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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 1/1-31/12/2009, 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, 8 Μαρτίου 2010 

 

                 -Ο-                  -Η-                        -Ο- 

        Πρόεδρος και                                              Αντιπρόεδρος                                           Αντιπρόεδρος 

  ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

 

   Θεόδωρος Φέσσας                                     Κουτσουρέλη Ευτυχία                          Εφορακόπουλος ∆ηµήτριος 
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Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

 
Η κλειόµενη εταιρική χρήση είναι η εικοστή τρίτη κατά σειρά και καλύπτει την χρονική περίοδο από την 1η 
Ιανουαρίου 2009 έως και την 31η ∆εκεµβρίου 2009. 
Κατά τη διάρκεια της χρήσης αυτής, οι δραστηριότητες της Εταιρείας  υπήρξαν σύµφωνες µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία και τους σκοπούς της, όπως ορίζονται από το καταστατικό της.  
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο επιχειρώντας µια ανασκόπηση επί των εργασιών της Εταιρείας και της διαµόρφωσης των 
στοιχείων των οικονοµικών καταστάσεων σας γνωρίζει τα παρακάτω: 
 
Σηµαντικά γεγονότα 
 

Κατά την διάρκεια της κλειόµενης οικονοµικής χρήσης και µέχρι την σύνταξη της παρούσας Έκθεσης έλαβαν 
χώρα τα ακόλουθα σηµαντικά γεγονότα: 

 
 
1. Εξαγορά της εταιρείας «RAINBOW ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Προϊόντων και Υπηρεσιών 
Προηγµένης Τεχνολογίας». 
 
 Η Εταιρία διαµέσου της 100% θυγατρικής της µε την επωνυµία «iSquare – Ανώνυµη Εταιρεία Πληροφορικής 
και Τηλεπικοινωνιών» προέβη στην εξαγορά του 100% του µετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωµάτων ψήφου 
της εισηγµένης στο Χρηµατιστήριο Αθηνών εταιρίας µε την επωνυµία «RAINBOW ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Προϊόντων και Υπηρεσιών Προηγµένης Τεχνολογίας». 

Αναλυτικότερα, η iSquare υπέβαλε την 25 Φεβρουαρίου 2009 µη δεσµευτική πρόταση προς τον βασικό µέτοχο 
της εταιρίας Rainbow AE για την αγορά 5.967.386 µετοχών που κατείχε στην τελευταία και αντιπροσώπευαν το 
79,6%. Η ανωτέρω µη δεσµευτική προσφορά τελούσε 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.   

Κατόπιν της ολοκλήρωσης του νοµικού και οικονοµικού ελέγχου της προς εξαγορά εταιρείας Rainbow Α.Ε., της 
ολοκλήρωσης της ανωτέρω συµφωνίας µε την APPLE αλλά και µε βάση την υπ’αριθ. 454/v/2009 απόφαση της 
Επιτροπής Ανταγωνισµού που επέτρεπε την πραγµατοποίηση της ως άνω πρότασης εξαγοράς, η εταιρεία iSquare 
A.E. προχώρησε σε εξαγορά, µέσω του Χρηµατιστηρίου Αθηνών,  5.967.386 κοινών ονοµαστικών µετοχών µετά 
ψήφου της εταιρείας Rainbow A.E. που κατείχε ο βασικός µέτοχος. Το προσφερόµενο τίµηµα ήταν ευρώ 1,46 
ανά µετοχή.   

 Ως συνέπεια της ανωτέρω συναλλαγής και κατόπιν της αντίστοιχης έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 
η iSquare Α.Ε. υπέβαλε υποχρεωτική δηµόσια πρόταση προς τους υπόλοιπους µετόχους της Rainbow για την 
αγορά των µετοχών τους στις 25 Αυγούστου 2009.  

Ως αποτέλεσµα της υποχρεωτικής δηµόσιας πρότασης προς τους µετόχους της Rainbow, η iSquare απέκτησε στις 
28 Σεπτεµβρίου 2009 µε εξωχρηµατιστηριακή συναλλαγή επιπλέον 161.683 µετοχές µε τίµηµα ευρώ 1,46 ανά 
µετοχή. Παράλληλα στο διάστηµα από την 31 Αυγούστου 2009 έως την 9 ∆εκεµβρίου 2009 η iSquare AE 
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εξαγόρασε σταδιακά µέσω του Χρηµατιστηρίου Αθηνών 1.191.711 µετοχές µε τίµηµα ευρώ 1,46 ανά µετοχή. 
Τέλος η iSquare, µε βάση την υπ.αρ.5/530/19.11.2009 Απόφασή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς όπου ενέκρινε το αίτηµα της τελευταίας για την άσκηση του δικαιώµατος εξαγοράς (squeeze-out) 
των µετοχών της εταιρείας Rainbow, απέκτησε την 18η ∆εκεµβρίου και τις υπόλοιπες 179.220 µετοχές της 
εταιρείας Rainbow µε τίµηµα ευρώ 1,46 ανά µετοχή. 

Στις 22 ∆εκεµβρίου 2009 η Rainbow A.E. (100% πλέον έµµεσα θυγατρική της Εταιρείας) υπέβαλε προς την 
επιτροπή κεφαλαιαγοράς, σύµφωνα µε το άρθρο 17 παρ. 5 του Ν. 3371/2005, αίτηµα για την έγκριση της 
διαγραφής των µετοχών της από το Χρηµατιστήριο Αθηνών σύµφωνα µε την απόφαση της Έκτακτης 
Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης της στις 18ης ∆εκεµβρίου 2009. 

Ο Όµιλος µε την ολοκλήρωση της ως άνω εξαγοράς αλλά και µε την εξασφάλιση της συνεργασίας µε την Apple, 
για την διάθεση των προϊόντων της σε Ελλάδα και Κύπρο, ενισχύει σηµαντικά την δραστηριότητα της διανοµής 
προϊόντων πληροφορικής. Η ένταξη των προϊόντων Apple στην ήδη µεγάλη γκάµα προϊόντων και λύσεων που 
διακινεί ο Όµιλος θα προσδώσει νέα δυναµική στις πωλήσεις, διεύρυνση του πελατολογίου αλλά και διείσδυση 
στο πάνω µέρος (high end) της αγοράς πληροφορικής µε ουσιαστικά οφέλη για την Εταιρεία και τον Όµιλο.      

 
2.   Έκδοση Οµολογιακού ∆ανείου 
Την 1 Οκτωβρίου 2009 η κατά 100% θυγατρική iSquare Α.Ε. υπέγραψε µε την Alpha Τράπεζα σύµβαση 
εκδόσεως οµολογιακού δανείου ύψους Ευρώ 11.000.000 διάρκειας 5 ετών µε σκοπό την αναχρηµατοδότηση της 
ενδιάµεσης χρηµατοδοτήσεως από την ίδια τράπεζα της εξαγοράς του συνόλου των µετοχών της εταιρείας 
Rainbow Α.Ε. Το ανωτέρω δάνειο έχει εγγυηθεί η Εταιρεία και επιπλέον έχει ενεχυριασθεί, µέσω της Ελληνικά 
Χρηµατιστήρια Α.Ε. το σύνολο των µετοχών εκδόσεως της Rainbow Α.Ε. υπέρ της Alpha Τράπεζας Α.Ε. χωρίς 
το εν λόγω ενέχυρο να επεκτείνεται επί των δικαιωµάτων ψήφου.   

 

3.   Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου της θυγατρικής Unisystems Α.Ε.Ε. 
 
Με βάσει την από 16 Ιουνίου 2009 απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των µετόχων της θυγατρικής 
εταιρείας Unisystems Α.Ε.Ε. πραγµατοποιήθηκε µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας συνολικού 
ύψους ευρώ 22,326 εκατ. µε επιστροφή µετρητών στην µητρική Εταιρία. Η ανωτέρω απόφαση ενίσχυσε την 
ρευστότητα της Εταιρείας καθώς το σύνολο της επιστροφής του κεφαλαίου χρησιµοποιήθηκε για την εξόφληση 
µέρους του βραχυπρόθεσµου δανεισµού της Εταιρείας.  

Η ως άνω µείωση αναλύεται σε : 

α) κατά ευρώ δώδεκα εκατοµµύρια τετρακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες εννιακόσια σαράντα και τριάντα ένα 
λεπτά (12.415.940,31 €) µε µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής κατά δεκαεπτά λεπτά του ευρώ (0,17) και  

β) κατά ευρώ εννέα εκατοµµύρια εννιακόσιες δέκα χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα δύο και ενενήντα λεπτά 
(9.910.482,90 €) µε µείωση του αριθµού των µετοχών κατά τριάντα τρία εκατοµµύρια τριάντα τέσσερις χιλιάδες, 
εννιακόσιες σαράντα τρεις µετοχές  (33.034.943), ονοµαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30) εκάστη.  

Μετά την ανωτέρω µείωση κεφαλαίου το µετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής εταιρίας Unisystems A.E.E. 
ανέρχεται πλέον σε ευρώ δώδεκα εκατοµµύρια (12.000.000 €), ολοσχερώς καταβεβληµένο, διαιρούµενο σε 
σαράντα εκατοµµύρια (40.000.000) κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ 
(0,30 €) εκάστη. 
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4.  Άλλα σηµαντικά γεγονότα για τον Όµιλο και την Εταιρεία 

- Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 17 Ιουνίου 2009 εξέλεξε το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας µε 
θητεία έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2012 που απαρτίζεται από τα εξής µέλη: Θεόδωρος Φέσσας, 
Ευτυχία Κουτσουρέλη, ∆ηµήτριος Εφορακόπουλος, Κωνσταντίνος Ρήγας, Άννα Γιαννακάκου-Ραζέλου και 
Μάρκος Μπιτσάκος. Από τα ανωτέρω µέλη οι κ.κ. Κωνσταντίνος Ρήγας, Άννα Γιαννακάκου-Ραζέλου και 
Μάρκος Μπιτσάκος είναι ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη. Επίσης κατά την ανωτέρω Γ.Σ. ορίσθηκαν και τα 
µέλη της επιτροπής ελέγχου σύµφωνα µε το αρ.37 του Ν.3693/2008 που είναι οι κκ : Μάρκος Μπιτσάκος, 
Κων/νος Ρήγας, Άννα Γιαννακάκου-Ραζέλου. 

- Τον Ιανουάριο του 2009, η κατά 100% θυγατρική εταιρεία Unisystems A.E.E., µεταβίβασε ακίνητο στην 
περιοχή της  Θεσσαλονίκης. Το τίµηµα της πώλησης του ανωτέρου ακινήτου ανήλθε σε ευρώ 950 χιλ.. Από την 
συναλλαγή προέκυψε κέρδος στις οικονοµικές καταστάσεις της θυγατρικής Unisystems A.E.E. ύψους ευρώ 45 
χιλ  και στον Όµιλο ύψους ευρώ 198 χιλ., λόγω προσαρµογής σε εύλογη αξία του ανωτέρου ακινήτου, µετά την 
ολοκλήρωση της κατανοµής του τιµήµατος εξαγοράς της ανωτέρω θυγατρικής.  

- Την 31η ∆εκεµβρίου 2009 η Εταιρεία προχώρησε στην πώληση της κατά 100% θυγατρικής της Quest Cyprus 
Ltd στην θυγατρική της εταιρεία Unisystems A.E.E.. Η ως άνω µεταβίβαση πραγµατοποιήθηκε διότι ο 
διοικητικός και επιχειρηµατικός έλεγχος έπρεπε να µεταβιβαστεί στην Unisystems δεδοµένου ότι το αντικείµενο 
δραστηριότητας της Quest Cyprus µε τις δύο (κατά 100%) θυγατρικές της, Unisystems Information technology 
systems SRL και Unisystems Bulgaria Ltd, είναι η παροχή πληροφοριακών συστηµάτων (IT Services) και αφορά 
στον κλάδο που δραστηριοποιείται η Unisystems. Το τίµηµα της ως άνω συναλλαγής ήταν ευρώ 1.414 χιλ., τα 
κέρδη της Εταιρείας ήταν ευρώ 538 χιλ ενώ δεν επηρεάστηκαν τα αποτελέσµατα του Οµίλου από την ανωτέρω 
συναλλαγή.   

- Κατά την διάρκεια του 2009 πραγµατοποιήθηκε πώληση (µέσω διαδικασίας squeeze out) συµµετοχής της 
Εταιρίας στην εισηγµένη εταιρεία µε την επωνυµία «Softbrands» και έδρα τις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. Η 
ανωτέρω συναλλαγή εκκαθαρίσθηκε τον Οκτώβριο 2009. Η Εταιρία είχε σχηµατίσει πρόβλεψη υποτίµησης της 
συµµετοχής αυτής ποσού Ευρώ 2.202 χιλ.. Η ανωτέρω συναλλαγή προκάλεσε ζηµιά Ευρώ 853 χιλ. στα 
αποτελέσµατα της Εταιρίας και του Οµίλου. Ήδη από το 2008 είχε πραγµατοποιηθεί αποµείωση ύψους € 2.000 
χιλ. που αφορά τµηµατική διαγραφή της συµµετοχής στην ανωτέρω εταιρία.  

5. Σηµαντικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού 
Κατόπιν αιτήµατος της 100% θυγατρικής εταιρείας Rainbow Α.Ε. για διαγραφή των µετοχών της από το 
Χρηµατιστήριο Αθηνών η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε στις 27 Ιανουαρίου 2010 το αίτηµα της τελευταίας.    

Κατόπιν της υπ’αρίθ. 538/28.1.2010 απόφασης του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς οι µετοχές της 100% 
θυγατρικής εταιρείας Rainbow Α.Ε. διαγράφηκαν από το Χρηµατιστήριο Αθηνών στις 03.02.2010.   

Ο κ. Θεόδωρος Φέσσας, Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος της εταιρείας, προέβη στις 26 Ιανουαρίου 2010 σε αγορά 
661.838 κοινών µετοχών της εταιρείας, συνολικής αξίας ευρώ 847.152,64. 
 
Η κατά 55% θυγατρική εταιρεία Quest Ενεργειακή Κτηµατική Α.Ε. πραγµατοποίησε αύξηση µετοχικού 
κεφαλαίου ύψους ευρώ 6.200.000 µε βάση την από 25 Ιανουαρίου 2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης της εταιρείας. Η ανωτέρω αύξηση καλύφθηκε από τους υφιστάµενους µετόχους κατά το ποσοστό 
συµµετοχής τους.            

∆εν προέκυψαν περαιτέρω σηµαντικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία Ισολογισµού. 
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Εξέλιξη της επιχειρηµατικής δραστηριότητας  
 

• Οικονοµικά στοιχεία της Εταιρείας 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι σε επίπεδο κερδοφορίας στην Εταιρεία δεν υπάρχει συγκρισιµότητα µε την 
προηγούµενη χρήση καθώς κατά το 2008 η Εταιρεία προχώρησε σε σηµαντικές αποµειώσεις και διαγραφές 
συµµετοχών που επηρέασαν τα αποτελέσµατα της προηγούµενης χρήσης.  

Οι  Καθαρές Πωλήσεις της Εταιρείας ανήλθαν σε € 211 εκατ. µειωµένες κατά 19%. Η µείωση οφείλεται κυρίως 
στη γενικότερη µείωση της ζήτησης στον κλάδο των προϊόντων πληροφορικής που συντελείται από τα τέλη του 
2008, καθώς και στη µεταφορά δραστηριοτήτων τεχνικής υποστήριξης από την Εταιρεία στη θυγατρική της 
Unisystems.    

Τα Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης  ανήλθαν σε ζηµίες € 0,06 εκατ. έναντι ζηµιών 31,4 εκατ. το 2008. Τα 
οικονοµικά αποτελέσµατα, σε επίπεδο κερδοφορίας δεν είναι συγκρίσιµα µε την προηγούµενη χρήση καθώς τα 
ιδιαίτερα αρνητικά αποτελέσµατα της Εταιρείας το 2008 οφείλονται κατά κύριο λόγο σε απαξιώσεις και 
διαγραφές συµµετοχών. Όπως αναφέρεται και αναλυτικά παρακάτω το ύψος των διαγραφών µέσω της 
κατάστασης αποτελεσµάτων της Εταιρείας για το 2008 ανήλθε σε € 33 εκατ..    

Τα κέρδη / (ζηµιές) προ Φόρων ανήλθαν σε ζηµίες  € 1,5 εκατ. έναντι ζηµιών € 34,9 εκατ. την προηγούµενη 
χρήση. 

Τα κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ανήλθαν σε ζηµίες € 1,2 εκατ. έναντι ζηµιών € 30,4 εκατ. την 
προηγούµενη χρήση. 

Τα Ενσώµατα Περιουσιακά στοιχεία αυξήθηκαν κατά € 0,6 εκ. κυρίως λόγω της επέκτασης των εγκαταστάσεων 
data center της Εταιρείας σε ιδιόκτητο κτίριο επί της Λ. Κηφισού. 

Οι συµµετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις ανήλθαν σε € 75,7 εκατ. από € 98,9 εκατ. το 2008, σηµειώνοντας 
µείωση € 23,2 εκατ.. Η µείωση σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση οφείλεται κυρίως στην επιστροφή 
κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας Unisystems A.E. ύψους € 22,3 εκατ.   

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση  ανήλθαν σε € 9,6 εκατ. από € 11 εκατ. την 
προηγούµενη χρήση. Η µεταβολή οφείλεται στην πώληση µέσω διαδικασίας squeeze-out συµµετοχής της 
Εταιρείας στην εισηγµένη στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής εταιρεία µε την επωνυµία «Softbrands» καθώς και 
στις ετήσιες αποτιµήσεις των διαθεσίµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων της Εταιρείας.         

Τα αποθέµατα ανήλθαν σε € 15,7 έναντι 20 εκατ. την προηγούµενη χρήση. Η µεταβολή οφείλεται κυρίως στην 
µείωση των πωλήσεων της Εταιρείας το 2009 και στο γεγονός ότι η Εταιρεία προέβει σε εκποίηση απαξιωµένων 
εµπορευµάτων.     

Οι καθαρές απαιτήσεις από πελάτες εµφανίζονται µειωµένες κατά € 3,3 εκατ. κυρίως λόγω της µείωσης των 
πωλήσεων και της συντηρητικής πιστοδοτικής πολιτικής της Εταιρείας.   

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

Τα Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ανέρχονται σε € 0,9 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.  
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Τα βραχυπρόθεσµα δάνεια ανέρχονται σε € 21,6 εκατ. έναντι € 53,3 εκατ. την προηγούµενη χρήση σηµειώνοντας 
µείωση 60%. Η µείωση του δανεισµού κατά κύριο λόγω είναι αποτέλεσµα της µείωσης του µετοχικού κεφαλαίου 
της θυγατρικής εταιρείας Unisystems A.E. µε ταυτόχρονη επιστροφή µετρητών στην Εταιρεία, καθώς και της 
µείωσης των απαιτήσεων της Εταιρείας από τους πελάτες της.  

 

Οι βασικότεροι αριθµοδείκτες που απεικονίζουν την οικονοµική διάθρωση, την απόδοση 
και διαχειριστική πολιτική της Εταιρείας είναι οι ακόλουθοι: 

31/12/2009 31/12/2008
Κυκλοφορούν ενεργητικό 126.919 48,46% 136.118 46,25%
Σύνολο ενεργητικού 261.928 294.306

Ίδια κεφάλαια 198.423 312,45% 197.674 204,57%
Σύνολο υποχρεώσεων 63.505 96.631

Ίδια κεφάλαια 198.423 146,97% 197.674 124,96%
Πάγιο ενεργητικό 135.009 158.188

Κυκλοφορούν ενεργητικό 126.919 203,02% 136.118 142,33%
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 62.514 95.634

Κεφάλαιο κινήσεως 64.406 50,75% 40.484 29,74%
Κυκλοφορούν ενεργητικό 126.919 136.118

31/12/2009 31/12/2008
Καθαρά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως -1.212 -0,58% -30.440 -11,71%
Πωλήσεις αποθεµάτων & υπηρεσιών 210.666 259.877

Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως προ φόρων -1.534 -0,77% -34.851 -17,63%
Ίδια κεφάλαια 198.423 197.674

Μικτά αποτελέσµατα 17.565 8,34% 21.795 8,39%
Πωλήσεις αποθεµάτων & υπηρεσιών 210.666 259.877

Πωλήσεις αποθεµάτων και υπηρεσιών 210.666 106,17% 259.877 131,47%
Ίδια κεφάλαια 198.423 197.674

Απαιτήσεις από πελάτες 89.850 97.138
Πωλήσεις αποθεµάτων & υπηρεσιών 210.666 259.877

Απαιτήσεις από πελάτες 89.850 141,48% 97.138 100,52%
Σύνολο υποχρεώσεων 63.505 96.631

Αριθµοδείκτες οικονοµικής διάρθρωσης

Αριθµοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

135

Αριθµοδείκτες διαχειριστικής πολιτικής

Ηµέρες Χ  360 Χ  360 154 Ηµέρες

 

Ο δείκτης µικτά αποτελέσµατα προς συνολικές πωλήσεις κυµαίνεται σχεδόν στα επίπεδα της προηγούµενης 
χρήσης. Η ρευστότητα της Εταιρείας παρουσιάζεται αυξηµένη σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. Η 
βελτίωση του δείκτη Καθαρών Αποτελεσµάτων Εκµετάλλευσης προς το Σύνολο Πωλήσεων οφείλεται στην 
αποµείωση των συµµετοχών της Εταιρείας κατά την προηγούµενη χρήση, αυτός είναι και ο λόγος που δεν 
υπάρχει συγκρισιµότητα µε την κλειόµενη χρήση σε επίπεδο κερδοφορίας. Το παραπάνω, επιβεβαιώνεται  
επισκοπώντας τον δείκτη Μικτού Περιθωρίου Κέρδους ο οποίος παραµένει στα περσινά επίπεδα.   
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• Οικονοµικά στοιχεία του Οµίλου 
 

Τα ενοποιηµένα οικονοµικά αποτελέσµατα του 2009 δεν είναι συγκρίσιµα µε αυτά της προηγούµενης χρήσης 
αφενός λόγω της µη ενσωµάτωσης κατά το 2009 των οικονοµικών στοιχείων εταιρειών που πουλήθηκαν ή 
εκκαθαρίσθηκαν στα τέλη του 2008 και αφετέρου εξαιτίας της ενοποίησης των αποτελεσµάτων της θυγατρικής 
εταιρείας Rainbow ΑΕ από την 31η Ιουλίου 2009 µετά την εξαγορά της τελευταίας. Επιπλέον, σε επίπεδο 
κερδοφορίας δεν υπάρχει συγκρισιµότητα µε την προηγούµενη χρήση, καθώς στα τέλη του 2008 ο Όµιλος 
προέβει σε αποµείωση της υπεραξίας της θυγατρικής Unisystems µε επιβάρυνση των αποτελεσµάτων του 2008.     

Οι Ενοποιηµένες Πωλήσεις του Οµίλου ανήλθαν σε € 402 εκατ. έναντι € 459 εκατ. µειωµένες κατά 12%. Οι 
πωλήσεις µειώθηκαν τόσο στη Εταιρία όσο και στη θυγατρική της Unisystems, εξαιτίας της γενικότερης τάσης 
µείωσης των πωλήσεων του κλάδου της πληροφορικής στην Ελλάδα. 

Τα ενοποιηµένα κέρδη προ Φόρων ανήλθαν σε € 7,7 εκατ. έναντι ζηµιών € 32,5 εκατ. το έτος 2008. Η πολύ 
σηµαντική µεταβολή των κερδών προ φόρων οφείλεται κατά κύριο λόγο στο ότι τα αποτελέσµατα της 
προηγούµενης χρήσης περιλαµβάνουν την 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. Για τους ανωτέρω λόγους πρέπει να σηµειωθεί ότι και στον Όµιλο σε επίπεδο 
κερδοφορίας τα αποτελέσµατα δεν είναι συγκρίσιµα µε την προηγούµενη χρήση.  

Τα ενοποιηµένα κέρδη µετά από Φόρους και προ ∆ικαιωµάτων Μειοψηφίας ανήλθαν σε  κέρδη € 3,3 εκατ. 
έναντι ζηµιών € 26,95 εκατ. το έτος 2008.  

Τα ενοποιηµένα κέρδη µετά από Φόρους και µετά από τα ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας ανήλθαν σε κέρδη € 3,7 
εκατ. έναντι ζηµιών € 26,4 εκατ. το έτος 2008.  

Οι καθαρές απαιτήσεις από πελάτες εµφανίζονται µειωµένες κατά € 48,8 εκατ. σε σχέση µε την προηγούµενη 
χρήση, κυρίως λόγω της µείωσης των πωλήσεων στον Όµιλο και της αυστηρότερης πιστοδοτικής πολιτικής. 

Τα αποθέµατα εµφανίζονται µειωµένα κατά € 5,3 εκατ. σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση, κυρίως λόγω της 
ορθολογικότερης διαχείρισης των αποθηκών αλλά και των προβλέψεων που σχηµατίστηκαν για αποµείωση της 
αξίας τους. 
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Οι βασικότεροι αριθµοδείκτες που απεικονίζουν την οικονοµική διάθρωση, την απόδοση 
και διαχειριστική πολιτική του Οµίλου είναι οι ακόλουθοι: 

31/12/2009 31/12/2008
Κυκλοφορούν ενεργητικό 230.905 65,90% 262.778 69,57%
Σύνολο ενεργητικού 350.406 377.742

Ίδια κεφάλαια 198.666 130,93% 193.291 104,79%
Σύνολο υποχρεώσεων 151.740 184.452

Ίδια κεφάλαια 198.666 166,25% 193.291 169,24%
Πάγιο ενεργητικό 119.501 114.211

Κυκλοφορούν ενεργητικό 230.905 177,45% 262.778 157,63%
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 130.122 166.704

Κεφάλαιο κινήσεως 100.783 43,65% 96.074 36,56%
Κυκλοφορούν ενεργητικό 230.905 262.778

31/12/2009 31/12/2008
Καθαρά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως 3.254 0,81% -26.955 -5,88%
Πωλήσεις αποθεµάτων & υπηρεσιών 402.252 458.568

Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως προ φόρων 7.682 3,87% -32.547 -16,84%
Ίδια κεφάλαια 198.666 193.291

Μικτά αποτελέσµατα 61.333 15,25% 45.545 9,93%
Πωλήσεις αποθεµάτων & υπηρεσιών 402.252 458.568

Πωλήσεις αποθεµάτων και υπηρεσιών 402.252 202,48% 458.568 237,24%
Ίδια κεφάλαια 198.666 193.291

Απαιτήσεις από πελάτες 151.550 201.852
Πωλήσεις αποθεµάτων & υπηρεσιών 402.252 458.568

Απαιτήσεις από πελάτες 151.550 99,87% 201.852 109,43%
Σύνολο υποχρεώσεων 151.740 184.452

Αριθµοδείκτες διαχειριστικής πολιτικής

Ηµέρες Χ  360 

Αριθµοδείκτες οικονοµικής διάρθρωσης

Αριθµοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

158 ΗµέρεςΧ  360 136

 

 

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 
προηγούµενης χρήσης λόγω 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 
αρκετά αυξηµένος σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση καθώς επηρεάστηκε από την αύξηση του µεικτού 
περιθωρίου κέρδους της θυγατρικής Unisystems.    
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• Παράγοντες κινδύνου 

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

Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική οικονοµική υπηρεσία του Οµίλου, η οποία λειτουργεί 
µε συγκεκριµένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το ∆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 

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

Ο κίνδυνος µεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τα µακροπρόθεσµα δάνεια. ∆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 επίδραση της µεταβολής των επιτοκίων δανεισµού στον Όµιλο: 
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Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

Άυξηση / 
Μείωση σε 

µονάδες 
βάσης

Επηρεασµός 
στα προ 
φόρων 

αποτελέσµατα

2009
-0,25% 82 
-0,50% 163 
0,25% (82 )
0,50% (163 )

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

• 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. 

• 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 
1/1/2009 έως 

31/12/2009
1/1/2008 έως 

31/12/2008
1/1/2009 έως 

31/12/2009
1/1/2008 έως 

31/12/2008

i) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

Πωλήσεις αγαθών προς: 1.142 1.520 6.730 15.797

  -Unisystems - - 5.349 14.042

  -ACS - - 210 173

  -Λοιπές άµεσες θυγατρικές - - 28 57

  -Λοιπές έµµεσες θυγατρικές - - 6

  -Λοιπές συνδεόµενες 1.142 1.520 1.142 1.518

Πωλήσεις υπηρεσιών προς: 1.280 2.044 9.248 20.214

  -Unisystems - - 7.406 18.034

  -ACS - - 39 14

  -Λοιπές άµεσες θυγατρικές - - 510 114

  -Λοιπές έµµεσες θυγατρικές - - 58 75

  -Λοιπές συνδεόµενες 1.280 2.044 1.235 1.977

2.422 3.563 15.977 36.011

ii) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών

Αγορές αγαθών από: 2.086 1.931 2.081 2.745

  -Unisystems - - 8 868

  -ACS - - 2 -

  -Λοιπές άµεσες θυγατρικές - - 1 -

  -Λοιπές έµµεσες θυγατρικές - - 5 1

  -Λοιπές συνδεόµενες 2.086 1.931 2.065 1.876

Αγορές υπηρεσιών από: 265 52 567 500

  -Unisystems - - 239 165

  -ACS - - 322 331

  -Λοιπές άµεσες θυγατρικές - - 6 3

  -Λοιπές έµµεσες θυγατρικές - - - -

  -Λοιπές συνδεόµενες 265 52 - -

2.351 1.984 2.648 3.244

iii) Παροχές προς τη ∆ιοίκηση

Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών & µελών της διοίκησης 4.252 3.379 1.137 1.277

4.252 3.379 1.137 1.277

Η ΕΤΑΙΡΙΑO ΟΜΙΛΟΣ

 
 

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

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

Απαιτήσεις από:

  -Unisystems - - 2.138 4.418

  -ACS - - 25 623

  -Λοιπές άµεσες θυγατρικές - - 219 46
  -Λοιπές έµµεσες θυγατρικές - - 26 62
  -Λοιπές συνδεόµενες 335 1.867 202 1.443

335 1.867 2.609 6.592

Υποχρεώσεις προς :

  -Unisystems - - 40 1.013

  -ACS - - 57 47

  -Λοιπές άµεσες θυγατρικές - - 908 16
  -Λοιπές έµµεσες θυγατρικές - - 7 3
  -Λοιπές συνδεόµενες 454 638 182 560

454 638 1.194 1.640

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

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

Η ΕΤΑΙΡΙΑO ΟΜΙΛΟΣ

 

• Έρευνα και ανάπτυξη 

Η Info – Quest, ως πρωτοπόρος στην αγορά της Πληροφορικής στην Ελλάδα, έχει υιοθετήσει πλήρως τη 
φιλοσοφία της σύγκλισης των τεχνολογιών, πληροφορικής και επικοινωνιών επενδύοντας σε έρευνα και 
ανάπτυξη. Έχοντας φροντίσει να προετοιµαστεί εγκαίρως κατά τα προηγούµενα χρόνια, τόσο ενισχύοντας τον 



 
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της 31 

∆εκεµβρίου 2009
 

- 13 - 

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 καλύψει 
τις περισσότερες σχετικές ανάγκες επιχειρήσεων και ιδιωτών. 

 

• Πληροφορίες για εργασιακά και περιβαλλοντικά θέµατα 

Ο Όµιλος στο τέλος της κλειόµενης χρήσης απασχολούσε 1.449 και η Εταιρεία 387 άτοµα, ενώ στο τέλος της 
προηγούµενης χρήσης ο Όµιλος απασχολούσε 1.528 και η Εταιρεία 473 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 2009 τα έξοδα επιµόρφωσης προσωπικού ήταν για την Εταιρεία € 40 χιλ. 
Επιπλέον όλοι οι εργαζόµενοι του Οµίλου καλύπτονται µε πρόγραµµα πρόσθετης ιδιωτικής ιατροφαρµακευτικής 
ασφάλισης.  

Παράλληλα, έχουν αναπτυχθεί ενδοεταιρικά προγράµµατα συγκοµιδής και ανακύκλωσης χαρτιού και µελάνης 
εκτυπωτών, ενώ υπάρχει ενεργή συµµετοχή σε προγράµµατα ανακύκλωσης συσκευασιών και συσκευών. 

Γενικά, ο Όµιλος αναλαµβάνει κοινωνική ευθύνη και εφαρµόζει δράσεις εταιρικής κοινωνικής προσφοράς. 

• Έδρα 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 2010 
 
 
Οι εξαιρετικά δύσκολες µακροοικονοµικές συνθήκες που διαµορφώνονται στην Ελλάδα έχουν επηρεάσει 
αρνητικά το σύνολο της οικονοµικής δραστηριότητας. Το τρέχον οικονοµικό περιβάλλον παρουσιάζεται ρευστό 
και ευµετάβλητο µε αποτέλεσµα να δυσχεραίνεται σηµαντικά η διενέργεια προβλέψεων για τα αναµενόµενα 
οικονοµικά µεγέθη του 2010 στους τοµείς που δραστηριοποιείται η Εταιρεία και ο Όµιλος. 

Η ∆ιοίκηση του Οµίλου Info-Quest λαµβάνοντας υπόψη τις διαµορφούµενες δυσκολίες εξακολουθεί και κατά το 
2010 να εκτελεί τα επιχειρηµατικά της σχέδια µε κύριο γνώµονα και προτεραιότητα την παραγωγή θετικών 
ταµειακών ροών, τον περιορισµό της δανειακής έκθεσης, τον περιορισµό του πιστωτικού κινδύνου από πωλήσεις 
επί πιστώσει και τη µείωση του λειτουργικού  κόστους. Ήδη από το 2009 έχει επιτευχθεί µείωση των 
λειτουργικών εξόδων χωρίς να επηρεαστούν σηµαντικά οι δραστηριότητες του Οµίλου, σηµαντική µείωση των 
δανειακών υποχρεώσεων και των αντίστοιχων σχετικών χρηµατοοικονοµικών εξόδων, ενώ παράλληλα έχει 
ολοκληρωθεί η διακοπή ζηµιογόνων δραστηριοτήτων σε Ελλάδα και εξωτερικό.                  

Οι κύριοι στόχοι της ∆ιοίκησης του Οµίλου για το 2010 είναι οι:   

• Αναφορικά µε την εµπορική δραστηριότητα της Info-Quest έµφαση δίνεται στα παρακάτω σηµεία: 
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1. Προσαρµογή του µοντέλου της διανοµής, µε στόχο τη µείωση του κόστους λειτουργίας, δεδοµένης της 
οικονοµικής συγκυρίας η οποία αναµένεται να επιδράσει αρνητικά στη ζήτηση προϊόντων 
πληροφορικής και επικοινωνιών. 

2. Περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της εταιρείας στην αγορά των τελικών καταναλωτών 
(επιχειρήσεων και ιδιωτών) µέσω της πλατφόρµας U.  Η πλατφόρµα U και το ηλεκτρονικό κατάστηµα 
www.you.gr,  εξασφαλίζει πρόσβαση σε τεράστια γκάµα επώνυµων προϊόντων τελευταίας 
τεχνολογίας, µε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιµές, ενώ παράλληλα µέσω του πανελλαδικού δικτύου 
συνεργατών U προσφέρει τεχνογνωσία, υψηλή ποιότητα παρεχόµενων υπηρεσιών και τοπική 
υποστήριξη. 

3. Εστίαση σε περιοχές προϊόντων και λύσεων που δηµιουργούν προοπτικές µεγαλύτερης κερδοφορίας 
(value added distribution), τοποθετούν την εταιρεία σε πλεονεκτική θέση στο υπό διαµόρφωση νέο 
τοπίο της αγοράς πληροφορικής και επικοινωνιών, ενώ παράλληλα, αξιοποιούν τις επενδύσεις σε 
λύσεις data centers της Unisystems  (προσφορά λύσεων υπό τη µορφή υπηρεσίας, όπως cloud 
computing, πώληση «software – as a service», κ.ά.). 

4. Επικέντρωση στην προώθηση των προϊόντων Apple, οι προοπτικές διείσδυσης των οποίων στην 
Ελληνική αγορά είναι ιδιαίτερα θετικές. Η Info-Quest και η θυγατρική της i-Square που είναι ο VAD 
(Value Added Distributor) της Apple στην Ελλάδα, προωθούν τα προϊόντα µέσω δικτύου 
µεταπωλητών. Εξαιρετική σηµασία αποδίδεται στη δηµιουργία του πρώτου καταστήµατος APR 
(Apple Premium Reseller) σε κεντρικό σηµείο, µέσω θυγατρικής εταιρείας.   

 
• Οι προοπτικές της Unisystems και των θυγατρικών της είναι ιδιαίτερα θετικές, παρόλο το υφιστάµενο 

δυσµενές οικονοµικό κλίµα, καθώς η εταιρεία συγκεντρώνει χαρακτηριστικά που την κάνουν να ξεχωρίζει. 
Οι υφιστάµενες και νέες ανάγκες εκσυγχρονισµού της µηχανογράφησης του Ιδιωτικού και ∆ηµοσίου 
Τοµέα, το ∆' Κοινοτικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ), η ενιαία αγορά και το κοινό νόµισµα, αυξάνουν τις 
ανάγκες των Ελληνικών επιχειρήσεων για εκσυγχρονισµό των Πληροφοριακών τους συστηµάτων, 
δηµιουργούν επίσης ένα πλαίσιο ανάπτυξης του ευρύτερου κλάδου της πληροφορικής, όπου αναµένεται να 
επωφεληθούν εκείνες οι εταιρίες που διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία, εµπειρία και µέγεθος 
προκειµένου να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες της αγοράς.  

 
Ειδικότερα, ενδιαφέρον για το άµεσο µέλλον παρουσιάζουν τα ακόλουθα στοιχεία: 

 
1. Η παροχή ολοκληρωµένων µηχανογραφικών λύσεων σε διάφορους επιχειρηµατικούς χώρους µε 

χαρακτηριστικό παράδειγµα τα τραπεζικά συστήµατα, (Core banking, Branch Automation, Call 
Centers, Internet Banking,Payment Systems, Συστήµατα επεξεργασίας πληρωµών, εφαρµογές και 
συστήµατα επικοινωνιών) για τα οποία διαγράφονται προοπτικές ανάπτυξης λόγω του γρήγορου 
ρυθµού αύξησης των σχετικών αναγκών στις  Τράπεζες, αλλά και λόγω επέκτασης τους σε 
γειτονικές χώρες. 

2. Το Ελληνικό ∆ηµόσιο, λόγω της υστέρησης του στον τοµέα της µηχανοργάνωσης, που απαιτεί 
σύγχρονα πληροφορικά συστήµατα. Όλες οι νέες κυβερνητικές πρωτοβουλίες για τον 
εκσυγχρονισµό της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, τη µείωση των δηµοσίων δαπανών, τη συλλογή 
φορολογητέας ύλης κλπ, προϋποθέτουν την ανάπτυξη νέων, σύγχρονων πληροφοριακών 
συστηµάτων. 

3. Η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων σε τοµείς, όπως η υποστήριξη λύσεων ιδεατών υποδοµών 
(virtualization και cloud computing) και η παροχή υπηρεσιών Outsourcing.  

4. Επέκταση στο εξωτερικό σε δύο βασικούς άξονες: (Ι) Την αγορά της ΝΑ Ευρώπης όπου 
δραστηριοποιούνται οι βασικότεροι Έλληνες πελάτες της εταιρείας. (ΙΙ) Την αγορά πληροφορικής 
των κεντρικών υπηρεσιών και οργανισµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξελίσσονται στους 
µεγαλύτερους καταναλωτές προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής της Ευρώπης.  
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• Επενδύσεις στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές. Η εταιρεία συµµετέχει µέσω 
της κατά 55% θυγατρικής εταιρείας «Quest Ενεργειακή Α.Ε.Β.Ε.» σε 26 θυγατρικές και συνδεδεµένες 
εταιρείες που είναι φορείς έργων Αιολικών Πάρκων, ενώ η Quest Ενεργειακή προτίθεται να κατασκευάσει 
έξι Φωτοβολταϊκα έργα. Εντός του τρέχοντος έτους προβλέπεται η έναρξη κατασκευής και λειτουργίας του 
πρώτου  Φ/Β έργου ισχύος 7,5 MW καθώς και η έναρξη κατασκευής του πρώτου Αιολικού έργου ισχύος 
20,7 MW. Τα υπόλοιπα έργα βρίσκονται στην φάση της ολοκλήρωσης της αδειοδοτικής διαδικασίας και η 
έναρξη κατασκευής τους προβλέπεται  σταδιακά εντός του  2011. 

• Στις ταχυµεταφορές (ACS Courier) επιδιώκεται η περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της εταιρείας στην 
εγχώρια αγορά, µε βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών και της απόδοσης της εταιρείας. Σχεδιάζεται 
επίσης η επέκταση σε υπηρεσίες και έργα µε υψηλότερο περιθώριο κέρδους (π.χ. εξειδικευµένες 
µεταφορές) και η 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 31/12/2009, 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.  

(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. 
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(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 2009, 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 2009 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 της Εταιρείας  Info-Quest Α.Ε.Β.Ε. 
 
 
Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων 
 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας Info-
Quest Α.Ε.Β.Ε. και των θυγατρικών της, που αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιηµένη 
κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31 ∆εκεµβρίου 2009, τις εταιρικές και ενοποιηµένες καταστάσεις 
αποτελεσµάτων χρήσεως, συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών 
της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών 
και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. 
 
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 
 
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις 
εσωτερικές δικλείδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η 
κατάρτιση εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη 
ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 
Ευθύνη του Ελεγκτή 
 
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας.  ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα 
∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες 
δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε µε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση 
εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις είναι 
απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 
 
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά 
µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.  Οι 
επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των 
κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, που  
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο 
ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση 
των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό 
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί 
της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης 
την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιµοποιήθηκαν και του 
εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής 
παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα 
ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της 
ελεγκτικής µας γνώµης. 
 
Γνώµη 
 
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 
παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας Info-Quest 
Α.Ε.Β.Ε. και των θυγατρικών αυτής κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2009 και 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. 
 
Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων 
 
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου µε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των 
οριζόµενων από τα άρθρα 43α, 107 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 
 
 

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2010 
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

Πράιςγουωτερχαους Κούπερς 
Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρεία 
ΑΜ ΣΟΕΛ:113 
Λ. Κηφισίας 268  ∆ηµήτρης Σούρµπης 
15232  Χαλάνδρι         ΑΜ ΣΟΕΛ:16891 
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Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 2009 
 

 

 

 

 

 

 

Οι συνηµµένες ετήσιες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της Info-Quest A.E.B.E. την 8η Μαρτίου 2010 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση www.quest.gr. 
 
 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. &                              Η Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.                                Ο Γενικός Οικονοµικός  
∆ιευθύνων Σύµβουλος                                                                                                            & ∆ιοικητικός ∆/ντής 
 
 
 
 
Θεόδωρος Φέσσας                                        Ευτυχία Κουτσουρέλη                                              Στέλιος Άβλιχος    
Α∆Τ. ΑE 106909                                               Α∆Τ. Φ 006896                                                     Α∆Τ. Ξ 364521    
                                                                                                                            ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ 0017862-Α' ΤΑΞΗΣ 

 

 

Ο ∆/ντής Χρηµατοοικονοµικού Ελέγχου Οµίλου                                                               Η ∆/ντρια Λογιστηρίου 
 
 
 
 
∆ηµήτρης Παπαδιαµαντόπουλος                                                                         Κωνσταντινιά Αναγνωστοπούλου 
Α∆Τ. ΑΑ 061032                                                                                                                             Α∆Τ. Τ 071699 
                                                                                                                            ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ 0002601-Α' ΤΑΞΗΣ 
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ΚΚααττάάσστταασσηη  οοιικκοοννοοµµιικκήήςς  θθέέσσηηςς  

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώµατα πάγια 6 55.883 53.376 42.131 41.490

Υπεραξία 7 8.760 3.827 - -
Λοιπά Άυλα περιουσιακά στοιχεία 8 21.179 21.495 1.074 557
Επενδύσεις σε ακίνητα 40 8.215 8.225 - -
Επενδύσεις σε θυγατρικές 9 - - 75.683 98.885
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 10 783 195 - -
∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 13 11.069 12.152 9.576 11.036
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 16 12.986 14.358 6.546 6.221
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 18 627 582 - -

119.501 114.211 135.009 158.188

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέµατα 17 22.699 27.970 15.695 19.992
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 18 173.283 207.407 96.983 101.800
Παράγωγα 14 61 - 61 -
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω της Κατάστασης Αποτελεσµάτων 15 225 181 225 181
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 13.426 13.139 13.079 13.103
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 19 21.212 14.081 877 1.042

230.905 262.778 126.919 136.118

Μη κυκλοφορούντα Περιουσιακά στοιχεία κατεχόµενα προς πώληση 41 - 753 - -

Σύνολο Ενεργητικού 350.406 377.742 261.928 294.306

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους 
Μετοχικό κεφάλαιο 20 34.093 34.093 34.093 34.093
Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο 20 40.128 40.128 40.128 40.128
Λοιπά αποθεµατικά 21 8.855 6.891 12.016 10.056
Αδιανέµητα κέρδη 111.827 108.348 112.185 113.397

194.903 189.460 198.423 197.674

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 3.762 3.830 - -

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 198.666 193.290 198.423 197.674

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια 22 8.140 - - -
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 16 7.967 8.521 - -

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 23 3.918 3.714 908 908
Επιχορηγήσεις 24 84 89 84 89

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 25 1.508 5.423 - -

21.617 17.748 992 998

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 25 104.372 89.329 40.693 39.231
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 1.333 3.998 249 3.131
∆άνεια 22 24.418 73.377 21.572 53.271

130.122 166.704 62.514 95.634

Σύνολο υποχρεώσεων 151.740 184.452 63.505 96.631

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 350.406 377.742 261.928 294.306

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 
 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 27 έως 88 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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ΚΚααττάάσστταασσηη  ααπποοττεελλεεσσµµάάττωωνν  

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ Σηµείωση 01/01-31/12/2009 01/01-31/12/2008 1/1-31/12/2009 01/01-31/12/2008

Πωλήσεις 5 402.252 458.568 210.666 259.877
Κόστος Πωληθέντων 26 (340.919) (413.023) (193.100) (238.082)

Μικτό Κέρδος 61.333 45.545 17.565 21.795
Έξοδα διάθεσης 26 (28.316) (36.304) (13.074) (14.227)
Έξοδα διοίκησης 26 (24.527) (26.873) (10.124) (10.947)
Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλευσης 30 2.461 2.750 5.718 5.779
Λοιπά κέρδη / (ζηµιές) καθαρά 31 (624) (12.993) (142) (33.840)

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 10.328 (27.875) (57) (31.439)

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 28 946 1.081 204 91

Χρηµατοοικονοµικά (έξοδα) 28 (3.218) (5.409) (1.682) (3.502)
Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα (2.271) (4.328) (1.478) (3.411)

Κέρδη/ Ζηµιές από συγγενείς επιχειρήσεις (µετά από φόρο και δικαιώµατα 
µειοψηφίας) 10 (374) (344) - -

Κέρδη/ (ζηµίες) προ φόρων 7.682 (32.547) (1.534) (34.851)
 Φόρος εισοδήµατος 29 (4.428) 5.592 322 4.411

Κέρδη/ (ζηµίες) περιόδου µετά φόρων  από συνεχιζόµενες δραστηριότητες 3.254 (26.955) (1.212) (30.440)

Κατανεµόµενα σε :
Μετόχους της µητρικής 3.739 (26.351) (1.212) (30.440)
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (485) (603) - -

3.254 (26.955) (1.212) (30.440)

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

Βασικά και µειωµένα 37 0,0768 (0,5410)

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 
 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 27 έως 88 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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ΚΚααττάάσστταασσηη  σσυυννοολλιικκοούύ  εειισσοοδδήήµµααττοοςς  

1/1/2009 έως 
31/12/2009

1/1/2008 έως 
31/12/2008

1/1/2009 έως 
31/12/2009

1/1/2008 έως 
31/12/2008

Καθαρά κέρδη / (ζηµιές) περιόδου 3.254 (26.955) (1.212) (30.440)

Λοιπά Συνολικά έσοδα / (ζηµιές) µετά από φόρους

Συναλλαγµατικές διαφορές 4 (38) - -
Προβλέψεις αποτίµησης συµµετοχών 1.960 (600) 1.960 (600)

Συνολικό εισόδηµα χρήσης 1.964 (638) 1.960 (600)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζηµιές) 
περιόδου µετά από φόρους 5.218 (27.593) 748 (31.040)

Τα οποία αναλογούν σε :

Μετόχους της µητρικής 5.703 (26.990)
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (485) (603)

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

Το κονδύλι των προβλέψεων αποτίµησης συµµετοχών περιέχει αναβαλλόµενη φορολογία ποσού € 3 χιλ. για το 
2009 και ποσό € 283 χιλ. για το 2008.  

 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 27 έως 88 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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ΚΚααττάάσστταασσηη  µµεεττααββοολλώώνν  ιιδδίίωωνν  κκεεφφααλλααίίωωνν    

 

∆ικαιώµατα Σύνολο Ιδίων 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ Μετοχικό 
κεφάλαιο

Λοιπά 
αποθέµατικα

Αδιανέµητα 
Κέρδη Σύνολο

 Μειοψηφίας Κεφαλαίων

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Υπόλοιπο 1 Iανουαρίου 2008 74.221 7.438 149.355 231.014 892 231.906
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζηµιές) 
περιόδου µετά από φόρους - (638) (26.351) (26.989) (603) (27.594)

Ενσωµάτωση νέων θυγατρικών και 
µεταβολή ποσοστών σε ήδη υπάρχουσες - - 534 534 3.541 4.076
Αναταξινόµηση αποθεµατικών 92 (92) - - -
Μέρισµα - - (15.099) (15.099) - (15.099)
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2008 74.221 6.891 108.348 189.460 3.830 193.291

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009 74.221 6.891 108.348 189.460 3.830 193.291
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζηµιές) 
περιόδου µετά από φόρους - 1.964 3.739 5.703 (485) 5.218
Ενσωµάτωση νέων θυγατρικών και 
µεταβολή ποσοστών σε ήδη υπάρχουσες - - (259) (259) 417 158

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2009 74.221 8.855 111.827 194.903 3.762 198.666

Σύνολο Ιδίων 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ Μετοχικό 
κεφάλαιο

Λοιπά 
αποθέµατικα

Αδιανέµητα 
Κέρδη

Κεφαλαίων

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Υπόλοιπο 1 Iανουαρίου 2008 74.221 10.655 158.936 243.813
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζηµιές) 
περιόδου µετά από φόρους - (600) (30.440) (31.040)
Μέρισµα - - (15.099) (15.099)
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2008 74.221 10.056 113.397 197.674

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009 74.221 10.056 113.397 197.674
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζηµιές) 
περιόδου µετά από φόρους - 1.960 (1.212) 748
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2009 74.221 12.016 112.185 198.423

Αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής

Αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής

 
 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 27 έως 88 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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ΚΚααττάάσστταασσηη  ττααµµεειιαακκώώνν  ρροοώώνν  

 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ Σηµείωση
01/01/2009 - 
31/12/2009

01/01/2008 - 
31/12/2008

01/01/2009 - 
31/12/2009

01/01/2008 - 
31/12/2008

Κέρδη / (Ζηµιές) Περιόδου 3.254 (26.955) (1.212) (30.440)
Προσαρµογές για:
Φόρο 29 4.428 (5.592) (322) (4.411)
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων 6 3.396 3.227 1.602 1.335
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 8 1.571 1.630 260 216
Αποσβέσεις επενδύσεων σε ακίνητα 40 10 6 - -
Αποµειώσεις - 14.236 - 33.008
Ζηµιές / (Κέρδη) εύλογης αξίας χρηµατοοικονοµικών στοιχείων µέσω 
ΚΑΧ (46) - (41) -
(Κέρδη)/ ζηµιές από πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων & λοιπών 
επενδύσεων 827 (512) 299 877
Έσοδα τόκων 28 (946) (1.081) (204) (91)
Έξοδα τόκων 28 3.218 5.409 1.682 3.502
Έσοδα από µερίσµατα 30 (990) (1.022) (966) (2.956)
Ζηµιές / (Κέρδη) από συνδεδεµένες και µεταβολή τρόπου ενοποίησης 
θυγατρικών 374 - - -
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων 24 (5) (424) (5) (7)
Συναλλαγµατικά (κέρδη) / ζηµιές (4) - - -
(Κέρδη)/ ζηµιές από πώληση µη κυκλοφορούντων περιουσιακών 
στοιχείων κατεχόµενων προς πώληση 41 (197) (913) - -

14.890 (11.991) 1.092 1.034 

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση)/ µείωση αποθεµάτων 5.599 4.514 4.297 98
(Αύξηση)/ µείωση απαιτήσεων 37.009 (13.787) 4.816 (8.443)
Αύξηση/ (µείωση) υποχρεώσεων 8.821 4.685 1.461 5.685

(Αύξηση) / µείωση παραγώγων χρηµατοοικονοµικών προιόντων (61) (15) (61) -
Αύξηση/ (µείωση) υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω 
συνταξιοδότησης 116 (329) - 61

51.484 (4.933) 10.513 (2.599)

Tαµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 66.374 (16.923) 11.606 (1.566)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (3.218) (5.409) (1.682) (3.502)
Καταβεβληµένοι φόροι (6.468) (1.722) (2.860) 245 
Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 56.689 (24.055) 7.063 (4.823)

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων 6 (5.302) (6.130) (2.440) (3.396)
Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων 8 (1.224) (809) (775) (313)
Καθαρή ταµειακή εκροή για εξαγορά θυγατρικής εταιρείας (Rainbow) 42 (7.058) - - -
Πωλήσεις ενσώµατων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων 357 248 230 32
Μερίσµατα εισπραχθέντα 990 1.022 966 2.956
Απόκτηση θυγατρικών, συνδεδεµένων, κοινοπραξιών και λοιπών 
επενδύσεων ή και µεταβολή σε συµµετοχή αυτών (962) 3.995 (64) 579
Πώληση µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατεχόµενων 
προς πώληση 41 950 16.000 - -
Πώληση θυγατρικών, συνδεδεµένων, κοινοπραξιών και λοιπών 
επενδύσεων 2.493 1.268 3.907 669
Τόκοι εισπραχθέντες 28 946 1.081 204 91
Εισπράξεις από µειώσεις µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών & 
Συνδεδεµένων 72 - 22.444 -
Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (8.739) 16.675 24.472 617

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 22 10.982 17.936 - 17.928
Εξοφλήσεις δανείων  22 (51.801) (1.704) (31.700) -
Μερίσµατα πληρωθέντα  - (15.099) - (15.099)
Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (40.819) 1.133 (31.700) 2.829

Καθαρή (µείωση)/ αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 7.131 (6.247) (165) (1.377)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου 19 14.081 20.328 1.042 2.419
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος  της περιόδου 19 21.212 14.081 877 1.042

Η ΕΤΑΙΡΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 27 έως 88 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 2009, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 
(«∆ΠΧΑ»). Τα ονόµατα των θυγατρικών εταιρειών παρουσιάζονται στη Σηµείωση 9.  

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.  

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Info-Quest A.E.B.E. την 8η 
Μαρτίου 2010 και υπόκεινται στην έγκριση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. 

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

Η Εταιρεία εδρεύει στην Ελλάδα, Νοµό Αττικής, στο ∆ήµο Καλλιθέας, στην οδό Αλ. Πάντου 25.   

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

2. Αρχές σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων 

2.1 Βάση σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της Info-Quest A.E.B.E. µε ηµεροµηνία 31 ∆εκεµβρίου 2009 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. 
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2.2 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες  

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

Πρότυπα υποχρεωτικά για τη χρήση 31 ∆εκεµβρίου 2009 

∆ΠΧΑ 8 «Κλάδοι ∆ραστηριοτήτων» 

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

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

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

∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»  

Η τροποποίηση αυτή απαιτεί την παροχή πρόσθετων γνωστοποιήσεων σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης 
αξίας, καθώς και του κινδύνου ρευστότητας.  Συγκεκριµένα η τροποποίηση απαιτεί γνωστοποιήσεις σχετικά µε την 
επιµέτρηση της εύλογης αξίας µέσω µιας ιεράρχησης τριών επιπέδων.  Η τροποποίηση αυτή αφορά σε πρόσθετες 
γνωστοποιήσεις και εποµένως δεν υπάρχει επίδραση στα κέρδη ανά µετοχή. 

∆ΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών»  

Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισµό των «προϋποθέσεων της κατοχύρωσης (vesting conditions)», µε την 
εισαγωγή του όρου «προϋποθέσεις µη κατοχύρωσης (non-vesting conditions)» για όρους που δεν αποτελούν όρους 
υπηρεσίας ή όρους απόδοσης.  Επίσης, διευκρινίζεται ότι όλες οι ακυρώσεις είτε προέρχονται από την ίδια την 
οντότητα είτε από τα συµβαλλόµενα µέρη, πρέπει να έχουν την ίδια λογιστική αντιµετώπιση. H τροποποίηση δεν 
έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 

∆ΛΠ 23 (Αναθεωρηµένο) «Κόστος ∆ανεισµού»  

Το πρότυπο αντικαθιστά την προηγούµενη έκδοση του ∆ΛΠ 23. Η βασική διαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη 
έκδοση αφορά στην κατάργηση της επιλογής αναγνώρισης ως εξόδου του κόστους δανεισµού που σχετίζεται µε 
περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού, για τα οποία απαιτείται ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα προκειµένου να 
µπορέσουν να λειτουργήσουν ή να πωληθούν. Η τροποποίηση δεν είχε επίδραση στον Όµιλο, καθώς όλο το 
κόστος δανεισµού δεν αφορούσε απόκτηση περιουσιακών στοιχείων.  
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∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση» και ∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση 
των οικονοµικών καταστάσεων»    

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

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

Η τροποποίηση αποσαφηνίζει ότι οι οικονοµικές οντότητες δεν πρέπει πλέον να χρησιµοποιούν λογιστική 
αντιστάθµισης για συναλλαγές µεταξύ των τοµέων στις ατοµικές οικονοµικές τους καταστάσεις. Η τροποποίηση 
αυτή δεν εφαρµόζεται στον Όµιλο καθώς δεν ακολουθεί  λογιστική αντιστάθµισης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39. 

 

∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για τη χρήση 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 

Ε∆∆ΠΧΑ 13 – Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών 

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

 

Ε∆∆ΠΧΑ 15 – Συµφωνίες για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας  

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

Ε∆∆ΠΧΑ 16 - Αντισταθµίσεις µιας καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό 

Η διερµηνεία έχει εφαρµογή σε µία οικονοµική οντότητα που αντισταθµίζει τον κίνδυνο ξένου νοµίσµατος που 
προκύπτει από  καθαρή επένδυση της σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό και 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 αντισταθµιζόµενο στοιχείο. Η διερµηνεία δεν έχει 
εφαρµογή στον Όµιλο, καθώς ο Όµιλος δεν εφαρµόζει λογιστική αντιστάθµισης για οποιαδήποτε επένδυση σε 
εκµετάλλευση στο εξωτερικό.  

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

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

 

Πρότυπα υποχρεωτικά µετά από τη χρήση 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 

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

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

 

∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 
την 1η Ιανουαρίου 2013) 

Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί το πρώτο µέρος της πρώτης φάσης στο έργο του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών 
Προτύπων) για την αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39. Το Σ∆ΛΠ σκοπεύει να επεκτείνει το ∆ΠΧΑ 9 κατά τη διάρκεια 
του 2010 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την ταξινόµηση και την επιµέτρηση των 
χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων, την αποαναγνώριση των χρηµατοοικονοµικών µέσων, την αποµείωση της 
αξίας, και τη λογιστική αντιστάθµισης. Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 9, όλα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία επιµετρώνται αρχικά στην εύλογη αξία τους συν, στην περίπτωση ενός χρηµατοοικονοµικού 
περιουσιακού στοιχείου που δεν είναι στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, συγκεκριµένα κόστη 
συναλλαγών. Η µεταγενέστερη επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων γίνεται είτε στο 
αποσβεσµένο κόστος είτε στην εύλογη αξία και εξαρτάται από το επιχειρηµατικό µοντέλο της οικονοµικής 
οντότητας σχετικά µε τη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και των συµβατικών 
ταµειακών ροών του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου. Το ∆ΠΧΑ 9 απαγορεύει επαναταξινοµήσεις, 
εκτός από σπάνιες περιπτώσεις που το επιχειρηµατικό µοντέλο της οικονοµικής οντότητας αλλάξει, και στην 
προκειµένη περίπτωση η οικονοµική οντότητα απαιτείται να επαναταξινοµήσει µελλοντικά τα επηρεαζόµενα 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. Σύµφωνα µε τις αρχές του ∆ΠΧΑ 9, όλες οι επενδύσεις σε 
συµµετοχικούς τίτλους πρέπει να επιµετρώνται σε εύλογη αξία. Εντούτοις, η διοίκηση έχει την επιλογή να 
παρουσιάζει στα λοιπά συνολικά έσοδα τα πραγµατοποιηθέντα και µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη και ζηµιές 
εύλογης αξίας συµµετοχικών τίτλων που δεν κατέχονται προς εµπορική εκµετάλλευση. Αυτός ο προσδιορισµός 
γίνεται κατά την αρχική αναγνώριση για κάθε ένα χρηµατοοικονοµικό µέσο ξεχωριστά και δεν µπορεί να 
αλλάξει. Τα κέρδη και οι ζηµιές εύλογης αξίας δεν µεταφέρονται στα αποτελέσµατα µεταγενέστερα, ενώ τα 
έσοδα από µερίσµατα θα συνεχίσουν να αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα. Το ∆ΠΧΑ 9 καταργεί την εξαίρεση 
της επιµέτρησης σε κόστος για τις µη εισηγµένες µετοχές και τα παράγωγα σε µη εισηγµένες µετοχές, αλλά 
παρέχει καθοδήγηση για το πότε το κόστος µπορεί να είναι αντιπροσωπευτική εκτίµηση της εύλογης αξίας.  Ο 
Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές του καταστάσεις. Το 
∆ΠΧΑ 9 δεν µπορεί να εφαρµοστεί νωρίτερα από τον Όµιλο διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, ο Όµιλος θα αποφασίσει εάν θα εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1 
Ιανουαρίου 2013.  
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∆ΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς» 
(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2010) 

Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επιπρόσθετες επεξηγήσεις για τις εταιρείες που εφαρµόζουν για πρώτη φορά τα 
∆ΠΧΑ αναφορικά µε την χρήση του τεκµαιρόµενου κόστους στα περιουσιακά στοιχεία πετρελαίου και αερίου, 
τον καθορισµό για το κατά πόσο κάποια συµφωνία εµπεριέχει µίσθωση και τις υποχρεώσεις παροπλισµού οι 
οποίες περιλαµβάνονται στο κόστος των ενσώµατων παγίων. Η συγκεκριµένη τροποποίηση δεν θα έχει επίδραση 
στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου καθώς ο όµιλος έχει ήδη µεταβεί στα ∆ΠΧΑ.  Η τροποποίηση αυτή δεν 
έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» (εφαρµόζεται για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2010) 

Σκοπός της τροποποίησης είναι να αποσαφηνίσει το πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 2 και το λογιστικό χειρισµό για 
τις αµοιβές που εξαρτώνται από την αξία της µετοχής και διακανονίζονται τοις µετρητοίς στις ενοποιηµένες ή 
ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις της οικονοµικής οντότητας που λαµβάνει αγαθά ή υπηρεσίες, όταν η 
οικονοµική οντότητα δεν έχει καµία υποχρέωση να εξοφλήσει τις αµοιβές που εξαρτώνται από την αξία των 
µετοχών. Η τροποποίηση αυτή δεν αναµένεται να επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου.  Η 
τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΛΠ 24 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2011)  

Η παρούσα τροποποίηση επιχειρεί να µειώσει τις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάµεσα σε συνδεδεµένα 
µέρη δηµοσίου (government-related entities) και να αποσαφηνίσει την έννοια του συνδεδεµένου µέρους. 
Συγκεκριµένα, καταργείται η υποχρέωση των συνδεδεµένων µερών δηµοσίου να γνωστοποιήσουν τις 
λεπτοµέρειες όλων των συναλλαγών µε το δηµόσιο και µε άλλα συνδεδεµένα µέρη δηµοσίου, αποσαφηνίζει και 
απλοποιεί τον ορισµό του συνδεδεµένου µέρους και επιβάλλει την γνωστοποίηση όχι µόνο των σχέσεων, των 
συναλλαγών και των υπολοίπων ανάµεσα στα συνδεδεµένα µέρη αλλά και των δεσµεύσεων τόσο στις ατοµικές 
όσο και στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Ο Όµιλος θα εφαρµόσει αυτές τις αλλαγές από την ηµέρα που 
τίθενται σε εφαρµογή.  Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.   

∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Φεβρουαρίου 2010) 

Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επεξηγήσεις σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο ορισµένα δικαιώµατα πρέπει να 
ταξινοµηθούν. Συγκεκριµένα, δικαιώµατα, δικαιώµατα προαίρεσης ή δικαιώµατα αγοράς µετοχής για την 
απόκτηση συγκεκριµένου αριθµού ιδίων συµµετοχικών τίτλων της οικονοµικής οντότητας για ένα συγκεκριµένο 
ποσό οποιουδήποτε νοµίσµατος αποτελούν συµµετοχικούς τίτλους εάν η οικονοµική οντότητα προσφέρει αυτά τα 
δικαιώµατα, δικαιώµατα προαίρεσης ή δικαιώµατα αγοράς µετοχής αναλογικά σε όλους τους υφιστάµενους 
µετόχους της ίδιας κατηγορίας των ιδίων, µη παραγώγων, συµµετοχικών τίτλων. Η συγκεκριµένη τροποποίηση 
δεν αναµένεται να έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 

 

∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» (εφαρµόζεται για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009)  

Η παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζει τον τρόπο µε τον οποίο θα έπρεπε να εφαρµόζονται, σε συγκεκριµένες 
περιπτώσεις, οι αρχές που καθορίζουν κατά πόσο ένας αντισταθµιζόµενος κίνδυνος ή τµήµα των ταµειακών ροών 
εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της λογιστικής αντιστάθµισης. Η τροποποίηση αυτή δεν εφαρµόζεται στον Όµιλο, 
καθώς δεν ακολουθεί λογιστική αντιστάθµισης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39.   
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∆ιερµηνείες υποχρεωτικές µετά από τη χρήση 31 ∆εκεµβρίου 2009 

 

Ε∆∆ΠΧΑ 12 - Συµφωνίες Παραχώρησης (σύµφωνα µε την υιοθέτηση από την ΕΕ, εφαρµόζεται για τις 
περιόδους που ξεκινούν την 30 Μαρτίου 2009) 

Η διερµηνεία αναφέρεται στις εταιρείες που συµµετέχουν σε συµφωνίες παραχώρησης. Η διερµηνεία αυτή δεν 
έχει εφαρµογή στον Όµιλο. 

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

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

Ε∆∆ΠΧΑ 19 «∆ιαγραφή Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων µε συµµετοχικούς τίτλους» (εφαρµόζεται για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2010) 

Η ∆ιερµηνεία 19 αναφέρεται στο λογιστικό χειρισµό από την οικονοµική οντότητα που εκδίδει συµµετοχικούς 
τίτλους σε έναν πιστωτή, προκειµένου να διακανονιστεί, ολόκληρη ή εν µέρει, µια χρηµατοοικονοµική 
υποχρέωση.  Η διερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο.  Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ε∆∆ΠΧΑ 14 (Τροποποίηση) «Όρια Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισµένων Παροχών, Ελάχιστο 
Απαιτούµενο Σχηµατισµένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους» (εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2011) 

Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται σε περιορισµένες περιπτώσεις: όταν η οικονοµική οντότητα υπόκειται σε 
ελάχιστο απαιτούµενο σχηµατισµένο κεφάλαιο και προβαίνει σε πρόωρη καταβολή των εισφορών για κάλυψη 
αυτών των απαιτήσεων. Οι τροποποιήσεις αυτές επιτρέπουν σε µία τέτοια οικονοµική οντότητα να αντιµετωπίσει 
το όφελος από µια τέτοια πρόωρη πληρωµή ως περιουσιακό στοιχείο. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στον 
Όµιλο.  Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ 
(Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ∆ΠΧΑ ως 
επακόλουθο των αποτελεσµάτων του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ που δηµοσιεύτηκε τον 
Ιούλιο 2009. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  Οι παρακάτω 
τροποποιήσεις, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 
ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2010.  Επίσης, εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι τροποποιήσεις αυτές δεν 
αναµένεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου.   
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∆ΠΧΑ 2 «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009) 

Η τροποποίηση επιβεβαιώνει ότι οι εισφορές µιας επιχείρησης για τη σύσταση µίας κοινοπραξίας και οι 
συναλλαγές κοινού ελέγχου εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 2.  

∆ΠΧΑ 5 «Mη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και ∆ιακοπείσες 
∆ραστηριότητες»  

Η τροποποίηση αποσαφηνίζει γνωστοποιήσεις που απαιτούνται όσον αφορά τα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία που κατατάσσονται ως κατεχόµενα προς πώληση ή τις διακοπείσες δραστηριότητες.  

∆ΠΧΑ 8 «Κλάδοι ∆ραστηριοτήτων» 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις όσον αφορά την γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά µε τα περιουσιακά 
στοιχεία του τοµέα.  

∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις ότι ο πιθανός διακανονισµός µιας υποχρέωσης µε την έκδοση 
συµµετοχικών τίτλων δεν έχει σχέση µε την κατάταξή της ως κυκλοφορούν ή µη κυκλοφορούν στοιχείο.  

∆ΛΠ 7 «Καταστάσεις Ταµειακών Ροών» 

Η τροποποίηση απαιτεί ότι µόνο οι δαπάνες που καταλήγουν σε ένα αναγνωρισµένο περιουσιακό στοιχείο στην 
κατάσταση της οικονοµικής θέσης µπορούν να κατατάσσονται ως επενδυτικές δραστηριότητες.  

∆ΛΠ 17 «Μισθώσεις» 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις ως προς την κατάταξη των µισθώσεων γηπέδων και κτιρίων ως 
χρηµατοδοτικές ή λειτουργικές µισθώσεις.  

∆ΛΠ 18 «Έσοδα» 

Η τροποποίηση παρέχει πρόσθετη καθοδήγηση σχετικά µε τον καθορισµό ως προς το αν η οικονοµική οντότητα 
ενεργεί ως πρακτορευόµενος/εντολέας ή πράκτορας.  

∆ΛΠ 36 «Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η µεγαλύτερη µονάδα δηµιουργίας ταµειακών ροών στην οποία πρέπει να 
επιµεριστεί η υπεραξία για τους σκοπούς του ελέγχου αποµείωσης είναι ένας λειτουργικός τοµέας όπως ορίζεται 
από την παράγραφο 5 του ∆ΠΧΑ 8 (δηλαδή πριν από τη συγκέντρωση/άθροιση των τοµέων).   

∆ΛΠ 38 «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία» 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν (α) τις απαιτήσεις σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 3 (αναθεωρηµένο) όσον αφορά το 
λογιστικό χειρισµό των άϋλων περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν σε µία συνένωση επιχειρήσεων και (β) 
την περιγραφή των µεθόδων αποτίµησης που χρησιµοποιούνται ευρέως από τις οικονοµικές οντότητες κατά την 
επιµέτρηση της εύλογης αξίας των άϋλων περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν σε µία συνένωση 
επιχειρήσεων και δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές.  
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∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» 

Οι τροποποιήσεις αφορούν (α) διευκρινίσεις σχετικά µε την αντιµετώπιση των κυρώσεων/προστίµων από 
προπληρωµή δανείων ως παράγωγα στενά συνδεδεµένα µε το κύριο συµβόλαιο, (β) το πεδίο απαλλαγής για τις 
συµβάσεις συνένωσης επιχειρήσεων και (γ) διευκρινίσεις ότι τα κέρδη ή ζηµιές από αντιστάθµιση ταµειακών 
ροών µιας προσδοκώµενης συναλλαγής πρέπει να επαναταξινοµηθούν από τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσµατα 
στην περίοδο κατά την οποία η αντισταθµιζόµενη προσδοκώµενη ταµειακή ροή επηρεάζει τα αποτελέσµατα.  

 

Ε∆∆ΠΧΑ 9 «Επανεκτίµηση των Ενσωµατωµένων Παραγώγων» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009) 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η Ε∆∆ΠΧΑ 9 δεν ισχύει σε πιθανή επανεκτίµηση, κατά την ηµεροµηνία της 
απόκτησης, των ενσωµατωµένων παραγώγων σε συµβόλαια που αποκτήθηκαν σε µία συνένωση επιχειρήσεων 
που αφορά οικονοµικές οντότητες που τελούν υπό κοινό έλεγχο.   

Ε∆∆ΠΧΑ 16 «Αντισταθµίσεις µιας Καθαρής Επένδυσης σε Εκµετάλλευση στο Εξωτερικό» (εφαρµόζεται 
για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009) 

Η τροποποίηση αναφέρει ότι, σε αντιστάθµιση µιας καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό, 
κατάλληλα µέσα αντιστάθµισης µπορεί να κατέχονται από οποιαδήποτε οικονοµική οντότητα εντός του οµίλου, 
συµπεριλαµβανοµένης της ιδίας εκµετάλλευσης στο εξωτερικό, εφόσον πληρούνται ορισµένες προϋποθέσεις.  

 

2.3 Οικονοµικές καταστάσεις   

(α) Θυγατρικές εταιρείες 

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

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

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

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

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

2.4 Πληροφόρηση κατά τοµέα 

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

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

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

2.5 Συναλλαγµατικές µετατροπές 

(α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης 

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

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

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο νόµισµα αποτίµησης βάσει των ισοτιµιών που ισχύουν 
κατά την ηµεροµηνία της κάθε συναλλαγής.  Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες 
προκύπτουν από την εξόφληση τέτοιων συναλλαγών και από την µετατροπή των χρηµατικών στοιχείων 
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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. 

2.6 Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

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

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

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

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

   

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 πραγµατοποιήθηκε την χρήση του 2008 και είχε 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.   

2.7 Άυλα περιουσιακά στοιχεία  

(α) Υπεραξία 

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

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

2.8 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 

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

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

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

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

Η κατηγορία αυτή έχει τρεις υποκατηγορίες: χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για 
εµπορία, αυτά που προσδιορίστηκαν σε αυτή την κατηγορία κατά την έναρξη και παράγωγα.  Περιουσιακά 
στοιχεία ενεργητικού αυτής της κατηγορίας ταξινοµούνται στο κυκλοφορούν ενεργητικό αν κατέχονται για 
εµπορία ή αν αναµένεται να πωληθούν εντός 12 µηνών από την ηµεροµηνία ισολογισµού.  
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(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 αποθεµατικό 
επανεκτίµησης επενδύσεων στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων. Οι ζηµιές αποµείωσης των συµµετοχικών τίτλων 
που καταχωρούνται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων δεν αναστρέφονται µέσω της Κατάστασης 
Αποτελεσµάτων. 

2.10 Παράγωγα και αντισταθµιστική λογιστική 

Τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα περιλαµβάνουν προθεσµιακές συµβάσεις συναλλάγµατος, συµβάσεις 
ανταλλαγής επιτοκίων και συµβάσεις ανταλλαγής νοµισµάτων.   
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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. 

2.11 Αποθέµατα 

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

2.12 Εµπορικές απαιτήσεις 

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

2.13 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

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

2.14 Στοιχεία µη κυκλοφορούντος ενεργητικού προς πώληση και µη συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες 

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

2.15 Μετοχικό κεφάλαιο 
Οι κοινές µετοχές περιλαµβάνονται στα ίδια κεφάλαια.   

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

Το κόστος κτήσης ιδίων µετοχών εµφανίζεται αφαιρετικά από τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας, µέχρι οι ίδιες 
µετοχές πωληθούν, ακυρωθούν ή επανεκδοθούν.  Κάθε κέρδος ή ζηµιά από πώληση ιδίων µετοχών καθαρό από 
άµεσα για την συναλλαγή λοιπά έξοδα και φόρους, εµφανίζεται ως αποθεµατικό στα ίδια κεφάλαια. 
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2.16 ∆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. 

2.17 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. 

2.18 Παροχές στο προσωπικό 

(α) Βραχυπρόθεσµες παροχές 

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

(β) Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία 

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

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

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

2.19 Επιχορηγήσεις 

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

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

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

2.20 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). 
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Το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό της παρούσας αξίας αντικατοπτρίζει τις 
τρέχουσες αγοραίες εκτιµήσεις για την χρονική αξία του χρήµατος και αυξήσεις που αφορούν τη συγκεκριµένη 
υποχρέωση.    

2.21 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. 

2.22 Μισθώσεις 

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

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

2.23 ∆ιανοµή µερισµάτων 

Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους της µητρικής αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονοµικές καταστάσεις 
όταν η διανοµή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των µετόχων. 
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2.24 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 

3.1 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

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

Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική οικονοµική υπηρεσία του Οµίλου, η οποία λειτουργεί 
µε συγκεκριµένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το ∆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 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: 
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Χρηµατοοικοονοµικές  Υποχρεώσεις
31/12/2009 <1 έτος 1-2 έτη 2-5 έτη Πάνω από 5 έτη

∆ανεισµός 24.418 1.320 6.820 -
Παράγωγα Χρηµατoοικονοµικά Προϊόντα - - - -
Προµηθευτές και άλλες υποχρεώσεις 104.372 1.508 - -

128.790 2.828 6.820 0

31/12/2008 <1 έτος 1-2 έτη 2-5 έτη Πάνω από 5 έτη
∆ανεισµός 73.384 - - -
Παράγωγα Χρηµατoοικονοµικά Προϊόντα - - - -
Προµηθευτές και άλλες υποχρεώσεις 40.209 2.028 2.898 1.417

113.593 2.028 2.898 1.417  

(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

2009
-0,25% 82 
-0,50% 163 
0,25% (82 )
0,50% (163 )

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

3.2 Προσδιορισµός των ευλόγων αξιών 

Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές (χρηµατιστήρια)  
όπως παράγωγα, µετοχές, οµόλογα, αµοιβαία κεφάλαια, προσδιορίζεται µε βάση τις δηµοσιευόµενες τιµές που 
ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.   

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

4.1 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές 

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

(α) Φόρο εισοδήµατος 

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

 (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). 

4.2 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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2008  (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
Πληροφορική ∆ιανοµή προιόντων 

APPLE Τηλεπικοινωνίες Ταχυδροµικές 
δραστηριότητες Μη κατανεµηθέντα Σύνολο

Aποσβέσεις  ενσώµατων παγίων (Σηµ. 6) 2.138 - 23 1.048 18 3.227
Αποσβέσεις άϋλων παγίων  (Σηµ. 8) 1.222 - - 155 252 1.630
Αποµείωση απαιτήσεων 1.628 - 1.666 - - 3.294

2008  (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

Πληροφορική ∆ιανοµή προιόντων 
APPLE Τηλεπικοινωνίες Ταχυδροµικές 

δραστηριότητες Μη κατανεµηθέντα 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

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης (28.232) - (3.175) 5.052 (1.520) (27.875)
Χρηµατοοικονοµικά (έξοδα) / έσοδα (Σηµ.28) (5.106) - 146 475 157 (4.328)
Κέρδη/ Ζηµιές από συγγενείς επιχειρήσεις (344) - - - - (344)
Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων (33.682) - (3.029) 5.527 (1.363) (32.547)
Φόρος εισοδήµατος (Σηµ.29) 5.592
Καθαρά κέρδη/ (ζηµίες) περιόδου µετά φόρων  από συνεχιζόµενες δραστηριότητες (26.955)

5. Πληροφόρηση κατά τοµέα 

Πρωτεύων τύπος πληροφόρησης – επιχειρηµατικοί τοµείς 

O Όµιλος διαχωρίζεται σε τέσσερις επιχειρηµατικούς τοµείς: 

(1) Υπηρεσίες και εξοπλισµός πληροφορικής 

(2)          Υπηρεσίες και εξοπλισµός πληροφορικής – προϊόντα Apple 

(3) Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών  

(4) Ταχυδροµικές υπηρεσίες 

Τα αποτελέσµατα κατά τοµέα για το έτος που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2009 έχουν ως εξής: 
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2009  (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

Πληροφορική ∆ιανοµή προιόντων 
APPLE Τηλεπικοινωνίες Ταχυδροµικές 

δραστηριότητες Μη κατανεµηθέντα Σύνολο

Συνολικές µεικτές πωλήσεις ανά τοµέα 310.555 26.170 183 87.073 536 424.517
Εσωτερικές πωλήσεις µεταξύ τοµέων (10.512) (11.125) - (628) - (22.265)
Σύνολο Πωλήσεων 300.043 15.045 183 86.445 536 402.252

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 5.280 1.142 1 4.872 (966) 10.328
Χρηµατοοικονοµικά (έξοδα) / έσοδα (Σηµ.28) (2.535) (214) - 440 38 (2.271)
Κέρδη/ Ζηµιές από συγγενείς επιχειρήσεις - - - - (374) (374)
Κέρδη προ φόρων 2.744 928 1 5.312 (1.303) 7.682
Φόρος εισοδήµατος (Σηµ.29) (4.428)
Καθαρά κέρδη/ (ζηµίες) περιόδου µετά φόρων  από συνεχιζόµενες δραστηριότητες 3.254

 
 
 

 

 

 

 
 
 

2009  (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
Πληροφορική ∆ιανοµή προιόντων 

APPLE Τηλεπικοινωνίες Ταχυδροµικές 
δραστηριότητες Μη κατανεµηθέντα Σύνολο

Aποσβέσεις  ενσώµατων παγίων (Σηµ. 6) 2.291 34 - 1.041 30 3.397
Αποσβέσεις άϋλων παγίων  (Σηµ. 8) 1.161 14 - 143 253 1.571
Αποσβέσεις επενδυτικών ακινήτων (Σηµ. 40) 10 - - - - 10
Αποµείωση απαιτήσεων 2.068 83 - 3.084 - 5.236  
 
 
 
 
31 ∆εκεµβρίου 2008 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

Πληροφορική ∆ιανοµή προιόντων 
APPLE Τηλεπικοινωνίες Ταχυδροµικές 

δραστηριότητες Μη κατανεµηθέντα Σύνολο

Ενεργητικό 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 8) 4.815 - 51 1.101 576 6.542

31 ∆εκεµβρίου 2009 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

Πληροφορική ∆ιανοµή προιόντων 
APPLE Τηλεπικοινωνίες Ταχυδροµικές 

δραστηριότητες Μη κατανεµηθέντα Σύνολο

Ενεργητικό 302.025 9.717 2.276 34.257 2.132 350.406

Υποχρεώσεις 113.601 14.601 19.452 4.086 151.740

Ίδια κεφάλαια 188.424 (4.884) 2.275 14.805 (1.954) 198.666

Επενδύσεις σε ενσώµατα και άυλα πάγια (Σηµ 6 και 8) 5.552 25 - 732 216 6.526 
 
 
 
Οι µεταβιβάσεις και οι συναλλαγές µεταξύ των τοµέων πραγµατοποιούνται µε πραγµατικούς εµπορικούς όρους 
και συνθήκες, σύµφωνα µε αυτά που ισχύουν για συναλλαγές µε τρίτους. 
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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. 

 
 
 
 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 01/01-31/12/2009 01/01-31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008
Eλλάδα 393.010 432.698 345.032 368.603 6.525 6.489
Χώρες Ε.Ε. 8.127 6.473 4.648 3.975 1 -
Τρίτες Χώρες 1.114 19.397 726 5.164 - 54

Σύνολο 402.252 458.568 350.406 377.742 6.526 6.542

Ανάλυση των πωλήσεων ανά κατηγορία

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 01/01-31/12/2009 01/01-31/12/2008
Πωλήσεις προϊόντων 241.008 315.334
Έσοδα από υπηρεσίες 160.800 142.592
Λοιπά 443 643

Σύνολο 402.252 458.568

Πωλήσεις Σύνολο ενεργητικού Επενδύσεις
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6. Ενσώµατα Πάγια 

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ

Οικόπεδα & 
Κτίρια

Μεταφορικά µέσα  & 
µηχ/κός εξοπλισµός

Έπιπλα και 
εξαρτήµατα Σύνολο

Υπόλοιπο στις 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) -

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 52.170 3.995 26.106 82.272

Συσσωρευµένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2008 (5.422) (2.147) (19.441) (27.010)
Συναλλαγµατικές διαφορές - (1) 1 -
Αποσβέσεις (Σηµ. 26) (1.015) (173) (2.039) (3.227)
Πωλήσεις / διαγραφές - 123 1.220 1.343
Ανακατανοµές - (3) 3 -

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

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 45.733 1.793 5.850 53.376

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2009 52.170 3.995 26.106 82.272
Προσθήκες 2.400 630 2.270 5.300
Πωλήσεις / διαγραφές - (314) (628) (941)
Αγορές θυγατρικών 1.040 20 559 1.619
Ανακατανοµές - (0) (0) (0)

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 55.610 4.331 28.307 88.249

Συσσωρευµένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2009 (6.437) (2.200) (20.256) (28.894)
Συναλλαγµατικές διαφορές - 1 1
Αποσβέσεις (Σηµ. 26) (1.205) (256) (1.936) (3.397)
Πωλήσεις / διαγραφές - 194 417 610
Αγορές θυγατρικών (186) (4) (496) (686)

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 (7.828) (2.266) (22.271) (32.365)

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 47.782 2.066 6.036 55.883  
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Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ

Οικόπεδα & 
Κτίρια

Μεταφορικά µέσα  & 
µηχ/κός εξοπλισµός

Έπιπλα και 
εξαρτήµατα Σύνολο

Υπόλοιπο στις 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 -
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 43.557 1.581 8.024 53.161

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2008 (4.133) (1.172) (5.116) (10.421)
Αποσβέσεις (Σηµ. 26) (839) (40) (456) (1.335)
Πωλήσεις - 74 10 84
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 (4.972) (1.138) (5.562) (11.672)

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 38.585 442 2.462 41.489

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2009 43.557 1.581 8.024 53.161
Συναλλαγµατικές διαφορές - - - -
Προσθήκες 1.428 162 850 2.440
Πωλήσεις / διαγραφές - (23) (530) (553)
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 44.985 1.720 8.344 55.049

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2009 (4.972) (1.138) (5.562) (11.672)
Συναλλαγµατικές διαφορές - - - -
Αποσβέσεις (Σηµ. 26) (1.001) (57) (545) (1.602)
Πωλήσεις / διαγραφές - 8 348 357
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 (5.972) (1.187) (5.758) (12.918)

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 39.012 533 2.585 42.131  
 
 

Το ποσό στις προσθήκες ύψους ευρώ 5.300 χιλ στον Όµιλο αφορά κυρίως σε επένδυση που πραγµατοποιείται 
από την Εταιρία για την κατασκευή «Data center» στις εγκαταστάσεις της στον Κηφισό καθώς και στην 
απόκτηση µεταφορικών µέσων από την θυγατρική εταιρεία ACS Α.Ε.      

Για την χρήση του 2008 το ποσό των προσθηκών στην Εταιρία 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 Εταιρίας στην Καλλιθέα επί της οδού Αλ.Πάντου 19-23. 
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7. Υπεραξία 
 

2009 2008
Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 3.827 19.061
Προσθήκες 4.932 760
∆ιαγραφές - (4.488)
Αποµείωση (Σηµ. 42) - (11.504)
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 8.760 3.827

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 
 

Η µεταβολή στην υπεραξία παρουσιάζεται παρακάτω : 

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 
Υπεραξία 15.332 19.061
Αποµείωση (11.504) -

3.827 19.061

Προσθήκες 4.932 760

∆ιαγραφές - (4.488)

Αποµείωση - (11.504)

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου
Υπεραξία 20.264 15.332
Αποµείωση (11.504) (11.504)

8.760 3.827  
 

Κατά την κλειόµενη χρήση του 2009 η µεταβολή της υπεραξίας, ύψους ευρώ 4.932 χιλ., οφείλεται στην 
απόκτηση του 100% της εταιρίας Rainbow Α.Ε.. Η παραπάνω σχηµατισθείσα υπεραξία είναι προσωρινή και ο 
τρόπος υπολογισµού της παρουσιάζεται αναλυτικά στην σηµείωση 42 – Επιχειρηµατικές συνενώσεις στην 
παρούσα χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση.      

Κατά την χρήση του 2008 η µεταβολή της υπεραξίας οφείλεται κυρίως στην απόκτηση του 2,11% (Σηµείωση 9) 
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 
εταιρίας Unisystems (Σηµείωση 42).    

 

 
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: 
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2009 2008
Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ

Ελλάδα 8.760 3.827
Σύνολο 8.760 3.827

Υπόλοιπο υπεραξίας (ανά δραστηριότητα)
2009 2008

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ

Πληροφορική 4.932 -
Ταχυδροµικές δραστηριότητες 3.827 3.827
Σύνολο 8.760 3.827  
 
 
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. 
  
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 για τον 
τοµέα της διανοµής των προϊόντων Apple είναι οι εξής: Επιτόκιο αναγωγής σε παρούσα αξία 10%, Αύξηση 
πωλήσεων 9%, µικτό περιθώριο 18% και Ρυθµός ανάπτυξης στο διηνεκές 2%. Σχετικά µε τον τοµέα των 
Ταχυδροµικών δραστηριοτήτων είναι : Επιτόκιο αναγωγής σε παρούσα αξία 10%, Αύξηση πωλήσεων 4%, µικτό 
περιθώριο 20% και Ρυθµός ανάπτυξης στο διηνεκές 2%.  
    
 
Τα προϋπολογισθέντα µικτά περιθώρια κέρδους υπολογίζονται σύµφωνα µε τα µικτά περιθώρια που 
πραγµατοποιήθηκαν το αµέσως προηγούµενο έτος προσαυξηµένα κατά την προσδοκώµενη βελτίωση απόδοσης. 
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8. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ

∆ικαιώµατα 
βιοµηχανικής 
ιδιοκτησίας

Λογισµικό Σύνολο

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2008 22.246 12.597 34.843
Προσθήκες - 412 412
Πωλήσεις - (1.231) (1.231)
Ανακατανοµές 391 6 397

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 22.637 11.784 34.421

Συσσωρευµένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2008 (1.135) (10.783) (11.918)

Αποσβέσεις (Σηµ. 26) (920) (710) (1.630)
Πωλήσεις - 625 625
Ανακατανοµές - (3) (3)

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 (2.054) (10.872) (12.926)

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 20.582 912 21.495

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2009 22.637 11.784 34.421

Προσθήκες - 1.225 1.225
Πωλήσεις - (60) (60)
Αγορές θυγατρικών 1.396 - 1.396

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 24.033 12.949 36.982

Συσσωρευµένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2009 (2.054) (10.872) (12.926)

Συναλλαγµατικές διαφορές -
Αποσβέσεις (Σηµ. 26) (933) (638) (1.571)
Πωλήσεις - 60 60
Αγορές θυγατρικών (1.366) - (1.366)

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 (4.353) (11.450) (15.803)

Αναπόσβεστη Αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 19.680 1.500 21.179  
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Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ

Λογισµικό Σύνολο

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2008 4.071 4.071
Προσθήκες 313 313
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 4.384 4.384

Συσσωρευµένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2008 (3.611) (3.611)
Αποσβέσεις (Σηµ. 26) (216) (216)
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 (3.827) (3.827)

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 557 557

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2009 4.384 4.384
Προσθήκες 775 775
Πωλήσεις (60) (60)
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 5.100 5.100

Συσσωρευµένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2009 (3.827) (3.827)
Αποσβέσεις (Σηµ. 26) (260) (260)
Πωλήσεις 60 60
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 (4.027) (4.027)

Αναπόσβεστη Αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 1.073 1.073  

 
 

9. Επενδύσεις σε θυγατρικές 

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

Υπόλοιπο έναρξης 98.885 133.114
Μείωση µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών (22.368) (4.924)
Προσθήκες 60 1.806
Αποµείωση 520 (30.021)
Πωλήσεις/ διαγραφές (1.414) (1.090)

Υπόλοιπο λήξεως 75.683 98.885

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 
 

 

Η µείωση στο κονδύλι των επενδύσεων σε θυγατρικές κατά τη διάρκεια του 2009 οφείλεται κατά κύριο λόγο 
στην πραγµατοποίηση µείωσης του µετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρίας Unisystems A.E.E. συνολικού 
ύψους ευρώ 22,326 εκατ. µε επιστροφή µετρητών στην µητρική Εταιρία. Η ως άνω µείωση αποφασίστηκε στην 
από της 16 Ιουνίου 2009 τακτική γενική συνέλευση των µετόχων της θυγατρικής και αναλύεται σε : 

α) κατά ευρώ δώδεκα εκατοµµύρια τετρακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες εννιακόσια σαράντα και τριάντα ένα λεπτά 
(12.415.940,31 €) µε µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής κατά δεκαεπτά λεπτά του ευρώ (0,17) και  
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β) κατά ευρώ εννέα εκατοµµύρια εννιακόσιες δέκα χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα δύο και ενενήντα λεπτά 
(9.910.482,90 €) µε µείωση του αριθµού των µετοχών κατά τριάντα τρία εκατοµµύρια τριάντα τέσσερις χιλιάδες, 
εννιακόσιες σαράντα τρεις µετοχές  (33.034.943), ονοµαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30) εκάστη.  

Μετά την ανωτέρω µείωση κεφαλαίου το µετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής εταιρίας Unisystems A.E.E. 
ανέρχεται πλέον σε ευρώ δώδεκα εκατοµµύρια (12.000.000 €), ολοσχερώς καταβεβληµένο, διαιρούµενο σε 
σαράντα εκατοµµύρια (40.000.000) κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ 
(0,30 €) εκάστη. 
 

Τα ποσοστά συµµετοχής της Εταιρίας σε θυγατρικές έχουν ως εξής: 

 

 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ

Επωνυµία Χώρα 
εγκατάστασης

Κόστος κτήσης 
συµµετοχής Αποµείωση Αξία Ισολογισµού % Ποσοστό 

συµµετοχής

31 ∆εκεµβρίου 2009

UNISYSTEMS A.E. Ελλάδα 76.078 28.042 48.036 100,00%

ACS A.E.E. Ελλάδα 20.045 - 20.045 99,68%

UNITEL HELLAS A.E. Ελλάδα 23.619 21.334 2.285 100,00%

ISQUARE A.E. Ελλάδα 60 - 60 100,00%

U - YOU A.E. Ελλάδα 60 - 60 100,00%

QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. Ελλάδα 5.197 - 5.197 55,00%
125.059 49.376 75.683  

 

 

 

Επωνυµία Χώρα 
εγκατάστασης

Κόστος κτήσης 
συµµετοχής Αποµείωση Αξία Ισολογισµού % Ποσοστό 

συµµετοχής

31 ∆εκεµβρίου 2008

UNISYSTEMS A.E. Ελλάδα 98.405 28.042 70.362 100,00%

ACS A.E.E. Ελλάδα 20.045 - 20.045 99,68%

ΙΩΝΙΚΗ ΕΠΙΝΟΙΑ Α.Ε. Ελλάδα 3.429 3.369 59 82,54%

UNITEL HELLAS A.E. Ελλάδα 23.619 21.334 2.285 100,00%

U - YOU A.E. Ελλάδα 60 - 60 100,00%

QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. Ελλάδα 5.197 - 5.197 55,00%

INFO QUEST CYPRUS Ltd Κύπρος 1.414 538 877 100,00%
152.169 53.284 98.885  

 

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

 

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

• Οι θυγατρικές της «Quest Ενεργειακή A.E.Β.Ε.»: «Αιολικό Πάρκο Βοιωτίας Αµαλία Α.Ε.» (θυγατρική 
94,87%), «Αιολικό Πάρκο Βοιωτίας Μεγάλο Πλάι Α.Ε.» (θυγατρική 94,87%), «Εναλλακτική 
Ενεργειακή ΑΛΠΕΝΕΡ Α.Ε.» (θυγατρική 90%), «Quest Solar» (θυγατρική 100%), Quest Αιολική 
Λιβαδίου Λάρισας Ε.Π.Ε.» (θυγατρική 98,67%), «Quest Αιολική Σερβίων Κοζάνης Ε.Π.Ε.» (θυγατρική 
98,67%), «Quest Αιολική ∆ιστόµου Μεγάλο Πλάι Ε.Π.Ε.» (θυγατρική 98,67%) και η «Quest Αιολική 
Σιδηροκάστρου Χορτερό Ε.Π.Ε.» (θυγατρική 98,67%). 
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• Οι θυγατρικές της «Info Quest Cyprus Ltd»: «Unisystems information technology systems SLR» όπως 
µετονοµάστηκε από «Quest Rom Systems Integration & Services Ltd» που εδρεύει στη Ρουµανία (100% 
θυγατρική) και την «Unisystems Bulgaria Ltd» (θυγατρική 100%).  

• Η θυγατρική της εταιρίας «Unisystems Α.Ε.Ε.», «Uni-Nortel Τεχνολογίες Επικοινωνίας Ελλάς Α.Ε.» 
(θυγατρική 70%) καθώς και η κατά 99,84% θυγατρική µε την επωνυµία Unisystems Belgium S.A.  

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.  

 

Κατά τη διάρκεια του 2009 η Εταιρία διαµέσου της 100% θυγατρικής της µε την επωνυµία «iSquare – Ανώνυµη 
Εταιρεία Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» προέβει στην εξαγορά της εισηγµένης στο Χρηµατιστήριο 
Αθηνών εταιρίας µε την επωνυµία «RAINBOW ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Προϊόντων και Υπηρεσιών 
Προηγµένης Τεχνολογίας». 

Πιο συγκεκριµένα, κατόπιν της από 25 Φεβρουαρίου 2009 µη δεσµευτικής πρότασης της iSquare ΑΕ προς τον 
βασικό µέτοχο της εταιρίας Rainbow AE, η iSquare εξαγόρασε την 31 Ιουλίου 2009 µέσω του Χρηµατιστηρίου 
Αθηνών 5.967.386 µετοχές µετά ψήφου της Rainbow, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 79,56% του µετοχικού 
κεφαλαίου της τελευταίας. Το προσφερόµενο τίµηµα ήταν ευρώ 1,46 ανά µετοχή.  Ως συνέπεια της ανωτέρω 
συναλλαγής, η iSquare ΑΕ υπέβαλε, κατόπιν της αντίστοιχης έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,  
υποχρεωτική δηµόσια πρόταση προς τους υπόλοιπους µετόχους της Rainbow για την αγορά των µετοχών τους 
στις 25 Αυγούστου 2009. Ως αποτέλεσµα της υποχρεωτικής δηµόσιας πρότασης προς τους µετόχους της 
Rainbow, η iSquare απέκτησε στις 28 Σεπτεµβρίου 2009 µε εξωχρηµατιστηριακή συναλλαγή επιπλέον 161.683 
µετοχές µε τίµηµα ευρώ 1,46 ανά µετοχή. Επιπλέον στο διάστηµα από την 31 Αυγούστου 2009 έως την 9 
∆εκεµβρίου 2009 η iSquare AE εξαγόρασε σταδιακά µέσω του Χρηµατιστηρίου Αθηνών 1.191.711 µετοχές µε 
τίµηµα ευρώ 1,46 ανά µετοχή. Τέλος η iSquare, µε βάση την υπ.αρ.5/530/19.11.2009 Απόφασή του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπου ενέκρινε το αίτηµα της τελευταίας για την άσκηση του 
δικαιώµατος εξαγοράς (squeeze-out) των µετοχών της εταιρείας Rainbow απέκτησε την 18η ∆εκεµβρίου και τις 
υπόλοιπες 179.220 µετοχές της εταιρείας Rainbow µε τίµηµα ευρώ 1,46 ανά µετοχή. 

Το 2009 τίµηµα της ανωτέρω εξαγοράς καθώς και ο υπολογισµός της προκύπτουσας υπεραξίας παρουσιάζεται 
στις παρούσες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις στην σηµείωση 42 – Επιχειρηµατικές συνενώσεις.  

 

Την 31η ∆εκεµβρίου 2009 η Εταιρεία προχώρησε στην πώληση της κατά 100% θυγατρικής της Quest Cyprus 
Limited στην θυγατρική εταιρεία Unisystems καθώς το επιχειρηµατικό αντικείµενο της πρώτης συνάδει µε τον 
κλάδο όπου δραστηριοποιείτε η Unisystems (Πληροφοριακά συστήµατα). Το αποτέλεσµα της πώλησης για την 
Εταιρεία αναλύεται ως ακολούθως : 

 

Εταιρεία
Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ

Έσοδα από την πώληση 1.414
Άµεσα έξοδα τα οποία αφορούν την πώληση 0
Κόστος επένδυσης που πωλήθηκε 877
Κέρδος / (ζηµία) από την πώληση της Quest 
Cyprus Limited 538  
 

Στον Όµιλο δεν προέκυψε κανένας επηρεασµός στα αποτελέσµατα από την ανωτέρω συναλλαγή.  
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∆εν υπήρξαν άλλες σηµαντικές µεταβολές στις επενδύσεις σε θυγατρικές της Εταιρίας κατά την διάρκεια της 
κλειόµενης χρήσης. 

 

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

Η προσθήκη ποσού ευρώ 1.806 χιλ οφείλεται κυρίως στην από 6 Νοεµβρίου 2008 αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 
της θυγατρικής εταιρίας 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 Εταιρία 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 εταιρίας. 

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 εταιρίας «Quest Ενεργειακή Α.Ε.Β.Ε.» στις 27.02.2008. Την εν λόγω αύξηση κάλυψε πλήρως η 
εταιρία «Thrush Investment Holdings Ltd.», σύµφωνα µε την από 14/2/2008 υπογραφείσα σύµβαση µεταξύ των 
εταιριών «Info-Quest Α.Ε.Β.Ε.» και «Thrush Investment Holdings Ltd». Με την ολοκλήρωση της παραπάνω 
αύξησης κεφαλαίου, η εταιρία «Info-Quest Α.Ε.Β.Ε.» κατέχει ποσοστό 55% και η εταιρία «Thrush Investment 
Holdings Ltd» κατέχει ποσοστό 45% του µετοχικού κεφαλαίου της «Quest Ενεργειακή Α.Ε.Β.Ε.». 

Το ποσό των ευρώ (4.924) χιλ. αφορά την µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας ACS 
Α.Ε.Ε. 

 

 

• 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.A. 3 πραγµατοποιήθηκε αποµείωση µέσω των αποτελεσµάτων της σχηµατισθείσας από 
την κατανοµή του τιµήµατος εξαγοράς υπεραξίας της ανωτέρω θυγατρικής ύψους ευρώ 11.504 χιλ. 

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 : 
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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 λόγο ότι δεν υπήρξε ταµειακή εισροή από τις ανωτέρω πωλήσεις θυγατρικών δεν παρατίθεται πίνακας  
ταµειακών ροών.  

 

 

10. Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008
Υπόλοιπο έναρξης 195 202 - -
Μερίδιο κέρδους/ ζηµιάς (µετά απο φόρους και δικαιώµατα 
µειοψηφίας) (374) (344) - -
Προσθήκες 962 337 - -

Υπόλοιπο λήξεως 783 195 - -

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

Σε επίπεδο Οµίλου συµπεριλαµβάνονται η διαµέσου της κατά 55% θυγατρικής εταιρίας «Quest Ενεργειακή 
A.E.Β.Ε.» εταιρία «Ανεµοπύλη Ελληνογαλλική Α.Ε.Β.Ε.» (θυγατρική 50%) και οι θυγατρικές της : Quest 
Αιολική Μαρµαρίου Τρίκορφο Ε.Π.Ε.» (θυγατρική 77,5%), «Quest Αιολική Μαρµαρίου Αγκάθι Ε.Π.Ε.» 
(θυγατρική 77,5%), «Quest Αιολική Μαρµαρίου Ρίζα Ε.Π.Ε.» (θυγατρική 77,5%), «Quest Αιολική Μαρµαρίου 
Αγ.Απόστολοι Ε.Π.Ε.» (θυγατρική 77,5%), «Quest Αιολική Μαρµαρίου Ρίγανη Ε.Π.Ε.» (θυγατρική 77,3%), 
«EDF Energies Nouvelles SA & ΣΙΑ Θράκη 1 Ε.Ε.» (Θυγατρική 95%), «EDF Energies Nouvelles SA & ΣΙΑ 
Έβρος 1 Ε.Ε.» (Θυγατρική 95%), «EDF Energies Nouvelles SA & ΣΙΑ Ροδόπη 1 Ε.Ε.» (Θυγατρική 95%), «EDF 
Energies Nouvelles SA & ΣΙΑ Ροδόπη 3 Ε.Ε.» (Θυγατρική 95%), «EDF Energies Nouvelles SA & ΣΙΑ Ροδόπη 2 
Ε.Ε.» (Θυγατρική 95%), «EDF Energies Nouvelles SA & ΣΙΑ Ροδόπη 4 Ε.Ε.» (Θυγατρική 95%) «Quest Αιολική 
Μαρµαρίου Πύργος Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.» όπως µετονοµάστηκε από «Quest Ανανεώσιµες πηγές Ενέργειας 
Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.» (θυγατρική 77,5%), «Quest Αιολική Μαρµαρίου Λιαπούρθι Ε.Π.Ε.» (θυγατρική 77,5%), 
«Quest Αιολική Μαρµαρίου Περιστέρι Ε.Π.Ε.» (θυγατρική 77,5%), «Quest Αιολική Μαρµαρίου Αγ. Ταξιάρχες 
Ε.Π.Ε.» (θυγατρική 77,33%), «Quest Αιολική Μαρµαρίου Πλάτανος Ε.Π.Ε.» (θυγατρική 77,33%), «Quest 
Αιολική Μαρµαρίου Χελώνα Ε.Π.Ε.» (θυγατρική 77,5%) και η «Quest Αιολική Καρύστου ∆ίστρατα Ε.Π.Ε.» 
(θυγατρική 77,3%). 

 Η εταιρία «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 εταιρία EDF-EN. 
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31 ∆εκεµβρίου 2009

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

PARKMOBILE HELLAS A.Ε. Ελλάδα 1.618 1.576 436 (634) 40,00%
ΑΝΕΜΟΠΥΛΗ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ Α.Ε. Ελλάδα 2.378 20 - (199) 27,50%
Quest Αιολική Μαρµαρίου Τρίκορφο ΕΠΕ Ελλάδα 100 46 - (60) 31,76%
Quest Αιολική Μαρµαρίου Αγκάθι ΕΠΕ Ελλάδα 132 58 - (122) 31,76%
Quest Αιολική Μαρµαρίου Αγ. Απόστολοι ΕΠΕ Ελλάδα 57 25 - (37) 31,76%
Quest Αιολική Μαρµαρίου Ρίγανη ΕΠΕ Ελλάδα 86 88 - (110) 31,54%
Quest Αιολική Μαρµαρίου Ρίζα ΕΠΕ Ελλάδα 193 80 - (131) 31,76%
Quest Αιολική Μαρµαρίου Πύργος ΕΠΕ Ελλάδα 38 151 - (84) 32,31%
Quest Αιολική Μαρµαρίου Λιαπούρθι ΕΠΕ Ελλάδα 74 19 - (39) 31,76%
Quest Αιολική Μαρµαρίου Περιστέρι ΕΠΕ Ελλάδα 59 60 - (80) 31,54%
Quest Αιολική Μαρµαρίου Αγ.Ταξιάρχες ΕΠΕ Ελλάδα 61 41 - (79) 31,54%
Quest Αιολική Μαρµαρίου Πλάτανος ΕΠΕ Ελλάδα 81 29 - (54) 31,75%
Quest Αιολική Μαρµαρίου Χελώνα ΕΠΕ Ελλάδα 150 61 - (118) 31,75%
Quest Αιολική Καρύστου ∆ίστρατα ΕΠΕ Ελλάδα 60 31 - (49) 31,54%
EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΘΡΑΚΗ 1 ΕΕ Ελλάδα 100 89 - (16) 26,13%
EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΕΒΡΟΣ 1 ΕΕ Ελλάδα 25 22 - (6) 26,13%
EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΡΟ∆ΟΠΗ 1 ΕΕ Ελλάδα 51 48 - (11) 26,13%
EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΡΟ∆ΟΠΗ 2 ΕΕ Ελλάδα 61 58 - (9) 26,13%
EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΡΟ∆ΟΠΗ 3 ΕΕ Ελλάδα 37 35 - (9) 26,13%
EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΡΟ∆ΟΠΗ 4 ΕΕ Ελλάδα 4 3 - (3) 26,13%

5.367 2.538 436 (1.850)

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ
31 ∆εκεµβρίου 2008

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

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

2.907 2.109 436 (1.089)  

11. Χρηµατοοικονοµικά προϊόντα ανά κατηγορία – Όµιλος 

 

31/12/2009

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΠΩΣ ΣΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ

∆άνεια & απαιτήσεις
Απαιτήσεις σε δίκαιη 
αξία µέσω της ΚΑΧ Παράγωγα για hedging ∆ΠΠ Σύνολο

∆ΠΠ χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 11.069 11.069
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 61 61
Πελάτες & άλλες απαιτήσεις 151.550 151.550
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία µέσω ΚΑΧ 225 225
Μετρητά  και ισοδύναµα 21.212 21.212

172.824 225 0 11.069 184.117

Υποχρεώσεις σε δίκαιη 
αξία µέσω της ΚΑΧ Παράγωγα για hedging Άλλες υποχρεώσεις Σύνολο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΠΩΣ ΣΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ
∆ανεισµός 32.558 32.558
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 0

0 0 32.558 32.558

Λογιστικές Πρακτικές
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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

 

 

 

12. 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) 31/12/2009 31/12/2008
Χωρίς αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας από εξωτερική πηγή (εκτός Εταιρείας & Οµίλου)
Χονδρική πώληση 141.906 115.311
Λιανική πώληση 3.708 18.969
Σύνολο 145.614 134.280  

 

 

 

13. ∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 

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

Υπόλοιπο έναρξης 1 Ιανουαρίου 12.152 15.396 11.036 14.250
Εξαγορά θυγατρικής 376 - - -
Προσθήκες 4 - 4 -
Πωλήσεις/ διαγραφές (3.345) (29) (3.345) -
Αποµείωση - (2.000) - (2.000)
Προσαρµογή σε εύλογη αξία 1.957 (1.214) 1.957 (1.214)
Μείωση µετοχικού κεφαλαίου (76) - (76) -

Υπόλοιπο τέλους περιόδου 11.069 12.152 9.576 11.036

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 11.069 12.152 9.576 11.036
11.069 12.152 9.576 11.036

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ
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Εισηγµένοι τίτλοι 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Μετοχές Ελλάδα - - - -
Μετοχές Εξωτερικό - 1.143 - 1.143

Μη εισηγµένοι τίτλοι

Μετοχές Ελλάδα 11.023 10.884 9.531 9.767
Μετοχές Εξωτερικό 45 125 45 125

11.069 12.152 9.576 11.036

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Τα διαθέσιµα προς πώληση αναλύονται στα εξής νοµίσµατα: 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008
Ευρώ 11.023 10.884 9.531 9.767
∆ολάριο ΗΠΑ 45 1.268 45 1.268

11.069 12.152 9.576 11.036

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνουν κυρίως µη εισηγµένες 
µετοχές. Η εύλογη αξία των µη εισηγµένων µετοχών προσδιορίζεται µε την χρήση τεχνικών αποτίµησης και 
παραδοχών που στηρίζονται σε δεδοµένα της αγοράς κατά την ηµεροµηνία της οικονοµικής πληροφόρησης. Η 
εύλογη αξία των εισηγµένων µετοχών προσδιορίζεται από τις δηµοσιευµένες τιµές προσφοράς που ισχύουν κατά 
την ηµεροµηνία της οικονοµικής πληροφόρησης. Η αξία των διαθεσίµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών 
στοιχείων στον Όµιλο και την Εταιρία αφορά κατά ποσό € 9.053 χιλ. την κλειόµενη χρήση και ποσό € 8.914 χιλ.  
την προηγούµενη χρήση, σε συµµετοχές της Εταιρίας σε επενδύσεις µε ποσοστό που κυµαίνεται ανάµεσα στο 
25% και 38%. Eντούτοις, η Εταιρία δεν είναι σε θέση να ασκήσει σηµαντική επιρροή σε αυτές, αφού οι λοιποί 
µέτοχοι είτε µεµονωµένα είτε σε συµφωνία µεταξύ τους τις ελέγχουν. Για τον λόγο αυτό η Εταιρία ταξινοµεί τις 
εταιρείες ΙΑΣΩΝ Πληροφορική Α.Ε. (Συµµετοχή 33,50%), ΕΦΕΚΤ Εφαρµογές πληροφορικής ΑΕΕ (Συµµετοχή 
38%), ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΣ ΚΑΙ ΕΝΤΖΙΝΙΕΡΣ ΕΛΛΑΣ ΑΤΕΠΕ (Συµµετοχή 35,48%) και TEKA 
Systems ΑΕ (Συµµετοχή 25%) στην κατηγορία διαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία.    

Κατά την διάρκεια του 2009 πραγµατοποιήθηκε πώληση (µέσω διαδικασίας squeeze out) συµµετοχής της 
Εταιρίας σε εισηγµένη εταιρεία στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. Η ανωτέρω συναλλαγή εκκαθαρίσθηκε τον 
Οκτώβριο 2009. Η Εταιρία είχε σχηµατίσει πρόβλεψη υποτίµησης της συµµετοχής αυτής ποσού Ευρώ 2.202 χιλ.. 
Ο επηρεασµός της ανωτέρω συναλλαγής στα αποτελέσµατα της Εταιρίας και του Οµίλου ήταν ποσό Ευρώ (853) 
χιλ. ζηµία. Επιπλέον κατά την διάρκεια του 2008 πραγµατοποιήθηκε αποµείωση ύψους € (2.000) χιλ. που αφορά 
τµηµατική διαγραφή µέσω των αποτελεσµάτων συµµετοχής της ανωτέρω εταιρίας.  
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14. Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ

Ενεργητικό Παθητικό Ενεργητικό Παθητικό

Παράγωγα για εµπορία
Παράγωγα συναλλάγµατος:

Προθεσµιακές συµβάσεις συναλλάγµατος (forwards) 61 - - -

Σύνολο παραγώγων για εµπορία: 61 - - -

Σύνολο 61 - - -

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό:
Συµβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (swaps)- αντιστάθµιση 
εύλογης αξίας - - - -
Συµβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (swaps)- αντιστάθµιση 
ταµειακών ροών - - - -

- - - -

Κυκλοφορούν ενεργητικό 61 - - -

Σύνολο 61 - - -

31/12/2009 31/12/2008

Ο ΟΜΙΛΟΣ / Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΟΜΙΛΟΣ / Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

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

 

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

 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008
Στην αρχή της περιόδου 181 917 181 917

Προσθήκες - 77 - 77
Πωλήσεις / διαγραφές - (441) - (441)
Αναπροσαρµογές στην εύλογη αξία  44 (372) 44 (372)

Στο τέλος της περιόδου 225 181 225 181

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

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

Εισηγµένοι τίτλοι:
Μετοχές - Ελλάδα 225 181 225 181

225 181 225 181  

 

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αναλύονται στα εξής 
νοµίσµατα: 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008
Ευρώ 225 181 225 181

225 181 225 181  

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. 



 
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της 31 

∆εκεµβρίου 2009
 

- 65 - 

16. 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 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:
Ανακτήσιµες µετά από 12 µήνες 12.986 14.358 7.407 7.162

12.986 14.358 7.407 7.162

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις:
Πληρωτέες µετά από 12 µήνες 7.967 8.521 861 942

7.967 8.521 861 942

5.018 5.837 6.546 6.221

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

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

Η συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος είναι η παρακάτω: 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008
Υπόλοιπο έναρξης: 5.837 (2.616) 6.221 980
Συναλλαγµατικές διαφορές - - - -
Εξαγορά θυγατρικής 95 - - -
Πώληση θυγατρικής - - - -
Φόρος στην κατάσταση αποτελεσµάτων (σηµ. 29) (916) 8.130 322 4.958
Φόρος στα ίδια κεφάλαια 3 323 3 283

Υπόλοιπο τέλους περιόδου 5.018 5.837 6.546 6.221

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 
 

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: 

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις:

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ

Επιταχυνόµενες 
φορολογικές 
αποσβέσεις

Κέρδη εύλογης αξίας Λοιπά Σύνολο

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2008 1.155 33 7.302 8.491
Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων (226) (1) 258 30
Χρέωση στα ίδια κεφάλαια - - - -
Εξαγορά θυγατρικής - - - -
Πώληση θυγατρικής - - - -
Συναλλαγµατικές διαφορές - - - -

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 929 31 7.560 8.521

Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων (16) (0) (561) (578)

Χρέωση στα ίδια κεφάλαια - - - -

Εξαγορά θυγατρικής 24 - - 24
Πώληση θυγατρικής - - - -

Συναλλαγµατικές διαφορές - - - -

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 937 31 6.999 7.967  
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Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ

Προβλέψεις/ ζηµιές 
αποµείωσης

Επιταχυνόµενες 
φορολογικές 
αποσβέσεις

Φορολογικές 
ζηµίες

Κέρδη εύλογης 
αξίας Λοιπά Σύνολο

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2008 2.447 74 118 180 3.056 5.875
Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων (119) 393 5.930 (46) 2.002 8.160
Χρέωση στα ίδια κεφάλαια - - - - 283 283
Εξαγορά θυγατρικής - - - - 40 40
Πώληση θυγατρικής - - - - - -
Συναλλαγµατικές διαφορές - - - - - -

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 2.328 467 6.048 134 5.381 14.358

Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων (410) 52 (586) 14 (563) (1.494)

Χρέωση στα ίδια κεφάλαια - - - - 3 3

Εξαγορά θυγατρικής 119 - - - - 119
Πώληση θυγατρικής - - - - - -

Συναλλαγµατικές διαφορές - - - - - -

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 2.037 519 5.462 148 4.821 12.986  

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις:

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ

Επιταχυνόµενες 
φορολογικές 
αποσβέσεις

Κέρδη εύλογης αξίας Λοιπά Σύνολο

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2008 1.045 1 378 1.424

Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων (205) - (278) (482)

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 840 1 100 942

Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων (6) (0) (74) (81)

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 834 1 26 861

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ

Προβλέψεις/ ζηµιές 
αποµείωσης

Επιταχυνόµενες 
φορολογικές 
αποσβέσεις

Φορολογικές 
ζηµίες

Κέρδη εύλογης 
αξίας Λοιπά Σύνολο

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2008 1.579 19 - (11) 817 2.404

Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων (90) (18) 5.180 120 (715) 4.476

Χρέωση στα ίδια κεφάλαια - - - - 283 283

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 1.489 1 5.180 109 384 7.162

Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων 91 (1) 144 14 (6) 242

Χρέωση στα ίδια κεφάλαια - - - - 3 3

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 1.580 5.324 123 381 7.407  

17. Αποθέµατα 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008
Πρώτες και βοηθητικές ύλες 1.720 2.413 1.720 2.413
Έτοιµα προϊόντα 158 269 158 269
Εµπορεύµατα 22.875 27.386 14.676 19.420
Λοιπά 1.075 1.188 - -

Σύνολο 25.827 31.256 16.555 22.102

Μείον: Προβλέψεις για άχρηστα, βραδέως κινούµενα  και κατεστραµµένα αποθέµατα:
Πρώτες και βοηθητικές ύλες 245 600 245 600
Εµπορεύµατα 2.884 2.686 615 1.510

3.129 3.286 860 2.110

Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία 22.699 27.970 15.695 19.992

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ
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Η µεταβολή στην πρόβλεψη αποτίµησης των αποθεµάτων έχει ως εξής : 

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008
Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ
Ανάλυση πρόβλεψης
Στην αρχή της χρήσης 3.286 2.383 2.110 2.110
Πρόβλεψη αποµείωσης 1.065 1.462 - -
Εξαγορά θυγατρικής 380 - - -
Κλείσιµο πρόβλεψης µέσα στη χρήση (1.603) (559) (1.250) -

Στο τέλος της χρήσης 3.129 3.286 860 2.110

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

18. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008
Εµπορικοί πελάτες 171.510 221.665 98.118 103.723
Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης (20.295) (21.680) (10.877) (13.177)
Τελικές απαιτήσεις εµπορικών πελατών 151.216 199.985 87.241 90.546
Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη (Σηµ.36) 335 1.867 2.609 6.592
Προκαταβολές 22.360 6.137 7.133 4.662
Σύνολο 173.910 207.989 96.983 101.799

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 627 582 - -
Κυκλοφορούν ενεργητικό 173.283 207.407 96.983 101.799

173.910 207.989 96.983 101.799

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Ανάλυση παλαιότητας υπολοίπων εµπορικών πελατών:

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Σύνολο 151.550 201.852 89.850 97.138

Μη ληξιπρόθεσµα και µη αποµειωµένα κατά την ηµεροµηνία του 
ισολογισµού 145.614 134.280 86.656 93.068

Είναι αποµειωµένα κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 22.160 25.552 13.790 17.046
Έχει δηµιουργηθεί πρόβλεψη για το ποσό των: (20.295) (21.680) (10.877) (13.177)

1.865 3.872 2.913 3.869

< 90 µέρες 923 15.650 - -
90-180 µέρες 651 14.104 - -
180-365 µέρες 1.156 23.201 282 201
>1 έτος 1.341 10.745 - -

4.071 63.700 282 201

151.550 201.852 89.850 97.138

∆εν έχουν αποµειωθεί κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 
αλλά είναι ληξιπρόθεσµα κατά τις ακόλουθες περιόδους:

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

Η µεγάλη µεταβολή των µη αποµειωµένων αλλά ληξιπρόθεσµων απαιτήσεων από πελάτες στην κλειόµενη χρήση 
σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση προέρχεται από την θυγατρική Unisystems και οφείλεται κυρίως σε 
είσπραξη µεγάλου υπολοίπου εµπορικών απαιτήσεων από το Ελληνικό ∆ηµόσιο. 
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Μεταβολή στην πρόβλεψη αποµείωσης εµπορικών πελατών:

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 21.680 18.718 13.177 11.550
Πρόβλεψη αποµείωσης 4.819 5.250 1.812 1.881
∆ιαγραφή εισπρακτέων µέσα στη χρήση (6.013) (2.288) (3.981) (254)
Μη χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις που αναστράφηκαν (29) - - -
Εκκαθάριση θυγατρικής (192) - -
Εξαγορά θυγατρικής 160 - - -
Προεξόφληση (132) (132) -

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 20.295 21.680 10.877 13.177

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

Οι πελάτες και λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στα εξής νοµίσµατα:

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008
Euro 149.702 199.158 89.839 96.914
US Dollar 1.716 2.302 11 223
Λοιπά 133 393 - -

151.550 201.852 89.850 97.138

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

19. Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα 

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

∆ιαθέσιµα στο ταµείο 8.426 4.794 19 40
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις 12.787 9.286 858 1.002

Σύνολο 21.212 14.081 877 1.042

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Το πραγµατικό σταθµισµένο επιτόκιο των βραχυπρόθεσµων τραπεζικών καταθέσεων ήταν 2%. 

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

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008
Tαµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 21.212 14.081 877 1.042

Σύνολο 21.212 14.081 877 1.042  
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20. Μετοχικό κεφάλαιο 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ Αριθµός µετοχών Κοινές µετοχές Υπέρ το άρτιο Σύνολο

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2008 48.705.220 34.093 40.128 74.221

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 48.705.220 34.093 40.128 74.221

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2009 48.705.220 34.093 40.128 74.221

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 48.705.220 34.093 40.128 74.221  

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

 

 

21. 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 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

1 Ιανουαρίου 2009 12.885 - - (5.965) (29) 6.891
Συναλλαγµατικές διαφορές - - - - 4 4
Μεταβολές κατά τη διάρκεια της χρήσης - - - 1.960 - 1.960
31 ∆εκεµβρίου 2009 12.885 - - (4.005) (25) 8.855

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
Τακτικό 

αποθεµατικο
Έκτακτα 

αποθεµατικά
Αφορολόγητα 
αποθεµατικά

Αποθεµατικό 
∆ΠΠ Σύνολο

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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

1 Ιανουαρίου 2009 11.019 - - (963) 10.056
Μεταβολές κατά τη διάρκεια της χρήσης - - - 1.960 1.960
31 ∆εκεµβρίου 2009 11.019 - - 997 12.016  

 

 

(α) Τακτικό αποθεµατικό 

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

 

 

22. ∆ανεισµός 

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

Μακροπρόθεσµος δανεισµός
Οµολογιακό ∆άνειο 8.140 - - -

Σύνολο µακροπρόθεσµου δανεισµού 8.140 - - -

Βραχυπρόθεσµος δανεισµός
Τραπεζικά δάνεια 23.758 73.377 21.572 53.271
Οµολογιακό ∆άνειο 660 - - -

Σύνολο βραχυπρόθεσµου δανεισµού 24.418 73.377 21.572 53.271

Σύνολο δανεισµού 32.558 73.377 21.572 53.271

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Ο Όµιλος έχει εγκεκριµένες γραµµές χρηµατοδότησης µε πιστωτικά ιδρύµατα ύψους ευρώ 141,2 εκατ. και η 
Εταιρεία ύψους ευρώ 83 εκατ. Η εύλογη αξία των δανείων προσεγγίζει την λογιστική τους αξία.   

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

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

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 73.377 57.145 53.271 35.344

Εξοφλήσεις δανείων (51.801) (1.704) (31.699) -
Εισπράξεις από δάνεια 10.982 17.936 - 17.927

Υπόλοιπο λήξεως περιόδου 32.558 73.377 21.572 53.271

O ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Το µέσο επιτόκιο για τον βραχυπρόθεσµο δανεισµό της Εταιρείας και του Οµίλου ήταν στο 2009 από 3,5%. Η 
Εταιρεία και ο Όµιλος δεν είναι εκτεθειµένοι σε συναλλαγµατικό κίνδυνο διότι το σύνολο των δανείων της 
Εταιρείας και του Οµίλου κατά το 2009 ήταν σε Ευρώ. 

Οι ηµεροµηνίες λήξης των µακροπρόθεσµων δανείων είναι οι εξής:

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

Μεταξύ 1 και  2 ετών 1.320 - - -

Μεταξύ 2 και 3 ετών 1.320 - - -

Μεταξύ 3 και 5 ετών 5.500 - - -

Πάνω από 5 έτη - - - -
8.140 - - -

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 



 
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της 31 

∆εκεµβρίου 2009
 

- 71 - 

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.   

 

Οµολογιακό δάνειο 

Την 1 Οκτωβρίου 2009 η κατά 100% θυγατρική iSquare Α.Ε. υπέγραψε µε την Alpha τράπεζα σύµβαση 
εκδόσεως οµολογιακού δανείου ύψους Ευρώ 11.000.000 διάρκειας 5 ετών µε σκοπό την αναχρηµατοδότηση της 
ενδιάµεσης χρηµατοδοτήσεως από την ίδια τράπεζα της εξαγοράς του συνόλου των µετοχών της εταιρείας 
Rainbow Α.Ε. Για την εξασφάλιση του ανωτέρου δανείου έχει εγγυηθεί η Εταιρεία. Το επιτόκιο δανεισµού είναι 
το Euribor πλέον περιθωρίου 2,75%. Η πληρωµή του δανείου θα γίνει σε 9 δόσεις των οποίων οι πρώτες 8 
αντιστοιχούν στο 60% του συνολικού ποσού του δανείου και η τελευταία θα είναι καταβλητέα την ηµεροµηνία 
λήξης του δανείου προς εξόφληση του 40% του συνολικού ποσού του δανείου. Η πρώτη δόση είναι καταβλητέα 
την 15η Οκτωβρίου 2010. 

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

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

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

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

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

Ο Όµιλος τηρώντας τις συµβατικές του δεσµεύσεις ικανοποιούσε τους προαναφερόµενους δείκτες κατά την 31η 
∆εκεµβρίου 2009. 
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23. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

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

Υποχρεώσεις ισολογισµού για :
Συνταξιοδοτικές παροχές 3.918 3.714 908 908

Σύνολο 3.918 3.714 908 908

Χρεώσεις στα αποτελέσµατα (Σηµ.27)
Συνταξιοδοτικές παροχές 1.172 694 (0) 61

Σύνολο 1.172 694 (0) 61

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στον ισολογισµό είναι τα παρακάτω:

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

Παρούσα αξία µη χρηµατοδοτούµενων υποχρεώσεων 4.062 3.678 919 1.146
Μη καταχωρηθέντα αναλογιστικά κέρδη/ (ζηµίες) (143) 40 (11) (238)
Μη καταχωρηθέν κόστος προϋπηρεσίας - (4) - -

3.918 3.714 908 908

Υποχρέωση στον ισολογισµό 3.918 3.714 908 908

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

 

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

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 289 474 (282) 124
Χρηµατοοικονοµικό κόστος 204 175 55 44
Καθαρά αναλογιστικά (κέρδη)/ ζηµιές που καταχωρήθηκαν στην 
περίοδο 132 (259) 227 (107)
Κόστος προϋπηρεσίας 107 - - -
Ζηµιές από περικοπές 439 305 - -

Σύνολο περιλαµβανοµένο στις παροχές σε εργαζοµένους (Σηµ.27) 1.172 694 (0) 61

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Μεταβολή της υποχρέωσης στον ισολογισµό:

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

Yπόλοιπο έναρξης 3.714 4.043 908 848
Συναλλαγµατικές διαφορές - - - -
Πωλήσεις Θυγατρικών - - - -

Υποχρεώσεις που αποκτήθηκαν από ενοποίηση επιχείρησης - - - -
Σύνολο χρέωσης στα αποτελέσµατα 1.172 694 (0) 61
Πληρωθείσες εισφορές (967) (1.023) -

Υπόλοιπο τέλους 3.918 3.714 908 908

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για λογιστικούς σκοπούς είναι οι εξής:

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

% % % %
Προεξοφλητικό επιτόκιο 5,10% 5,50% 5,10% 5,50%
Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ
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24. Κρατικές επιχορηγήσεις 

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

Υπόλοιπο αρχής χρήσεως 89 513 89 97
Προσθήκες - - - -
Μεταφορά στα αποτελέσµατα (αποσβέσεις) (6) (424) (6) (7)

Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 84 89 84 89

Μακροπρόθεσµο µέρος 84 89 84 89
Βραχυπρόθεσµο µέρος - - - -

84 89 84 89

Η ΕΤΑΙΡΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

 

 

25. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008
Προµηθευτές 59.770 48.905 32.689 28.871

Ποσά οφειλόµενα σε συνδεδεµένα µέρη (Σηµ.36) 454 638 1.194 1.640
∆εδουλευµένα έξοδα 11.801 8.412 943 1.136
Ασφαλιστικοί οργανισµοί και λοιπές εισφορές 11.744 12.127 4.583 6.247
Λοιπές υποχρεώσεις 22.111 24.672 1.283 1.337

Σύνολο 105.880 94.753 40.693 39.231

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.508 5.423 - -
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 104.372 89.329 40.693 39.231

105.880 94.753 40.693 39.231

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

26. Έξοδα ανά κατηγορία 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ Σηµειώσεις
1/1/2009 έως 

31/12/2009
1/1/2008 έως 

31/12/2008
1/1/2009 έως 

31/12/2009
1/1/2008 έως 

31/12/2008

Παροχές σε εργαζοµένους 27 (56.895) (62.264) (13.173) (17.659)
Κόστος αποθεµάτων αναγνωρισµένο ως έξοδο (226.754) (271.663) (190.800) (228.599)
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων 6 (3.397) (3.227) (1.602) (1.335)
Έξοδα επιδιόρθρωσης και συντήρησης ενσώµατων παγίων (680) (173) (334) -
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 8 (1.571) (1.630) (260) (216)
Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων (3.412) (3.070) (659) (514)
∆ιαφήµιση (2.844) (2.801) (2.054) (2.106)
Λοιπά (98.207) (131.372) (7.416) (12.826)

Σύνολο (393.761) (476.200) (216.298) (263.255)

Κατανοµή ανά λειτουργία
Κόστος Πωληθέντων (340.919) (413.023) (193.100) (238.082)
Έξοδα διάθεσης (28.316) (36.304) (13.074) (14.227)
Έξοδα διοίκησης (24.527) (26.873) (10.124) (10.947)

(393.761) (476.200) (216.298) (263.255)

O ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ
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27. Παροχές σε εργαζοµένους 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 01/01-31/12/2009 01/01-31/12/2008 1/1-31/12/2009 01/01-31/12/2008

Μισθοί και ηµεροµίσθια (44.306) (49.138) (10.459) (14.036)
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης (7.585) (10.748) - (3.034)
Λοιπές εργοδοτικές εισφορές και έξοδα (2.312) - (2.304) -

Συνταξιοδοτικό κόστος προγραµµάτων καθορισµένων παροχών (Σηµ. 23) (1.172) (694) (61)
Λοιπές παροχές σε εργαζοµένους µετά την συνταξιοδότηση (1.520) (1.683) (410) (528)

Σύνολο (Σηµ. 26) (56.895) (62.264) (13.173) (17.659)

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

 

 

28. Χρηµατοοικονοµικό κόστος – καθαρό 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 01/01-31/12/2009 01/01-31/12/2008 1/1-31/12/2009 01/01-31/12/2008

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
-Τραπεζικά δάνεια (1.541) (5.405) (936) (2.873)
-Οµολογιακό δάνειο - - - -
- Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις - (5) - -
- Εγγυητικές (372) - (7)
- Λοιπά (785) - (260) (629)
- Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) από συναλλαγµατικές διαφορές (519) - (479) -

Κέρδη / Ζηµίες ευλογης αξίας Παραγωγων χρηµατοικονοµικών στοιχείων - - - -

- Συµβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων: αντιστάθµιση ταµειακών ροών, µεταφορά από την 
καθαρή θέση - - - -
- Συµβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων, αντιστάθµιση εύλογης αξίας - - - -

(3.218) (5.409) (1.682) (3.502)

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα

-Έσοδα τόκων από τράπεζες 210 1.059 3 91

-Έσοδα τόκων από δάνεια σε συνδεδεµένα µέρη 6 - - -

- Λοιπά 730 22 202 -

946 1.081 204 91

Σύνολο (2.271) (4.328) (1.478) (3.411)

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

. 
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29. Φόρος εισοδήµατος 

Ο φόρος εισοδήµατος της Εταιρείας και του Οµίλου για το έτος 2009 και 2008 αντίστοιχα ήταν : 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 01/01-31/12/2009 01/01-31/12/2008 1/1-31/12/2009 01/01-31/12/2008

Φόρος χρήσης (3.512) (2.538) - (547)
Αναβαλλόµενος φόρος (Σηµ. 16) (916) 8.130 322 4.958

Σύνολο (4.428) 5.592 322 4.411

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

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

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

Πρόβλεψη για ανέλεγκτες 
φορολογικά χρήσεις 1.143 1.428 - -

O ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

  

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 01/01-31/12/2009 01/01-31/12/2008 1/1-31/12/2009 01/01-31/12/2008

Κέρδη προ φόρων 7.682 (32.547) (1.534) (34.851)

25% 25% 25% 25%

Φόρος υπολογισµένος µε βάση ισχύοντες τοπικούς φορολογικούς συντελεστές για 
τα κέρδη στις αντίστοιχες χώρες (2.074) 11.613 384 8.713
Εισόδηµα που δεν υπόκειται σε φόρο 2.651 (6.871) 2.337 (7.169)
Έξοδα  που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς (3.165) 3.244 (1.060) 4.252
∆ιαφορές φορολογικών συντελεστών (306) 5 30 -
Φορολογική ζηµία χρήσης προς µεταφορά (501) - (1.369) -
Φορολογικές ζηµίες χρήσης (369) (1.593) - (662)
Μεταφορά σε αφορολόγητα αποθεµατικά (1) -
Φορολογικές ζηµιές για τις οποίες δεν λογίστηκε αναβαλλόµενος φόρος (17) -
Μεταβολή λόγω µειωµένων φορολογικών συντελεστών (180) (176)
∆ιαφορά φορολογικών ελέγχων για προηγούµενες χρήσεις (251) (1.332) (547)
Λοιποί Φόροι / Λοιπές φορολογικές προσαρµογές (413) 724 - -

Σύνολο φόρων (4.428) 5.592 322 4.411

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

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

Ο τρέχον φόρος εισοδήµατος έχει υπολογισθεί µε βάση τον τρέχοντα φορολογικό συντελεστή της χρήσης 2009, 
25% (2008, 25%) για την µητρική εταιρεία και τις θυγατρικές του εσωτερικού. Σχετικά µε τις θυγατρικές της 
Εταιρίας 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 Εταιρίας διαφέρει 
από το θεωρητικό ποσό το οποίο θα προέκυπτε εάν χρησιµοποιούσαµε τον µέσο σταθµικό φορολογικό 
συντελεστή της χώρας προέλευσης της εταιρίας. 

Επιπλέον για τον υπολογισµό της αναβαλλόµενης φορολογίας έχει ληφθεί υπόψη, στο βαθµό που αυτό 
απαιτείται, η σταδιακή αλλαγή των φορολογικών συντελεστών από την χρήση 2010 έως την χρήση 2014 από 
24% σε 20%.     
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30. Άλλα λειτουργικά έσοδα / (έξοδα) καθαρά 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 01/01-31/12/2009 01/01-31/12/2008 1/1-31/12/2009 01/01-31/12/2008

Έσοδα από µερίσµατα 990 1.022 966 2.956
Αποσβέσεις ληφθέντων επιχορηγήσεων 6 424 6 7
Λοιπά έσοδα επιχορηγήσεων - 108 - 108
Έσοδα από ενοίκια 544 319 2.223 1.743
Ασφαλιστικές αποζηµειώσεις - (226) - -
Λοιπά 923 1.102 2.522 964

Σύνολο 2.461 2.750 5.718 5.779

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

31. Λοιπά κέρδη / (ζηµιές) καθαρά 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 01/01-31/12/2009 01/01-31/12/2008 1/1-31/12/2009 01/01-31/12/2008

Κέρδη / (ζηµιές) από την πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων (870) 23 (870) 23
Αποµείωση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση 44 (372) 44 (372)

Κέρδη / (ζηµίες) από µη αντισταθµιστικά παράγωγα 61 (13) 61 (13)

Κέρδη / (ζηµίες) από πώληση θυγατρικών - 1.216 538 (1.356)
Aποµείωση αξίας θυγατρικών & λοιπών συνδεδεµένων - (13.198) - (32.021)
Λοιπά 143 (649) 86 (101)

Σύνολο (624) (12.993) (142) (33.840)

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

32. 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 2009 
είναι   € 357 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: 

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

Έως 1 έτος 730 495 319 264
Από 1-5 έτη 925 859 318 679

1.655 1.354 636 943

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ
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33. 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 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Εγγυητικές καλής εκτέλεσης 38.093 47.195 1.519 1.639
Εγγυητικές για συµµετοχή σε διαγωνισµούς - - - -
Εγγυήσεις σε τράπεζες για λογαριασµό θυγατρικών 16.639 6.133 16.639 5.333
Εγγυήσεις για εξασφάλιση υποχρεώσεων προς προµηθευτές 4.547 43 4.547 43
Λοιπά 55.938 40.926 - -

115.217 94.298 22.705 7.015

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 
Εκτός των ανωτέρω θεµάτων υπάρχουν και τα εξής συγκεκριµένα θέµατα: 

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

(β) Σύµφωνα µε την από ηµεροµηνία 10/12/2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 
εταιρίας Ιωνική Επίνοια Α.Ε., η εταιρία από 31/12/2007 είχε τεθεί σε εκκαθάριση, η οποία ολοκληρώθηκε την 30 
Σεπτεµβρίου 2009.  

(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 
εταιρία του Οµίλου. 

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

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

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

 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
1/1/2009 έως 

31/12/2009
1/1/2008 έως 

31/12/2008
1/1/2009 έως 

31/12/2009
1/1/2008 έως 

31/12/2008

i) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

Πωλήσεις αγαθών προς: 1.142 1.520 6.730 15.797

  -Unisystems - - 5.349 14.042

  -ACS - - 210 173

  -Λοιπές άµεσες θυγατρικές - - 28 57

  -Λοιπές έµµεσες θυγατρικές - - 6

  -Λοιπές συνδεόµενες 1.142 1.520 1.142 1.518

Πωλήσεις υπηρεσιών προς: 1.280 2.044 9.248 20.214

  -Unisystems - - 7.406 18.034

  -ACS - - 39 14

  -Λοιπές άµεσες θυγατρικές - - 510 114

  -Λοιπές έµµεσες θυγατρικές - - 58 75

  -Λοιπές συνδεόµενες 1.280 2.044 1.235 1.977

2.422 3.563 15.977 36.011

ii) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών

Αγορές αγαθών από: 2.086 1.931 2.081 2.745

  -Unisystems - - 8 868

  -ACS - - 2 -

  -Λοιπές άµεσες θυγατρικές - - 1 -

  -Λοιπές έµµεσες θυγατρικές - - 5 1

  -Λοιπές συνδεόµενες 2.086 1.931 2.065 1.876

Αγορές υπηρεσιών από: 265 52 567 500

  -Unisystems - - 239 165

  -ACS - - 322 331

  -Λοιπές άµεσες θυγατρικές - - 6 3

  -Λοιπές έµµεσες θυγατρικές - - - -

  -Λοιπές συνδεόµενες 265 52 - -

2.351 1.984 2.648 3.244

iii) Παροχές προς τη ∆ιοίκηση

Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών & µελών της διοίκησης 4.252 3.379 1.137 1.277

4.252 3.379 1.137 1.277

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

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

Απαιτήσεις από:

  -Unisystems - - 2.138 4.418

  -ACS - - 25 623

  -Λοιπές άµεσες θυγατρικές - - 219 46
  -Λοιπές έµµεσες θυγατρικές - - 26 62
  -Λοιπές συνδεόµενες 335 1.867 202 1.443

335 1.867 2.609 6.592

Υποχρεώσεις προς :

  -Unisystems - - 40 1.013

  -ACS - - 57 47

  -Λοιπές άµεσες θυγατρικές - - 908 16
  -Λοιπές έµµεσες θυγατρικές - - 7 3
  -Λοιπές συνδεόµενες 454 638 182 560

454 638 1.194 1.640

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

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

Η ΕΤΑΙΡΙΑO ΟΜΙΛΟΣ

 

 

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

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 
1/1/2009 έως 

31/12/2009
1/1/2008 έως 

31/12/2008
Κέρδη/ (Ζηµιές) από συνεχιζόµενες δραστηριότητες που αναλογούν 
στους µετόχους της µητρικής 3.739 (26.351)
Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού µετοχών (σε χιλ. τεµάχια) 48.705 48.705

Βασικά και µειωµένα κέρδη/ (ζηµιές) ανά µετοχή (Ευρώ ανά µετοχή) 0,0768 (0,5410)

O ΟΜΙΛΟΣ
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∆ιακοπείσες δραστηριότητες 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
1/1/2009 έως 

31/12/2009
1/1/2008 έως 

31/12/2008
(Ζηµιές) από διακοπείσες δραστηριότητες που αναλογούν στους 
µετόχους της µητρικής - -
Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού µετοχών (σε χιλ. τεµάχια) 48.705 48.705
Βασικά και µειωµένα κέρδη/ (ζηµιές) ανά µετοχή (Ευρώ ανά µετοχή) - -

O ΟΜΙΛΟΣ

 

 

Σύνολο συνεχιζόµενων και διακοπεισών δραστηριοτήτων 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
1/1/2009 έως 

31/12/2009
1/1/2008 έως 

31/12/2008
Κέρδη/ (Ζηµιές) που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής 3.739 (26.351)
Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού µετοχών (σε χιλ. τεµάχια) 48.705 48.705
Βασικά και µειωµένα κέρδη/ (ζηµιές) ανά µετοχή (Ευρώ ανά µετοχή) 0,0768 (0,5410)

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. - - - - 2008-2009

* Unisystems Α.Ε. Ελλάδα 100,00% 100,00% Ολική 2008-2009
- UNI-NORTEL Τεχνολογίες Επικοινωνίας Ελλάς Α.Ε. Ελλάδα 70,00% 70,00% Ολική 2007-2009
- Unisystems Belgium S.A. Βέλγιο 99,84% 100,00% Ολική 2009
- Parkmobile Hellas A.E. Ελλάδα 40,00% 40,00% Καθαρή Θέση 2007-2009
- Info-Quest Cyprus Ltd Κύπρος 100,00% 100,00% Ολική 2007-2009
- Unisystems Information Technology Systems SRL Ρουµανία 100,00% 100,00% Ολική 2007-2009
- Unisystems Bulgaria Ltd Βουλγαρία 100,00% 100,00% Ολική 2009

* ACS A.E. Ελλάδα 99,68% 99,68% Ολική 2009
- ACS Courier SH.p.k. Αλβανία 100,00% 99,68% Ολική 2005-2009

* Quest Ενεργειακή Κτηµατική ΑΕΒΕ Ελλάδα 55,00% 55,00% Ολική 2007-2009
- Quest Αιολική Μαρµαρίου Πύργος ΕΠΕ Ελλάδα 20,00% 11,00% Καθαρή Θέση 2007-2009
- Αιολικό Πάρκο Βοιωτίας Αµαλία Α.Ε. Ελλάδα 94,87% 52,18% Ολική 2002-2009
- Αιολικό Πάρκο Βοιωτίας Μεγάλο Πλάι Α.Ε. Ελλάδα 94,87% 52,18% Ολική 2002-2009
- Εναλλακτική Ενεργειακή ΑΛΠΕΝΕΡ Α.Ε. Ελλάδα 90,00% 49,50% Ολική 2006-2009
- Quest Αιολική Μαρµαρίου Τρίκορφο ΕΠΕ Ελλάδα 19,00% 10,45% Καθαρή Θέση 2009
- Quest Αιολική Μαρµαρίου Αγκάθι ΕΠΕ Ελλάδα 19,00% 10,45% Καθαρή Θέση 2009
- Quest Αιολική Μαρµαρίου Ρίζα ΕΠΕ Ελλάδα 19,00% 10,45% Καθαρή Θέση 2009
- Quest Αιολική Μαρµαρίου Χελώνα ΕΠΕ Ελλάδα 19,00% 10,45% Καθαρή Θέση 2009
- Quest Αιολική Μαρµαρίου Πλάτανος ΕΠΕ Ελλάδα 19,00% 10,45% Καθαρή Θέση 2009
- Quest Αιολική Μαρµαρίου Λιαπούρθι ΕΠΕ Ελλάδα 19,00% 10,45% Καθαρή Θέση 2009
- Quest Αιολική Μαρµαρίου Αγ. Απόστολοι ΕΠΕ Ελλάδα 19,00% 10,45% Καθαρή Θέση 2009
- Quest Αιολική Μαρµαρίου Ρίγανη ΕΠΕ Ελλάδα 18,67% 10,27% Καθαρή Θέση 2009
- Quest Αιολική Καρύστου ∆ίστρατα ΕΠΕ Ελλάδα 18,67% 10,27% Καθαρή Θέση 2009
- Quest Αιολική Λιβαδίου Λάρισας ΕΠΕ Ελλάδα 98,67% 54,27% Ολική 2009
- Quest Αιολική Μαρµαρίου Αγιοι Ταξιάρχες ΕΠΕ Ελλάδα 18,67% 10,27% Καθαρή Θέση 2009
- Quest Αιολική Σερβίων Κοζάνης ΕΠΕ Ελλάδα 98,67% 54,27% Ολική 2009
- Quest Αιολική Μαρµαρίου Περιστέρι ΕΠΕ Ελλάδα 18,67% 10,27% Καθαρή Θέση 2009
- Quest Αιολική ∆ιστόµου µεγάλο πλάι ΕΠΕ Ελλάδα 98,67% 54,27% Ολική 2009
- Quest Αιολική Σιδηροκάστρου Χορτερό ΕΠΕ Ελλάδα 98,67% 54,27% Ολική -
- Quest Solar Α.Β.Ε.Τ.Ε. Ελλάδα 100,00% 55,00% Ολική 2008-2009
- Ανεµοπύλη Ελληνογαλλική ΑΕΒΕ Ελλάδα 50,00% 27,50% Καθαρή Θέση 2008-2009
- Quest Αιολική Μαρµαρίου Τρίκορφο ΕΠΕ Ελλάδα 77,50% 21,31% Καθαρή Θέση 2009
- Quest Αιολική Μαρµαρίου Αγκάθι ΕΠΕ Ελλάδα 77,45% 21,30% Καθαρή Θέση 2009
- Quest Αιολική Μαρµαρίου Ρίζα ΕΠΕ Ελλάδα 77,50% 21,31% Καθαρή Θέση 2009
- Quest Αιολική Μαρµαρίου Αγ. Απόστολοι ΕΠΕ Ελλάδα 77,50% 21,31% Καθαρή Θέση 2009
- Quest Αιολική Μαρµαρίου Ρίγανη ΕΠΕ Ελλάδα 77,33% 21,27% Καθαρή Θέση 2009
- Quest Αιολική Μαρµαρίου Πύργος ΕΠΕ Ελλάδα 77,48% 21,31% Καθαρή Θέση 2007-2009
- Quest Αιολική Μαρµαρίου Λιαπούρθι ΕΠΕ Ελλάδα 77,48% 21,31% Καθαρή Θέση 2009
- Quest Αιολική Μαρµαρίου Περιστέρι ΕΠΕ Ελλάδα 77,50% 21,27% Καθαρή Θέση 2009
- Quest Αιολική Μαρµαρίου Αγιοι Ταξιάρχες ΕΠΕ Ελλάδα 77,33% 21,27% Καθαρή Θέση 2009
- Quest Αιολική Μαρµαρίου Πλάτανος ΕΠΕ Ελλάδα 77,33% 21,30% Καθαρή Θέση 2009
- Quest Αιολική Μαρµαρίου Χελώνα ΕΠΕ Ελλάδα 77,45% 21,30% Καθαρή Θέση 2009
- Quest Αιολική Καρύστου ∆ίστρατα ΕΠΕ Ελλάδα 77,33% 21,27% Καθαρή Θέση 2009
- EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΘΡΑΚΗ 1 ΕΕ Ελλάδα 95,00% 26,13% Καθαρή Θέση -
- EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΕΒΡΟΣ 1 ΕΕ Ελλάδα 95,00% 26,13% Καθαρή Θέση -
- EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΡΟ∆ΟΠΗ 1 ΕΕ Ελλάδα 95,00% 26,13% Καθαρή Θέση -
- EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΡΟ∆ΟΠΗ 2 ΕΕ Ελλάδα 95,00% 26,13% Καθαρή Θέση -
- EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΡΟ∆ΟΠΗ 3 ΕΕ Ελλάδα 95,00% 26,13% Καθαρή Θέση -
- EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΡΟ∆ΟΠΗ 4 ΕΕ Ελλάδα 95,00% 26,13% Καθαρή Θέση -

* Unitel Hellas A.E. Ελλάδα 100,00% 100,00% Ολική 2007-2009
* I Square A.E. Ελλάδα 100,00% 100,00% Ολική 2009

- Rainbow Α.Ε. Ελλάδα 100,00% 100,00% Ολική 2009
 -- Rainbow Servises AE Ελλάδα 100,00% 100,00% Ολική 2007-2009
 -- Rainbow Εκπαιδευτικό κέντρο ΕΠΕ Ελλάδα 100,00% 100,00% Ολική 2008-2009
 -- Rainbow Επικοινωνίες ΕΠΕ Ελλάδα 100,00% 100,00% Ολική 2007-2009

* U You Ανώνυµη εταιρεία πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών Ελλάδα 100,00% 100,00% Ολική -

* Άµεσες Συµµετοχές
** Μητρική Εταιρεία  

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

Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης: Οµίλου 1.449, Εταιρείας 387 και στο 
τέλος της προηγούµενης χρήσης: Οµίλου 1.528, Εταιρείας 473. 

 

 

40. Επενδύσεις σε Ακίνητα 

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

Κόστος

Υπόλοιπο έναρξης 8.230 8.230

Μεταφορά από ενσώµατα πάγια - -

Στο τέλος της περιόδου 8.230 8.230

Συσσωρευµένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου (6) -

Αποσβέσεις περιόδου (10) (6)

Υπόλοιπο στο τέλος της περιόδου (15) (6)

Αναπόσβεστη Αξία στο τέλος της περιόδου 8.215 8.225

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 

 

Το ανωτέρω ποσό € 8.215 χιλ. αφορά στην εύλογη αξία οικοπέδου της θυγατρικής εταιρίας 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 δεν θα 
ανεγερθεί νέο κτίριο στο ανωτέρω οικόπεδο. Ως εκ τούτου, και δεδοµένου ότι το ανωτέρω οικόπεδο κατέχεται για 
µακροπρόθεσµη αύξηση της αξίας του παρά για βραχυπρόθεσµη πώληση και µε βάση τις σχετικές διατάξεις του 
∆.Λ.Π. 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα», µεταφέρθηκε από τα ενσώµατα πάγια στις επενδύσεις σε ακίνητα. Η αξία 
όπου παρουσιάζεται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις είναι η εύλογη αξία, η οποία έχει προκύψει µετά 
από την κατανοµή του τιµήµατος εξαγοράς της ανωτέρω θυγατρικής και παρουσιάζεται στη σηµείωση 42.     

 

 

 

 

 

 

 



 
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της 31 

∆εκεµβρίου 2009
 

- 83 - 

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

31/12/2009 31/12/2008

Υπόλοιπο έναρξης 753 15.840
Μεταφορά από Ενσώµατα πάγια - -
Πωλήσεις (753) (15.087)

Υπόλοιπο λήξης - 753

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 

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

Το ποσό των € 15.840 χιλ. την 31 ∆εκεµβρίου 2008 αφορά κατά ποσό € 15.087 χιλ. στην αξία του ακινήτου της 
θυγατρικής εταιρίας Unisystems A.E.E. επί της οδού Στρ. Συνδέσµου 24, Αθήνα και κατά ποσό € 753 χιλ. ευρώ 
στην αξία του ακινήτου της ανωτέρω θυγατρικής επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, Θεσσαλονίκη. Τα ανωτέρω 
ποσά παρουσιάζονται σε δίκαιη αξία στην παρούσα ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση λόγω της κατανοµής 
του τιµήµατος εξαγοράς της εταιρείας Unisystems (Σηµείωση 42). Η θυγατρική εταιρία Unisystems Α.Ε.Ε. εντός 
του 2008 προχώρησε στην µεταβίβαση του ακινήτου ιδιοκτησίας της επί της οδού Στρ. Συνδέσµου 24 στην 
εταιρεία Κυκλάµινο Α.Ε. έναντι τιµήµατος € 16.000 χιλ. Από την πώληση αυτή προέκυψε κέρδος συνολικού 
ποσού ευρώ 3.792 χιλ. στην εταιρία Unisystems A.E.E. ενώ στον όµιλο προέκυψε κέρδος ευρώ 913 χιλ. λόγω 
προσαρµογής σε εύλογη αξία του παραπάνω ακινήτου.  

 

 

42. Επιχειρηµατικές Συνενώσεις 

• Όπως αναλύθηκε στην σηµείωση 9 (Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρίες) κατά την διάρκεια του 2009 η 
κατά 100% θυγατρική εταιρία της Info-Quest µε την επωνυµία iSquare Α.Ε. προχώρησε στην τµηµατική 
εξαγορά του 100% της εισηγµένης στο Χρηµατιστήριο Αθηνών εταιρίας µε την επωνυµία RAINBOW 
AE. Η προκύπτουσα υπεραξία της ανωτέρω εξαγοράς προσδιορίσθηκε µε βάση την λογιστική αξία της 
εξαγορασθείσας και είναι προσωρινή. Ο προσδιορισµός της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων, 
των υποχρεώσεων και των ενδεχόµενων υποχρεώσεων της εξαγορασθείσας, η κατανοµή του τιµήµατος 
εξαγοράς (PPA) καθώς και η οριστικοποίηση της προκύπτουσας υπεραξίας θα ολοκληρωθούν εντός 12 
µηνών από την στιγµή της εξαγοράς σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 3 - Συνενώσεις Επιχειρήσεων. 
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Ανάλυση τιµήµατος εξαγοράς :

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

 - Τίµηµα για το σύνολο της συµµετοχής 10.950
 - Άµεσα έξοδα τα οποία αφορούν την εξαγορά 543

Συνολικό τίµηµα 11.493

Λογιστικές 
αξίες

Περιουσιακά στοιχεία

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.074
Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις 3.447
∆ιαθέσιµα 4.435
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 8.956

Υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 2.395

Σύνολο υποχρεώσεων 2.395

Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων 6.560

Ποσοστό (%) που αποκτήθηκε 100,00%

Καθαρά στοιχεία ενεργητικού που αποκτήθηκαν 6.560

Συνολικό τίµηµα που καταβλήθηκε 11.493
Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν 6.560

Υπεραξία (προσωρινή) 4.933

Τίµηµα που καταβλήθηκε 11.493
Ταµειακά διαθέσιµα κατά την ηµεροµηνία απόκτησης 4.435

Καθαρή ταµειακή εκροή 7.058  

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου RAINBOW ενσωµατώθηκαν στις οικονοµικές 
καταστάσεις του Οµίλου µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης για πρώτη φορά την 31 Ιουλίου 2009. Η 
ενοποίηση του οµίλου RAINBOW είχε ως αποτέλεσµα τις παρακάτω µεταβολές στον Όµιλο : 

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

Ποσό Ποσοστό Ποσό Ποσοστό

Ενοποιηµένος κύκλος εργασιών 15.190 3,78% 26.820 6,67%

Ενοποιηµένα αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαιώµατα 
µειοψηφίας 530 14,18% 812 21,72%

Ενσωµάτωση στις 
31/7/2009

Εάν η εξαγορά είχε 
πραγµατοποιηθεί την 

01/01/2009

 

 

• Η κατά την χρήση του 2007 εξαγορά των µετοχών της εταιρείας «Unisystems Α.Ε.Ε.» 
πραγµατοποιήθηκε τµηµατικά. Την 30/04/2007 η ως άνω εταιρεία µετατράπηκε σε θυγατρική, ενώ η 
εξαγορά της ολοκληρώθηκε µε τελικό ποσοστό 100% την 30/11/2007. Μετά την ολοκλήρωση της 
κατανοµής του τιµήµατος εξαγοράς της θυγατρικής εταιρείας «Unisystems Α.Ε.Ε.», η «Info-Quest 
Α.Ε.Β.Ε.» γνωστοποίησε, µε τη δηµοσίευση της ενδιάµεσης συνοπτικής οικονοµικής πληροφόρησης της 
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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  

 

Η ανωτέρω προκύπτουσα υπεραξία από την κατανοµή του τιµήµατος εξαγοράς της εταιρίας Unisystems ποσού 
ευρώ 11.504 χιλ. διαγράφηκε µέσω αποτελεσµάτων την χρήση 2008.   
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43. Αναµορφώσεις Κονδυλίων προηγούµενης χρήσης   

 

Πραγµατοποιήθηκε αναµόρφωση στην Κατάσταση αποτελεσµάτων της 31 ∆εκεµβρίου 2008 που αφορά 
ανακατανοµές (µεταφορά) κονδυλίων από τα «Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης» στα «Λοιπά κέρδη / 
(ζηµιές)». Με τις παραπάνω ανακατανοµές µεταφέρθηκαν από τα «Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης» 
κονδύλια που αφορούν αποτελέσµατα από πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων και επενδύσεων στην 
κατηγορία των «Λοιπών κερδών / (ζηµιών)». 

 Παρακάτω παρουσιάζονται οι αναµορφώσεις : 

 

 

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

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

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλευσης (9.858) (27.677) 12.609 33.455 2.750 5.779
Λοιπά κέρδη / (ζηµιές) καθαρά (385) (385) (12.609) (33.455) (12.993) (33.840)

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Αρχικώς ∆ηµοσιευθέντα ΑναµορφωθένταΑναµορφώσεις

 

 

44. Αµοιβές Ελεγκτών   

Οι συνολικές αµοιβές που χρέωσε κατά το οικονοµικό έτος 2009 η ελεγκτική εταιρεία για τον υποχρεωτικό 
έλεγχο των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας και θυγατρικών της ανήλθαν συνολικά σε ευρώ 
120.500. Για άλλες υπηρεσίες ελεγκτικής φύσης χρέωσε ευρώ 24.500. Οι αµοιβές φορολογικών, συµβουλευτικών 
και λοιπών υπηρεσιών της ελεγκτικής εταιρείας κατά το οικονοµικό έτος 2009  ανήλθαν σε ευρώ 6.580. 

 

45. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού 

 

Κατόπιν αιτήµατος της 100% θυγατρικής εταιρείας Rainbow Α.Ε. για διαγραφή των µετοχών της από το 
Χρηµατιστήριο Αθηνών η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε στις 27 Ιανουαρίου 2010 το αίτηµα της τελευταίας.    

Κατόπιν της υπ’αρίθ. 538/28.1.2010 απόφασης του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς οι µετοχές της 100% 
θυγατρικής εταιρείας Rainbow Α.Ε. διαγράφηκαν από το Χρηµατιστήριο Αθηνών στις 03.02.2010.   

Ο κ. Θεόδωρος Φέσσας, Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος της εταιρείας, προέβη στις 26 Ιανουαρίου 2010 σε αγορά 
661.838 κοινών µετοχών της εταιρείας, συνολικής αξίας ευρώ 847.152,64. 
 
Η κατά 55% θυγατρική εταιρεία Quest Ενεργειακή Κτηµατική Α.Ε. πραγµατοποίησε αύξηση µετοχικού 
κεφαλαίου ύψους ευρώ 6.200.000 µε βάση την από 25 Ιανουαρίου 2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης της εταιρείας. Η ανωτέρω αύξηση καλύφθηκε κατά το ποσοστό συµµετοχής των υφιστάµενων 
µετόχων.            

∆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 2009 και βρίσκονται αναρτηµένες στην ιστοσελίδα του Χ.Α.Α. (www.ase.gr) καθώς επίσης και στην 
ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.quest.gr).  

 

Ηµεροµηνία                            Θέµα 
 
 
13/2/2009  Ανακοίνωση - Ενδεχόµενο συνεργασίας σχετικά µε τη διανοµή των προϊόντων Apple.  
 
16/2/2009  Ανακοίνωση - Απάντηση σε επιστολή Χ.Α.-Σχολιασµός δηµοσιευµάτων  
 
17/2/2009  Ανακοίνωση - ∆ιεξαγωγή διαπραγµατεύσεων µε τον Πρόεδρο, ∆/ντα Σύµβουλο και 

βασικό µέτοχο της Rainbow ΑΕ. 
 
25/2/2009  Ανακοίνωση - Υποβολή µη δεσµευτική προσφορά προς το βασικό µέτοχο της 

Rainbow ΑΕ. 
 
11/3/2009  Γνωστοποίηση αντικατάστασης υπευθύνου εξυπηρέτησης µετόχων και εταιρικών 

ανακοινώσεων  
 
31/3/2009  INFO-QUEST: Ετήσια Αποτελέσµατα 2008 
 
1/4/2009  Ανακοίνωση - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2009 
 
2/4/2009  Ανακοίνωση - Απάντηση  στην από 1ης Απριλίου 2009 επιστολής του ΧΑΑ σχετικά 

µε τη µη δεσµευτική προσφορά της εταιρείας µας προς το βασικό µέτοχο της εταιρείας 
RAINBOW ΑΕ. 

 
15/4/2009  Γνωστοποίηση υπευθύνου εξυπηρέτησης µετόχων  
 
6/5/2009  Πρόσκληση σε Τηλεδιάσκεψη 
 
15/5/2009  Ανακοίνωση - Λήξη της προθεσµίας της µη δεσµευτικής προσφοράς της για την αγορά 

5.967.386 µετοχών της εταιρείας Rainbow Α.Ε. 
 
18/5/2009  Απάντηση στο µε αρ.πρωτ.1951/18-05-2009 ερωτήµατος της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς. 
 
18/5/2009  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2009  
 
21/5/2009  Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης. 
 
16/6/2009  Σχέδιο Τροποποίησης Καταστατικού  
 
17/6/2009  Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 
 
19/6/2009  Ανακοίνωση - Μείωση µετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας Unisystems 

ΑΕ. 
 
6/7/2009  Ανακοίνωση - Σύµβαση αγοράς 5.967.386 µετοχών της RAINBOW AE. 
 
16/7/2009   Ανακοίνωση - εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου της θυγατρικής Unisystems ΑΕ. 
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29/7/2009  Ανακοίνωση - Κοινοποιήση απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισµού. 
 
31/7/2009  Ανακοίνωση - Εξαγορά µέσω του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, 5.967.386 κοινών 

ονοµαστικών µετοχών µετά ψήφου της εταιρείας RAINBOW AE. 
 
4/8/2009  ∆ηµοσιοποίηση ∆ηµόσιας Υποχρεωτικής Πρότασης Αγοράς Κινητών Αξιών Στους 

Μετόχους Της Εταιρείας RAINBOW A.E.  
 
26/8/2009  Οικονοµικά Αποτελέσµατα Α’ Εξαµήνου 2009  
 
26/8/2009  Υποχρεωτική ∆ηµόσια Πρόταση της “ISQUARE A.E.” προς τους µετόχους της 

“RAINBOW A.E.” για την αγορά των κοινών ονοµαστικών, µετά, ψήφου, µετοχών 
τους. 

 
1/9/2009  Ανακοίνωση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 2(α) του Νόµου 

3461/2006 
 
2/9/2009  Ανακοίνωση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 2(α) του Νόµου 

3461/2006 
 
2/9/2009  Ανακοίνωση - Συµβόλαιο για τη διανοµή των προϊόντων Apple στην Ελλάδα και την 

Κύπρο 
 
3/9/2009  Ανακοίνωση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 2(α) του Νόµου 

3461/2006 
 
4/9/2009  Ανακοίνωση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 2(α) του Νόµου 

3461/2006 
 
7/9/2009  Ανακοίνωση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 2(α) του Νόµου 

3461/2006 
 
8/9/2009  Ανακοίνωση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 2(α) του Νόµου 

3461/2006 
 
9/9/2009  Ανακοίνωση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 2(α) του Νόµου 

3461/2006 
 
10/9/2009  Ανακοίνωση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 2(α) του Νόµου 

3461/2006 
 
11/9/2009  Ανακοίνωση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 2(α) του Νόµου 

3461/2006 
 
14/9/2009  Ανακοίνωση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 2(α) του Νόµου 

3461/2006 
 
15/9/2009  Ανακοίνωση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 2(α) του Νόµου 

3461/2006 
 
16/9/2009  Ανακοίνωση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 2(α) του Νόµου 

3461/2006 
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17/9/2009  Ανακοίνωση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 2(α) του Νόµου 
3461/2006 

 
21/9/2009  Ανακοίνωση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 2(α) του Νόµου 

3461/2006 
 
22/9/2009  Ανακοίνωση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 2(α) του Νόµου 

3461/2006 
 
23/9/2009  Ανακοίνωση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 2(α) του Νόµου 

3461/2006 
 
24/9/2009  Ανακοίνωση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 2(α) του Νόµου 

3461/2006 
 
25/9/2009  Ανακοίνωση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 2(α) του Νόµου 

3461/2006 
 
28/9/2009  Ανακοίνωση Αποτελεσµάτων Υποχρεωτικής ∆ηµόσιας Πρότασης της «iSquare ΑΕ» 

(100% Θυγατρική της Info-Quest AEBE) προς τους µετόχους της «RAINBOW AE» 
 
2/10/2009  Ανακοίνωση - Σύµβαση εκδόσεως Οµολογιακού ∆ανείου ύψους 11.000.000,00 €. 
 
8/10/2009  Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν. 3556/2007 
 
9/10/2009  Συµµετοχή στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών που εµπίπτουν στις 

διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2328/1995. 
 
14/10/2009  Γνωστοποίηση υποβολής αιτήµατος δικαιώµατος εξαγοράς. 
 
23/11/2009  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2009  
 
27/11/2009  Ανακοίνωση - Έγκριση αιτήµατος της iSquare AE για την άσκηση του δικαιώµατος 

εξαγοράς των µετοχών της Rainbow AE.  




