 ολοκληρώθηκε η σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 3 (∆ΠΧΑ 3) οριστική κατανοµή του συνολικού τιµήµατος εξαγοράς 
της εταιρείας Unisystems A.E.E.. Η επίδραση της κατανοµής του τιµήµατος εξαγοράς της 
θυγατρικής εταιρείας στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζεται αναλυτικά και στις 
συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις στην σηµείωση 42 (Επιχειρηµατικές συνενώσεις).       

- Τον Ιούλιο του 2008 η Γαλλική εταιρεία EDF-EN, θυγατρική του Οµίλου EDF και η Info-Quest 
A.E.B.E. ολοκλήρωσαν τις συµφωνίες για την από κοινού ίδρυση Joint Venture σχήµατος που θα 
δραστηριοποιηθεί στην ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία έργων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 
στην Ελλάδα. Το ανωτέρω σχήµα υλοποιήθηκε την 5η Αυγούστου 2008 µε την ίδρυση κοινής 
επενδυτικής εταιρείας µε την ονοµασία "ΑΝΕΜΟΠΥΛΗ" ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε και 
µετοχικό κεφάλαιο ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) Ευρώ, στην οποία συµµετέχουν ισότιµα µε 
ποσοστό (50%-50%) οι δύο Όµιλοι µέσω των θυγατρικών τους εταιρειών EDF-EN Greece και της 
Quest Ενεργειακής αντίστοιχα. 
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- Εντός του Ιουλίου του 2008 υποβλήθηκε αίτηµα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την διαγραφή 
των µετοχών της θυγατρικής εταιρείας Unisystems από το Χρηµατιστήριο Αθηνών σε εκτέλεση της 
από 11.06.2008 σχετικής απόφασης της τακτικής γενικής συνέλευσης των µετόχων, δεδοµένου ότι 
µετά από την επιτυχή δηµόσια πρόταση µοναδικός µέτοχος της θυγατρικής εταιρείας κατέστει η 
Εταιρεία Info-Quest Α.Ε.Β.Ε.. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 
490η/31.10.2008 συνεδρίασή του ενέκρινε τη διαγραφή των µετοχών της εταιρείας Unisystems. 

- Κατά τη διάρκεια του 2008 ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος της χρήσης 2007 της 
Εταιρείας. Από τον έλεγχο προέκυψε συνολική φορολογική επιβάρυνση ποσού € 546.593,85 για το 
µεγαλύτερο µέρος της οποίας είχε σχηµατισθεί σχετική πρόβλεψη.  
- Λόγω της πρωτοφανούς οικονοµικής κρίσης στο παγκόσµιο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και στην 
παγκόσµια οικονοµία κατά το ∆΄ τρίµηνο του 2008, αλλά και σύµφωνα µε τα απαιτούµενα από τα 
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, η Εταιρεία αποφάσισε να επανεξετάσει τις αξίες 
όλων των συµµετοχών της σε θυγατρικές εταιρείες, συγγενείς και διαθέσιµα προς πώληση µε 
γνώµονα τις οικονοµικές επιδόσεις αυτών αλλά και την απεικόνιση από την διαµορφούµενη από την 
κρίση πλέον πραγµατικότητα. 
Με βάση τα ανωτέρω η Εταιρεία προχώρησε µε έντονα αυξηµένο το αίσθηµα της συντηρητικότητας 
στις παρακάτω αποµειώσεις / διαγραφές συµµετοχών της :  
 
- Unisystems : Η Εταιρεία Unisystems µε τις θυγατρικές της, που αποκτήθηκε κατά 100% σταδιακά 
µέσα στην χρήση 2007 είχε αξία στα «βιβλία» της Εταιρείας Info-Quest € 98.405 χιλ., η οποία 
διαµορφώθηκε αφενός από το τίµηµα της εξαγοράς της € 77.170 χιλ και αφετέρου από την 
απορρόφηση σε αυτήν του κλάδου «λύσεων και επιχειρηµατικών εφαρµογών πληροφορικής» της 
30/09/2008 και από την συγχώνευση µε την θυγατρική εταιρεία της Info-Quest, Decision AE κατά € 
21.235 χιλ..  
Κατά το 2ο εξάµηνο του 2007 και σχεδόν ολόκληρο το 2008, η εν λόγω εταιρεία βρίσκονταν σε µία 
διαρκή αναδιάρθρωση, έτσι ώστε να µπορέσει να ανταποκριθεί µε επιτυχία στις απαιτήσεις ενός 
καινούριου σχήµατος στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά των ολοκληρωµένων πληροφορικών 
συστηµάτων. 
Στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης της Unisystems, η διοίκηση της εταιρείας, προχώρησε σε 
αναθεωρηµένους προϋπολογισµούς και πλάνα, καθώς επίσης και σε εκτεταµένες προβλέψεις 
αποµείωσης αποθεµάτων και απαιτήσεων. 
Ως αποτέλεσµα των παραπάνω ήταν ο αρκετά σοβαρός επηρεασµός των αποτελεσµάτων της χρήσης 
2008, που διαµορφώθηκαν σε ζηµίες € 10,9 εκατ. µετά φόρων. Οι ζηµιές αυτές σε καµία περίπτωση 
δεν αντικατοπτρίζουν την έως την χρήση του 2007 κερδοφόρα εταιρεία αλλά είναι αποτέλεσµα 
εκτεταµένων προβλέψεων, αποµειώσεων αλλά και κόστους της αναδιάρθρωσης της θυγατρικής 
εταιρείας. Απόδειξη είναι η απουσία σοβαρής δανειακής επιβάρυνσης.   
Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, το αποτέλεσµα της Unisystems 
στην χρήση 2008 θεωρείται ένδειξη για αποµείωση της τόσο στα αποτελέσµατα της µητρικής 
εταιρείας όσο και στον Όµιλο. Η Info-Quest κατόπιν της διαµόρφωσης των αποτελεσµάτων της 
Unisystems και παρόλο που σε κάθε περίπτωση τα αποτελέσµατα της Unisystems µπορούν να 
χαρακτηρισθούν µε τον όρο «έκτακτα», προχώρησε σε επανεκτίµηση της αξίας της συµµετοχής της 
στην τελευταία. 
Το αποτέλεσµα της επανεκτίµησης της εταιρείας Unisystems επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της 
µητρικής εταιρείας Info-Quest κατά € 28 εκατ., καθώς η Unisystems επανεκτιµήθηκε σε αξία € 70 
εκατ. µε αντίστοιχο επηρεασµό στα ενοποιηµένα αποτελέσµατα κατά € 11,5 εκατ., αφού σε 
ενοποιηµένο επίπεδο διαγράφθηκε όλη η σχηµατισµένη υπεραξία που αντιστοιχούσε στην εξαγορά 
της εταιρείας Unisystems. 
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- Unitel AE : Μετά από απόφαση της Γ.Σ. των µετόχων της ως άνω θυγατρικής εταιρείας την 30 
∆εκεµβρίου 2008, η εταιρεία τέθηκε σε εκκαθάριση, καθώς δεν συνέτρεχαν οι λόγοι για τους οποίους 
είχε συσταθεί. Αποτέλεσµα της ανωτέρω απόφασης ήταν η επανεκτίµηση της αξίας της εταιρείας η 
οποία και επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της Info-Quest κατά € 1,4 εκατ.. 
 
- Quest Cyprus: Λόγω των ζηµιών της θυγατρικής εταιρείας της Quest Cyprus, Unisystems 
information technology systems SRL, από την χρήση του 2007,  η Info-Quest επανεκτίµησε την αξία 
της θυγατρικής της, µε συνέπεια να µειώσει τα αποτελέσµατα της κατά € 0,5 εκατ.. 
 
- Softbrands : Η εταιρεία, που περιλαµβάνεται στα Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που είναι 
διαθέσιµα προς πώληση, είναι εισηγµένη σε χρηµαταγορά των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής όπου 
και διαπραγµατεύεται. Κατά την κλειόµενη χρήση, πραγµατοποιήθηκε αποµείωση της αξίας της 
συµµετοχής µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων ύψους € 2 εκατ., επιπλέον έγινε προσαρµογή σε 
εύλογη ύψους € 1,8 εκατ..        
 
 
 
Γενικά στοιχεία που αφορούν την Εταιρεία 
 

Οι  Καθαρές Πωλήσεις της Εταιρείας ανήλθαν σε € 259,9 εκατ., σηµειώνοντας αύξηση κατά 22%, 
η οποία οφείλεται κατά 14% σε πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών προς την θυγατρική εταιρεία 
Unisystems και κατά 8% από την αύξηση των πωλήσεων σε πελάτες εκτός Οµίλου.   
 

Τα Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης  ανήλθαν σε ζηµίες €  31,4 εκατ. , έναντι κερδών € 5,0  εκατ. το 
2007. Η ιδιαίτερα µεγάλη µείωση οφείλεται κατά κύριο λόγο στις απαξιώσεις  συµµετοχών. Όπως 
αναφέρεται και αναλυτικά παρακάτω το ύψος των διαγραφών µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων 
της Εταιρείας ανέρχεται σε € 33 εκατ..    

Τα κέρδη / (ζηµιές) προ Φόρων ανήλθαν σε ζηµίες  € 34,9 εκατ., έναντι κερδών € 4,9 εκατ. την 
προηγούµενη χρήση. 
 
Τα κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ανήλθαν σε ζηµίες € 30,4 εκατ., έναντι ζηµιών µετά από 
φόρους και διακοπείσες δραστηριότητες € 3,6 εκατ. την προηγούµενη χρήση. 
 
Τα Ενσώµατα  & Άϋλα Περιουσιακά στοιχεία αυξήθηκαν κατά € 2,0 εκ. κυρίως λόγω της 
αποπεράτωσης της ανέγερσης του κτιρίου επί της οδού Αλ. Πάντου 19-23. 
 
Οι συµµετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις ανήλθαν σε € 98,9 εκατ., σηµειώνοντας µείωση € 34 
εκατ.. Η µείωση σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση οφείλεται κυρίως στην αποµείωση της 
συµµετοχής στην θυγατρική Unisystems κατά € 28 εκατ., στην αποµείωση της θυγατρικής εταιρείας 
Unitel AE κατά € 1,4 εκατ. λόγω έναρξης εκκαθάρισης και στην πώληση των θυγατρικών Globestar 
LLC και Quest Albania. 
    
Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση  ανήλθαν σε € 11,0 εκ. έναντι € 14,3 
εκατ. την προηγούµενη χρήση. Η µείωση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγω στην αποµείωση µέσω της 
κατάστασης των αποτελεσµάτων της Εταιρείας, της συµµετοχής στην εταιρεία «Softbrands» κατά € 2 
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εκατ. και σε επανεκτίµηση αξίας συµµετοχών κατά € 1,2 εκατ..  

Τα αποθέµατα παρέµειναν σταθερά σε € 20 εκατ..    

Οι απαιτήσεις από πελάτες εµφανίζονται αυξηµένες κατά € 12 εκ. κυρίως λόγω της αύξησης των 
πωλήσεων σε µεταπωλητές λιανικής.   

Τα Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω κατάστασης αποτελεσµάτων  
ανέρχονται σε € 0,2 εκατ. έναντι € 0,9 εκατ. την προηγούµενη χρήση και   αφορούν µετοχές εταιρειών 
εισηγµένων στο Χ.Α.. 

Τα Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ανέρχονται σε € 1 εκατ. και αφορούν µετρητά, καταθέσεις 
όψεως και προθεσµίας. 

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 34,1 εκ. και το αποθεµατικό υπέρ το άρτιο σε  € 
40,1 εκ.  

Τα βραχυπρόθεσµα δάνεια ανέρχονται σε € 53,3 εκατ. έναντι € 35,3 εκατ. την προηγούµενη χρήση 
σηµειώνοντας αύξηση 51% κυρίως λόγω της αύξησης των απαιτήσεων . 

 
Γενικά στοιχεία που αφορούν τον Όµιλο 
 

Οι Ενοποιηµένες Πωλήσεις του Οµίλου ανήλθαν σε € 458,6 εκατ. αυξηµένες κατά 3,3% έναντι € 
443,8 εκατ. του έτους 2007. Τα ποσά δεν είναι συγκρίσιµα λόγω της µη ολικής ενσωµάτωσης της 
θυγατρικής Unisystems για το χρονικό διάστηµα 01/01/2007 έως 30/04/2007.   

 

Τα ενοποιηµένα κέρδη / (ζηµιές) προ Φόρων ανήλθαν σε ζηµίες € 32,5 εκατ. έναντι κερδών € 4,4 
εκατ. το έτος 2007. Η πολύ σηµαντική µεταβολή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην απαξίωση της 
υπεραξίας (Goodwill) που είχε προκύψει από την εξαγορά της θυγατρικής Unisystems ύψους 11,5 
εκατ. αλλά και στις ζηµιές προ φόρων της τελευταίας για την χρήση 2008, ύψους 13,4 εκατ. 

 

Τα ενοποιηµένα κέρδη / (ζηµιές) µετά από Φόρους και προ ∆ικαιωµάτων Μειοψηφίας ανήλθαν 
σε  ζηµίες € 26,95 εκατ. έναντι ζηµιών € 6,4 εκατ. το έτος 2007.  

 

Τα ενοποιηµένα κέρδη / (ζηµιές) µετά από Φόρους και µετά από τα ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 
ανήλθαν σε ζηµίες € 26,4 εκατ. έναντι ζηµιών € 7,3 εκατ. το έτος 2007.  

 

Οι απαιτήσεις από πελάτες εµφανίζονται αυξηµένες κατά € 18 εκατ. σε σχέση µε την προηγούµενη 
χρήση, κυρίως λόγω απαιτήσεων από το Ελληνικό δηµόσιο.  

 

Τα αποθέµατα εµφανίζονται µειωµένα κατά € 4,5 εκατ. σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση, 
κυρίως λόγω της ορθολογικότερης διαχείρισης του κυκλώµατος των αποθηκών αλλά και 
προβλέψεων  που σχηµατίστηκαν για αποµείωση. 
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Οι βασικότεροι αριθµοδείκτες που απεικονίζουν την οικονοµική διάθρωση, την απόδοση 
και διαχειριστική πολιτική της Εταιρείας είναι οι ακόλουθοι: 

31/12/2008 31/12/2007
Κυκλοφορούν ενεργητικό 136.118 46,25% 133.398 41,47%
Σύνολο ενεργητικού 294.306 321.677

Ίδια κεφάλαια 197.674 204,57% 243.813 313,12%
Σύνολο υποχρεώσεων 96.631 77.865

Ίδια κεφάλαια 197.674 124,96% 243.813 129,50%
Πάγιο ενεργητικό 158.188 188.279

Κυκλοφορούν ενεργητικό 136.118 142,33% 133.398 173,42%
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 95.634 76.921

Κεφάλαιο  κινήσεως 40.484 29,74% 56.478 42,34%
Κυκλοφορούν ενεργητικό 136.118 133.398

31/12/2008 31/12/2007
Καθαρά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως -30.440 -11,71% -2.897 -1,36%
Πωλήσεις αποθεµάτων & υπηρεσιών 259.877 213.092

Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως προ φόρων -34.851 -17,63% 4.933 2,02%
Ίδια κεφάλαια 197.674 243.813

Μικτά αποτελέσµατα 21.795 8,39% 15.081 7,08%
Πωλήσεις αποθεµάτων & υπηρεσιών 259.877 213.092

Πωλήσεις αποθεµάτων και υπηρεσιών 259.877 131,47% 213.092 87,40%
Ίδια κεφάλαια 197.674 243.813

Απαιτήσεις από πελάτες 97.138 85.044
Πωλήσεις αποθεµάτων & υπηρεσιών 259.877 243.813

Απαιτήσεις από πελάτες 97.138 85.044
Σύνολο υποχρεώσεων 96.631 77.865

Χ  360 

Χ  360 

362

135 Ηµέρες

Αριθµοδείκτες διαχειριστικής πολιτικής

Ηµέρες Χ  360 

Χ  360 393

126

Ηµέρες

Αριθµοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

Ηµέρες

Αριθµοδείκτες οικονοµικής διάρθρωσης

 

Ο δείκτης µικτά αποτελέσµατα προς συνολικές πωλήσεις κυµαίνεται σχεδόν στα επίπεδα της 
προηγούµενης χρήσης. Η ρευστότητα της Εταιρείας παρουσιάζεται µειωµένη σε σχέση µε την 
προηγούµενη χρήση. Η επιδείνωση του δείκτη Καθαρών Αποτελεσµάτων Εκµετάλλευσης προς το 
Σύνολο Πωλήσεων οφείλεται κυρίως στην αποµείωση των συµµετοχών της Εταιρείας κατά την 
κλειόµενη χρήση και όχι σε επιδείνωση λειτουργικών δραστηριοτήτων. Το παραπάνω, 
επιβεβαιώνεται  επισκοπώντας τον δείκτη Μικτού Περιθωρίου Κέρδους ο οποίος παρουσιάζεται 
βελτιωµένος σε σχέση µε πέρυσι. Ο δείκτης ρευστότητας της Εταιρείας παρουσιάζεται µειωµένος 
σε σχέση µε πέρυσι, καθώς κατά την κλειόµενη χρήση η Εταιρεία συνέχισε να εξοφλεί τις 
υποχρεώσεις της προς τους προµηθευτές της γρηγορότερα από ότι εισέπραττε τις σχετικές 
απαιτήσεις από τους πελάτες της.  
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Οι βασικότεροι αριθµοδείκτες που απεικονίζουν την οικονοµική διάθρωση, την απόδοση 
και διαχειριστική πολιτική του οµίλου είναι οι ακόλουθοι: 

31/12/2008 31/12/2007
Κυκλοφορούν ενεργητικό 262.778 69,57% 266.886 66,53%
Σύνολο ενεργητικού 377.742 401.171

Ίδια κεφάλαια 193.291 104,79% 231.906 137,01%
Σύνολο υποχρεώσεων 184.452 169.265

Ίδια κεφάλαια 193.291 169,24% 231.906 195,79%
Πάγιο ενεργητικό 114.211 118.445

Κυκλοφορούν ενεργητικό 262.778 157,63% 266.886 171,10%
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 166.704 155.985

Κεφάλαιο  κινήσεως 96.074 36,56% 110.901 41,55%
Κυκλοφορούν ενεργητικό 262.778 266.886

31/12/2008 31/12/2007
Καθαρά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως -26.955 -5,88% -6.400 -1,44%
Πωλήσεις αποθεµάτων & υπηρεσιών 458.568 443.835

Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως προ φόρων -32.547 -16,84% 4.396 1,90%
Ίδια κεφάλαια 193.291 231.906

Μικτά αποτελέσµατα 45.545 9,93% 61.378 13,83%
Πωλήσεις αποθεµάτων & υπηρεσιών 458.568 443.835

Πωλήσεις αποθεµάτων και υπηρεσιών 458.568 237,24% 443.835 191,39%
Ίδια κεφάλαια 193.291 231.906

Απαιτήσεις από πελάτες 201.852 183.890
Πωλήσεις αποθεµάτων & υπηρεσιών 458.568 443.835

Απαιτήσεις από πελάτες 201.852 183.890
Σύνολο υποχρεώσεων 184.452 169.265

149 Ηµέρες

Χ  360 394 Ηµέρες Χ  360 391 Ηµέρες

Χ  360 158 Ηµέρες Χ  360 

Αριθµοδείκτες οικονοµικής διάρθρωσης

Αριθµοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

Αριθµοδείκτες διαχειριστικής πολιτικής

 

Την ίδια εικόνα µε την Εταιρεία παρουσιάζουν και οι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες του Οµίλου 
(πλην αυτού του Μικτού περιθωρίου κέρδους) και επηρεάστηκαν κυρίως από τα ζηµιογόνα 
αποτελέσµατα της θυγατρικής Unisystems αλλά και από την διαγραφή της υπεραξίας από την 
εξαγορά της τελευταίας. Ο δείκτης των Μικτών αποτελεσµάτων προς τις Συνολικές Πωλήσεις 
εµφανίζεται µειωµένος σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση καθώς επηρεάστηκε από την µείωση 
του µεικτού περιθωρίου κέρδους της θυγατρικής Unisystems.    
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∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

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

(α) Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

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

(β) Πιστωτικός κίνδυνος 

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

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα έχοντας ικανά ταµειακά διαθέσιµα, καθώς 
και διαθέτοντας επαρκή πιστωτικά όρια µε τις συνεργαζόµενες τράπεζες.  

 

(δ) Κίνδυνος ∆ιακύµανσης επιτοκίων 

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

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

2008
-0,25% 164 
-0,50% 328 
0,25% (164 )
0,50% (328 )

2007
-0,25% 67 
-0,50% 134 
0,25% (67 )
0,50% (134 )  

• 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 την χρήση τεχνικών αποτίµησης και παραδοχών που στηρίζονται σε δεδοµένα της 
αγοράς κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

Η ονοµαστική αξία µείον προβλέψεις για επισφάλειες των εµπορικών απαιτήσεων εκτιµάται ότι 
προσεγγίζει την εύλογη αξίας 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. 

 

 

• Σηµαντικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού 

 

Η Εταιρεία στις 25 Φεβρουαρίου 2009 υπέβαλε µη δεσµευτική προσφορά προς το βασικό µέτοχο της 
Rainbow ΑΕ, κ. Γεώργιο Βάµιαλη για την αγορά 5.967.386 µετοχών που κατέχει στην εταιρία 
Rainbow ΑΕ, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 79,6% του µετοχικού της κεφαλαίου. Το προσφερόµενο 
τίµηµα ανέρχεται σε € 1,46 ανά µετοχή κι ενδέχεται να µειωθεί µόνο εφ’ όσον υπάρχουν σοβαρά 
ευρήµατα στο διενεργούµενο νοµικό και οικονοµικό έλεγχο, ο οποίος αναµένεται να ολοκληρωθεί 
µέχρι το τέλος Μαρτίου 2009. Η ανωτέρω µη δεσµευτική προσφορά ισχύει µέχρι τις 15 Μαΐου 2009. 
Εφ’ όσον η προσφορά αυτή γίνει αποδεκτή, η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα τελεί υπό τις 
ακόλουθες βασικές αιρέσεις : α) Εξασφάλιση της συνεργασίας µε την Apple για τη διανοµή των 
προϊόντων της από τον Όµιλο της Info-Quest στην Ελλάδα και Κύπρο επί µία τριετία τουλάχιστον.  
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β) Ολοκλήρωση του οικονοµικού και νοµικού ελέγχου. γ) Έγκριση των βασικών όρων της σχετικής 
συµβάσεως αγοράς των µετοχών από την Γενική Συνέλευση των µετόχων της Rainbow ΑΕ                  
δ) Έγκριση της συναλλαγής από τις αρµόδιες εποπτικές αρχές. 

∆εν προέκυψαν περαιτέρω σηµαντικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία Ισολογισµού 

 

 

• Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 
 
Ως συνδεδεµένα µέρη κατά το ∆.Λ.Π. 24 νοούνται, θυγατρικές εταιρείες, εταιρείες µε κοινό 
ιδιοκτησιακό καθεστώς  µε την εταιρεία, συγγενείς µε αυτήν εταιρείες, κοινοπραξίες, καθώς επίσης 
τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τα ∆ιοικητικά 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 εξοπλισµό πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Οι τιµές 
πώλησης καθορίζονται συνήθως µε βάση την τιµολογιακή πολιτική του Οµίλου. Οι αγορές αγαθών 
και οι λήψεις 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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Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
1/1/2008 έως 

31/12/2008
1/1/2007 έως 

31/12/2007
1/1/2008 έως 

31/12/2008
1/1/2007 έως 

31/12/2007

i) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

Πωλήσεις αγαθών προς: 1.520 2.368 15.797 4.187

  -Unisystems - - 14.042 1.286

  -ACS - - 173 232

  -Λοιπές άµεσες θυγατρικές - - 57 238

  -Λοιπές έµµεσες θυγατρικές - - 6 65

  -Λοιπές συνδεόµενες 1.520 2.368 1.518 2.367

Πωλήσεις υπηρεσιών προς: 2.044 1.471 20.214 2.378

  -Unisystems - - 18.034 684

  -ACS - - 14 67

  -Λοιπές άµεσες θυγατρικές - - 114 204

  -Λοιπές έµµεσες θυγατρικές - - 75 17

  -Λοιπές συνδεόµενες 2.044 1.471 1.977 1.406

3.563 3.838 36.011 6.565

ii) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών

Αγορές αγαθών από: 1.931 1.673 2.745 1.772

  -Unisystems - - 868 4

  -ACS - - - -

  -Λοιπές άµεσες θυγατρικές - - - 160

  -Λοιπές έµµεσες θυγατρικές - - 1 -

  -Λοιπές συνδεόµενες 1.931 1.673 1.876 1.608

Αγορές υπηρεσιών από: 52 538 500 2.635

  -Unisystems - - 165 3

  -ACS - - 331 267

  -Λοιπές άµεσες θυγατρικές - - 3 2.180

  -Λοιπές έµµεσες θυγατρικές - - - 2

  -Λοιπές συνδεόµενες 52 538 - 183

1.984 2.212 3.244 4.407

iii) Παροχές προς τη ∆ιοίκηση

Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών & µελών της διοίκησης 3.379 4.363 1.277 1.527

3.379 4.363 1.277 1.527

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑO ΟΜΙΛΟΣ

 

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

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007

Απαιτήσεις από:

  -Unisystems - - 4.418 955

  -ACS - - 623 8

  -Λοιπές άµεσες θυγατρικές - - 46 83
  -Λοιπές έµµεσες θυγατρικές - - 62 1
  -Λοιπές συνδεόµενες 1.867 704 1.443 693

1.867 704 6.592 1.740

Υποχρεώσεις προς :

  -Unisystems - - 1.013 1

  -ACS - - 47 34

  -Λοιπές άµεσες θυγατρικές - - 16 (0)
  -Λοιπές έµµεσες θυγατρικές - - 3 2
  -Λοιπές συνδεόµενες 638 479 560 234

638 479 1.640 272

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

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

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑO ΟΜΙΛΟΣ
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• Έρευνα και ανάπτυξη 

Η Info – Quest, ως πρωτοπόρος στην αγορά της Πληροφορικής στην Ελλάδα, έχει υιοθετήσει 
πλήρως τη φιλοσοφία της σύγκλισης των τεχνολογιών, 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 και της Ενέργειας είναι σε 
θέση σήµερα να ηγηθεί της νέας αγοράς καλύπτοντας κάθε ανάγκη των επιχειρήσεων αλλά και των 
ιδιωτών. 

 

• Πληροφορίες για εργασιακά και περιβαλλοντικά θέµατα 

Ο Όµιλος στο τέλος της κλειόµενης χρήσης απασχολούσε 1.528 και η Εταιρεία 473 άτοµα, ενώ στο 
τέλος της προηγούµενης χρήσης ο Όµιλος απασχολούσε 1.594 και η Εταιρεία 510 άτοµα. 

Όσον αφορά στα εργασιακά θέµατα ο Όµιλος επενδύει σε προγράµµατα συνεχούς εκπαίδευσης και 
επιµόρφωσης υπαλλήλων, ενώ παράλληλα η Εταιρεία έχει θεσµοθετηµένο ετήσιο πρόγραµµα 
υποτροφιών για µεταπτυχιακές σπουδές στους εργαζοµένους. Για το 2008 τα έξοδα επιµόρφωσης 
προσωπικού ήταν για την Εταιρεία € 85 χιλ. 

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 αναλαµβάνει κοινωνική ευθύνη και εφαρµόζει δράσεις εταιρικής κοινωνικής 
προσφοράς. 

• Έδρα Εταιρείας και υποκαταστήµατα  

Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στην Καλλιθέα επί της οδού Αλ. Πάντου 25, ενώ τα 
υποκαταστήµατά της είναι στις ακόλουθες διευθύνσεις : 

1. Αργυρουπόλεως  2α  Καλλιθέα – Αττική 
2. Λ.Κηφισού 125-127 Ρέντη – Αττική 
3. Οδός Μ. Αντύπα 41 Θεσσαλονίκη 
 

Προοπτικές για το 2009 

Είναι προφανές ότι η παγκόσµια χρηµατοπιστωτική κρίση που βιώνουµε από τις αρχές του ∆΄ 
τριµήνου του 2008 επηρεάζει αρνητικά την «πραγµατική» οικονοµία και δυσκολεύει την πρόβλεψη 
των πωλήσεων στους τοµείς που δραστηριοποιείται η Εταιρεία και ο Όµιλος. 

Η διοίκηση του Οµίλου Info-Quest λαµβάνοντας υπόψη  τις διαµορφούµενες δυσκολίες σε όλα τα 
επίπεδα της οικονοµικής δραστηριότητας εκτελεί τα επιχειρηµατικά της σχέδια µε κύριο γνώµονα 
την παραγωγή θετικών ταµειακών ροών, τον περιορισµό της δανειακής έκθεσης, τον περιορισµό 
του πιστωτικού κινδύνου από πωλήσεις επί πιστώσει και την µείωση του κόστους λειτουργίας.           
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Κύριοι στόχοι της ∆ιοίκησης για το 2009 είναι οι:   

• Συνεχής ανάπτυξη και επέκταση των λιανικών πωλήσεων µέσω του U, που είναι η 
διαφορετική πρόταση της Εταιρίας στο χώρο της σύγκλισης των αγορών της πληροφορικής, 
των τηλεπικοινωνιών και της ψηφιακής διασκέδασης. Το U βασίζεται στην κυρίαρχη θέση 
της Εταιρείας στην ελληνική αγορά πληροφορικής, προσφέροντας αξιοπιστία και πρόσβαση 
σε µεγάλη γκάµα προϊόντων τεχνολογίας, πληροφορικής και επικοινωνιών. Απευθύνεται 
στην αγορά των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και στον καταναλωτή, 
προσφέροντας τον κατάλληλο συνδυασµό προϊόντων, λύσεων και υπηρεσιών. Τα κανάλια 
διάθεσης είναι: 

1) Ηλεκτρονικό κατάστηµα (www.you.gr). 

2) Καταστήµατα (στο δρόµο), που ανήκουν σε µεταπωλητές και προσφέρουν 
γνώση της τοπικής αγοράς, εξυπηρέτηση, τεχνογνωσία και υποστήριξη, πριν και 
µετά την πώληση. Τα καταστήµατα U αναµένεται να ανέλθουν στα 80 έως το 
τέλος του 2009. 

3) Call center (801 801 9000), που εκτός από την εξυπηρέτηση και υποστήριξη των 
πελατών, πραγµατοποιεί τηλεφωνικές πωλήσεις (τηλεπωλήσεις) σε επιλεγµένα 
πελατολόγια. 

• Ανάπτυξη στα Βαλκάνια της θυγατρικής Unisystems, που είναι σήµερα, από άποψη 
πωλήσεων, η µεγαλύτερη εταιρία ολοκλήρωσης συστηµάτων (system integrator) 
πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα, µε ανεκτέλεστο υπόλοιπο µεγάλων έργων 
στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, άνω των € 100 εκατ..  

• Επενδύσεις στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές. Η Εταιρεία 
συµµετέχει µέσω της Quest Ενεργειακής Α.Ε.Β.Ε. σε 23 θυγατρικές που επενδύουν στον 
κλάδο της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές, οι οποίες είτε κατέχουν 
άδειες παραγωγής για αιολικά πάρκα, είτε έχουν καταθέσει αιτήσεις για την έκδοση αδειών 
παραγωγής για αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα.  

• Στις ταχυµεταφορές (ACS Courier) επιδιώκεται η περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της 
θυγατρικής εταιρείας στην εγχώρια αγορά και συνέχιση της βελτίωσης της απόδοσης 
λειτουργίας της. Επίσης επέκταση σε υπηρεσίες και έργα µε υψηλότερο περιθώριο κέρδους 
(π.χ. µεταφορά φαρµάκων, φιαλιδίων αίµατος) και επέκταση του δικτύου των 
καταστηµάτων/σηµείων εξυπηρέτησης στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια.  
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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: 

(α) ∆ιάρθρωση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 

Το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ύψος των € 34.093.654 διαιρούµενο σε 
48.705.220 µετοχές, ονοµαστικής αξίας  € 0,70 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 31/12/2008, 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 ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 24.800.727 51,49 

ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 10.682.972 21,93 
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(δ) Μετοχές που παρέχουν ειδικά δικαιώµατα  

∆εν υφίστανται µετοχές της Εταιρείας οι οποίες παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου στους 
µετόχους τους. 

 

(ε) Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου, όπως ενδεικτικά περιορισµοί των δικαιωµάτων 
ψήφου σε κατόχους ορισµένου ποσοστού του µετοχικού κεφαλαίου ή σε κατόχους 
ορισµένου αριθµού δικαιωµάτων ψήφων, και τις προθεσµίες άσκησης των 
δικαιωµάτων ψήφου 

∆εν προβλέπονται από το καταστατικό της εταιρείας περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου. 

 

 (στ) Συµφωνίες µεταξύ µετόχων της Εταιρείας 

∆εν 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 

Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της εταιρείας για το διορισµό και την 
αντικατάσταση των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της και την τροποποίηση των 
διατάξεων του, δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα των διατάξεων του ν. 2190/1920. 

 

(η) Αρµοδιότητα του ∆ιοικητικού 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 Γενικής Συνέλευσης της 3/9/2008 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 3/9/2008 – 3/9/2010, 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 ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
για την εφαρµογή της απόφασης. Κατά την διάρκεια της προαναφερόµενης περιόδου η 
Εταιρεία δεν έχει προβεί στην υλοποίηση της προαναφερθείσας απόφασης.  
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(θ) Σηµαντική συµφωνία που έχει συνάψει η Εταιρεία και η οποία τίθεται σε ισχύ, 
τροποποιείται ή λήγει σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της εταιρείας κατόπιν 
δηµόσιας πρότασης και τα αποτελέσµατα της συµφωνίας αυτής, εκτός εάν, εξαιτίας της 
φύσεώς της, η δηµοσιοποίηση της συµφωνίας θα προκαλούσε σοβαρή ζηµία στην 
εταιρεία. Η εξαίρεση δηµοσιοποίησης της συµφωνίας δεν ισχύει όταν η υποχρέωση 
δηµοσιοποίησης προκύπτει από άλλες διατάξεις 

∆εν υφίστανται συµφωνίες οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση 
αλλαγής του ελέγχου της Εταιρείας κατόπιν δηµόσιας πρότασης. 

(ι) Συµφωνία που η Εταιρεία έχει συνάψει µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή µε το 
προσωπικό της 

∆εν υπάρχουν ειδικές συµφωνίες της Εταιρείας µε µέλη του ∆ιοικητικού  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 31ης ∆εκεµβρίου 2008, είµαστε της 
άποψης ότι τίθενται στην διάθεση σας κύριοι µέτοχοι, όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να 
προχωρήσετε στην έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31η 
∆εκεµβρίου 2008 και στην απαλλαγή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών από 
κάθε ευθύνη. 
 

Με τιµή, 

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

 

 

Θεόδωρος Φέσσας 

Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

 

 

 



 
 
 
 
 
Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 
 
Προς τους Μετόχους (Εταίρους) της INFO-QUEST Ανώνυµη Εµπορική και Βιοµηχανική 
Εταιρεία Προϊόντων & Υπηρεσιών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. 
 
 
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 
 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της INFO-
QUEST Α.Ε.B.Ε Ανώνυµη Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία Προϊόντων & Υπηρεσιών 
Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (η Εταιρεία), που αποτελούνται από τον εταιρικό και 
ενοποιηµένο ισολογισµό της 31 ∆εκεµβρίου 2008 και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, 
µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία 
αυτή, καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές 
σηµειώσεις. 
 
Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 
 
Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών 
των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  Η ευθύνη αυτή 
περιλαµβάνει το σχεδιασµό, την εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου 
που αφορά στην κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, 
απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος.  Η ευθύνη αυτή 
περιλαµβάνει επίσης την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και τη 
διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων, που είναι λογικές για τις περιστάσεις.  
 
Ευθύνη Ελεγκτή 
 
∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων, µε βάση 
τον  έλεγχό µας.  ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα.  Τα 
πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό 
και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το κατά 
πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη  ανακρίβεια. 
 
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών 
τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές 
καταστάσεις.  Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαµβάνουν την 
εκτίµηση του κινδύνου  ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, λόγω απάτης 
ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα 
εσωτερικού ελέγχου που αφορά στην  κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών 
καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό κατάλληλων ελεγκτικών διαδικασιών για τις 
περιστάσεις, αλλά όχι για την έκφραση γνώµης επί της  αποτελεσµατικότητας του συστήµατος 
εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της 
καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόστηκαν και του εύλογου των 
εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης 
των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε 
συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της γνώµης µας. 
 
 
 
 



Γνώµη 
 
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 
παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας και 
του Οµίλου κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2008, τη χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις 
ταµειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.  
 
Αναφορά επί Άλλων Νοµικών Θεµάτων 
 
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των 
οριζόµενων από τα άρθρα 43α, 107 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 
 
 
 
Αθήνα, 31 Μαρτίου 2009 
 
 

        
 
Πράιςγουωτερχαους Κούπερς               Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρεία       
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές        
ΑΜ ΣΟΕΛ 113                 ∆ηµήτρης Σούρµπης 
Λ.Κηφισίας 268 Χαλάνδρι, Αθήνα      ΑM ΣΟΕΛ 16891 
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Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 2008 
 

 

 

 

 

 

Οι συνηµµένες ετήσιες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της Info-Quest A.E.B.E. την 23η Μαρτίου 2009 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.quest.gr. 
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ΙΙσσοολλοογγιισσµµόόςς  

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ Σηµείωση 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώµατα πάγια 6 53.376 50.773 41.490 39.475
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 7 25.322 37.655 557 460
Επενδύσεις σε ακίνητα 40 8.225 8.230 - -
Επενδύσεις σε θυγατρικές 8 - 98.885 133.114
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 9 195 202 - -
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 15 14.358 5.875 6.221 980
∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 12 12.152 15.396 11.036 14.250
Λοιπές απαιτήσεις 17 582 314 - -

114.211 118.445 158.188 188.279

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέµατα 16 27.970 32.484 19.992 20.089
Πελάτες 17 201.852 183.890 97.138 85.044
Λοιπές απαιτήσεις 17 5.555 9.998 4.662 5.851
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω της Κατάστασης 
Αποτελεσµάτων 14 181 917 181 917
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 13.139 19.269 13.103 19.078
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 18 14.081 20.328 1.042 2.419

262.778 266.886 136.118 133.398
Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά στοιχεία κατεχόµενα προς πώληση 41 753 15.840 - -
Σύνολο ενεργητικού 377.742 401.171 294.306 321.677

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο 19 34.093 34.093 34.093 34.093
Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο 19 40.128 40.128 40.128 40.128
Λοιπά αποθεµατικά 20 6.891 7.438 10.056 10.656
Αδιανέµητα κέρδη 108.348 149.355 113.397 158.936

189.460 231.013 197.673 243.813
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 3.830 892 - -
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 193.290 231.905 197.674 243.813

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 15 8.521 8.491 - -
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 22 3.714 4.043 908 847
Επιχορηγήσεις 23 89 513 89 97
Λοιπές υποχρεώσεις 24 5.423 232 - -

17.748 13.280 998 944

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές 24 49.542 54.709 30.511 25.113
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα 13 - 15 - 15
Λοιπές υποχρεώσεις 24 39.787 35.128 8.720 8.418
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 3.998 8.989 3.131 8.031
∆άνεια 21 73.377 57.145 53.271 35.344

166.704 155.985 95.634 76.921
Σύνολο υποχρεώσεων 184.452 169.265 96.631 77.865
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 377.742 401.171 294.306 321.677

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑO ΟΜΙΛΟΣ

 
 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 34 έως 90 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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ΚΚααττάάσστταασσηη  ααπποοττεελλεεσσµµάάττωωνν  

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ Σηµείωση
1/1/2008 έως 

31/12/2008
1/1/2007 έως 

31/12/2007
1/1/2008 έως 

31/12/2008
1/1/2007 έως 

31/12/2007
Πωλήσεις 5 458.568 443.835 259.877 213.092
Κόστος Πωληθέντων (413.023) (382.457) (238.082) (198.011)

Μεικτό Κέρδος 45.545 61.378 21.795 15.081
Έξοδα διάθεσης (36.304) (32.702) (14.227) (10.557)
Έξοδα διοίκησης (26.873) (26.068) (10.947) (5.513)
Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης (καθαρά) 29 (9.858) 2.902 (27.677) 6.423
Λοιπά κέρδη / (ζηµιές) καθαρά 30 (385) (412) (385) (412)
Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης (27.875) 5.098 (31.439) 5.022
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 27 1.081 1.609 91 746
Χρηµατοοικονοµικά (έξοδα) 27 (5.409) (2.012) (3.502) (834)
Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα (4.328) (403) (3.411) (88)

Αναλογία Κερδών/ (Ζηµιών) Συγγενών Εταιρειών 9 (344) (299) - -

Κέρδη/ (Ζηµιές) προ φόρων (32.547) 4.396 (34.851) 4.932
Φόρος εισοδήµατος 28 5.592 (10.796) 4.411 (7.830)

Κέρδη/ (Ζηµιές) από συνεχιζόµενες δραστηριότητες (26.955) (6.400) (30.440) (2.898)

Ζηµιά περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες 33 - - - (672)

Καθαρό κέρδος/ (ζηµιά) (26.955) (6.400) (30.440) (3.569)

Κατανεµηµένα σε:
Μετόχους της µητρικής (26.351) (7.336) (30.440) (3.569)
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (603) 936 - -

(26.955) (6.400) (30.440) (3.569)

Βασικά και µειωµένα 37 (0,5410) (0,1506)

Βασικά και µειωµένα 37 0,0000 0,0000

Βασικά και µειωµένα 37 (0,5410) (0,1506)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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

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

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

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 
 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 34 έως 90 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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ΚΚααττάάσστταασσηη  µµεεττααββοολλώώνν  κκααθθααρρήήςς  θθέέσσηηςς    

 

∆ικαιώµατα Σύνολο Ιδίων 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
Σηµειώσεις

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Λοιπά 
αποθέµατικα

Αδιανέµητα 
Κέρδη

 Μειοψηφίας Κεφαλαίων

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2007 74.221 1.968 166.540 1.058 243.787

Συναλλαγµατικές διαφορές 20 - 165 (25) - 140
Ενσωµάτωση νέων θυγατρικών και 
µεταβολή ποσοστών σε ήδη υπάρχουσες - (3.133) 1.791 (1.102) (2.444)
Καθαρό κέρδος που αναγνωρίστηκε άµεσα 
στα ίδια κεφάλαια - 95 4 - 99
Αναταξινόµηση αποθεµατικών - 8.343 (8.343) - -
Καθαρή (ζηµιά) περιόδου - - (6.721) 936 (5.785)
Μέρισµα για το 2006 - - (3.891) - (3.891)

- 5.470 (17.185) (166) (11.881)

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007 74.221 7.438 149.355 892 231.906

Υπόλοιπο 1 Iανουαρίου 2008 74.221 7.438 149.355 892 231.906

Συναλλαγµατικές διαφορές 20 - (38) - - (38)

Ενσωµάτωση νέων θυγατρικών και 
µεταβολή ποσοστών σε ήδη υπάρχουσες - - 534 3.541 4.076
Καθαρή (ζηµιά) που αναγνωρίστηκε 
άµεσα στα ίδια κεφάλαια 20 - (600) - - (600)
Καθαρή (ζηµιά) περιόδου - - (26.351) (603) (26.954)
Αναταξινόµηση αποθεµατικών - 92 (92) - -
Μέρισµα 35 - - (15.099) - (15.099)

- (547) (41.007) 2.938 (38.616)
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2008 74.221 6.891 108.348 3.830 193.291

Αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής

 
 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 34 έως 90 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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 Σύνολο Ιδίων 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
Σηµειώσεις

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Λοιπά 
αποθέµατικα

Αδιανέµητα 
Κέρδη

Κεφαλαίων

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 74.221 2.290 173.160 249.671
Καθαρό κέρδος που αναγνωρίστηκε  άµεσα 
στα ίδ ια κεφάλαια - 8.365 (8.221) 145
Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) περιόδου - - (3.569) (3.569)
Μέρισµα για το 2006 - - (2.435) (2.435)

- 8.365 (14.225) (5.859)
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007 74.221 10.655 158.936 243.813

Υπόλοιπο 1 Iανουαρίου 2008 74.221 10.655 158.936 243.813
Καθαρή (ζηµιά) που  αναγνωρίστηκε 
άµεσα στα ίδια κεφάλαια 20 - (600) - (600)
Αναταξινόµηση αποθεµατικών - - - -
Καθαρό κέρδος περιόδου - - (30.440) (30.440)
Μέρισµα 35 - - (15.099) (15.099)
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2008 74.221 10.056 113.397 197.674

Αποδιδόµενα στους µετόχους  της µητρικής

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 34 έως 90 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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ΚΚααττάάσστταασσηη  ττααµµεειιαακκώώνν  ρροοώώνν  

 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ Σηµείωση
01/01/2008-
31/12/2008

01/01/2007-
31/12/2007

01/01/2008-
31/12/2008

01/01/2007-
31/12/2007

Κέρδη / (Ζηµιές) Περιόδου (26.955) (6.400) (30.440) (3.569)
Προσαρµογές για:
Φόρο 28 (5.592) 10.796 (4.411) 7.830 
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων 6 3.227 4.138 1.335 1.226 
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 7 1.630 2.641 216 201 
Αποσβέσεις επενδύσεων σε ακίνητα 40 6 
Αποµειώσεις 14.236 - 33.008 (2.186)
(Κέρδη)/ ζηµιές από πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων & λοιπών 
επενδύσεων (512) 327 877 (316)
Έσοδα τόκων 27 (1.081) (827) (91) (92)
Έξοδα τόκων 27 5.409 2.012 3.502 932 
Έσοδα από µερίσµατα 29 (1.022) (707) (2.956) (1.621)
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων 23 (424) (85) (7) (13)
Συναλλαγµατικά κέρδη/ (ζηµιές) - 144 - -
(Κέρδη)/ ζηµιές από πώληση µη κυκλοφορούντων περιουσιακών 
στοιχείων κατεχόµενων προς πώληση 41 (913) - - -

(11.991) 12.039 1.034 2.392 

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση)/ µείωση αποθεµάτων 4.514 (4.672) 98 5.459 
(Αύξηση)/ µείωση απαιτήσεων (13.787) (23.751) (8.443) 35.750 
Αύξηση/ (µείωση) υποχρεώσεων 4.685 20.708 5.685 (19.483)
Αύξηση/ (µείωση) παραγώγων χρηµατοοικονοµικών προιόντων / 
υποχρεώσεις (15) - - -
Αύξηση/ (µείωση) προβλέψεων - (500) - (500)
Αύξηση/ (µείωση) υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω 
συνταξιοδότησης (329) 305 61 (106)

(4.933) (7.910) (2.599) 21.120 

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (16.923) 4.129 (1.566) 23.512 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (5.409) (2.012) (3.502) (932)
Καταβεβληµένοι φόροι (1.722) (7.909) 245 (6.083)
Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (24.055) (5.791) (4.823) 16.497 

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων 6 (6.130) (7.930) (3.396) (4.309)
Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων 7 (809) (344) (313) (175)
Πωλήσεις ενσώµατων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων 248 5.608 32 69 
Μερίσµατα εισπραχθέντα 29 1.022 707 2.956 1.621 
Απόκτηση θυγατρικών, συνδεδεµένων, κοινοπραξιών και λοιπών 
επενδύσεων ,µεταβολή σε συµµετοχή αυτών 3.995 (56.746) 579 (65.874)
Πώληση µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατεχόµενων 
προς πώληση 41 16.000 - - -
Πώληση θυγατρικών, συνδεδεµένων, κοινοπραξιών και λοιπών 
επενδύσεων 1.268 18.730 669 8.569 
Τόκοι εισπραχθέντες 27 1.081 827 91 92 
Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 16.675 (39.148) 617 (60.007)

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 21 17.936 53.356 17.928 35.343 
Εξοφλήσεις δανείων  21 (1.704) - - -

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) - (196) - -
Μερίσµατα πληρωθέντα  35 (15.099) (3.891) (15.099) (2.435)
Λοιπά - 52 -
Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 1.133 49.321 2.829 32.908 

Καθαρή (µείωση)/ αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (6.247) 4.380 (1.377) (10.603)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου 18 20.328 15.946 2.419 13.022 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος  της περιόδου 18 14.081 20.328 1.042 2.419 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ
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Καθαρές Ταµειακές Ροές για διακοπείσες δραστηριότητες για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2008 µέχρι 31 
∆εκεµβρίου 2008 δεν υφίστανται. Για την αντίστοιχη προηγούµενη περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 31 
∆εκεµβρίου 2007 αναλύονται ως εξής: 

Ταµειακές Ροές από Λειτουργικές δραστηριότητες: € (19.599) χιλ. 

Ταµειακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες: € (401) χιλ. 

Ταµειακές Ροές από Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες: € 20.000 χιλ. 

Συνολικές Ταµειακές Ροές από διακοπείσες δραστηριότητες: € 0 χιλ. 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 34 έως 90 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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ΣΣηηµµεειιώώσσεειιςς  εεππίί  ττωωνν  οοιικκοοννοοµµιικκώώνν  κκαατταασσττάάσσεεωωνν  

1. Γενικές πληροφορίες 

Οι οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις της Info-Quest A.E.B.E. (η 
«Εταιρεία») και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της (ο «Όµιλος») 
µε ηµεροµηνία 31 ∆εκεµβρίου 2008, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 
(«∆ΠΧΑ»). Τα ονόµατα των θυγατρικών εταιρειών παρουσιάζονται στη Σηµείωση 8.  

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

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

Η «Quest Ενεργειακή Α.Ε.Β.Ε.», η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 
Ανανεώσιµες Πηγές (ΑΠΕ), πραγµατοποίησε εντός του Φεβρουαρίου 2008 αύξηση του µετοχικού της 
κεφαλαίου µε παραίτηση των παλαιών µετόχων ύψους € 4.668.300.  

Την εν λόγω αύξηση κάλυψε πλήρως η εταιρεία «Thrush Investment Holdings Ltd.», συµφερόντων των 
οικογενειών ∆αυίδ - Λεβέντη, σύµφωνα µε την από 14/2/2008 υπογραφείσα σύµβαση µεταξύ των εταιρειών 
«Info-Quest Α.Ε.Β.Ε.» και «Thrush Investment Holdings Ltd».  

Με την ολοκλήρωση της παραπάνω αύξησης κεφαλαίου, η εταιρεία «Info-Quest Α.Ε.Β.Ε.»  κατέχει ποσοστό 
55% και η εταιρεία «Thrush Investment Holdings Ltd» κατέχει ποσοστό 45% του µετοχικού κεφαλαίου της 
«Quest Ενεργειακή Α.Ε.Β.Ε.». 

Μετά την ολοκλήρωση στις 8/4/2008 της κτήσεως µε αγορά 459.000 κοινών ονοµαστικών µετοχών εκδόσεως 
της ACS Α.Ε.Ε., η Εταιρεία κατέχει 18.937.500 κοινές ονοµαστικές µετοχές εκδόσεως της ΑCS Α.Ε.Ε. επί 
συνόλου 18.997.500, οι οποίες αντιπροσωπεύουν 99,68% του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 

Τον Ιούλιο του 2008 η Γαλλική εταιρεία EDF-EN, θυγατρική του Οµίλου EDF και η Info-Quest A.E.B.E. 
ολοκλήρωσαν τις συµφωνίες για την από κοινού ίδρυση Joint Venture σχήµατος που θα δραστηριοποιηθεί στην 
ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία έργων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα. Το ανωτέρω σχήµα 
υλοποιήθηκε την 5η Αυγούστου 2008 µε την ίδρυση κοινής επενδυτικής εταιρείας µε την ονοµασία 
"ΑΝΕΜΟΠΥΛΗ" ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε και µετοχικό κεφάλαιο ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) 
Ευρώ, στην οποία συµµετέχουν ισότιµα (50-50) οι δύο Όµιλοι µέσω των θυγατρικών τους εταιρειών EDF-EN 
Greece και της Quest Ενεργειακής αντίστοιχα. 

Εντός του Ιουλίου του 2008 είχε υποβληθεί αίτηµα στην επιτροπή κεφαλαιαγοράς για την διαγραφή των 
µετοχών της θυγατρικής εταιρείας Unisystems από το χρηµατιστήριο Αθηνών σε εκτέλεση της από 11.06.2008 
σχετικής απόφασης της τακτικής γενικής συνέλευσης των µετόχων, δεδοµένου ότι µετά από την επιτυχή 
δηµόσια πρόταση µοναδικός µέτοχος της θυγατρικής εταιρείας είναι η Εταιρεία Info-Quest Α.Ε.Β.Ε. Το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 490η/31.10.2008 συνεδρίασή του ενέκρινε τη 
διαγραφή των µετοχών της εταιρείας Unisystems. 

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Info-Quest A.E.B.E. την 23η 
Μαρτίου 2009. 

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

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

2. Αρχές σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων 

Ι) Βάση σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της Info-Quest A.E.B.E. µε ηµεροµηνία 31 ∆εκεµβρίου 2008 έχουν καταρτιστεί 
βάσει των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («∆ΠΧΑ»), περιλαµβανοµένων των ∆ιεθνών 
Λογιστικών Προτύπων («∆ΛΠ») και ερµηνειών που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιερµηνειών των 
∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
∆ΠΧΑ που έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ). 

Οι καταστάσεις αυτές έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως έχει τροποποιηθεί µε 
την εκτίµηση σε δίκαιη αξία των επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση και των χρηµατοοικονοµικών 
στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων. 

Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισµένων σηµαντικών 
λογιστικών εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσης από τη ∆ιοίκηση στη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών 
αρχών. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισµών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά 
την ηµεροµηνία 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 ∆ιοίκησης σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγµατικά 
αποτελέσµατα µπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισµούς. Οι περιοχές που εµπεριέχουν 
µεγάλο βαθµό υποκειµενικότητας και είναι περίπλοκες, ή οι υποθέσεις και εκτιµήσεις που είναι σηµαντικές για 
τις οικονοµικές καταστάσεις αναφέρονται στην Σηµείωση 4. 

∆ιαφορές που παρουσιάζονται µεταξύ των ποσών στις οικονοµικές καταστάσεις και των αντίστοιχων ποσών 
στις σηµειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

ΙΙ) Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες  

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

 

Πρότυπα υποχρεωτικά για την χρήση  31 ∆εκεµβρίου 2008 

Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 39  «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» και ∆ΠΧΠ 7 
«Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις» – Επαναταξινόµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων  

Η τροποποίηση εφαρµόζεται µεταγενέστερα από την 1η Ιουλίου 2008 και επιτρέπει σε µια οικονοµική οντότητα 
να επαναταξινοµήσει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία (µε εξαίρεση όσα κατηγοριοποιήθηκαν από 
την επιχείρηση στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων κατά την αρχική τους αναγνώριση) σε διαφορετική 
κατηγορία από την «εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων» σε συγκεκριµένες περιπτώσεις. Η τροποποίηση, 
επίσης, επιτρέπει σε µια οικονοµική οντότητα να µεταφέρει από την κατηγορία «∆ιαθέσιµα προς πώληση» 
στην κατηγορία «∆άνεια και Απαιτήσεις» ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο που θα µπορούσε να πληροί τον 
ορισµό «∆άνεια και Απαιτήσεις» (εάν δεν είχε καταταχθεί ως διαθέσιµο προς πώληση), εφόσον η οικονοµική 
οντότητα έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να διακρατήσει το εν λόγω χρηµατοοικονοµικό στοιχείο στο 
εγγύς µέλλον. Η παραπάνω τροποποίηση δεν θα έχει καµία επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις του 
Οµίλου.  
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∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για την χρήση  31 ∆εκεµβρίου 2008 

 - ∆ΕΕΧΠ 11 - ∆ΠΧΑ 2: Συναλλαγές Ιδίων Μετοχών Οµίλου  

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

- ∆ΕΕΧΠ 12 - Συµφωνίες Παραχώρησης  

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

- ∆ΕΕΧΠ 14 - Όρια Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισµένων Παροχών, Ελάχιστο Απαιτούµενο 
Σχηµατισµένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους 

Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2008 και αναφέρεται σε παροχές µετά την έξοδο από την 
υπηρεσία και σε άλλα µακροχρόνια προγράµµατα καθορισµένων παροχών προς τους εργαζόµενους.  Η 
διερµηνεία διασαφηνίζει πότε οικονοµικά οφέλη µε τη µορφή επιστροφών από το πρόγραµµα ή µειώσεων 
µελλοντικών εισφορών στο πρόγραµµα πρέπει να θεωρηθούν ως διαθέσιµα, πώς η ύπαρξη ελαχίστου 
απαιτούµενου σχηµατισµένου κεφαλαίου ενδεχοµένως θα επηρέαζε τα διαθέσιµα οικονοµικά οφέλη µε τη µορφή 
µειώσεων µελλοντικών εισφορών και πότε η ύπαρξη ελαχίστου απαιτούµενου σχηµατισµένου κεφαλαίου θα 
δηµιουργούσε υποχρέωση.   Εφόσον ο Όµιλος δεν έχει τέτοια προγράµµατα παροχών για τους εργαζόµενους, η 
διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο.     

 

Πρότυπα υποχρεωτικά µετά από την χρήση 31 ∆εκεµβρίου 2008  

- ∆ΠΧΑ 8 - Τοµείς ∆ραστηριοτήτων  

Το πρότυπο έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2009 και αντικαθιστά το ∆ΛΠ 14, κάτω από το οποίο οι 
τοµείς αναγνωρίζονταν και παρουσιάζονταν µε βάση µια ανάλυση απόδοσης και κινδύνου. Σύµφωνα µε το 
∆ΠΧΑ 8 οι τοµείς αποτελούν συστατικά µιας οικονοµικής οντότητας που εξετάζονται τακτικά από τον 
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο / ∆ιοικητικό Συµβούλιο της οικονοµικής οντότητας και παρουσιάζονται στις οικονοµικές 
καταστάσεις µε βάση αυτήν την εσωτερική κατηγοριοποίηση. Ο Όµιλος θα εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 8 από την 1 
Ιανουαρίου 2009 και εξετάζει την όποια επίδραση το πρότυπο αυτό θα έχει στις οικονοµικές καταστάσεις όταν 
εφαρµοστεί. 

- Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 23 – Κόστος ∆ανεισµού 

Η αναθεωρηµένη έκδοση του παραπάνω προτύπου έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2009. Η βασική 
διαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη έκδοση αφορά στην κατάργηση της επιλογής αναγνώρισης ως εξόδου του 
κόστους δανεισµού που σχετίζεται µε περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού, τα οποία απαιτείται ένα σηµαντικό 
χρονικό διάστηµα προκειµένου να µπορέσουν να λειτουργήσουν ή να πωληθούν. Ο Όµιλος θα εφαρµόσει το ∆ΛΠ 
23 από την 1 Ιανουαρίου 2009. 

- Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 1  «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων»  

Το ∆ΛΠ 1 έχει τροποποιηθεί για να αναβαθµίσει τη χρησιµότητα των πληροφοριών που παρουσιάζονται στις 
οικονοµικές καταστάσεις και εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 
Ιανουαρίου 2009. Οι πιο σηµαντικές τροποποιήσεις είναι: η απαίτηση όπως η κατάσταση µεταβολών ιδίων 
κεφαλαίων περιλαµβάνει µόνο συναλλαγές µε µετόχους, η εισαγωγή µιας καινούργιας κατάστασης συνολικού 
εισοδήµατος (“comprehensive income”) που συνδυάζει όλα τα στοιχεία εσόδων και εξόδων που αναγνωρίζονται 
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στην κατάσταση αποτελεσµάτων µε «λοιπά εισοδήµατα» (“other comprehensive income”) και της απαίτησης 
όπως επαναδιατυπώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις ή αναδροµικές εφαρµογές νέων λογιστικών πολιτικών 
παρουσιάζονται από την αρχή της νωρίτερης συγκριτικής περιόδου. Ο Όµιλος θα κάνει τις απαραίτητες αλλαγές 
στην παρουσίαση των οικονοµικών του καταστάσεων για το έτος 2009. 

- Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΑ» και ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες 
Οικονοµικές Καταστάσεις»  

Η τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 1 Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009. Η τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 1 επιτρέπει στις οικονοµικές 
οντότητες που εφαρµόζουν για πρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ να χρησιµοποιούν ως τεκµαιρόµενο κόστος είτε την 
εύλογη αξία είτε την λογιστική αξία µε βάση τις προηγούµενες λογιστικές πρακτικές για την επιµέτρηση του 
αρχικού κόστους των επενδύσεων σε θυγατρικές επιχειρήσεις, σε από κοινού ελεγχόµενες οικονοµικές 
οντότητες και σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις. Επίσης, η τροποποίηση καταργεί τον ορισµό της µεθόδου κόστους 
από το ∆ΛΠ 27 και το αντικαθιστά µε την απαίτηση τα µερίσµατα να παρουσιάζονται ως εισόδηµα στις 
ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις του επενδυτή. Καθώς η µητρική εταιρεία και όλες οι θυγατρικές της έχουν 
ήδη µεταβεί στα ∆ΠΧΑ, η τροποποίηση δεν θα έχει αντίκτυπο στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 

 

- Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 2  «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών»  

Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009 
και διευκρινίζει τον ορισµό της «προϋπόθεσης κατοχύρωσης», µε την εισαγωγή του όρου «µη-προϋπόθεση 
κατοχύρωσης» για όρους που δεν αποτελούν όρους υπηρεσίας ή όρους απόδοσης.  Επίσης διευκρινίζεται ότι όλες 
οι ακυρώσεις, είτε προέρχονται από την οντότητα είτε από τα συµβαλλόµενα µέρη, πρέπει να έχουν την ίδια 
λογιστική αντιµετώπιση.  Ο Όµιλος δεν αναµένει ότι αυτή η τροποποίηση θα έχει επίδραση στις οικονοµικές του 
καταστάσεις. 

- Αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και Τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και 
Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις»  

Το αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και 
Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις» εφαρµόζονται για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 
Ιουλίου 2009.  Το αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ 3 εισάγει µια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισµό συνενώσεων 
επιχειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα αποτελέσµατα της περιόδου 
στην οποία πραγµατοποιείται η συνένωση επιχειρήσεων και τα µελλοντικά αποτελέσµατα. Αυτές οι αλλαγές 
περιλαµβάνουν την εξοδοποίηση των δαπανών που σχετίζονται µε την απόκτηση και την αναγνώριση 
µελλοντικών µεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόµενου τιµήµατος στα αποτελέσµατα. Το τροποποιηµένο 
∆ΛΠ 27 απαιτεί συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών συµµετοχής σε θυγατρική να καταχωρούνται 
στην καθαρή θέση.  Όλες οι αλλαγές των ανωτέρω προτύπων θα εφαρµοστούν από την ηµεροµηνία εφαρµογής 
τους και θα επηρεάσουν µελλοντικές αποκτήσεις και συναλλαγές µε µετόχους µειοψηφίας από την ηµεροµηνία 
αυτή και µετά. 

- Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 32 και ∆ΛΠ 1 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο (ή 
“puttable” µέσο)   

Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32 απαιτεί όπως ορισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο 
(«puttable» µέσα) και υποχρεώσεις που ανακύπτουν κατά την ρευστοποίηση µιας οντότητας καταταχθούν ως Ίδια 
Κεφάλαια εάν πληρούνται συγκεκριµένα κριτήρια. Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 1 απαιτεί γνωστοποίηση 
πληροφοριών αναφορικά µε τα «puttable» µέσα που κατατάσσονται ως Ίδια Κεφάλαια. Οι τροποποιήσεις 
εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009.  Ο Όµιλος 
αναµένει ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν θα επηρεάσουν τις οικονοµικές του καταστάσεις. 
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- Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» – 
Αντισταθµισµένα στοιχεία που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της λογιστικής αντιστάθµισης 

Η παρούσα τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 
Ιουλίου 2009 και αποσαφηνίζει τον τρόπο µε τον οποίο θα έπρεπε να εφαρµόζονται, σε συγκεκριµένες 
περιπτώσεις, οι αρχές που καθορίζουν κατά πόσο ένας αντισταθµιζόµενος κίνδυνος ή τµήµα των ταµειακών 
ροών εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της λογιστικής αντιστάθµισης. Η τροποποίηση αυτή δεν εφαρµόζεται στον 
Όµιλο καθώς δεν ακολουθεί  λογιστική αντιστάθµισης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39. 

 

∆ιερµηνείες υποχρεωτικά µετά από την χρήση  31 ∆εκεµβρίου 2008 

- ∆ΕΕΧΠ 13 – Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών 

Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Ιουλίου 2008 και διασαφηνίζει τον χειρισµό των εταιρειών που 
χορηγούν κάποιας µορφής επιβράβευση πιστότητας όπως ‘’πόντους’’ ή ‘’ταξιδιωτικά µίλια’’ σε πελάτες που 
αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες.  Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο. 

- ∆ΕΕΧΠ 15 – Συµφωνίες για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας 

Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2009 και αναφέρεται στους υφιστάµενους διαφορετικούς 
λογιστικούς χειρισµούς αναφορικά µε πωλήσεις ακίνητης περιουσίας. Μερικές οικονοµικές οντότητες 
αναγνωρίζουν το έσοδο σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 18 (δηλ. όταν µεταφέρονται οι κίνδυνοι και τα οφέλη κυριότητας 
της ακίνητης περιουσίας) και άλλες αναγνωρίζουν το έσοδο  ανάλογα µε το στάδιο ολοκλήρωσης της ακίνητης 
περιουσίας σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 11. Η διερµηνεία διασαφηνίζει ποιο πρότυπο πρέπει να εφαρµοστεί σε κάθε 
περίπτωση.  Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο. 

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

Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Οκτωβρίου 2008 και έχει εφαρµογή σε µία οικονοµική οντότητα που 
αντισταθµίζει τον κίνδυνο ξένου νοµίσµατος που προκύπτει από καθαρή επένδυση σε εκµετάλλευση στο 
εξωτερικό και πληρεί τους όρους για λογιστική αντιστάθµισης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39. Η διερµηνεία παρέχει 
οδηγίες σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο µία οικονοµική οντότητα πρέπει να καθορίσει τα ποσά που 
αναταξινοµούνται από τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσµατα τόσο για το µέσο αντιστάθµισης όσο και για το 
αντισταθµισµένο στοιχείο. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο, εφόσον ο Όµιλος δεν χρησιµοποιεί το 
λογιστικό χειρισµό της αντιστάθµισης για οποιαδήποτε επένδυση σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό.  

• Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 

(α) Θυγατρικές εταιρείες 

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

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

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

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

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

 (β) Συνδεδεµένες επιχειρήσεις  

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

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

Μη πραγµατοποιηµένα κέρδη από συναλλαγές µεταξύ του Οµίλου και των συνδεδεµένων επιχειρήσεων 
απαλείφονται κατά το ποσοστό συµµετοχής του Οµίλου στις συνδεδεµένες επιχειρήσεις. Οι λογιστικές αρχές 
των συνδεδεµένων επιχειρήσεων έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι οµοιόµορφες µε αυτές που έχουν 
υιοθετηθεί από τον Όµιλο. 

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.  

• 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. 
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• Συναλλαγµατικές µετατροπές 

(α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης 

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

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

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 

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

 (γ) Εταιρείες του Οµίλου 

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

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

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

iii. Οι προκύπτουσες συναλλαγµατικές διαφορές καταχωρούνται σε αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων και 
µεταφέρονται στα αποτελέσµατα µε την πώληση των επιχειρήσεων αυτών. 

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. 

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

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

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

- Κτίρια (και βελτιώσεις µισθωµένων 
εγκαταστάσεων) 

4 – 25 Έτη 

- Μηχανήµατα - τεχνικές εγκαταστάσεις και 
λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός 

1 – 20 Έτη 

- Μεταφορικά µέσα 5 – 8 Έτη 

- Εξοπλισµός τηλεπικοινωνιών 9 – 13 Έτη 

- Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 7 – 10 Έτη 

   

Ωστόσο ως αποτέλεσµα της οριστικοποίησης της κατανοµής του τιµήµατος εξαγοράς της εταιρείας Unisystems 
A.E.E. προέκυψε άυλο περιουσιακό στοιχείο στον Όµιλο όπου αποσβένεται ως ακολούθως : 

• Εµπορική επωνυµία (Brand name) εξαγορασθείσας εταιρείας Unisystems A.E.E. : 30 έτη ωφέλιµη ζωή 
(Περιλαµβάνεται στα δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας).  

• Επιπρόσθετα, επανεκτιµήθηκε σε επίπεδο Οµίλου η ωφέλιµη ζωή των αδειών που κατέχουν οι 
θυγατρικές εταιρείες για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 10 έτη σε 25 έτη (Περιλαµβάνεται στα 
δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας). Η επανεκτίµηση αυτή θα έχει ως αποτέλεσµα να 
καταλογίζονται ετήσιες αποσβέσεις για τις ως άνω άδειες ποσού ευρώ 252 χιλ για τα επόµενα 25 έτη 
αντί των ευρώ 630 χιλ για 10 έτη αντίστοιχα.  

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.   

• 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 
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από εξαγορές θυγατρικών εταιρειών αναγνωρίζεται στις ασώµατες ακινητοποιήσεις. Η υπεραξία από εξαγορές 
συνδεδεµένων επιχειρήσεων αναγνωρίζεται στον λογαριασµό των συµµετοχών σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις. 
Η υπεραξία ελέγχεται ετησίως για αποµείωση και αναγνωρίζεται στο κόστος, µείον τις όποιες ζηµιές 
αποµείωσης. Κέρδη και ζηµιές από την πώληση µιας επιχείρησης περιλαµβάνουν τη λογιστική αξία της 
υπεραξίας που αντιστοιχεί στην επιχείρηση που πουλήθηκε. 

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

(β)   Παραχωρήσεις και δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας 

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

(γ) Λογισµικά προγράµµατα 

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

∆απάνες 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. 

• Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 

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

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

(α) ∆άνεια 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.  
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(β) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω της Κατάστασης 
Αποτελεσµάτων 

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

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

(δ) ∆ιαθέσιµα 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 ∆ιοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει µέσα σε 12 µήνες από 
την ηµεροµηνία Ισολογισµού. 

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

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

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

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

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

Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγµατεύσιµα σε 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 την 
χρήση πρόσφατων συναλλαγών, αναφορά σε συγκρίσιµα στοιχεία και µεθόδους προεξόφλησης ταµειακών 
ροών αναπροσαρµοσµένες ώστε να αντικατοπτρίζουν τις συγκεκριµένες συνθήκες του εκδότη. 

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

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• Στοιχεία µη κυκλοφορούντος ενεργητικού προς πώληση και µη συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες 

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

• Μετοχικό κεφάλαιο 
Οι κοινές µετοχές περιλαµβάνονται στα ίδια κεφάλαια.   
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Άµεσα έξοδα για την έκδοση µετοχών, εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήµατος, σε 
µείωση του προϊόντος της έκδοσης. Άµεσα έξοδα που σχετίζονται µε την έκδοση µετοχών για την απόκτηση 
επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται. 

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

• ∆ανεισµός 
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. 

• Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος  

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

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

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

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών είναι η 
παρούσα αξία της ανειληµµένης υποχρέωσης για την καθορισµένη παροχή µείον τις µεταβολές που 
προκύπτουν από τα µη αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες και το κόστος προϋπηρεσίας. Η 
καθορισµένη παροχή υπολογίζεται 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. 

• 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. 
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• Προβλέψεις 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν: 

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

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

iii. Το απαιτούµενο ποσό µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα. 

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

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

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

(δ) Μερίσµατα 

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

• Μισθώσεις 

Οι µισθώσεις παγίων όπου ο Όµιλος διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας 
ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις.  Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις κεφαλαιοποιούνται µε την έναρξη 
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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. 

• ∆ιανοµή µερισµάτων 

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

• Συγκριτικά στοιχεία και στρογγυλοποιήσεις 

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

3. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

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

(α) Κίνδυνος αγοράς 

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

(β) Πιστωτικός κίνδυνος 

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

 (γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα έχοντας ικανά ταµειακά διαθέσιµα καθώς και 
διαθέτοντας επαρκή πιστωτικά όρια µε τις συνεργαζόµενες τράπεζες.  

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ανάλυση ωρίµανσης των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων και των 
παράγωγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων του Οµίλου: 

Χρηµατοοικοονοµικές  Υποχρεώσεις
31/12/2008 <1 έτος 1-2 έτη 2-5 έτη Πάνω από 5 έτη Σύνολο

∆ανεισµός 73.384 - - - 73.384
Παράγωγα Χρηµατoοικονοµικά Προϊόντα - - - - -
Προµηθευτές και άλλες υποχρεώσεις 40.209 2.028 2.898 1.417 46.552

113.593 2.028 2.898 1.417 119.936

31/12/2007 <1 έτος 1-2 έτη 2-5 έτη Πάνω από 5 έτη Σύνολο

∆ανεισµός 57.136 5 3 - 57.144
Παράγωγα Χρηµατoοικονοµικά Προϊόντα 15 - - - 15
Προµηθευτές και άλλες υποχρεώσεις 86.859 1.252 (1.249) 834 87.696

144.010 1.257 (1.246) 834 144.856  

(δ) Κίνδυνος ∆ιακύµανσης 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.  

∆άνεια µε µεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν τον Όµιλο σε κίνδυνο ταµειακών ροών. ∆άνεια 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: 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

Άυξηση / 
Μείωση σε 

µονάδες 
βάσης

Επηρεασµός 
στα προ 
φόρων 

αποτελέσµατα

2008
-0,25% 164 
-0,50% 328 
0,25% (164 )
0,50% (328 )

2007
-0,25% 67 
-0,50% 134 
0,25% (67 )
0,50% (134 )  

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

Η ονοµαστική αξία µείον προβλέψεις για επισφάλειες των εµπορικών απαιτήσεων εκτιµάται ότι προσεγγίζει 
την εύλογη αξίας 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. 

. 

4. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της ∆ιοικήσεως 

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

• Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές 

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

(α) Φόρο εισοδήµατος 

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

 (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 χρήσεως αυτών.  Οι υπολογισµοί της αξίας χρήσης απαιτούν την χρήση 
εκτιµήσεων (βλ. Σηµείωση 7). 

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

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

Πρωτεύων τύπος πληροφόρησης – επιχειρηµατικοί τοµείς 

O Όµιλος διαχωρίζεται σε τρεις επιχειρηµατικούς τοµείς: 

(1) Υπηρεσίες και εξοπλισµός πληροφορικής 

(2) Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών  

(3) Ταχυδροµικές υπηρεσίες 

Τα αποτελέσµατα κατά τοµέα για το έτος που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2008 έχουν ως εξής: 

 

2007 (Ποσά σε  χιλιάδες Ευρώ) Πληροφορική Τηλεπικοινωνίες
Ταχυδροµικές 

δραστηριότητες Μη κατανεµηµένο Σύνολο

Συνολικές µεικτές πωλήσεις ανά τοµέα 345.338 27.197 79.423 138 452.095
Ενδοεταιρικές πωλήσεις (6.080) (1.771) (324) (86) (8.260)
Καθαρές πωλήσεις 339.258 25.426 79.099 52 443.835

Λειτουργικά κέρδη/ (ζηµιές) 8.594 (4.654) 3.935 (2.777) 5.098
Χρηµατοοικονοµικά (έξοδα)/ έσοδα (Σηµ 27) (600) (239) 436 (1) (403)
Αναλογία Κερδών Συνδεδεµένων Εταιρειών (299) - - - (299)
Κέρδη/ (ζηµιές) προ φόρων 7.695 (4.892) 4.372 (2.778) 4.396
Φόρος εισοδήµατος (Σηµ 28) (10.796)
Καθαρό κέρδος / (ζηµιές) από συνεχιζόµενες δραστηριότητες (6.400)

Κέρδος περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες -

Καθαρό κέρδος / (ζηµιά) (6.400)

2007 (Ποσά σε  χιλιάδες Ευρώ) Πληροφορική Τηλεπικοινωνίες
Ταχυδροµικές 

δραστηριότητες Μη κατανεµηµένο Σύνολο

Aποσβέσεις  ενσώµατων παγίων (Σηµ. 6) 2.113 896 1.058 70 4.137
Αποσβέσεις άυλων παγίων (Σηµ. 7) 1.048 - 150 1.444 2.641 
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 2008 (Ποσά σε  χιλιάδες Ευρώ) Πληροφορική Τηλεπικοινωνίες
Ταχυδροµικές 

δραστηριότητες Μη κατανεµηµένο Σύνολο

Συνολικές µεικτές πωλήσεις ανά τοµέα 388.321 16.901 86.870 - 492.091
Ενδοεταιρικές πωλήσεις (32.561) (441) (522) - (33.523)
Καθαρές πωλήσεις 355.760 16.460 86.347 - 458.568

Λειτουργικά κέρδη/ (ζηµιές) (28.232) (3.175) 5.052 (1.520) (27.875)
Χρηµατοοικονοµικά (έξοδα)/ έσοδα (Σηµ 27) (5.106) 146 475 157 (4.328)
Αναλογία Κερδών Συνδεδεµένων Εταιρειών (344) - - - (344)
Κέρδη/ (Ζηµιές) προ φόρων (33.682) (3.029) 5.527 (1.363) (32.547)
Φόρος εισοδήµατος (Σηµ 28) 5.592

Καθαρό κέρδος / (ζηµιές) από συνεχιζόµενες δραστηριότητες (26.955)

Κέρδος περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες -

Καθαρό κέρδος / (ζηµιά) (26.955)

 2008 (Ποσά σε  χιλιάδες Ευρώ) Πληροφορική Τηλεπικοινωνίες
Ταχυδροµικές 

δραστηριότητες Μη κατανεµηµένο Σύνολο

Aποσβέσεις  ενσώµατων παγίων (Σηµ. 6) 2.138 23 1.048 18 3.227
Αποσβέσεις άυλων παγίων (Σηµ. 7) 1.222 - 155 252 1.630
Αποµείωση (αντιλογισµός αποµείωσης) απαιτήσεων 1.628 1.666 - - 3.294

31 ∆εκεµβρίου 2007 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) Πληροφορική Τηλεπικοινωνίες
Ταχυδροµικές 

δραστηριότητες Μη κατανεµηµένο Σύνολο

Eνεργητικό 359.215 8.351 26.382 7.223 401.171

Υποχρεώσεις 148.237 4.357 12.568 4.103 169.265

Ίδια κεφάλαια 210.978 3.994 13.814 3.120 231.907

Επενδύσεις σε ενσώµατα και άυλα πάγια (Σηµ. 6 και 7) 22.743 43 832 81 23.700

31 ∆εκεµβρίου 2008 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) Πληροφορική Τηλεπικοινωνίες
Ταχυδροµικές 

δραστηριότητες Μη κατανεµηµένο Σύνολο

Eνεργητικό 360.131 1.111 13.520 2.981 377.742

Υποχρεώσεις 161.637 4.559 17.797 459 184.452

Ίδια κεφάλαια 198.493 (3.448) (4.278) 2.522 193.291

Επενδύσεις σε ενσώµατα και άυλα πάγια (Σηµ. 6 και 7) 4.815 51 1.101 576 6.542  
 
Οι µεταβιβάσεις και οι συναλλαγές µεταξύ των τοµέων πραγµατοποιούνται µε πραγµατικούς εµπορικούς όρους 
και συνθήκες, σύµφωνα µε αυτά που ισχύουν για συναλλαγές µε τρίτους. 
Το µη κατανεµηµένο αφορά κυρίως θυγατρικές του Οµίλου που πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στον τοµέα  
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές.  
 

∆ευτερεύων 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. 
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Πωλήσεις Σύνολο ενεργητικού
Επενδύσεις σε ενσώµατα 

και άυλα πάγια

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
1/1/2007 έως 
31/12/2007 31/12/2007 1/1/2007 έως 31/12/2007

Έλλαδα 410.006 391.939 23.670
Eυρωζώνη 5.112 3.641 -
Άλλες χώρες 28.717 5.591 29

Σύνολο 443.835 401.171 23.700

Πωλήσεις Σύνολο ενεργητικού
Επενδύσεις σε ενσώµατα 

και άυλα πάγια

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
1/1/2008 έως 
31/12/2008 31/12/2008 1/1/2008 έως 31/12/2008

Έλλαδα 432.698 368.603 6.489
Eυρωζώνη 6.473 3.975 -
Άλλες χώρες 19.397 5.164 54

Σύνολο 458.568 377.742 6.542

Ανάλυση των πωλήσεων ανά κατηγορία

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
1/1/2008 έως 

31/12/2008 1/1/2007 έως 31/12/2007

Πωλήσεις προϊόντων 315.334 277.040
Έσοδα από υπηρεσίες 142.592 166.350
Λοιπά 643 445

Σύνολο 458.568 443.835  
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6. Ενσώµατα Πάγια 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ Σηµείωση
Οικόπεδα & 

Κτίρια

Μεταφορικά 
µέσα & µηχ/κός 

εξοπλισµός

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισµός Σύνολο

O ΟΜΙΛΟΣ - Κόστος

1 Ιανουαρίου 2007 38.001 12.452 22.397 72.849
Συναλλαγµατικές διαφορές (1) (3) (4) (8)
Ενσωµάτωση νέων θυγατρικών 37.811 614 4.826 43.251
Μεταφορά σε επενδύσεις σε ακίνητα (8.230) - - (8.230)
Μεταφορά σε κατεχόµενα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία (23.744) - - (23.744)
Προσθήκες 6.063 249 1.619 7.930
Πωλήσεις/ διαγραφές (203) (10.253) (3.809) (14.265)

31 ∆εκεµβρίου 2007 49.696 3.059 25.028 77.784

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

31 ∆εκεµβρίου 2008 52.170 3.995 26.106 82.272

Συσσωρευµένες αποσβέσεις

1 Ιανουαρίου 2007 (3.417) (7.265) (15.375) (26.057)
Συναλλαγµατικές διαφορές - 2 2 4
Ενσωµάτωση νέων θυγατρικών (8.666) (532) (4.181) (13.379)
Μεταφορά σε κατεχόµενα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία 7.904 - - 7.904
Αποσβέσεις περιόδου 25 (1.266) (782) (2.090) (4.138)
Πωλήσεις/ διαγραφές 23 6.457 2.176 8.656
Ανακατανοµές (27) 27 -

31 ∆εκεµβρίου 2007 (5.422) (2.147) (19.441) (27.010)

1 Ιανουαρίου 2008 (5.422) (2.147) (19.441) (27.010)
Συναλλαγµατικές διαφορές - (1) 1
Αποσβέσεις περιόδου 25 (1.015) (173) (2.039) (3.227)
Πωλήσεις/ διαγραφές - 123 1.220 1.343
Ανακατανοµές - (3) 3

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

Αναπόσβεστη αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2007 44.274 912 5.587 50.773

Αναπόσβεστη αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2008 45.733 1.793 5.850 53.376  
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Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
Οικόπεδα & 

Κτίρια

Μεταφορικά 
µέσα & µηχ/κός 

εξοπλισµός
Έπιπλα και 
εξαρτήµατα Σύνολο

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Κόστος

1 Ιανουαρίου 2007 37.819 1.561 6.311 45.691
Εισφορά/ (Απόσχιση) κλάδου - - (87) (87)
Προσθήκες 3.723 31 555 4.309
Πωλήσεις/ διαγραφές - (12) (5) (17)

31 ∆εκεµβρίου 2007 41.542 1.580 6.774 49.896

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

31 ∆εκεµβρίου 2008 43.557 1.581 8.024 53.161

Συσσωρευµένες αποσβέσεις

1 Ιανουαρίου 2007 (3.417) (1.126) (4.685) (9.228)
Εισφορά/ (Απόσχιση) κλάδου - - 18 18
Αποσβέσεις περιόδου 25 (716) (58) (452) (1.226)
Πωλήσεις/ διαγραφές - 12 3 14

31 ∆εκεµβρίου 2007 (4.133) (1.172) (5.116) (10.421)

1 Ιανουαρίου 2008 (4.133) (1.172) (5.116) (10.421)
Αποσβέσεις περιόδου 25 (839) (40) (456) (1.335)
Πωλήσεις/ διαγραφές - 74 10 84

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

Αναπόσβεστη αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2007 37.409 408 1.658 39.475

Αναπόσβεστη αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2008 38.585 442 2.462 41.489  
 
 

Το ποσό των ευρώ 8.230 χιλ. που αναφέρεται στον Όµιλο ως «µεταφορά σε επενδύσεις σε ακίνητα» στην 
χρήση 2007 αφορά στην δίκαιη αξία περιουσιακού στοιχείου της θυγατρικής εταιρείας Unisystems A.E.E. όπου 
ταξινοµήθηκε στις επενδύσεις σε ακίνητα. (Σηµείωση 40). 

Το ποσό των ευρώ (23.744) χιλ. που αναφέρεται στον Όµιλο ως µεταφορά σε «µη κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία κατεχόµενα προς πώληση» στην χρήση 2007 µείον τις συσσωρευµένες αποσβέσεις ύψους ευρώ 7.904 
χιλ. αφορά στην επαναταξινόµηση περιουσιακών παγίων στοιχείων της θυγατρικής εταιρείας Unisystems 
A.E.E. (Σηµείωση 41). Το ανωτέρω κονδύλι έχει αναµορφωθεί σε δίκαιη αξία µετά την κατανοµή του 
τιµήµατος εξαγοράς της θυγατρικής εταιρείας Unisystems Α.Ε.Ε. (Σηµείωση 42).  

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

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
Σηµείωση

Υπεραξίες

∆ικαιώµατα 
βιοµηχανικής 
ιδιοκτησίας Λογισµικό Σύνολο

O ΟΜΙΛΟΣ - Κόστος
1 Ιανουαρίου 2007 5.553 - 4.757 10.310
Ενσωµάτωση νέων θυγατρικών 431 6.646 7.496 14.572
Προσθήκες - 15.600 344 15.944
Απόκτηση Θυγατρικών / Αύξηση ποσοστού 28.759 - - 28.759
Πωλήσεις/ διαγραφές (Οριστικοποίηση κατανοµής 
τιµήµατος εξαγοράς εταιρείας Unisystems A.E.E.) (15.682) - - (15.682)

31 ∆εκεµβρίου 2007 19.061 22.246 12.597 53.903

1 Ιανουαρίου 2008 19.061 22.246 12.597 53.903
Προσθήκες (0) - 412 412
Απόκτηση Θυγατρικών / Αύξηση ποσοστού 760 - - 760
Πωλήσεις/ διαγραφές - - (1.231) (1.231)
Αποµείωση (11.662) - - (11.662)
Ανακατανοµές - 391 6 397

31 ∆εκεµβρίου 2008 8.158 22.637 11.784 42.579

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
1 Ιανουαρίου 2007 (3.189) - (3.892) (7.081)
Ενσωµάτωση νέων θυγατρικών - (75) (5.816) (5.891)
Αποσβέσεις περιόδου 25 (506) (1.060) (1.075) (2.641)
Απόκτηση Θυγατρικών / Αύξηση ποσοστού (636) - - (636)

31 ∆εκεµβρίου 2007 (4.331) (1.135) (10.783) (16.249)

1 Ιανουαρίου 2008 (4.331) (1.135) (10.783) (16.249)
Αποσβέσεις περιόδου 25 - (920) (710) (1.630)
Πωλήσεις/ διαγραφές - - 625 625
Ανακατανοµές - - (3) (3)

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

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 14.730 21.111 1.814 37.654

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 3.827 20.582 912 25.322  
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Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
Λογισµικό Σύνολο

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Κόστος
1 Ιανουαρίου 2007 3.896 3.896
Πωλήσεις/ διαγραφές 175 175

31 ∆εκεµβρίου 2007 4.071 4.071

1 Ιανουαρίου 2008 4.071 4.071
Προσθήκες 313 313

31 ∆εκεµβρίου 2008 4.384 4.384

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
1 Ιανουαρίου 2007 (3.410) (3.410)
Αποσβέσεις περιόδου 25 (201) (201)

31 ∆εκεµβρίου 2007 (3.611) (3.610)

1 Ιανουαρίου 2008 (3.611) (3.611)
Αποσβέσεις περιόδου 25 (216) (216)

31 ∆εκεµβρίου 2008 (3.827) (3.827)

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 460 460

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 557 557  

Η µεταβολή του κονδυλίου της υπεραξίας κατά το 2007 οφείλεται κυρίως στην εξαγορά της εταιρείας 
Unisystems A.E.E. όπου σταδιακά εντός του 2007 σχηµατίστηκε αρχικά µε βάση τις προσωρινές (λογιστικές) 
αξίες υπεραξία ύψους ευρώ 27.186 χιλ. Με την δηµοσίευση της εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης 2008 η 
Εταιρεία παρουσίασε την οριστική κατανοµή του τιµήµατος εξαγοράς (Σηµείωση 42) και την  οριστική 
υπεραξία της ανωτέρω εξαγοράς ύψους ευρώ 11.504 χιλ. και η οποία διαγράφθηκε µέσω των αποτελεσµάτων 
µε την δηµοσίευση της παρούσας οικονοµικής έκθεσης.   

Η µεταβολή στο κονδύλι των δικαιωµάτων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας στο 2007 ποσού ευρώ 15.600 χιλ. 
οφείλεται στον σχηµατισµό στοιχείου του ενεργητικού στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου 
Info-Quest A.E.B.E. σχετικά µε την εµπορική επωνυµία της εξαγορασθείσας εταιρείας Unisystems A.E.E. Το 
ανωτέρω περιουσιακό στοιχείο σύµφωνα µε τις λογιστικές εκτιµήσεις της Εταιρείας έχει 30 έτη ωφέλιµη ζωή  
και αποσβένεται αντίστοιχα. (Σηµείωση 2 & 42). 

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

2008 2007
Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ

Ελλάδα 3.828 14.730
Σύνολο 3.828 14.730

Υπόλοιπο υπεραξίας (ανά δραστηριότητα) :

2008 2007
Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ

Πληροφορική - 11.504
Ταχυδροµικές δραστηριότητες 3.828 3.226
Σύνολο 3.828 14.730  
 
Η ανακτήσιµη αξία µιας µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών καθορίζεται σύµφωνα µε υπολογισµό της αξίας 
χρήσεώς της (value in use). Ο υπολογισµός αυτός χρησιµοποιεί προβλέψεις ταµειακών ροών που προκύπτουν 
από οικονοµικούς προϋπολογισµούς οι οποίοι έχουν εγκριθεί από την ∆ιοίκηση και καλύπτουν τριετή περίοδο. 
  
Παρακάτω αναφέρονται οι κύριες παραδοχές που υιοθετήθηκαν από τη ∆ιοίκηση για τον υπολογισµό των 
µελλοντικών ταµειακών ροών, προκειµένου να διενεργηθεί έλεγχος απαξίωσης υπεραξίας στις µονάδες 
δηµιουργίας ταµειακών ροών. 
 
Τα προϋπολογισθέντα µικτά περιθώρια κέρδους υπολογίζονται σύµφωνα µε τα µικτά περιθώρια που 
πραγµατοποιήθηκαν το αµέσως προηγούµενο έτος προσαυξηµένα κατά την προσδοκώµενη βελτίωση 
απόδοσης. 
 
 
 

8. Επενδύσεις σε θυγατρικές 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 31/12/2008 31/12/2007

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 133.114 30.939
Ανακατανοµή ως θυγατρική - 23.613
Προσθήκες 1.806 75.979
Πωλήσεις / διαγραφές (6.014) -
Αποµείωση (30.021) 2.583

Υπόλοιπο λήξεως περιόδου 98.885 133.114

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

 

Κατά τη διάρκεια του 2008 ο Όµιλος προέβη στις ακόλουθες επενδυτικές κινήσεις: 

Η προσθήκη ποσού ευρώ 1.806 χιλ οφείλεται κυρίως στην από 6 Νοεµβρίου 2008 αύξηση µετοχικού 
κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας Quest Cyprus ύψους ευρώ 615 χιλ. και στην από 8 Απριλίου 2008, 
εξαγορά 459.000 κοινών ονοµαστικών µετοχών εκδόσεως της ACS Α.Ε.Ε.. Η Εταιρεία κατέχει πλέον 
18.937.500 κοινές ονοµαστικές µετοχές εκδόσεως της ΑCS Α.Ε.Ε. επί συνόλου 18.997.500, οι οποίες 
αντιπροσωπεύουν 99,68% του συνολικού µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 
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Η «Quest Ενεργειακή Α.Ε.Β.Ε.», η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 
Ανανεώσιµες Πηγές (ΑΠΕ), πραγµατοποίησε εντός του Φεβρουαρίου 2008 αύξηση του µετοχικού της 
κεφαλαίου µε παραίτηση των παλαιών µετόχων ύψους € 4.668.300 όπως αποφασίστηκε στην έκτακτη Γενική 
Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας «Quest Ενεργειακή Α.Ε.Β.Ε.» στις 27.02.2008. Την εν λόγω αύξηση 
κάλυψε πλήρως η εταιρεία «Thrush Investment Holdings Ltd.», συµφερόντων των οικογενειών ∆αυίδ - 
Λεβέντη, σύµφωνα µε την από 14/2/2008 υπογραφείσα σύµβαση µεταξύ των εταιρειών «Info-Quest Α.Ε.Β.Ε.» 
και «Thrush Investment Holdings Ltd». Με την ολοκλήρωση της παραπάνω αύξησης κεφαλαίου, η εταιρεία 
«Info-Quest Α.Ε.Β.Ε.» κατέχει ποσοστό 55% και η εταιρεία «Thrush Investment Holdings Ltd» κατέχει 
ποσοστό 45% του µετοχικού κεφαλαίου της «Quest Ενεργειακή Α.Ε.Β.Ε.». 

Το ποσό των ευρώ (6.014) χιλ. στο κονδύλι των «Πωλήσεις / ∆ιαγραφές» αφορά σε µείωση µετοχικού 
κεφαλαίου της Θυγατρικής εταιρείας ACS Α.Ε.Ε. ποσού ευρώ 4.950 χιλ. καθώς και σε πωλήσεις συµµετοχών 
της Εταιρείας σε θυγατρικές όπως αναλύονται κατωτέρω στην παρούσα σηµείωση.  

 

Τα ποσοστά συµµετοχής της Εταιρείας σε θυγατρικές έχουν ως εξής: 

 

31 ∆εκεµβρίου 2008

Επωνυµία Κόστος Αποµείωση Αξία Ισολογισµού
Χώρα 

εγκατάστασης
Ποσοστό 

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

152.169 53.284 98.885  
 

31 ∆εκεµβρίου 2007

Επωνυµία Κόστος Αποµείωση Αξία Ισολογισµού
Χώρα 

εγκατάστασης
Ποσοστό 

συµµετοχής
Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 

UNISYSTEMS A.Ε. 98.405 - 98.405 Ελλάδα 100,00%
ACS ΑΕΕ 24.043 - 24.043 Ελλάδα 97,57%
ΙΩΝΙΚΗ ΕΠΙΝΟΙΑ A.E. 3.429 3.329 100 Ελλάδα 82,54%
UNITEL ΗΕLLAS ΑΕ 23.619 19.934 3.686 Ελλάδα 100,00%
QUEST ALBANIA AE 163 - 163 Αλβανία 51,00%
QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ AEΒΕ 5.150 - 5.150 Ελλάδα 100,00%
INFO QUEST CYPRUS Ltd 800 - 800 Κύπρος 100,00%
GLOBE STAR LLC 1.539 1.057 482 Η.Π.Α. 98,00%
QUEST SOLAR A.E. 285 - 285 Ελλάδα 95,00%

157.433 24.320 133.114  
 

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. 
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• Οι θυγατρικές της «Quest Ενεργειακή A.E.Β.Ε.»: «Quest Αιολική Μαρµαρίου Πύργος Μονοπρόσωπη 
Ε.Π.Ε.» όπως µετονοµάστηκε από «Quest Ανανεώσιµες πηγές Ενέργειας Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.» 
(θυγατρική 100%), «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 Μαρµαρίου Χελώνα Ε.Π.Ε.» 
(θυγατρική 99%), «Quest Αιολική Μαρµαρίου Πλάτανος Ε.Π.Ε.» (θυγατρική 99%), «Quest Αιολική 
Μαρµαρίου Λιαπούρθι Ε.Π.Ε.» (θυγατρική 99%), «Quest Αιολική Καρύστου ∆ίστρατα Ε.Π.Ε.» 
(θυγατρική 98,67%), «Quest Αιολική Λιβαδίου Λάρισας Ε.Π.Ε.» (θυγατρική 98,67%), «Quest 
Αιολική Μαρµαρίου Αγ. Ταξιάρχες Ε.Π.Ε.» (θυγατρική 98,67%), «Quest Αιολική Σερβίων Κοζάνης 
Ε.Π.Ε.» (θυγατρική 98,67%), «Quest Αιολική Μαρµαρίου Περιστέρι Ε.Π.Ε.» (θυγατρική 98,67%),  
και η «Quest Αιολική ∆ιστόµου Μεγάλο πλάι Ε.Π.Ε.» (θυγατρική 98,67%). 

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

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

Όλες οι θυγατρικές (άµεσες και έµµεσες) της Εταιρείας καθώς και η µέθοδος ενοποίησης τους παρατίθενται 
επίσης και στην Σηµείωση 38 (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 A.E.Β.Ε.», της οποίας είναι θυγατρική η «Εναλλακτική Ενεργειακή ΑΛΠΕΝΕΡ Α.Ε.», η τελευταία 
ενοποιείται πλήρως.  

Η κατά την προηγούµενη χρήση  εξαγορά των µετοχών της εταιρείας «Unisystems Α.Ε.Ε.» πραγµατοποιήθηκε 
τµηµατικά. Από την 30/04/2007 η ως άνω εταιρεία µετατράπηκε σε θυγατρική, ενώ η εξαγορά της 
ολοκληρώθηκε µε τελικό ποσοστό 100% την 30/11/2007. Η συνολική αξία των αποκτηθέντων στοιχείων 
ενεργητικού και υποχρεώσεων της «Unisystems Α.Ε.Ε.» ποσού € 71.219 χιλ. όπως δηµοσιεύθηκε στις 
οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου την 31/12/2007 και 31/3/2008 αντιπροσώπευε τις αντίστοιχες προσωρινές 
λογιστικές αξίες, όπως προέκυπταν από τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας Unisystems, οι οποίες 
καταρτίζονται µε βάση τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. Ως εκ τούτου η 
προκύπτουσα υπεραξία ποσού € 27.186 χιλ., η οποία δηµοσιεύθηκε στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου 
µε 31/12/2007 και 31/3/2008 ήταν προσωρινή και οριστικοποιήθηκε µε την ολοκλήρωση της κατανοµής του 
τιµήµατος εξαγοράς.   

Με την ολοκλήρωση της κατανοµής του τιµήµατος εξαγοράς της θυγατρικής εταιρείας «Unisystems Α.Ε.Ε.», η 
«Info-Quest Α.Ε.Β.Ε.» γνωστοποιεί, και µε τις παρούσες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις τα οριστικά ποσά 
που προέκυψαν µε βάση την προσδιορισθείσα εύλογη αξία για κάθε κατηγορία περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων της αποκτηθείσας θυγατρικής εταιρείας. Τα προαναφερόµενα ποσά υπολογίζονται ως αν η 
εύλογη αξία τους είχε προσδιοριστεί κατά το χρόνο απόκτησης της ως άνω θυγατρικής και παρατίθενται στην 
σηµείωση 42 (Επιχειρηµατικές συνενώσεις). 

 

• Αποµειώσεις Συµµετοχών 

 

Η Εταιρεία κατά το 2008 πραγµατοποίησε τις ακόλουθες αποµειώσεις συµµετοχών της σε θυγατρικές µέσω 
των αποτελεσµάτων: 

 

Unisystems: Αποµείωση µέσω των αποτελεσµάτων της Εταιρείας ύψους ευρώ 28.042 χιλ βάση της µεθόδου 
προεξοφληµένων ταµειακών ροών της θυγατρικής όπως προβλέπεται από το ∆.Λ.Π. 36. Σε επίπεδο Οµίλου 
σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Π. 3 πραγµατοποιήθηκε αποµείωση µέσω των αποτελεσµάτων της σχηµατισθείσας από 
την κατανοµή του τιµήµατος εξαγοράς υπεραξίας της ανωτέρω θυγατρικής ύψους ευρώ 11.504 χιλ. 
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UNITEL A.E.: Αποµείωση µέσω των αποτελεσµάτων της Εταιρείας ύψους ευρώ 1.401 χιλ. στην εύλογη αξία 
της καθαρής θέσης της θυγατρικής καθώς εντός του ∆εκεµβρίου 2008 η Εταιρεία έλαβε την απόφαση να 
εκκαθαρίσει την ανωτέρω θυγατρική. 

Quest Cyprus: Αποµείωση µέσω των αποτελεσµάτων της Εταιρείας ύψους ευρώ 538 χιλ..      

 

• Πωλήσεις Θυγατρικών  

Την 1η ∆εκεµβρίου 2008 η Εταιρεία προχώρησε στην πώληση της κατά 98% θυγατρικής της «Globestar 
LLC».Το αποτέλεσµα της πώλησης για την Εταιρεία και τον Όµιλο αναλύεται ως ακολούθως : 

 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ Όµιλος Εταιρεία

Έσοδα από την πώληση - -
Άµεσα έξοδα τα οποία αφορούν την πώληση 49 49
Κόστος επένδυσης που πωλήθηκε - 641
Λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού και 
υποχρεώσεων της Globestar LLC (1.818) -
Κέρδος / (ζηµιά) από την πώληση της 
Globestar LLC 1.769 (690)  
 

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

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ

Μετρητά και ισοδύναµα µετρητών 16
Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 10
Αποθέµατα 2
Απαιτήσεις 269
Υποχρεώσεις (2.152)
Καθαρά περιουσιακά στοιχεία (1.854)

Μερίδιο Εταιρείας επί των καθαρών περιουσιακών στοιχείων 
που πωλήθηκαν (98%) :

(1.817)
 

 

Την 18η ∆εκεµβρίου 2008 η Εταιρεία προχώρησε στην πώληση της κατά 51% θυγατρικής της «Quest Albania 
SH.A.».Το αποτέλεσµα της πώλησης για την Εταιρεία και τον Όµιλο αναλύεται ως ακολούθως : 

 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ Όµιλος Εταιρεία

Έσοδα από την πώληση - -
Άµεσα έξοδα τα οποία αφορούν την πώληση - -
Κόστος επένδυσης που πωλήθηκε - 163

Λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού και 
υποχρεώσεων της Quest Albania SH.A. 217 -
Κέρδος / (ζηµιά) από την πώληση της 
Quest Albania SH.A. (217) (163)  
 

Η λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων που πουλήθηκαν είναι ως εξής : 
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Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ

Μετρητά και ισοδύναµα µετρητών 395
Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 109
Αποθέµατα 1.194
Απαιτήσεις 845
Υποχρεώσεις (2.118)
Καθαρά περιουσιακά στοιχεία 425

Μερίδιο Εταιρείας επί των καθαρών περιουσιακών στοιχείων 
που πωλήθηκαν (51%) :

217
 

 

Για τον λόγω ότι δεν υπήρξε ταµειακή εισροή από τις ανωτέρω πωλήσεις θυγατρικών δεν παρατίθεται πίνακας  
ταµειακών ροών.  

 

 

9. Επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 202 23.549 - 23.612
Ανακατανοµή Unisystems ως θυγατρική - (22.817) - (23.613)
Προσθήκες 337 - - -
Αναλογία Κερδών / (Ζηµιών) Συγγενών εταιρειών (344) (299) - -
Αποµείωση - (231) - -

Υπόλοιπο λήξεως περιόδου 195 202 - -

O ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Σε επίπεδο εταιρείας συµπεριλαµβάνονται η διαµέσου της κατά 55% θυγατρικής εταιρείας «Quest Ενεργειακή 
A.E.Β.Ε.» η 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 77,5%), 
«EDF Energies Nouvelles SA & ΣΙΑ Θράκη 1 Ε.Ε.» (Θυγατρική 95%), «EDF Energies Nouvelles SA & ΣΙΑ 
Ροδόπη 1 Ε.Ε.» (Θυγατρική 95%) και η «EDF Energies Nouvelles SA & ΣΙΑ Ροδόπη 3 Ε.Ε.» (Θυγατρική 
95%). 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.   

Σε επίπεδο Οµίλου συµπεριλαµβάνεται ως συνδεδεµένη η εταιρεία «Parkmobile Hellas Α.Ε.», στην οποία η 
Εταιρεία συµµετέχει έµµεσα, διαµέσου της εταιρείας Unisystems A.E.E., µε ποσοστό 40%.    
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31 ∆εκεµβρίου 2008

Επωνυµία Ενεργητικό Υποχρεώσεις Πωλήσεις Κέρδη
Ποσοστό 
συµµετοχής

Χώρα 
εγκατάστασης

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

2.907 2.109 436 (1.089)

31 ∆εκεµβρίου 2007

Επωνυµία Ενεργητικό Υποχρεώσεις Πωλήσεις Κέρδη
Ποσοστό 

συµµετοχής
Χώρα 

εγκατάστασης
Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 

PARKMOBILE HELLAS A.Ε. 2.187 3.512 525 (1.324) 40,00% Ελλάδα
2.187 3.512 525 (1.324)  

 

10. Χρηµατοοικονοµικά προϊόντα ανά κατηγορία – Όµιλος 

31/12/2008

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΠΩΣ ΣΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ

∆άνεια & απαιτήσεις
Απαιτήσεις σε δίκαιη 
αξία µέσω της ΚΑΧ

Παράγωγα για 
hedging ∆ΠΠ Σύνολο

∆ΠΠ χρηµατοοικονοµικά στοιχεία - - - 12.152 12.152
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία - - - - -
Πελάτες & άλλες απαιτήσεις 201.852 - - - 201.852
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία µέσω ΚΑΧ - 181 - - 181
Μετρητά  και ισοδύναµα 14.081 - - - 14.081

215.933 181 - 12.152 228.266

Υποχρεώσεις σε 
δίκαιη αξία µέσω της 

ΚΑΧ
Παράγωγα για 

hedging Άλλες υποχρεώσεις Σύνολο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΠΩΣ ΣΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ
∆ανεισµός - - 73.377 73.377
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία - - - -

- - 73.377 73.377

Λογιστικές Πρακτικές

 

31/12/2007

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΠΩΣ ΣΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ

∆άνεια & απαιτήσεις
Απαιτήσεις σε δίκαιη 
αξία µέσω της ΚΑΧ

Παράγωγα για 
hedging ∆ΠΠ Σύνολο

∆ΠΠ χρηµατοοικονοµικά στοιχεία - - - 15.396 15.396
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία - - - - -
Πελάτες & άλλες απαιτήσεις 194.202 - - - 194.202
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία µέσω ΚΑΧ - 917 - - 917
Μετρητά  και ισοδύναµα 20.328 - - - 20.328

214.530 917 - 15.396 230.843

Υποχρεώσεις σε 
δίκαιη αξία µέσω της 

ΚΑΧ
Παράγωγα για 

hedging Άλλες υποχρεώσεις Σύνολο
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΠΩΣ ΣΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ
∆ανεισµός 1.021 - 56.124 57.145
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 15 - - 15

1.036 - 56.124 57.160

Λογιστικές Πρακτικές
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11. 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) 31/12/2008 31/12/2007
Χωρίς αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας από εξωτερική πηγή (εκτός Εταιρείας & Οµίλου)
Χονδρική πώληση 18.969 49.985
Λιανική πώληση 115.311 88.125
Σύνολο 134.280 138.110  

 

12. ∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 15.396 14.276 14.250 14.259
Αποµείωση (2.000) - (2.000) -
Πρώτη ενσωµάτωση/ πώληση εταιρίας - 7.006 - -
Εισφορά τµήµατος λύσεων και επιχειρηµατικών 
εφαρµογών πληροφορικής σε θυγατρική - - - (76)
Προσθήκες - 4.416 - 412
Πωλήσεις/ διαγραφές (29) (10.237) - (280)
Προσαρµογή σε εύλογη αξία (1.214) (64) (1.214) (64)

Υπόλοιπο λήξεως περιόδου 12.152 15.396 11.036 14.250

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 12.152 15.396 11.036 14.250
12.152 15.396 11.036 14.250

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑO ΟΜΙΛΟΣ

 

 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007
Μη εισηγµένοι τίτλοι:

Μετοχές – Ελλάδα 10.884 10.127 9.767 8.981
Μετοχές – Εξωτερικό 125 315 125 315

Eισηγµένοι τίτλοι:
Μετοχές – Ελλάδα - - -
Μετοχές – Εξωτερικό 1.143 4.954 1.143 4.954

12.152 15.396 11.036 14.250

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑO ΟΜΙΛΟΣ

 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007

Τα διαθέσιµα προς πώληση Χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία  εκφράζονται στα κάτωθι νοµίσµατα:
Ευρώ 10.884 10.127 9.767 8.981 
Αµερικάνικο ∆ολλάριο 1.268 5.269 1.268 5.269 

12.152 15.396 11.036 14.250 

O ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνουν κυρίως µη εισηγµένες 
µετοχές. Η εύλογη αξία των µη εισηγµένων µετοχών προσδιορίζεται µε την χρήση τεχνικών αποτίµησης και 
παραδοχών που στηρίζονται σε δεδοµένα της αγοράς κατά την ηµεροµηνία της οικονοµικής πληροφόρησης. Η 
εύλογη αξία των εισηγµένων µετοχών προσδιορίζεται από τις δηµοσιευµένες τιµές προσφοράς που ισχύουν 
κατά την ηµεροµηνία της οικονοµικής πληροφόρησης. Η ανωτέρω προσαρµογή σε εύλογη αξία ύψους € 
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(1.214) χιλ. αφορά πρόβλεψη υποτίµησης συµµετοχών στην καθαρή θέση της Εταιρείας από τίτλους 
εισηγηµένους σε χρηµαταγορές εξωτερικού καθώς και από συµµετοχές της Εταιρείας σε Ελληνικές εταιρείες 
µη εισηγµένες. Η αποµείωση ύψους € (2.000) χιλ. αφορά τµηµατική διαγραφή µέσω αποτελέσµατος 
συµµετοχής της Εταιρείας σε εισηγµένη εταιρεία στο εξωτερικό.   

 

13. Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ Ενεργητικό Παθητικό Ενεργητικό Παθητικό
Προθεσµιακά συµβόλαια δολλαρίου Η.Π.Α. - 
κατεχόµενα για εµπορία - - - 15
Σύνολο - - - 15

31/12/2008 31/12/2007
O ΟΜΙΛΟΣ O ΟΜΙΛΟΣ

 

Τα παραπάνω αφορούν προθεσµιακά συµβόλαια αγοράς δολαρίων Η.Π.Α. και αποτελούν χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία παθητικού αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω του λογαριασµού των αποτελεσµάτων.  

 

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

Σηµειώσεις

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 917 3.006 917 3.006
Προσθήκες 77 6.203 77 6.203
Πωλήσεις/ διαγραφές (441) (7.894) (441) (7.894)
Προσαρµογή σε εύλογη αξία 30 (372) (398) (372) (398)

Υπόλοιπο λήξεως περιόδου 181 917 181 917

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑO ΟΜΙΛΟΣ

 

 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007
Εισηγµένοι τίτλοι:

Μετοχές – Ελλάδα 181 917 181 917
181 917 181 917

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑO ΟΜΙΛΟΣ

 

 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007
Τα Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω ΚΑΧ 
εκφράζονται στα κάτωθι νοµίσµατα:
Ευρώ 181 917 181 917

181 917 181 917

O ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω της Κατάστασης των Αποτελεσµάτων 
περιλαµβάνουν εισηγµένες µετοχές στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. Η εύλογη αξία τους προσδιορίζεται 
από τις δηµοσιευµένες τιµές προσφοράς που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία της οικονοµικής πληροφόρησης. 
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15. Αναβαλλόµενη φορολογία 
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρµόσιµο νοµικό 
δικαίωµα να συµψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών 
υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. Τα 
συµψηφισµένα ποσά είναι τα παρακάτω: 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις: 8.521 8.491 942 1.424

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις: 14.358 5.875 7.162 2.404

5.837 (2.616) 6.221 980

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑO ΟΜΙΛΟΣ

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

Η συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος είναι η παρακάτω: 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007
Υπόλοιπο αρχής περιόδου (2.616) 409 980 232
Συναλλαγµατικές διαφορές (0) - -
Πρώτη ενσωµάτωση/ πώληση εταιρίας - (3.991) - -
Εισφορά τµήµατος λύσεων και επιχειρηµατικών εφαρµογών 
πληροφορικής σε θυγατρική - - - (364)
Χρέωση κατάστασης αποτελεσµάτων (Σηµ. 28) 8.130 927 4.958 1.112
Φόρος που χρεώθηκε στα ίδια κεφάλαια 323 39 283 -

Υπόλοιπο λήξεως περιόδου 5.837 (2.616) 6.221 980

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑO ΟΜΙΛΟΣ

 
 

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

O ΟΜΙΛΟΣ (Ποσά σε χιλιάδες Εύρω)

Επιταχυνόµενες 
φορολογικές 
αποσβεσεις

Αναγνώριση 
Εσόδων Λοιπά Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2007 1.858 399 1.481 3.740
Πώληση Θυγατρικών εταιρειών (2) (4) 285 280

Εισφορά/ (Απόσχιση) κλάδου - - 5.670 5.670
Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων (750) (362) (981) (2.093)
Χρέωση/ (πίστωση) στα ίδια κεφάλαια 49 - 846 894
Συναλλαγµατικές διαφορές - - - (1)

31 ∆εκεµβρίου 2007 1.155 33 7.302 8.491

1 Ιανουαρίου 2008 1.155 33 7.302 8.491

Ενσωµάτωση νέων θυγατρικών - - - -

Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων (226) (1) 258 30
Χρέωση/ (πίστωση) στα ίδια κεφάλαια - - - -
Συναλλαγµατικές διαφορές - - - -

31 ∆εκεµβρίου 2008 929 31 7.560 8.521

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ποσά σε χιλιάδες Εύρω)

Επιταχυνόµενες 
φορολογικές 
αποσβεσεις

Αναγνώριση 
Εσόδων Λοιπά Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2007 1.045 1 1.203 2.250

Πρώτη ενσωµάτωση/ πώληση εταιρίας - - - -

Εισφορά/ (Απόσχιση) κλάδου (2) - - (2)

Απορρόφηση/ (Συγχώνευση) εταιρίας - - - -

Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων 1 - (825) (824)
Χρέωση/ (πίστωση) στα ίδια κεφάλαια - - - -
Συναλλαγµατικές διαφορές - - - -

31 ∆εκεµβρίου 2007 1.045 1 378 1.424

1 Ιανουαρίου 2008 1.045 1 378 1.424

Εισφορά τµήµατος λύσεων και επιχειρηµατικών εφαρµογών 
πληροφορικής σε θυγατρική - - - -
Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων (205) (278) (482)

31 ∆εκεµβρίου 2008 840 1 100 942  
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Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:

O ΟΜΙΛΟΣ (Ποσά σε χιλιάδες Εύρω)
Προβλέψεις 
απαιτήσεων

Επιταχυνόµενες 
φορολογικές 
αποσβεσεις

Φορολογικές 
ζηµίες

Αναγνώριση 
Εσόδων Λοιπά Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2007 2.519 887 62 114 568 4.150

Πώληση Θυγατρικών εταιρειών 11 - 799 (51) 1.198 1.958
Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων (83) (812) (743) 117 354 (1.165)
Χρέωση/ (πίστωση) στα ίδια κεφάλαια - - - - 934 934
Συναλλαγµατικές διαφορές - (0) - - (0) (1)

31 ∆εκεµβρίου 2007 2.447 74 118 180 3.056 5.875

1 Ιανουαρίου 2008 2.447 74 118 180 3.056 5.875

Εισφορά/ (Απόσχιση) κλάδου - - - - 40 40
Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων (119) 393 5.930 (46) 2.002 8.160
Χρέωση/ (πίστωση) στα ίδια κεφάλαια - - - - 283 283

31 ∆εκεµβρίου 2008 2.328 467 6.048 134 5.381 14.358

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ποσά σε χιλιάδες Εύρω)
Προβλέψεις 
απαιτήσεων

∆ιαγραφή άυλων 
στοιχείων 

ενεργητικού
Φορολογικές 

ζηµίες
Αναγνώριση 

Εσόδων Λοιπά Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2007 1.585 40 - 114 744 2.482

Εισφορά/ (Απόσχιση) κλάδου 60 - - (363) (64) (366)
Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων (66) (21) - 238 137 288
Χρέωση/ (πίστωση) στα ίδια κεφάλαια - - - - - -

31 ∆εκεµβρίου 2007 1.579 19 - (11) 817 2.404

1 Ιανουαρίου 2008 1.579 19 - (11) 817 2.404
Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων (90) (18) 5.180 120 (715) 4.476
Χρέωση/ (πίστωση) στα ίδια κεφάλαια - - - - 283 283

31 ∆εκεµβρίου 2008 1.489 1 5.180 109 384 7.162 

 

16. Αποθέµατα 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007

Α' ύλες 2.413 4.108 2.413 4.108
Τελικά προϊόντα 269 237 269 237
Εµπορεύµατα 27.386 29.299 19.420 17.854
Λοιπά 1.188 1.036 - -

Σύνολο 31.256 34.680 22.102 22.199

Μείον: Προβλέψεις για άχρηστα, βραδυκίνητα και κατεστραµµένα αποθέµατα:
Α' ύλες 600 600 600 600
Εµπορεύµατα 2.686 1.596 1.510 1.510

3.286 2.196 2.110 2.110

Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία 27.970 32.484 19.992 20.089

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑO ΟΜΙΛΟΣ
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17. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007

Πελάτες 221.665 201.904 103.723 94.854
Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης (21.680) (18.718) (13.177) (11.550)

Καθαρές απαιτήσεις πελατών 199.985 183.187 90.546 83.304
Προκαταβολές 6.137 10.312 4.662 5.851
Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη (Σηµ. 36) 1.867 704 6.592 1.740

Σύνολο 207.989 194.202 101.799 90.894

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 582 314 - -
Κυκλοφορούν ενεργητικό 207.407 193.888 101.799 90.894

207.989 194.202 101.799 90.894

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑO ΟΜΙΛΟΣ

 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 31/12/2008 31/12/2007
Πλήρως εξυπηρετούµενες απαιτήσεις από πελάτες 134.280 138.110 

Ληξιπρόθεσµες µη αποµειωµένες απαιτήσεις 
από πελάτες
Από 1-3 µήνες 15.650 24.004 
Από 3-6 µήνες 14.104 6.661 
Από 6-9 µήνες 23.201 110 
Από 9-12 µήνες 0 2.238 
Από 12 και πάνω µήνες 10.745 7.406 

63.700 40.419 

Αποµειωµένες απαιτήσεις από πελάτες
Από 1-3 µήνες 1.118 265 
Από 3-6 µήνες 833 316 
Από 6-9 µήνες 704 295 
Από 9-12 µήνες 0 147 
Από 12 και πάνω µήνες 22.897 23.056 

25.552 24.079 

Μεταβολή στην πρόβλεψη αποµείωσης πελατών και άλλων απαιτήσεων
1 Ιανουαρίου 18.718 11.075 

Πρόβλεψη για αποµείωση πελατών 5.250 7.863 
∆ιαγραφές Απαιτήσεων (-) -2.288 -120 
Αντιλογισµός µη χρησιµοποιηµένων προβλέψεων (-) 0 -100 

31 ∆εκεµβρίου 21.680 18.718 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 31/12/2008 31/12/2007
Οι Πελάτες και οι Λοιπές Απαιτήσεις 
εκφράζονται στα παρακάτω νοµίσµατα:
Ευρώ 199.158 179.561 
Αµερικάνικο ∆ολλάριο 2.302 1.884 
Αγγλική Λίρα 0 4 
Άλλα Νοµίσµατα 393 2.442 

201.852 183.890 

O ΟΜΙΛΟΣ

O ΟΜΙΛΟΣ
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18. Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007

∆ιαθέσιµα στο ταµείο 4.794 115 40 32
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις 9.286 20.213 1.002 2.387

Σύνολο 14.081 20.328 1.042 2.419

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑO ΟΜΙΛΟΣ

 

Το πραγµατικό σταθµισµένο επιτόκιο των βραχυπρόθεσµων τραπεζικών καταθέσεων ήταν 4,27%. 

Τα ταµειακά διαθέσιµα και οι τραπεζικές υπεραναλήψεις για σκοπούς της κατάστασης ταµειακών ροών, 
περιλαµβάνουν τα εξής: 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007
Tαµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 14.081 20.328 1.042 2.419
Σύνολο 14.081 20.328 1.042 2.419

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑO ΟΜΙΛΟΣ

 

 

 

19. Μετοχικό κεφάλαιο 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
Αριθµός 
µετοχών

Κοινές 
µετοχές

Αποθεµατικό 
υπέρ το άρτιο Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2007 48.705.220 34.093 40.128 74.221
31 ∆εκεµβρίου 2007 48.705.220 34.093 40.128 74.221

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

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 34.093.654 διαιρούµενο σε 48.705.220 κοινές µετοχές, 
ονοµαστικής αξίας € 0,70 ανά µετοχή. 
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20. Λοιπά αποθεµατικά και αδιανέµητα κέρδη 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
Τακτικό 

αποθεµατικο
Έκτακτα 

αποθεµατικά
Αφορολόγητα 
αποθεµατικά

Αποθεµατικό 
∆ΠΠ

Συναλλαγµα- 
τικές διαφορές Σύνολο

O ΟΜΙΛΟΣ

1 Ιανουαρίου 2007 2.813 - - (690) (156) 1.968
Συναλλαγµατικές διαφορές - - - - 165 165
Μεταβολές κατά τη διάρκεια της χρήσης 8.343 - - 95 - 8.438
Πρώτη ενσωµάτωση/ πώληση εταιρίας 1.637 - - (4.771) - (3.134)
31 ∆εκεµβρίου 2007 12.793 - - (5.365) 10 7.438

1 Ιανουαρίου 2008 12.793 - - (5.365) 10 7.438
Συναλλαγµατικές διαφορές - - - - (39) (39)
Μεταβολές κατά τη διάρκεια της χρήσης 92 - - (600) - (508)
31 ∆εκεµβρίου 2008 12.885 - - (5.965) (29) 6.891

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
Τακτικό 

αποθεµατικο
Έκτακτα 

αποθεµατικά
Αφορολόγητα 
αποθεµατικά

Αποθεµατικό 
∆ΠΠ Σύνολο

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1 Ιανουαρίου 2007 2.749 - - (459) 2.290
Μεταβολές κατά τη διάρκεια της χρήσης 8.270 - - 95 8.365
31 ∆εκεµβρίου 2007 11.019 - - (363) 10.656

1 Ιανουαρίου 2008 11.019 - - (363) 10.656
Μεταβολές κατά τη διάρκεια της χρήσης - - - (600) (600)
31 ∆εκεµβρίου 2008 11.019 - - (963) 10.056  

 

 

(α) Τακτικό αποθεµατικό 

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

(β) Αποθεµατικό ∆ΠΠ 

Το αποθεµατικό ∆.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.  
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21. ∆ανεισµός 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007

Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Τραπεζικός δανεισµός 73.377 56.956 53.271 35.344
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης - 189 - -

Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 73.377 57.145 53.271 35.344

Σύνολο δανείων 73.377 57.145 53.271 35.344

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑO ΟΜΙΛΟΣ

 

Ο Όµιλος έχει εγκεκριµένες γραµµές χρηµατοδότησης µε πιστωτικά ιδρύµατα ύψους ευρώ 130 εκατ. και η 
Εταιρεία ύψους ευρώ 90 εκατ. Επιπλέον το σύνολο του δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Οµίλου 
αφορά χρηµατοδοτήσεις κεφαλαίου κίνησης µε διάρκεια µικρότερης του ενός έτους. Οι εύλογες αξίες των 
βραχυπρόθεσµων δανείων προσεγγίζει την λογιστική τους αξία.   

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

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 57.145 3.985 35.344 1
Εξοφλήσεις δανείων (1.704) (3.013) - -
Εισπράξεις από δάνεια 17.936 56.173 17.927 35.343
Υπόλοιπο λήξεως περιόδου 73.377 57.145 53.271 35.344

O ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Το µέσο επιτόκιο για τον βραχυπρόθεσµο δανεισµό της Εταιρείας και του Οµίλου ήταν στο 2008 από 5,97%. Η 
Εταιρεία και ο Όµιλος δεν είναι εκτεθειµένοι σε συναλλαγµατικό κίνδυνο διότι το σύνολο των δανείων της 
Εταιρείας και του Οµίλου κατά το 2008 ήταν σε Ευρώ. 

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.   
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22. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007

Υποχρεώσεις ισολογισµού για:
Συνταξιοδοτικές παροχές 3.714 4.043 908 848

Σύνολο 3.714 4.043 908 848

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007
Συνταξιοδοτικές παροχές 694 350 61 119

Σύνολο 694 350 61 119

Συνταξιοδοτικές παροχές

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στον ισολογισµό είναι τα παρακάτω:

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007
Παρούσα αξία µη χρηµατοδοτούµενων 
υποχρεώσεων 3.678 4.137 1.146 979
Μη καταχωρηθέντα αναλογιστικά κέρδη/ (ζηµίες) 40 (106) (238) (131)
Μη καταχωρηθέν κόστος προϋπηρεσίας (4) 11 - -
Υποχρέωση στον ισολογισµό 3.714 4.043 908 848

O ΟΜΙΛΟΣ

O ΟΜΙΛΟΣ

O ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

 

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων είναι τα παρακάτω:

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 474 376 124 86
Χρηµατοοικονοµικό κόστος 175 129 44 31
Καθαρά αναλογιστικά (κέρδη)/ ζηµιές που 
καταχωρήθηκαν στην περίοδο (259) (153) (107) 2
Ζηµιές από περικοπές 305 (2) - -
Σύνολο περιλαµβανοµένο στις παροχές σε 
εργαζοµένους (Σηµ. 26) 694 350 61 119

O ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Μεταβολή της υποχρέωσης στον ισολογισµό:

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 4.043 1.680 848 954
Πρώτη ενσωµάτωση/ πώληση εταιρίας - 2.058 - -
Εισφορά τµήµατος λύσεων και επιχειρηµατικών 
εφαρµογών πληροφορικής σε θυγατρική - - - (225)
Καταβαλόµενες αποζηµιώσεις (1.023) (247) - -
Σύνολο χρέωσης στα αποτελέσµατα 694 552 61 119

Υπόλοιπο λήξεως περιόδου 3.714 4.043 908 848

O ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για λογιστικούς σκοπούς είναι οι εξής:

31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007
Προεξοφλητικό επιτόκιο 5,50% 4,00% 5,50% 4,00%
Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑO ΟΜΙΛΟΣ

 

 

23. Κρατικές επιχορηγήσεις 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 513 112 97 109
Πρώτη ενσωµάτωση/ πώληση εταιρίας - 435 - -
Προσθήκες - 52 - -
Μεταφορά στα αποτελέσµατα (Σηµ. 29) (424) (85) (7) (12)

Υπόλοιπο λήξεως περιόδου 89 513 89 97

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑO ΟΜΙΛΟΣ

 

 

24. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007

Προµηθευτές 48.905 54.230 28.871 24.841
Ποσά οφειλόµενα σε συνδεδεµένα µέρη (Σηµ. 36) 638 479 1.640 272
∆εδουλευµένα έξοδα 8.412 3.764 1.136 684
Ασφαλιστικοί οργανισµοί και λοιποί φόροι/ τέλη 12.127 11.572 6.247 6.714
Λοιπές υποχρεώσεις 24.672 20.023 1.337 1.020

Σύνολο 94.753 90.068 39.231 33.531

Ανάλυση υποχρεώσεων:

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007
Μακροπρόθεσµες 5.423 232 - -
Βραχυπρόθεσµες 89.329 89.836 39.231 33.531
Σύνολο 94.753 90.068 39.231 33.531

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑO ΟΜΙΛΟΣ

O ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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25. Έξοδα ανά κατηγορία 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ Σηµειώσεις
1/1/2008 έως 

31/12/2008
1/1/2007 έως 

31/12/2007
1/1/2008 έως 

31/12/2008
1/1/2007 έως 

31/12/2007

Παροχές σε εργαζοµένους 26 62.264 53.840 17.659 18.026
Κόστος αποθεµάτων αναγνωρισµένο ως έξοδο 271.663 280.581 228.599 232.856
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων 6 3.227 4.138 1.335 1.226
Έξοδα επιδιόρθρωσης και συντήρησης ενσώµατων παγίων 173 213 - -
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 7 1.630 2.641 216 201
Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων 3.070 2.111 514 558
∆ιαφήµιση 2.801 3.019 2.106 1.999
Λοιπά 131.372 94.683 12.826 14.739
Σύνολο 476.200 441.227 263.255 269.604

O ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

26. Παροχές σε εργαζοµένους 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
1/1/2008 έως 

31/12/2008
1/1/2008 έως 

31/12/2007
1/1/2008 έως 

31/12/2008
1/1/2007 έως 

31/12/2007
Μισθοί και ηµεροµίσθια 49.138 42.368 14.036 14.265
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 10.748 9.380 3.034 3.110
Kόστος προγραµµάτων καθορισµένων παροχών 694 350 61 119
Λοιπές παροχές σε εργαζοµένους 1.683 1.742 528 532

Σύνολο 62.264 53.840 17.659 18.026

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑO ΟΜΙΛΟΣ

 

 

27. Χρηµατοοικονοµικό κόστος – καθαρό 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
1/1/2008 έως 

31/12/2008
1/1/2007 έως 

31/12/2007
1/1/2008 έως 

31/12/2008
1/1/2007 έως 

31/12/2007
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
 -Τραπεζικά δάνεια (5.405) (1.983) (2.873) (932)
 - Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις (5) (30) - -
 - Λοιπά - - (629) -
Σύνολο (5.409) (2.012) (3.502) (932)

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα

Έσοδα τόκων 1.059 827 91 92
Λοιπά 22 783 - 653

Σύνολο 1.081 1.610 91 745

Καθαρό χρηµατοοικονοµικό κόστος (4.328) (403) (3.411) (187)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑO ΟΜΙΛΟΣ

. 
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28. Φόρος εισοδήµατος 

Ο φόρος εισοδήµατος της Εταιρείας και του Οµίλου για το έτος 2008 και 2007 αντίστοιχα ήταν : 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
1/1/2008 έως 

31/12/2008
1/1/2007 έως 

31/12/2007
1/1/2008 έως 

31/12/2008
1/1/2007 έως 

31/12/2007
Φόρος χρήσης (2.538) (11.723) (547) (8.942)
Αναβαλλόµενος φόρος (Σηµ. 15) 8.130 927 4.958 1.112

Σύνολο 5.592 (10.796) 4.411 (7.830)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑO ΟΜΙΛΟΣ

 

 

Επιπλέον η συσσωρευµένη πρόβλεψη για µελλοντική φορολογική υποχρέωση της Εταιρείας και του Οµίλου 
σχετικά µε τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ήταν µε 31 ∆εκεµβρίου 2008 και 31 ∆εκεµβρίου 2007 ως 
ακολούθως: 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007

Πρόβλεψη για ανέλεγκτες 
φορολογικά χρήσεις 1.428 1.063 - 301

O ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Ο τρέχον φόρος εισοδήµατος έχει υπολογισθεί µε βάσει τον τρέχοντα φορολογικό συντελεστή της χρήσης 
2008, 25% (2007, 25%) για την µητρική εταιρεία και τις θυγατρικές του εσωτερικού. Σχετικά µε τις θυγατρικές 
της Εταιρείας όπου είναι εγκατεστηµένες στο εξωτερικό, για τον υπολογισµό της τρέχουσας φορολογικής 
επιβάρυνσης εφαρµόζονται οι τοπικοί φορολογικοί συντελεστές. O φόρος επί των κερδών προ φόρων της 
Εταιρείας διαφέρει από το θεωρητικό ποσό το οποίο θα προέκυπτε εάν χρησιµοποιούσαµε τον µέσο σταθµικό 
φορολογικό συντελεστή της χώρας προέλευσης της εταιρείας. 

  

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
1/1/2008 έως 

31/12/2008
1/1/2007 έως 

31/12/2007
1/1/2008 έως 

31/12/2008
1/1/2007 έως 

31/12/2007

Κέρδη προ φόρων (32.547) 4.396 (34.851) 4.261

Φόρος υπολογισµένος µε βάση ισχύοντες τοπικούς φορολογικούς 
συντελεστές για τα κέρδη στις αντίστοιχες χώρες 11.613 (1.202) 8.713 (1.065)
∆ιαφορα φορολογικών συντελεστών σε χώρες εξωτερικού 5 (142) - -

- - -
Εισόδηµα που δεν υπόκειται σε φόρο (6.871) 1.503 (7.169) 1.128
Έξοδα  που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς 3.244 124 4.252 665
Φορολογική ζηµιά χρήσης προς µεταφορά (1.593) (1.563) (662) -
Μεταφορά σε αφορολόγητα αποθεµατικά (1) - - -
Επίδραση µεταφοράς κερδών σε αφορολόγητο αποθεµατικό - (325) - -
Φορολογικές ζηµιές για τις οποίες δεν λογίστηκε αναβαλλόµενος φόρος (17) (89) - -
Λοιπές φορολογικές προσαρµογές 724 (176) - -
Μεταβολή λόγω µειωµένων φορολογικών συντελεστών (180) (168) (176) -
∆ιαφορά φορολογικών ελέγχων για προηγούµενες χρήσεις (1.332) (8.758) (547) (8.557)

Φόροι 5.592 (10.796) 4.411 (7.830)

O ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Η Εταιρεία δεν έχει σχηµατίσει πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις διότι για την µη ελεγµένη 
φορολογικά χρήση του 2008 παρουσιάζει φορολογικές ζηµίες και οι ενδεχόµενες διαφορές που θα προκύψουν 
από τον τακτικό φορολογικό έλεγχο θα µειώσουν τις φορολογικές ζηµίες και δεν θα επιβαρύνουν περαιτέρω τα 
αποτελέσµατα.      
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29. Άλλα λειτουργικά έσοδα / (έξοδα) καθαρά 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
1/1/2008 έως 

31/12/2008
1/1/2007 έως 

31/12/2007
1/1/2008 έως 

31/12/2008
1/1/2007 έως 

31/12/2007
Κέρδη/ (ζηµιές) από την πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 
διαθέσιµων προς πώληση 23 876 606
Έσοδα από µερίσµατα 1.022 707 2.956 1.621
Αποσβέσεις ληφθέντων επιχορηγήσεων (Σηµ. 23) 424 85 7 12
Απαλλοτρίωση οικοπέδων - 49 - -
Αποζηµίωση ασφαλειών (226) (223) - -
Λοιπά (11.102) 1.408 (30.639) 4.184

Σύνολο (9.858) 2.902 (27.676) 6.424

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑO ΟΜΙΛΟΣ

 

Στο κονδύλι των «Λοιπών» για τον Όµιλο και Εταιρεία περιλαµβάνεται κυρίως το αποτέλεσµα από απαξιώσεις 
και πωλήσεις συµµετοχών σε θυγατρικές συνολικού ύψους ευρώ (31.157 χιλ.) για την Εταιρεία και ποσό ύψους 
(11.504 χιλ) στον Όµιλο καθώς και η διαγραφή από το κονδύλι των «∆ιαθεσίµων προς πώληση 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων» ύψους ευρώ (2.000 χιλ) στην Εταιρεία και στον Όµιλο. (βλ. Σηµείωση 12).    

 

30. Λοιπά κέρδη / (ζηµιές) καθαρά 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
1/1/2008 έως 
31/12/2008

1/1/2007 έως 
31/12/2007

Παράγωγα:
 - Μη αντισταθµιστικά παράγωγα (13) (15)

Αλλα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων:

 - Κέρδη / Ζηµιές εύλογης αξίας (Σηµ.14) (372) (398)

Σύνολο (385) (412)

Εταιρεία / Όµιλος

 

 

31. Ανειληµµένες υποχρεώσεις 

Κεφαλαιουχικές υποχρεώσεις  

Κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της ενδιάµεσης συνοπτικής οικονοµικής πληροφόρησης, οι κεφαλαιουχικές 
δαπάνες που έχουν αναληφθεί αλλά δεν έχουν εκτελεσθεί για τον Όµιλο µε ηµεροµηνία 31 ∆εκεµβρίου 2008 
είναι   € 1.431 χιλ. 

Υποχρεώσεις λειτουργικών µισθώσεων 

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

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007
Έως 1 έτος 495 343 264 -
Από 1-5 έτη 859 453 679 -

1.354 796 943 -

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑO ΟΜΙΛΟΣ

 

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

Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007

Υποχρεώσεις
Εγγυήσεις για εξασφάλιση υποχρεώσεων προς προµηθευτές 43 66 43 66
Εγγυήσεις για εξασφάλιση καλής εκτελέσεως συµβάσεων µε πελάτες 47.195 43.467 1.639 881
Εγγυήσεις σε Τράπεζες υπέρ θυγατρικών 6.133 6.733 5.333 5.933
Λοιπές 40.926 43.442 - 13

94.298 93.708 7.015 6.893

O ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
Εκτός των ανωτέρω θεµάτων υπάρχουν και τα εξής συγκεκριµένα θέµατα: 

(α) Σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις των Αλβανικών αρχών, η ∆ιοίκηση της Εταιρείας είχε ξεκινήσει τη 
διαδικασία εκκαθάρισης της θυγατρικής εταιρείας ACS Albania SH.A., η οποία τελικά αποφασίστηκε µε το 
πρακτικό ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ACS A.E. µε αριθµό 511/13.12.2007. Η ηµεροµηνία του ισολογισµού 
εκκαθάρισης είναι η 31 Ιουλίου 2008. ∆εν προέκυψαν σηµαντικές επιπρόσθετες επιβαρύνσεις σαν αποτέλεσµα 
της εκκαθάρισης. 

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

(γ) Οι φορολογικές υποχρεώσεις του Οµίλου δεν έχουν καταστεί οριστικές αφού παραµένουν ανέλεγκτες 
προηγούµενες φορολογικές χρήσεις. Η Σηµείωση 38 παρουσιάζει τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για κάθε 
εταιρεία του Οµίλου. 

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

Επιπρόσθετα υπάρχουν διάφορες δικαστικές υποθέσεις εταιρειών του Οµίλου από τις οποίες η ∆ιοίκηση εκτιµά 
ότι δεν αναµένεται να προκύψουν σηµαντικές επιπλέον επιβαρύνσεις. 
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33. ∆ιακοπείσες δραστηριότητες 
 
Στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της 27 ∆εκεµβρίου 2007 εγκρίθηκε η απόσχιση του τµήµατος (λύσεων και 
επιχειρηµατικών εφαρµογών πληροφορικής) και η εισφορά του στην εταιρεία µε επωνυµία «Unisystems 
Συστήµατα Πληροφορικής Ανώνυµη Εµπορική Εταιρεία» σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2166/ 1993. Την 
∆ευτέρα 31 ∆εκεµβρίου 2007 εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης η συγχώνευση από την εταιρεία 
«Unisystems Α.Ε.Ε.» µε απορρόφηση του αποσχιζόµενου τµήµατος λύσεων και επιχειρηµατικών εφαρµογών 
πληροφορικής της «Info-Quest  Α.Ε.Β.Ε.» σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2166/ 1993. Η ηµεροµηνία του 
ισολογισµού µετασχηµατισµού είχε ορισθεί σύµφωνα µε τις αποφάσεις των αρµοδίων οργάνων των εταιρειών 
η 30η  Σεπτεµβρίου 2007.  

Ως εκ τούτου, το αποτέλεσµα του τµήµατος παρουσιάζεται σύµφωνα µε τις πρόνοιες του ∆ΠΧΠ 5 «Στοιχεία 
µη κυκλοφορούντος ενεργητικού προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες» ως διακοπείσα 
δραστηριότητα στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης της Εταιρείας για την χρήση της 31 ∆εκεµβρίου 2007 
για λόγους συγκρισιµότητας των κονδυλίων µε την χρήση της 31 ∆εκεµβρίου 2008.  

Το αποτέλεσµα του τµήµατος των λύσεων και επιχειρηµατικών εφαρµογών πληροφορικής  της «Info Quest  
Α.Ε.Β.Ε.» είχε ως εξής για την χρήση της 31 ∆εκεµβρίου 2007: 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
1/1/2008 έως 

31/12/2008
1/1/2007 έως 

31/12/2007
Πωλήσεις - 54.949
Έξοδα - (55.621)
(Ζηµιά) προ φόρων από διακοπείσες δραστηριότητες - (672)
Φορολογία - -
Καθαρή (ζηµιά) από διακοπείσες δραστηριότητες 
τµήµατος των Λύσεων & επιχ/κών εφαρµογών 
πληροφορικής - (672)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

 

34. Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη 

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

35. Μερίσµατα  
 
Με βάση το από 30 Ιουλίου 2008 πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ορίστηκε η σύγκληση έκτακτης 
γενικής συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας την 03/09/2008 στην οποία αποφασίστηκε η διανοµή 
µερίσµατος από φορολογηθέντα κέρδη προηγούµενων χρήσεων ύψους ευρώ 0,31 ανά µετοχή. Η ηµεροµηνία 
αποκοπής ήταν η 5η Σεπτεµβρίου 2008 και η ηµεροµηνία έναρξης καταβολής του η 15η Σεπτεµβρίου 2008. 
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36. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 
Οι συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη έχουν ως εξής: 

 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
1/1/2008 έως 

31/12/2008
1/1/2007 έως 

31/12/2007
1/1/2008 έως 

31/12/2008
1/1/2007 έως 

31/12/2007

i) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

Πωλήσεις αγαθών προς: 1.520 2.368 15.797 4.187

  -Unisystems - - 14.042 1.286

  -ACS - - 173 232

  -Λοιπές άµεσες θυγατρικές - - 57 238

  -Λοιπές έµµεσες θυγατρικές - - 6 65

  -Λοιπές συνδεόµενες 1.520 2.368 1.518 2.367

Πωλήσεις υπηρεσιών προς: 2.044 1.471 20.214 2.378

  -Unisystems - - 18.034 684

  -ACS - - 14 67

  -Λοιπές άµεσες θυγατρικές - - 114 204

  -Λοιπές έµµεσες θυγατρικές - - 75 17

  -Λοιπές συνδεόµενες 2.044 1.471 1.977 1.406

3.563 3.838 36.011 6.565

ii) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών

Αγορές αγαθών από: 1.931 1.673 2.745 1.772

  -Unisystems - - 868 4

  -ACS - - - -

  -Λοιπές άµεσες θυγατρικές - - - 160

  -Λοιπές έµµεσες θυγατρικές - - 1 -

  -Λοιπές συνδεόµενες 1.931 1.673 1.876 1.608

Αγορές υπηρεσιών από: 52 538 500 2.635

  -Unisystems - - 165 3

  -ACS - - 331 267

  -Λοιπές άµεσες θυγατρικές - - 3 2.180

  -Λοιπές έµµεσες θυγατρικές - - - 2

  -Λοιπές συνδεόµενες 52 538 - 183

1.984 2.212 3.244 4.407

iii) Παροχές προς τη ∆ιοίκηση

Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών & µελών της διοίκησης 3.379 4.363 1.277 1.527

3.379 4.363 1.277 1.527

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

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007

Απαιτήσεις από:

  -Unisystems - - 4.418 955

  -ACS - - 623 8

  -Λοιπές άµεσες θυγατρικές - - 46 83
  -Λοιπές έµµεσες θυγατρικές - - 62 1
  -Λοιπές συνδεόµενες 1.867 704 1.443 693

1.867 704 6.592 1.740

Υποχρεώσεις προς :

  -Unisystems - - 1.013 1

  -ACS - - 47 34

  -Λοιπές άµεσες θυγατρικές - - 16 -
  -Λοιπές έµµεσες θυγατρικές - - 3 2
  -Λοιπές συνδεόµενες 638 479 560 234

638 479 1.640 272

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

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

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑO ΟΜΙΛΟΣ

 

 

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

37. Κέρδη ανά µετοχή 

Βασικά και µειωµένα 

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

Συνεχιζόµενες δραστηριότητες 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
1/1/2008 έως 

31/12/2008
1/1/2007 έως 

31/12/2007
Κέρδη/ (Ζηµιές) από συνεχιζόµενες δραστηριότητες που αναλογούν 
στους µετόχους της µητρικής (26.351) (7.336)
Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού µετοχών (σε χιλ τεµάχια) 48.705 48.705

Βασικά και µειωµένα κέρδη/ (ζηµιές) ανά µετοχή (Ευρώ ανά µετοχή) (0,5410) (0,1506)

O ΟΜΙΛΟΣ
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∆ιακοπείσες δραστηριότητες 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
1/1/2008 έως 

31/12/2008
1/1/2007 έως 

31/12/2007
(Ζηµιές) από διακοπείσες δραστηριότητες που αναλογούν στους 
µετόχους της µητρικής - -
Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού µετοχών (σε χιλ τεµάχια) 48.705 48.705
Βασικά και µειωµένα κέρδη/ (ζηµιές) ανά µετοχή (Ευρώ ανά µετοχή) - -

O ΟΜΙΛΟΣ

 

 

Σύνολο συνεχιζόµενων και διακοπεισών δραστηριοτήτων 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
1/1/2008 έως 

31/12/2008
1/1/2007 έως 

31/12/2007
Κέρδη/ (Ζηµιές) που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής (26.351) (7.336)
Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού µετοχών (σε χιλ τεµάχια) 48.705 48.705
Βασικά και µειωµένα κέρδη/ (ζηµιές) ανά µετοχή (Ευρώ ανά µετοχή) (0,5410) (0,1506)

O ΟΜΙΛΟΣ
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38. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

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

Επωνυµία Χώρα 
εγκατάστασης

Άµεσο 
ποσοστό 

συµµετοχής

Έµµεσο 
ποσοστό 

συµµετοχής

Μέθοδος 
ενοποίησης

Ανέλεγκτες 
Φορολογικά 
Χρήσεις

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

* Unisystems Α.Ε. Ελλάδα 100,00% 100,00% Ολική 2006-2008
- UNI-NORTEL Τεχνολογίες Επικοινωνίας Ελλάς Α.Ε. Ελλάδα 70,00% 70,00% Ολική 2003-2008
- Parkmobile Hellas A.E. Ελλάδα 40,00% 40,00% Καθαρή Θέση 2007-2008

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

* Quest Ενεργειακή Κτηµατική ΑΕΒΕ Ελλάδα 55,00% 55,00% Ολική 2007-2008
- Quest Αιολική Μαρµαρίου Πύργος Μονοπρόσωπη ΕΠΕ Ελλάδα 100,00% 55,00% Ολική 2007-2008
- Αιολικό Πάρκο Βοιωτίας Αµαλία Α.Ε. Ελλάδα 94,87% 52,18% Ολική 2001-2008
- Αιολικό Πάρκο Βοιωτίας Μεγάλο Πλάι Α.Ε. Ελλάδα 94,87% 52,18% Ολική 2001-2008
- Εναλλακτική Ενεργειακή ΑΛΠΕΝΕΡ Α.Ε. Ελλάδα 90,00% 49,50% Ολική 2006-2008
- Quest Αιολική Μαρµαρίου Τρίκορφο ΕΠΕ Ελλάδα 19,00% 10,45% Καθαρή Θέση 2008
- Quest Αιολική Μαρµαρίου Αγκάθι ΕΠΕ Ελλάδα 19,00% 10,45% Καθαρή Θέση 2008
- Quest Αιολική Μαρµαρίου Ρίζα ΕΠΕ Ελλάδα 19,00% 10,45% Καθαρή Θέση 2008
- Quest Αιολική Μαρµαρίου Χελώνα ΕΠΕ Ελλάδα 99,00% 54,45% Ολική 2008
- Quest Αιολική Μαρµαρίου Πλάτανος ΕΠΕ Ελλάδα 99,00% 54,45% Ολική 2008
- Quest Αιολική Μαρµαρίου Λιαπούρθι ΕΠΕ Ελλάδα 99,00% 54,45% Ολική 2008
- Quest Αιολική Μαρµαρίου Αγ. Απόστολοι ΕΠΕ Ελλάδα 19,00% 10,45% Καθαρή Θέση 2008
- Quest Αιολική Μαρµαρίου Ρίγανη ΕΠΕ Ελλάδα 18,67% 10,27% Καθαρή Θέση 2008
- Quest Αιολική Καρύστου ∆ίστρατα ΕΠΕ Ελλάδα 98,67% 54,27% Ολική 2008
- Quest Αιολική Λιβαδίου Λάρισας ΕΠΕ Ελλάδα 98,67% 54,27% Ολική 2008
- Quest Αιολική Μαρµαρίου Αγιοι Ταξιάρχες ΕΠΕ Ελλάδα 98,67% 54,27% Ολική 2008
- Quest Αιολική Σερβίων Κοζάνης ΕΠΕ Ελλάδα 98,67% 54,27% Ολική 2008
- Quest Αιολική Μαρµαρίου Περιστέρι ΕΠΕ Ελλάδα 98,67% 54,27% Ολική 2008
- Quest Αιολική ∆ιστόµου µεγάλο πλάι ΕΠΕ Ελλάδα 98,67% 54,27% Ολική 2008
- Quest Solar Α.Β.Ε.Τ.Ε. Ελλάδα 100,00% 55,00% Ολική 2008
- Ανεµοπύλη Ελληνογαλλική ΑΕΒΕ Ελλάδα 50,00% 27,50% Καθαρή Θέση 2008
- Quest Αιολική Μαρµαρίου Τρίκορφο ΕΠΕ Ελλάδα 77,50% 21,31% Καθαρή Θέση 2008
- Quest Αιολική Μαρµαρίου Αγκάθι ΕΠΕ Ελλάδα 77,50% 21,31% Καθαρή Θέση 2008
- Quest Αιολική Μαρµαρίου Ρίζα ΕΠΕ Ελλάδα 77,50% 21,31% Καθαρή Θέση 2008
- Quest Αιολική Μαρµαρίου Αγ. Απόστολοι ΕΠΕ Ελλάδα 77,50% 21,31% Καθαρή Θέση 2008
- Quest Αιολική Μαρµαρίου Ρίγανη ΕΠΕ Ελλάδα 77,50% 21,31% Καθαρή Θέση 2008
- EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΘΡΑΚΗ 1 ΕΕ Ελλάδα 95,00% 26,13% Καθαρή Θέση 2008
- EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΡΟ∆ΟΠΗ 1 ΕΕ Ελλάδα 95,00% 26,13% Καθαρή Θέση 2008
- EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΡΟ∆ΟΠΗ 3 ΕΕ Ελλάδα 95,00% 26,13% Καθαρή Θέση 2008

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

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

* Άµεσες Συµµετοχές
** Μητρική Εταιρεία  

Ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος της Εταιρείας για την χρήση 2007. Από τον έλεγχο 
προέκυψαν πρόσθετοι φόροι ποσού ευρώ 546.594 πληρωτέο σε 24 µηνιαίες δόσεις. Επιπλέον κατά την στιγµή 
δηµοσίευσης της παρούσας οικονοµικής έκθεσης βρίσκονταν σε εξέλιξη τακτικός φορολογικός έλεγχος στην 
θυγατρική εταιρεία Unisystems Α.Ε. για τα έτη 2006 και 2007.  

 

39. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 

Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης: Οµίλου 1.528, Εταιρείας 473 και στο 
τέλος της προηγούµενης χρήσης: Οµίλου 1.594, Εταιρείας 510. 
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40. Επενδύσεις σε Ακίνητα 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 31/12/2008 31/12/2007
Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 8.230 -
Μεταφορά από Ενσώµατα Πάγια - 8.230
Αποσβέσεις (6)
Υπόλοιπο λήξεως περιόδου 8.225 8.230

O ΟΜΙΛΟΣ

 

 

Το ανωτέρω ποσό € 8.225 χιλ. αφορά κυρίως σε εύλογη αξία οικοπέδου της θυγατρικής εταιρείας Unisystems 
A.E.E., στην λεωφόρο Αθηνών το οποίο η ανωτέρω θυγατρική είχε αγοράσει στη χρήση 2006 µε αρχικό σκοπό 
την ανέγερση κτιρίου για την µετεγκατάσταση των γραφείων της.  Στη χρήση 2007 αποφασίστηκε ότι δε θα 
ανεγερθεί νέο κτίριο στο ανωτέρω οικόπεδο. Ως εκ τούτου, και δεδοµένου ότι το ανωτέρω οικόπεδο κατέχεται 
για µακροπρόθεσµη αύξηση της αξίας του παρά για βραχυπρόθεσµη πώληση και µε βάση τις σχετικές 
διατάξεις του ∆.Λ.Π. 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα», µεταφέρθηκε από τα ενσώµατα πάγια στις επενδύσεις σε 
ακίνητα. Η αξία όπου παρουσιάζεται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχει αναπροσαρµοστεί λόγω 
της κατανοµής του τιµήµατος εξαγοράς της ανωτέρω θυγατρικής και παρουσιάζεται στη σηµείωση 42.     

 

41. Μη Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία κατεχόµενα προς πώληση 

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

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 31/12/2008 31/12/2007
Υπόλοιπο έναρξης 15.840 -
Μεταφορά από Ενσώµατα Πάγια - 15.840
Πωλήσεις (15.087)
Υπόλοιπο λήξης 753 15.840

O ΟΜΙΛΟΣ

 

Το ανωτέρω ποσό € 15.840 χιλ. της 31 ∆εκεµβρίου 2007 αφορά κατά ποσό € 15.087 χιλ. στην αξία του 
ακινήτου της θυγατρικής εταιρείας Unisystems A.E.E. επί της οδού Στρ. Συνδέσµου 24, Αθήνα και κατά ποσό 
€ 753 χιλ. ευρώ στην αξία του ακινήτου της ανωτέρω θυγατρικής επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, 
Θεσσαλονίκη. Τα ανωτέρω ποσά παρουσιάζονται σε δίκαιη αξία στις παρούσες οικονοµικές καταστάσεις λόγω 
της κατανοµής του τιµήµατος εξαγοράς της εταιρείας Unisystems (Σηµείωση 42). Η θυγατρική εταιρεία 
Unisystems Α.Ε.Ε. υπέγραψε τον Απρίλιο του 2008 οριστικό συµβόλαιο και προχώρησε στην µεταβίβαση του 
ακινήτου ιδιοκτησίας της επί της οδού Στρ. Συνδέσµου 24 στην εταιρεία Κυκλάµινο Α.Ε. έναντι τιµήµατος € 
16.000 χιλ. Από την πώληση αυτή προέκυψε κέρδος συνολικού ποσού ευρώ 3.792 χιλ. στην εταιρεία 
Unisystems A.E.E. ενώ στον όµιλο προέκυψε κέρδος ευρώ 913 χιλ. λόγω προσαρµογής σε εύλογη αξία του 
παραπάνω ακινήτου.  
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42. Επιχειρηµατικές Συνενώσεις 

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

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Λογιστικές Αξίες
Προσαρµογές 
εύλογης αξίας Εύλογες αξίες 

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

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

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

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

Προκύπτουσα υπεραξία από την απόκτηση 3.718  
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• Έως την 30 Σεπτεµβρίου 2007 ο Όµιλος απέκτησε µέσω εξαγοράς επιπλέον 
ποσοστό 44,07% της εταιρείας Unisystems AEE. Το κόστος εξαγοράς του 
επιπλέον ποσοστού συµµετοχής  ανερχόταν σε  € 35.579 χιλ. Τα στοιχεία του 
Ενεργητικού και Παθητικού της εξαγορασθείσας εταιρείας Unisystems AEE την 
30/09/2007 ήταν: 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Λογιστικές Αξίες
Προσαρµογές 
εύλογης αξίας Εύλογες αξίες 

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

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

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

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

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

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Λογιστικές Αξίες
Προσαρµογές 
εύλογης αξίας Εύλογες αξίες 

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

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

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

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

Προκύπτουσα υπεραξία από την απόκτηση 963

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

Συνολική οριστική προκύπτουσα υπεραξία από την απόκτηση 11.504  

 

Όπως αναφέρεται στις σηµειώσεις 7 και 29 η ανωτέρω προκύπτουσα από την κατανοµή του τιµήµατος 
εξαγοράς της εταιρείας Unisystems ποσού ευρώ 11.504 χιλ. διαγράφηκε µέσω αποτελεσµάτων.   
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43. Αναµορφώσεις Κονδυλίων προηγούµενης χρήσης   

 

Λόγω της κατανοµής του τιµήµατος εξαγοράς της εταιρείας Unisystems AEE προέκυψαν οι παρακάτω 
αναµορφώσεις στις δηµοσιευµένες λογιστικές καταστάσεις του Οµίλου της 31ης ∆εκεµβρίου 2007.  

Αναµορφώσεις στον Ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2007 : 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
Αρχικώς 

∆ηµοσιευθέντα Αναµορφωθέντα Αναµορφώσεις
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώµατα πάγια 48.568 50.772 2.204
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 38.084 37.656 (428)
Επενδύσεις σε ακίνητα 6.144 8.230 2.086
Επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 202 202
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 2.952 2.952
∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 15.396 15.396
Λοιπές απαιτήσεις 314 314

111.660 115.522 3.862
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέµατα 32.484 32.484
Πελάτες 183.890 183.890
Λοιπές απαιτήσεις 9.998 9.998
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω της Κατάστασης Αποτελεσµάτων 917 917
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 19.269 19.269
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 20.328 20.328

266.886 266.886
Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά στοιχεία κατεχόµενα προς πώληση 13.113 15.840 2.727
Σύνολο ενεργητικού 391.659 398.248 6.589
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο 34.093 34.093
Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο 40.128 40.128
Λοιπά αποθεµατικά 7.438 7.438
Αδιανέµητα κέρδη 148.334 149.355 1.021

229.993 231.014 1.021
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 892 892
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 230.885 231.906 1.021
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις - 5.568 5.568
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 4.043 4.043
Επιχορηγήσεις 513 513
Λοιπές υποχρεώσεις 232 232

4.788 10.356 5.568
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές 54.709 54.709
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα 15 15
Λοιπές υποχρεώσεις 35.128 35.128
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 8.989 8.989
∆άνεια 57.145 57.145

155.986 155.986
Σύνολο υποχρεώσεων 160.774 166.342 5.568
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 391.659 398.248 6.589

O ΟΜΙΛΟΣ
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Αναµορφώσεις στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων της περιόδου 01/01 - 31/12/2007 : 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
Αρχικώς 

∆ηµοσιευθέντα Αναµορφωθέντα Αναµορφώσεις
Πωλήσεις 443.835 443.835
Κόστος Πωληθέντων (382.457) (382.457)
Μεικτό Κέρδος 61.378 61.378
Έξοδα διάθεσης (32.702) (32.702)
Έξοδα διοίκησης (25.658) (26.068) (410)
Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης (καθαρά) 2.490 2.490
Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 5.508 5.098 (410)
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/ (έξοδα) - καθαρά (403) (403)
Αναλογία Κερδών Συνδεδεµένων Εταιρειών (299) (299)
Κέρδη προ φόρων 4.806 4.396 (410)
Φόρος εισοδήµατος (10.899) (10.796) 103
Κέρδη/ (Ζηµιές) από συνεχιζόµενες δραστηριότητες (6.092) (6.400) (308)

Καθαρό κέρδος/ (ζηµιά) (6.092) (6.400) (308)

Κατανεµηµένα σε:
Μετόχους της µητρικής (7.029) (7.337) (308)
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 936 936 -

(6.092) (6.400) (308)

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 

Αναµορφώσεις στην Κατάσταση Ταµειακών Ροών της περιόδου 01/01 - 31/12/2007 : 

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

Έχει πραγµατοποιηθεί αναµόρφωση στην κατάσταση αποτελεσµάτων της προηγούµενης συγκριτικής περιόδου 
του 2007. Έχει προστεθεί το κονδύλι «Λοιπά κέρδη / (ζηµιές) καθαρά», το οποίο περιλαµβάνει αποτελέσµατα 
από αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων ύψους ευρώ 412 χιλ. 
στην Εταιρεία και τον Όµιλο, αναµορφώνοντας αντίστοιχα το κονδύλι της κατάστασης αποτελεσµάτων της 
χρήσης 2007 «Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης (καθαρά)». 

Η αναµόρφωση στα ενσώµατα πάγια, στις επενδύσεις σε ακίνητα, και στα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία κατεχόµενα για πώληση συνολικού ύψους ευρώ 7.017 χιλ αφορά στην προσαρµογή σε εύλογες αξίες 
των ακινήτων της εξαγορασθείσας εταιρείας Unisystems A.E.E. ποσού ευρώ 7.080 χιλ αφενός µείον τις από 30 
Απριλίου 2007 πρόσθετες συσσωρευµένες  αποσβέσεις τους ποσού ευρώ 63 χιλ. 

Η αναµόρφωση στα άυλα περιουσιακά στοιχεία ποσού ευρώ (428) χιλ. οφείλεται αφενός στην δηµιουργία 
κονδυλίου στον ισολογισµό όπου αφορά στην αξία της εµπορικής επωνυµίας της εταιρείας Unisystems ποσού 
ευρώ 15.600 χιλ µείον τις από 30 Απριλίου 2007 συσσωρευµένες αποσβέσεις του ποσού ευρώ 347 χιλ. και 
αφετέρου στην προσαρµογή της υπεραξίας ποσού ευρώ (15.682) χιλ µετά την οριστικοποίηση της υπεραξίας 
όπου προέκυψε από την κατανοµή του τιµήµατος εξαγοράς της εταιρείας Unisystems. 

Σχετικά µε την αναµόρφωση του κονδυλίου της αναβαλλόµενης φορολογικής υποχρέωσης ποσού ευρώ 5.568 
χιλ. προέκυψε αφενός από την προσαρµογή των περιουσιακών στοιχείων της εξαγορασθείσας εταιρείας και 
αφετέρου από τις από 30 Απριλίου 2007 πρόσθετες αποσβέσεις αυτών. 

Η αναµόρφωση στα έξοδα διοίκησης και στον φόρο εισοδήµατος ποσά ευρώ (410) χιλ. και 103 χιλ. αντίστοιχα 
στα συγκριτικά στοιχεία της κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσης της 31 ∆εκεµβρίου 2007 οφείλεται στις 
πρόσθετες αποσβέσεις των περιουσιακών στοιχείων της εξαγορασθείσας.  
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44.  Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού 
 
Η Εταιρεία στις 25 Φεβρουαρίου 2009 υπέβαλε µη δεσµευτική προσφορά προς το βασικό µέτοχο της Rainbow 
ΑΕ, κ. Γεώργιο Βάµιαλη για την αγορά 5.967.386 µετοχών που κατέχει στην εταιρία Rainbow ΑΕ, οι οποίες 
αντιπροσωπεύουν το 79,6% του µετοχικού της κεφαλαίου. Το προσφερόµενο τίµηµα ανέρχεται σε € 1,46 ανά 
µετοχή κι ενδέχεται να µειωθεί µόνο εφ’ όσον υπάρχουν σοβαρά ευρήµατα στο διενεργούµενο νοµικό και 
οικονοµικό έλεγχο, ο οποίος αναµένεται να ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος Μαρτίου 2009. Η ανωτέρω µη 
δεσµευτική προσφορά ισχύει µέχρι τις 15 Μαΐου 2009. Εφ’ όσον η προσφορά αυτή γίνει αποδεκτή, η 
ολοκλήρωση της συναλλαγής θα τελεί υπό τις ακόλουθες βασικές αιρέσεις : α) Εξασφάλιση της συνεργασίας 
µε την Apple για τη διανοµή των προϊόντων της από τον Όµιλο της Info-Quest στην Ελλάδα και Κύπρο επί µία 
τριετία τουλάχιστον. β) Ολοκλήρωση του οικονοµικού και νοµικού ελέγχου. γ) Έγκριση των βασικών όρων της 
σχετικής συµβάσεως αγοράς των µετοχών από την Γενική Συνέλευση των µετόχων της Rainbow ΑΕ                  
δ) Έγκριση της συναλλαγής από τις αρµόδιες εποπτικές αρχές. 

∆εν 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 2008 και βρίσκονται αναρτηµένες στην ιστοσελίδα του Χ.Α.Α. (www.ase.gr) καθώς 
επίσης και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.quest.gr).  

 

02/01/2008 Ολοκλήρωση της Απόσχισης του κλάδου Λύσεων & Επιχειρηµατικών Εφαρµογών 

07/01/2008 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας Ν.3556                                                           
10/01/2008 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας Ν.3556 / 2007                                                  
15/01/2008 Ανακοίνωση Quest Energy AMK                                                                                   
31/03/2008 ∆ελτίο τύπου Info-Quest : Ετήσια Αποτελέσµατα 2007                                                
31/03/2008 Οικονοµικό ηµερολόγιο 2008                                                                                         
02/04/2008 Ανακοίνωση                                                                                                                    
21/04/2008 Πρόσκληση σε τηλεδιάσκεψη                                                                                        
22/04/2008 Εταιρική παρουσίαση                                                                                                    
22/04/2008 Πρόσκληση Ετήσιας γενικής συνέλευσης                                                                       
09/05/2008 Ανακοίνωση –∆ιευκρινήσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων της 31.12.2007      
13/05/2008 Ανακοίνωση –∆ιευκρινήσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων της 31.12.2007-ορθή            
επανάληψη                                                                                                                                                  
20/05/2008 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης                                                                 
30/05/2008 Οικονοµικά αποτελέσµατα Α τριµήνου 2008                                                                 
31/07/2008 Ίδρυση κοινοπραξίας από τους Οµίλους EDF-EN και INFO - QUEST                        
31/07/2008 Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση                                                                   
06/08/2008 Συµπλήρωµα οικονοµικού ηµερολογίου 2008                                                                 
29/08/2008  Αποτελέσµατα εξαµήνου 2008                                                                                       
02/09/2008 Σχέδιο καταστατικού                                                                                                     
03/09/2008 Αποφάσεις έκτακτης γενικής συνέλευσης 3/9/08                                                           
03/09/2008 Ανακοίνωση καταβολής µερίσµατος 
13/10/2008 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας Ν.3556 / 2007                                                   
13/10/2008 Ολοκλήρωση φορολογικού ελέγχου χρήσης 2007 
17/10/2008 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας Ν.3556 / 2007                                                   
20/10/2008 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας Ν.3556 / 2007                                                   
21/10/2008 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας Ν.3556 / 2007                                                   
23/10/2008 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας Ν.3556 / 2007                                                   
24/10/2008 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας Ν.3556 / 2007                                                   
27/10/2008 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας Ν.3556 / 2007                                                   
31/10/2008 Ανακοίνωση ρυθµιζόµενης πληροφορίας Ν.3556 / 2007                                                  
28/11/2008 Αποτελέσµατα Εννεάµηνου 2008 Οµίλου Info-Quest   
  






