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Δηλώσεις εκπροσώπων του διοικητικού συμβούλιου 

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

 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. Θεόδωρος Φέσσας, Πρόεδρος, Απόστολος Γεωργαντζής, Διευθύνων Σύμβουλος και Μάρκος 

Μπιτσάκος, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., υπό την ως άνω ιδιότητα τους, δηλώνουν ότι, εξ όσων γνωρίζουν : 

 

Η Οικονομική Έκθεση της περιόδου 1/1-30/6/2019, η οποία καταρτίσθηκε σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς (όπως αυτά υιοθετήθηκαν με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Κανονισμό (EΚ) αριθ. 1606/2002 και εφαρμόζονται στην 

ενδιάμεση οικονομική αναφορά - ΔΛΠ 34), απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή 

θέση και τα αποτελέσματα της εξάμηνης περιόδου από 01/01/2019 έως 30/06/2019 της Εταιρείας Quest Συμμετοχών A.E. και του 

Ομίλου Quest Συμμετοχών, καθώς και των εταιρειών που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στις παρ. 3 έως 5 του άρθρου 5 του Ν. 3556/30-4-2007. 

Η Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παρ. 6 

του άρθρου 5 του Ν. 3556/30-4-2007. 

 

 

                     Καλλιθέα, 10 Σεπτεμβρίου 2019 

 

 

    Ο Πρόεδρος                                               Ο Διευθύνων Σύμβουλος                            Το Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.              
                    

                                                                 

Θεόδωρος Φέσσας                                         Απόστολος Γεωργαντζής                                    Μάρκος Μπιτσάκος                         
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Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου  

 

Καλλιθέα, 10 Σεπτεμβρίου 2019 

Αξιότιμοι Κύριοι Μέτοχοι, 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του νόμου ν. 3556/2007 και τις σχετικές εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς, σας υποβάλλουμε για τη χρονική περίοδο του Α΄ εξαμήνου της χρήσεως 2019, ήτοι από την 1η Ιανουαρίου 2019 έως 

την 30η Ιουνίου 2019, την παρούσα Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Quest Συμμετοχών A.E. (Εταιρεία) και των 

θυγατρικών της  (Όμιλος). 

Στόχος της έκθεσης είναι να παράσχει ουσιαστικές πληροφορίες, που δίνουν στον αναγνώστη τη δυνατότητα να διαμορφώσει μια 

ολοκληρωμένη γνώμη για την εξέλιξη των εργασιών της Εταιρείας και του Ομίλου κατά την εξεταζόμενη περίοδο, αλλά και να 

προσδιορίσει τους πιθανούς κινδύνους και τις προκλήσεις, που ενδέχεται να αντιμετωπίσει η Εταιρεία και ο Όμιλος «Quest 

Συμμετοχών» κατά το B’ εξάμηνο του 2019.  

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

1) Απολογισμό για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 30η Ιουνίου 2019 

2) Σημαντικά γεγονότα του Α΄ εξαμήνου 2019 

3) Προοπτικές και κυριότερους κινδύνους και αβεβαιότητες για το δεύτερο εξάμηνο της χρήσης 2019 

4) Σημαντικές συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Απολογισμός της εξεταζόμενης περιόδου  

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

Η Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης και οι Καταστάσεις αποτελεσμάτων, Συνολικού Εισοδήματος, Μεταβολών Καθαρής Θέσης 
και Ταμειακών Ροών, της ως άνω περιόδου, όπως δημοσιεύονται προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας και των 
θυγατρικών της και συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο επιχειρώντας μια αναδρομή των εργασιών της Εταιρείας και του Ομίλου, των στοιχείων της Κατάστασης 
χρηματοοικονομικής θέσης και αποτελεσμάτων της υπό εξέταση περιόδου σας γνωρίζει τα παρακάτω: 

Για την Εταιρεία : 

Σχετικά με το σύνολο των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, δηλαδή τη δραστηριότητα της ως εταιρεία συμμετοχών τα αποτελέσματα 
της τρέχουσας περιόδου έχουν ως εξής: 

Τα έσοδα της Εταιρείας ανήλθαν σε € 6,13 εκατ. έναντι € 4,04 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Στα έσοδα της 
Εταιρείας περιλαμβάνονται κυρίως μερίσματα από θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες ύψους € 5,47 εκατ. τα οποία πέρυσι ήταν € 
3,43 εκατ..        

Τα Κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 
€ 5,47 εκατ., έναντι € 3,23 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018.      

Τα Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης ανήλθαν σε κέρδη € 5,45 εκατ., έναντι € 3,21 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2018.  

Τα κέρδη προ Φόρων ανήλθαν σε € 5,44 εκατ., έναντι € 3,24 εκατ. την προηγούμενη περίοδο.  

Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 5,45 εκατ., έναντι € 3,21 εκατ.. την προηγούμενη περίοδο.  

Στο τέλος της κλειόμενης περιόδου, όπως και στο τέλος της προηγούμενης χρήσης δεν υφίσταται τραπεζικός δανεισμός, ενώ τα 
ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε € 4,3 εκατ. έναντι € 3,6 εκατ. στο τέλος της προηγούμενης χρήσης.  
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Για τον Όμιλο : 

Οι Ενοποιημένες Πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν για το Α΄ εξάμηνο 2019 σε € 258 εκατ. έναντι € 230 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου 
του έτους 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 12%.  

Τα Ενοποιημένα Κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 
(EBITDA) ανήλθαν σε € 25,6 εκατ., έναντι € 20,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018 παρουσιάζοντας αύξηση 27%.  

Τα Ενοποιημένα κέρδη προ Φόρων και μη-ελέγχουσων συμμετοχών ανήλθαν σε € 15,3 εκατ. έναντι € 11,8 εκατ. την αντίστοιχη 
περίοδο της προηγούμενης χρήσης παρουσιάζοντας ανοδο 29%.  

Τα Ενοποιημένα κέρδη μετά από Φόρους και μη-ελέγχουσων συμμετοχών ανήλθαν σε € 10,4 εκατ. (€ 0,2915 ανά μετοχή μετά 
την διαίρεση των μετοχών - split ) έναντι € 7,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018 παρουσιάζοντας ανοδο 41%.  

Τα υπόλοιπα των πελατών και λοιπών απαιτήσεων εμφανίζονται αυξημένα κατά € 33,2 εκατ. σε σχέση με τα υπόλοιπα στο τέλος 
της προηγούμενης χρήσης κυρίως λόγω τιμολογίων εξόδων από την θυγατρική Unisystems που αφορούν έξοδα επόμενων χρήσεων 
και μεταφέρθηκαν σε μεταβατικό λογαρισμό ενεργητικού.  

Το υπόλοιπο των αποθεμάτων εμφανίζει αύξηση κατά περίπου € 1,4 εκατ. σε σχέση με τα υπόλοιπα στο τέλος της προηγούμενης 
χρήσης. 

Το υπόλοιπο των ενσώματων παγίων εμφανίζεται μειωμένο κατά € 4,3 εκατ. σε σχέση με τα υπόλοιπα στο τέλος της προηγούμενης 
χρήσης κυρίως λόγω των αποσβέσεων.   

Τα υπόλοιπα των προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων μειώθηκαν κατά € 24,3 εκατ. σε σχέση με τα υπόλοιπα στο τέλος της 
προηγούμενης χρήσης. 

Τα σύνολο των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων δανείων ανέρχονται σε € 60,8 εκατ. έναντι € 37,4 εκατ. στο τέλος της 
προηγούμενης χρήσης κυρίως λόγω της σύναψης δανείου από την θυγατρική εταιρεία Unisystems Α.Ε. για την κάλυψη αναγκών νέου 
έργου που ανέλαβε και της αύξησης του κεφαλαίου κίνησης της θυγατρικής εταιρείας Info Quest Technologies A.E..   

Σημειώνεται ότι ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου (δάνεια και χρηματοδοτικές μισθώσεις μείον ταμειακά διαθέσιμα και δεσμευμένες 
τραπεζικές καταθέσεις) διαμορφώθηκε σε € 2,4 εκατ. αρνητικός καθαρός δανεισμός έναντι αρνητικού καθαρού δανεισμού € 25,7 εκατ. 
στο τέλος του 2018 κυρίως λόγω αύξησης δανεισμού από την θυγατρική Unisystems Α.Ε. που αφορά στην ανάληψη και 
χρηματοδότηση νέων έργων για τους επόμενους 8 μήνες, αλλά και στις μεγαλύτερες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης από την θυγατρική 
εταιρεία Info Quest Technologies Α.Ε.Β.Ε..  

Εναλλακτικοί δείκτες μέτρησης απόδοσης (ΕΔΜΑ) 

Ο Όμιλος χρησιμοποιεί εναλλακτικούς δείκτες μέτρησης απόδοσης (ΕΔΜΑ) για την καλύτερη αξιολόγηση των οικονομικών του 
επιδόσεων. Στην ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση παρουσιάζεται το μέγεθος «Κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)» που αναλύεται παρακάτω. Το ανωτέρω μέγεθος θα πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη σε συνδυασμό με τα οικονομικά αποτελέσματα που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και σε καμία περίπτωση 
δεν αντικαθιστά αυτά. 

30/6/2019 30/6/2018 30/6/2019 30/6/2018

Κέρδη προ φόρων 15.289 11.843 5.438 3.237

Πλέον :

Αποσβέσεις - (Σημείωση 7, 9, 10 & 28) των 

Χρηματοοικονομικών καταστάσεων) 8.385 6.504 87 21

Χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα) (2.048) (2.303) (8) 26

Λοιπά κέρδη / (ζημίες) 77 432 61 -

Κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, 

επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών 

αποσβέσεων (EBITDA) 25.645 20.218 5.472 3.231

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Αναλυτικά τα οικονομικά αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου 2019 για τις κυριότερες θυγατρικές του Ομίλου : 

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ) 

Quest 

Συμμετοχών 

Α.Ε.

Info-Quest 

Technologies 

A.E.Β.Ε.

Unisystems 

(όμιλος)

QuestOnLine 

A.E.
iSquare A.E.

iStorm Α.Ε. & 

iStorm Cyprus 

LTD

ACS A.E.Ε Cardlink Α.Ε.

Quest 

Ενεργειακή 

(Όμιλος)

Λοιπά / 

Εγγραφές 

ενοποίησης

Όμιλος 

Quest 

Συμμετοχών 

Α.Ε.

2019 6.135 83.422 55.364 9.160 45.480 10.555 52.607 16.557 2.405 -23.508 258.178

2018 4.044 73.217 43.631 7.612 37.155 9.343 49.700 21.282 1.092 -17.093 229.983

2019 Vs 2018 

(%)
51,7% 13,9% 26,9% 20,3% 22,4% 13,0% 5,8% -22,2% 120,2% 37,5% 12,3%

2019 5.472 1.846 2.828 284 2.036 810 8.275 7.236 1.842 -4.984 25.645

2018 3.231 533 1.131 211 94 298 6.302 10.663 725 -2.970 20.218

2019 Vs 2018 

(%)
69,4% 246,3% 150,1% 34,8% 2070,7% 171,6% 31,3% -32,1% 154,0% 67,9% 26,8%

2019 5.438 673 1.851 157 1.838 108 6.867 2.752 763 -5.157 15.289

2018 3.237 -208 445 150 9 98 5.494 5.115 623 -3.120 11.843

2019 Vs 2018 

(%)
68,0% -423,0% 316,0% 4,8% 19796,8% 9,5% 25,0% -46,2% 22,4% 65,3% 29,1%

2019 5.448 483 957 157 1.303 94 4.882 1.875 623 -5.120 10.701

2018 3.212 -326 284 150 -172 81 3.775 3.451 532 -3.083 7.904

2019 Vs 2018 

(%)
69,6% -248,0% 237,1% 4,8% -856,7% 15,0% 29,3% -45,7% 17,1% 66,1% 35,4%

Πωλήσεις

Κέρδη προ φόρων 

τόκων και 

αποσβέσεων και 

επενδυτικών 

αποτελεσμάτων 

(EBITDA)

Κέρδη προ 

φόρων  

Κέρδη μετά από 

φόρους
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Οι βασικότεροι αριθμοδείκτες που απεικονίζουν την οικονομική διάρθρωση, την απόδοση και διαχειριστική 
πολιτική του Ομίλου είναι οι ακόλουθοι: 

30/6/2019 30/6/2018

Κυκλοφορούν ενεργητικό 236.106 60,10% 182.945 58,79%

Σύνολο ενεργητικού 392.844 311.178

Ίδια κεφάλαια 150.872 62,35% 132.783 74,43%

Σύνολο υποχρεώσεων 241.972 178.393

Ίδια κεφάλαια 150.872 246,35% 132.783 220,37%

Ενσώματα πάγια 61.243 60.254

Κυκλοφορούν ενεργητικό 236.106 132,93% 182.945 147,46%

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 177.612 124.067

30/6/2019 30/6/2018

Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως 10.701 4,14% 7.904 3,44%

Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών 258.178 229.983

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων 15.289 10,13% 11.843 8,92%

Ίδια κεφάλαια 150.872 132.783

Μικτά αποτελέσματα 43.536 16,86% 40.069 17,42%

Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών 258.178 229.983

Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών 258.178 171,12% 229.983 173,20%

Ίδια κεφάλαια 150.872 132.783

Απαιτήσεις από πελάτες 71.474 51.707

Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών 258.178 229.983

Απαιτήσεις από πελάτες 71.474 29,54% 51.707 28,98%

Σύνολο υποχρεώσεων 241.972 178.393

Ημέρες

Αριθμοδείκτες διαχειριστικής πολιτικής

Χ 180 50 Ημέρες Χ 180 40

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας
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Σημαντικά γεγονότα για την Εταιρεία και τον Όμιλο το Α΄ εξάμηνο 2019 

 

Εξαγορά φωτοβολταϊκού σταθμού 

Η κατά 100% έμμεση θυγατρική της Εταιρείας «ΓΟΥINT ΖΗΜΠΕΝ ΒΟΙΩΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», την 11η Ιανουαρίου 2019 
ολοκλήρωσε την εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 2 Α.Ε." έναντι τιμήματος 
1.183.496 ευρώ. Η εταιρεία "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 2 Α.Ε." διαθέτει φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 0,499 MW στον Δήμο 
Μαρκοπούλου Π.Ε. Αττικής. 

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 

Την 25/6/2019 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας  

Στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν είκοσι επτά (27) Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν εννέα εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα τρεις 
χιλιάδες εκατόν είκοσι δύο (9.873.122) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ήτοι ποσοστό 82,87%, επί συνόλου έντεκα 
εκατομμυρίων εννιακοσίων δέκα τριών χιλιάδων εξακοσίων τριάντα δύο (11.913.632) μετοχών της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση είχε 
την κατά το νόμο και το Καταστατικό αναγκαία απαρτία και αποφάσισε για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, ως εξής:  

Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2018 (της Εταιρείας και 
ενοποιημένων), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), μετά των επ’ αυτών Εκθέσεων του 
Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών  

Εγκρίθηκαν παμψηφεί οι εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2018, σύμφωνα με τα 
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η επεξηγηματική έκθεση σύμφωνα με 
το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και η Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας, καθώς και η Δήλωση εταιρικής 
διακυβέρνησης.  

Θέμα 2ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά τη χρήση 2018 και απαλλαγή των μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα κατά τη χρήση 2018. 

Εγκρίθηκε με απόλυτη πλειοψηφία η συνολική διαχείριση της Εταιρείας της χρήσης 2018 και η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της 
Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση αυτή.  

Θέμα 3ο: Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018 και προκαταβολής αμοιβών 
και αποζημιώσεων για τη χρήση 2019  

Εγκρίθηκε παμψηφεί το σύνολο των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018, βάσει της 
προέγκρισης της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Εγκρίθηκε προκαταβολή αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου για την 
τρέχουσα χρήση 2019 κατ΄ ανώτατο ποσό και στο πλαίσιο της πολιτικής αποδοχών, σύμφωνα με το άρ. 109 του ν. 4548/2018 όπως 
ισχύει και παρασχέθηκε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο να προσδιορίσει την ανά μέλος Διοικητικού Συμβουλίου μικτή 
αποζημίωση και αμοιβή για τη συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου.  

Θέμα 4ο: Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και τον 
έλεγχο για τη χορήγηση του φορολογικού πιστοποιητικού της χρήσης 1/1/2019 – 31/12/2019 και ορισμός της αμοιβής της.  

Εγκρίθηκε παμψηφεί η εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών «ΠραϊςγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμη 
Ελεγκτική Εταιρεία» για τη χρήση 1/1/2019 – 31/12/2019 και ορίστηκε η αμοιβή της. Περαιτέρω, διορίσθηκαν ο τακτικός Ορκωτός 
Ελεγκτής και ο αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής.  

Θέμα 5ο: Χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές για διενέργεια των πράξεων που προβλέπονται 
στην παράγραφο 1 του άρθρου 98 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.  

Εγκρίθηκε παμψηφεί η χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας για διενέργεια των 
πράξεων που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 98 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση 
της Εταιρείας.  

Θέμα 6ο: Έγκριση μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής από τριάντα λεπτά του ευρώ (€0,30) σε δέκα λεπτά του ευρώ (€0,10) 
με ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 11.913.632 σε 35.740.896 κοινές ονομαστικές μετοχές (split) και 
διανομή δωρεάν μετοχών στους Μετόχους με αναλογία τρεις (3) νέες μετοχές προς μία (1) παλαιά - Τροποποίηση του άρθρου 5, παρ. 
1, του Καταστατικού που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο - Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την 
υλοποίηση της αποφάσεως.  

Εγκρίθηκε παμψηφεί η μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από τριάντα λεπτά του ευρώ (€0,30) σε δέκα λεπτά του ευρώ 
(€0,10) με ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 11.913.632 σε 35.740.896 κοινές ονομαστικές μετοχές (split) 
και διανομή δωρεάν μετοχών στους Μετόχους με αναλογία τρεις (3) νέες μετοχές προς μία (1) παλαιά. Περαιτέρω, εγκρίθηκε παμψηφεί 
και η τροποποίηση του άρ. 5 του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στο μετοχικό κεφάλαιο. 
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Θέμα 7ο: Τροποποίηση του άρ. 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, που αφορά στο Σκοπό.  

Εγκρίθηκε παμψηφεί η τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, που αφορά στο σκοπό της.  

Θέμα 8ο: Έγκριση τροποποιήσεων του Καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει και 
κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.  

Εγκρίθηκε παμψηφεί η τροποποίηση του άρ. 5, του άρ. 6 παρ.2, του άρ. 7, του άρ. 8 παρ. 2, του άρ. 10, του άρ. 11, του άρ. 12, του άρ. 
13, του άρ. 14, του άρ. 15, του άρ. 16, του άρ. 17, του άρ. 18, του άρ. 19, κατάργηση του άρ. 20 και αναρίθμηση του άρ. 21 σε άρ. 20 
και τροποποίηση αυτού, αναρίθμηση του άρ. 22 σε άρ. 21 και τροποποίηση αυτού, προσθήκη νέου άρ. 22, τροποποίηση του άρ. 24, 
του άρ. 25, του άρ. 26, του άρ. 28, του άρ. 29, του άρ. 30 του άρ. 31, του άρ. 32 και του άρ. 33 του Καταστατικού της Εταιρείας, ως 
προτάθηκαν και σύμφωνα με το αναρτηθέν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας σχέδιο τροποποιήσεων, καθώς και η κωδικοποίηση αυτού 
σε ενιαίο κείμενο, προς εναρμόνισή του με τις σχετικές διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.  

Θέμα 9ο: Έγκριση πολιτικής αποδοχών, σύμφωνα με τα άρ. 110 και 111 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.  

Εγκρίθηκε παμψηφεί η πολιτική αποδοχών, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του ν. 4548/2018, με τετραετή διάρκεια ισχύος και 
παρασχέθηκε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο να διαχειριστεί την εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών σύμφωνα με τις σχετικές 
εισηγήσεις της Επιτροπής Αμοιβών της Εταιρείας.  

Θέμα 10ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.  

Εξελέγη παμψηφεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία και πάντως μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2022 και τα 
ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβανομένων υπ΄ όψιν και των διατάξεων του ν. 4548/2018 και του ν. 
3016/2002 όπως ισχύουν, ως εξής: 1. Θεόδωρος Φέσσας 2. Ευτυχία Κουτσουρέλη 3. Απόστολος Γεωργαντζής 4. Νικόλαος 
Καραμούζης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 5. Νικόλαος Σωκράτης Λαμπρούκος 6. Μάρκος Μπιτσάκος 7. Απόστολος 
Παπαδόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 8. Απόστολος Ταμβακάκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 9. Φαίδων 
Ταμβακάκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 10. Παντελής Τζωρτζάκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος. 

Θέμα 11ο: Ορισμός νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας  

Εξελέγη παμψηφεί για τριετή θητεία και πάντως μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2022, η Επιτροπή Ελέγχου ως 
Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και όχι ως ανεξάρτητη Επιτροπή και ειδικότερα εξελέγησαν τα ακόλουθα πρόσωπα ως μέλη της 
Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας ως Πρόεδρος αυτής, λαμβανομένων υπ΄ όψιν και των διατάξεων του ν. 4449/2017 σε συνδυασμό με 
την υπ’ αρ. πρωτ. 1302/28.4.2017 εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του ν. 3016/2002 και του ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, ήτοι 
οι κ.κ.: 1. Απόστολος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος (αρ. αδείας 
οικονομολογικού επαγγέλματος 29047) 2. Απόστολος Ταμβακάκης, Μέλος - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και 3. Παντελής 
Τζωρτζάκης, Μέλος - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.  

 

Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου - Συγκρότηση σε Σώμα & Νέα Επιτροπή Ελέγχου  

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του της 25ης Ιουνίου 2019 συγκροτήθηκε σε Σώμα ως ακολούθως:  

1. Θεόδωρος Φέσσας, του Δημητρίου, Πρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Mέλος  
2. Ευτυχία Κουτσουρέλη, του Σοφοκλέους, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Mέλος  
3. Παντελής Τζωρτζάκης, του Μιχαήλ, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Mέλος  
4. Απόστολος Γεωργαντζής, του Μιλτιάδη, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος  
5. Νικόλαος Καραμούζης του Βασιλείου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος  
6. Νικόλαος Σωκράτης Λαμπρούκος, του Δημητρίου, Εκτελεστικό Μέλος  
7. Μάρκος Μπιτσάκος, του Γρηγορίου, Εκτελεστικό Mέλος  
8. Απόστολος Παπαδόπουλος, του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Mέλος  
9. Απόστολος Ταμβακάκης, του Σταύρου, Ανεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Mέλος  
10. Φαίδων Ταμβακάκης, του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Mέλος  
 
Η τριμελής Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με την από 25-6-2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, απαρτίζεται από τα 
παρακάτω μέλη :  

1. Απόστολος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος  
2. Απόστολος Ταμβακάκης, Μέλος - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και  
3. Παντελής Τζωρτζάκης, Μέλος - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.  
 
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου είναι τριετής και πάντως μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 
των μετόχων που θα εγκρίνει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του 2021. 
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Προοπτικές και κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες για το δεύτερο εξάμηνο της χρήσης 
1/1 – 31/12/2019 
 
Το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα εμφανίζει συνεχή σημάδια σταθεροποίησης, όπως 
καταδεικνύεται από την επιτυχής ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος και τη δημοσίευση της τρίτης έκθεσης αξιολόγησης της 
προόδου της χώρας, υπό το πλαίσιο ενισχυμένης εποπτείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την 5 Ιουνίου 2019. Οι έλεγχοι κεφαλαίων 
που αρχικώς επιβλήθηκαν στη χώρα την 28 Ιουνίου 2015 καταργήθηκαν με το αρ.86 του Ν.4624/29.8.2019.   

Η Διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις της, προκειμένου να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα 
αναγκαία και δυνατά μέτρα και ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητες της Εταιρείας και του Ομίλου. 

Πιο συγκεκριμένα ο Όμιλος εξετάζει σε μόνιμη βάση: 

 Την ικανότητα του να αποπληρώσει ή να αναχρηματοδοτήσει τον υφιστάμενο δανεισμό του καθώς αφενός υπάρχουν επαρκή 
ταμειακά διαθέσιμα αφετέρου δεν είναι εκτεθειμένος σε σημαντικό βραχυπρόθεσμο δανεισμό. 

 Την ανακτησιμότητα των εμπορικών απαιτήσεων δεδομένης της αυστηρής πιστοδοτικής πολιτικής που εφαρμόζει και της 
ασφάλειας πιστώσεων που έχουν κάποιες από τις εμπορικές εταιρείες του ομίλου. 

 Την διασφάλιση του ύψους των πωλήσεων λόγο της διασποράς των δραστηριοτήτων του. 

 Την ανακτησιμότητα της αξίας των ενσωμάτων και άυλων περιουσιακών στοιχείων καθώς ο Όμιλος προσαρμόζει ετησίως τις 
εν λόγω αξίες με βάση την εύλογη αξία τους.      

 

Α) Πορεία Α’ εξαμήνου - Προοπτικές για το Β΄ εξάμηνο του 2019 

Στο A’ Εξάμηνο (Η1) 2019 σε ενοποιημένο επίπεδο, τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε € 258 εκατ. (αύξηση 12% σε σχέση με το 2018), τα 
κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤDA) σε € 25,6 εκατ. (υψηλότερα κατά 27% από το 2018) 
ενώ τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν σε € 15,3 εκατ. (υψηλότερα κατά 29% από το 2018). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κλάδος προϊόντων Πληροφορικής κατά το  A’ Εξάμηνο (Η1) 2018 επηρεάστηκε αρνητικά από έκτακτες 
προβλέψεις ύψους €1,4 εκατ. σχετικές με αναδρομικά τέλη πνευματικών δικαιωμάτων που επιβλήθηκαν στα τέλη Μαΐου 2018 οι οποίες 
βάσει νεότερης νομοθετικής ρύθμισης διαγράφηκαν στο Α’ τρίμηνο 2019 με ισόποση θετική επίδραση στο 2019. Παράλληλα κατά το Α’ 
εξάμηνο του 2019 λόγω της εφαρμογής του νέου προτύπου IFRS 16  υπήρχε θετική επίδραση στο ΕΒΙΤDA κατά € 2,1 εκατ. και αρνητική 
στο ΕΒΤ κατά €0,36 εκατ. Λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψη, τα κέρδη από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες στο Α’ εξάμηνο του 2019 
παρουσίασαν ανάπτυξη. 

Τέλος τα κέρδη μετά από φόρους και μη-ελέγχουσες συμμετοχές (EΑT & NCI) ανήλθαν σε € 10,4 εκατ. (υψηλότερα κατά 41% από το 
2018). 

Κατά το ίδιο διάστημα του 2019 οι κεφαλαιουχικές και οι λοιπές επενδύσεις του ομίλου ανήλθαν σε ευρώ € 2,7 εκατ. (υψηλότερες κατά 
42% από το 2018) και είναι επιμερισμένες σε όλους τους κλάδους. 

Ειδικότερα ανά κλάδο δραστηριοποίησης ο Όμιλος είχε την εξής πορεία: 

 

Προϊόντα Πληροφορικής 
Τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε € 132,7 εκατ. (αύξηση 15% σε σχέση με το 2018), τα κέρδη ΕΒΙΤDA σε € 5 εκατ. 
(υψηλότερα κατά 344% από το 2018) ενώ τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν σε € 2,8 εκατ. (σημαντικά υψηλότερα από το 2018). 
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κλάδος αυτός κατά το A’ Εξάμηνο 2018 επηρεάστηκε αρνητικά λόγω έκτακτων προβλέψεων ύψους €1,4 
εκατ. σχετικές με την επιβολή αναδρομικών τελών πνευματικών δικαιωμάτων στα τέλη Μαΐου 2018 οι οποίες βάσει νεότερης 
νομοθετικής ρύθμισης αντιλογίστηκαν στο Α’ τρίμηνο 2019 με ισόποση θετική επίδραση στα αποτελέσματα του Ομίλου στο Α 
εξάμηνο 2019. Εξαιρουμένων αυτών, τα οργανικά κέρδη του κλάδου στο Α’ εξάμηνο του 2019 κινήθηκαν στα ίδια περίπου επίπεδα. 

 
      Υπηρεσίες Πληροφορικής 

Τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε € 54,7 εκατ. (υψηλότερα κατά 27% σε σχέση με το 2018), τα κέρδη ΕΒΙΤDA σε € 2,8 εκατ. 
(υψηλότερα κατά 148% από το 2018) ενώ τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν σε € 1,7 εκατ. (αυξημένα κατά 474% από το 2018).  
 
Ταχυδρομικές Υπηρεσίες  
Τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε € 52 εκατ. (αύξηση 6% σε σχέση με το 2018, τα κέρδη ΕΒΙΤDA σε € 8,3  εκατ. (υψηλότερα κατά 31% 
από το 2018) ενώ τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν σε € 6,9 εκατ. (υψηλότερα κατά 25% από το 2018). 
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      Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Συναλλαγών 
Τα έσοδα διαμορφώθηκαν € 16,6 εκατ. (μείωση κατά 23% σε σχέση με το 2018), τα κέρδη ΕΒΙΤDA σε € 7,2 εκατ. (μειωμένα κατά 
32% από το 2018) ενώ τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν σε € 2,7 εκατ. (μειωμένα κατά 46% εκατ. από το 2018). Αξίζει να 
σημειωθεί ότι τα έσοδα στο 2019 έχουν μειωθεί και από προβλέψεις για εκπτώσεις τζίρου ύψους €3 εκατ. βάσει της νέας 
συμφωνίας με τις τράπεζες, ενώ οι εκπτώσεις τζίρου του 2018 εφαρμόστηκαν όλες στο Δ’ τρίμηνο του έτους οπότε και υπογράφηκε 
η σχετική συμφωνία. Εξαιρουμένων των προβλέψεων υπήρχε μείωση σε όλα τα μεγέθη η οποία οφείλεται στην ωρίμανση της 
αγοράς από τα μέσα του 2018. 
 
Παραγωγή Ενέργειας ΑΠΕ  
Τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε € 2,3 εκατ. (έναντι εσόδων € 1,1 εκατ. το 2018), τα κέρδη ΕΒΙΤDA σε € 1,8 εκατ. (έναντι € 0,7 εκατ. 
το 2018) ενώ τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν σε € 0,8 εκατ. (έναντι € 0,6 εκατ. το 2018). 

 
Λοιπές Δραστηριότητες 
Τα έσοδα ήταν σχεδόν μηδενικά (όπως και το 2018), τα κέρδη ΕΒΙΤDA διαμορφώθηκαν σε € 0,47 εκατ. (έναντι κερδών € 0,23 εκατ. 
το 2018) ενώ τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν σε € 0,44 εκατ. (έναντι κερδών € 0,24 εκατ. το 2018.  

 

Ο  Όμιλος κατά το Α’ εξάμηνο 2019 πέτυχε τα εξής: 

 Διψήφια αύξηση των εσόδων της λειτουργικής αλλά και της καθαρής κερδοφορίας του, που οφείλεται στην ωρίμανση των 
επενδύσεων των προηγούμενων ετών, αλλά και την βελτίωση κάποιων κλάδων που δεν είχαν αποδώσει το προηγούμενο έτος. 

 

 Υπερκάλυψε τη μείωση από τον τομέα των Ηλεκτρονικών Συναλλαγών. 

 

 Προχώρησε στην υλοποίηση της στρατηγικής ανάπτυξης του, μέσω εξαγορών στον χώρο της ενέργειας και την προετοιμασία 

συμφωνίας που υπογράφηκε κατά το Γ’ τρίμηνο για την εξαγορά φωτοβολταϊκού πάρκου  ισχύος 12ΜW ανεβάζοντας έτσι την 

εγκατεστημένη βάση σε άνω των  25ΜW. 

 

 Τέλος, προέβη σε νέες επενδύσεις ύψους €2,7 εκατ. που αφορούν κυρίως στην υποστήριξη των υφιστάμενων δραστηριοτήτων και 

σε εξαγορά φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ενέργειας κατά τον Ιανουάριο του 2019. 

Ο Όμιλος Quest εξακολουθεί να υλοποιεί τα επιχειρηματικά του σχέδια με βασική προτεραιότητα την μακροπρόθεσμη αύξηση των 
εσόδων, τη μείωση/συγκράτηση του λειτουργικού κόστους, τον περιορισμό των κινδύνων με ελεγχόμενη δανειακή έκθεση, τον  
περιορισμό του πιστωτικού κινδύνου και την σταθερή παραγωγή και σταδιακή βελτίωση των θετικών λειτουργικών ταμειακών ροών  του. 

Σχετικά με το Β’ εξάμηνο του 2019, τα μεγέθη των ενοποιημένων πωλήσεων και λειτουργικών κερδών - εφόσον δεν υπάρξει κάποια 
αρνητική εξέλιξη  - εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν σε αντίστοιχα επίπεδα όπως αυτά του Α’ εξαμήνου ενώ οι κεφαλαιακές και λοιπές 
επενδύσεις θα είναι υψηλότερες σε σχέση με το Α’ εξάμηνο προερχόμενες κυρίως από αναπτυξιακές επενδύσεις που θα αφορούν στον 
Κλάδο των Ταχυδρομικών υπηρεσιών και από την εξαγορά που έγινε στο χώρο της ενέργειας. Έτσι στο σύνολο του έτους εκτιμάται ότι η 
πορεία του ομίλου θα είναι θετική σε σχέση με το 2018 σε όλες τις βασικές γραμμές των αποτελεσμάτων Πωλήσεων, κερδών EBITDA και 
ΕΒΤ & ΕΑΤ. 

Μητρική Εταιρεία Quest – Συμμετοχών A.E. 

Το Α’ Εξάμηνο 2019 ήταν μια μεταβατική περίοδος προετοιμασίας αλλά και αναζήτησης ευκαιριών χωρίς κάποια ιδιαίτερη μεταβολή. Για 
το υπόλοιπο 2019, βασικός στόχος της Εταιρείας είναι η διατήρηση ενός μοντέλου λειτουργίας με περιορισμένο λειτουργικό κόστος για τα 
ενοποιημένα μεγέθη του Ομίλου, η επαναξιολόγηση και βελτίωση της δομής του Ομίλου. Παράλληλα δίνεται βαρύτητα στην  ενίσχυση και 
ανάπτυξη των οργανικών μεγεθών των θυγατρικών εταιρειών για την επίτευξη των στόχων τους, καθώς και  την υλοποίηση των 
στρατηγικών πλάνων τους αλλά και στην αναζήτηση νέων ευκαιριών επενδύσεων στους ίδιους ή σε νέους τομείς με υψηλότερα 
περιθώρια κέρδους. 

Αναλυτικότερα, η αποτύπωση  του Α εξαμήνου και οι προοπτικές ανά κλάδο δραστηριότητας / Θυγατρική Εταιρεία είναι οι εξής:       
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Α. Κλάδος Εμπορίου Προϊόντων ICT 
 

Info Quest Technologies Α.Ε.Β.Ε. – Quest Online Α.Ε. 
(Διανομή προϊόντων και λύσεις πληροφορικής)  
 
Το πρώτο εξάμηνο του 2019, η Info Quest Technologies Α.Ε.Β.Ε. σημείωσε αύξηση πωλήσεων +13,9% σε μία στάσιμη, ή ελαφρώς 
θετική τοπική αγορά πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Η καθαρή κερδοφορία της εταιρείας επηρεάστηκε θετικά από τον αντιλογισμό 
της πρόβλεψης αναδρομικών πνευματικών δικαιωμάτων (βάσει του άρ. 104 του Ν. 4605/2019 ). Ωστόσο, οι συνθήκες της αγοράς και ο 
έντονος ανταγωνισμός, οδήγησαν σε μικρή μείωση του ποσοστού μεικτής κερδοφορίας. 
 
Στοχεύοντας διαχρονικά στη δημιουργία αξίας για τους πελάτες, τους συνεργάτες, τους μετόχους και τους εργαζομένους της, 
παρακολουθώντας συστηματικά τις ραγδαίες αλλαγές και προοπτικές που φέρνουν νέες τεχνολογίες και επενδύοντας σε εξειδικευμένο 
ανθρώπινο δυναμικό, η Info Quest Technologies Α.Ε.Β.Ε.,  το Α’ εξάμηνο του 2019 συνέχισε τις επενδύσεις της, αποσκοπώντας στην 
περαιτέρω διεύρυνση των δραστηριοτήτων της και τον μετασχηματισμό της, με στόχο τη λειτουργική αριστεία και την 
αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πελατών της, επιτυγχάνοντας: 
 

 Ανάπτυξη πωλήσεων σε όλους τους στρατηγικούς τομείς δραστηριότητάς της - τη διάθεση προϊόντων πληροφορικής,  το 
Mobility /  Internet of Things, το Digital Distribution / Υπηρεσίες cloud & το e-Commerce. 

 Σταθεροποίηση ανάμεσα στις τρεις πρώτες θέσεις της αγοράς Smartphones  

 Σημαντική διεύρυνση της δραστηριότητας της στο digital distribution και τις υπηρεσίες Cloud 

 Μηδενικές επισφάλειες 

 Είσοδο στην αγορά των κλιματιστικών 

 Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της με συστηματικές εκπαιδεύσεις. 

 Συνέχιση του ψηφιακού μετασχηματισμού της με περαιτέρω αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και εφαρμογών και βελτίωση 
της αποδοτικότητάς της.  

 
Το Α’ εξάμηνο του 2019 η Info Quest Technologies,  πέτυχε τους στόχους της, θέτοντας ισχυρές βάσεις για ανάπτυξη όλο το έτος.  
 
Πιο αναλυτικά,  σε ό,τι αφορά τη διάθεση προϊόντων πληροφορικής, η εταιρεία σε μία σταθερή / ελαφρά ανοδική αγορά ICT,  
παρουσίασε αύξηση + 9,1% , και + 8,6%  σε  προϊόντα ευρείας διανομής & προϊόντα προστιθέμενης αξίας αντίστοιχα, διεύρυνε τα 
μερίδια αγοράς της και ενίσχυσε σημαντικά την τεχνογνωσία της σε τομείς όπως το cybersecurity, collaboration & software. Παράλληλα 
αξιοποίησε περαιτέρω ψηφιακά εργαλεία και αυτοματισμούς, όπως το e-Invoicing & το αυτοματοποιημένο ΑΙ σύστημα τιμοδότησης, 
βελτιστοποιώντας την αποτελεσματικότητά της. Με δεδομένη την προσδοκώμενη σταθερότητα στην οικονομία και την υλοποίηση 
έργων που καθυστέρησαν λόγω των εκλογών, η εταιρεία  αναμένει  για το Β’ εξάμηνο περαιτέρω διεύρυνση  των δραστηριοτήτων της. 
 
Προς το τέλος του Α’ εξαμήνου, η εταιρεία  βάσει και του πενταετούς στρατηγικού πλάνου ανάπτυξης της, ξεκίνησε τη 
δραστηριοποίηση  της στη διάθεση κλιματιστικών. Τα πρώτα  θετικά αποτελέσματα της νέας δραστηριότητας, θέτουν ισχυρές βάσεις  
και παρακαταθήκη για περαιτέρω ανάπτυξη στον τομέα. 

 
Στον τομέα του Mobility  / προϊόντα Xiaomi η Info Quest Technologies, μετά από ένα ιδιαίτερα δύσκολο πρώτο τρίμηνο,  που οδήγησε 
σε πτώση πωλήσεων και μεικτής κερδοφορίας κατάφερε να ανακάμψει σε όλα τα μεγέθη,  παρουσιάζοντας ιδιαίτερα καλή επίδοση και 
+14% αύξηση πωλήσεων σε σχέση με πέρυσι.  Στον τομέα των Smartphones, εδραιώθηκε στην 3η θέση της τοπικής αγοράς με μερίδιο 
αγοράς, που προσέγγισε τον Ιούνιο το 19%, το μεγαλύτερο μερίδιο έως σήμερα και αύξηση +10% σε πωλήσεις  σε σχέση με πέρυσι.  
Αντίστοιχα πολύ καλή πορεία είχε το σύνολο των smart προϊόντων Xiaomi. Η γκάμα εμπλουτίστηκε με νέα προϊόντα, το πατίνι 
αναδείχθηκε σε πρωταγωνιστή της αγοράς και συνολικά οι πωλήσεις του οικοσυστήματος αυξήθηκαν κατά 56%. Ιδιαίτερα στον τομέα 
του fitness η Xiaomi παρέμεινε ο αδιαφιλονίκητος  ηγέτης της αγοράς με μερίδιο που προσεγγίζει το 33% (σε τεμάχια) και σχεδόν 
διπλασιασμό των πωλήσεων σε τεμάχια σε σχέση με πέρυσι. Στο Α’ εξάμηνο δημιουργήθηκε και το πρώτο Mi Zone, ένας 
εξειδικευμένος χώρος επίδειξης και πώλησης προϊόντων Xiaomi, εντός καταστήματος μεγάλης αλυσίδας λιανικής πώλησης. Το Β’ 
εξάμηνο του έτους  αναμένεται να συνεχιστεί η πολύ καλή πορεία, με περαιτέρω διεύρυνση του μεριδίου αγοράς των Smartphones 
(στόχος το 20%), επιπλέον αύξηση των πωλήσεων του οικοσυστήματος, περαιτέρω ανάπτυξη πωλήσεων στην Κύπρο, ολοκλήρωση 4 
ακόμη Mi Zones & δημιουργία ενός δεύτερου Mi Store στην Αθήνα. Επίσης αναμένεται η περαιτέρω διεύρυνση της γκάμας με νέα 
προϊόντα, τόσο στον τομέα των Smartphones με νέα  5G, όσο και στον τομέα των καταναλωτικών ηλεκτρονικών. 
 
Στον έτερο βασικό πυλώνα ανάπτυξης, τις υπηρεσίες Cloud  και τη διάθεση ψηφιακού περιεχομένου (Digital Distribution) η Info Quest 
Technologies το A’ εξάμηνο του 2019 συνέχισε την επένδυσή της βελτιστοποιώντας τη χρήση της αυτοματοποιημένης πλατφόρμας 
www.QuestonCloud.com, ενισχύοντας το Portfolio Υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας προς τους πελάτες της και διευρύνοντας τις 
συνεργασίες της. Η εταιρεία επέτυχε  τριπλασιασμό των πωλήσεων, διπλασιάζοντας τις άδειες λογισμικού και πενταπλασιάζοντας τη 
χρήση. Παράλληλα ανέπτυξε νέες συνεργασίες / κανάλια διάθεσης  και ενίσχυσε τις ομάδες pre-sales & support μηχανικών, 
στοχεύοντας στη σημαντική περαιτέρω ανάπτυξη το προσεχές διάστημα. Η Info Quest Technologies προετοιμάζεται κατάλληλα και 
προσδοκά να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη μετάβαση της αγοράς στο νέο μοντέλο συνδρομητικών υπηρεσιών και διανομής 
ψηφιακού περιεχομένου. 
 

Quest Online Α.Ε 
(ηλεκτρονικό κατάστημα www.you.gr) 
 
Το Α’ εξάμηνο του 2019 η Quest Online Α.Ε. με το ηλεκτρονικό κατάστημα www.you.gr, τη στρατηγική επένδυση της εταιρείας  στον 
τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου συνέχισε την ανοδική της πορεία. Συνεχίστηκε η υλοποίηση σημαντικών έργων αυτοματισμού ενώ 
διευρύνθηκε σημαντικά η γκάμα των προσφερόμενων προϊόντων. Σήμερα στο you.gr διατίθενται περισσότερα από 20.000 προϊόντα,  
από περισσότερα από 600 brands, σε 500 διαφορετικές κατηγορίες – συμπεριλαμβανομένων και πολλών προϊόντων φιλικών προς το 

http://www.questoncloud.com/
http://www.you/
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περιβάλλον, που βοηθούν τους καταναλωτές να υιοθετήσουν έναν πιο «πράσινο» - οικολογικό  τρόπο ζωής.  Ως αποτέλεσμα το 
www.you.gr  πέτυχε +20,3% αύξηση πωλήσεων, σημαντικά μεγαλύτερη από το εκτιμώμενο ποσοστό αύξησης του Ηλεκτρονικού 
Εμπορίου στην Ελλάδα και σημαντική βελτίωση όλων των e-Commerce δεικτών -  Conversion Rate  + 17%, Bounce Rate -36% σε 
σχέση με πέρυσι – και ικανοποίηση πελατών που φτάνει το  98%.  To you.gr θα συνεχίσει τη συστηματική διεύρυνση του προϊοντικού 
Portfolio, καθώς και τις επενδύσεις σε εργαλεία και αυτοματισμούς.  Το Β΄ εξάμηνο προγραμματίζεται το λανσάρισμα  του νέου 
ανασχεδιασμένου site,  που εκτιμάται ότι θα συμβάλλει σημαντικά στην αναβάθμιση της λειτουργίας και τη βελτιστοποίηση της 
αγοραστικής εμπειρίας των πελατών του.  

 

 

ISquare Α.Ε. 
(Προϊόντα Apple) 
 
Στην αγορά IT της Ελλάδας, το πρώτο εξάμηνο του 2019 παρατηρείται μια σχετική στασιμότητα σε όλες τις κατηγορίες. Ειδικότερα 
παρατηρείται μικρή πτώση στα Smartphones, μείωση στα Tablets, ενώ σταθερή είναι η αγορά των PCs.  Σύμφωνα και με τις αρχικές 
μας προβλέψεις, εκτιμούμε ότι το 2019 θα είναι ένα ακόμα δύσκολο έτος για την αγορά πληροφορικής ειδικότερα.  
 
Για την αγορά της Κύπρου, για το πρώτο εξάμηνο του 2019 παρατηρούμε επίσης μια αρνητική εικόνα. Το 2019 άρχισε πτωτικά σχεδόν 
σε όλες τις κατηγορίες κυρίως λόγω των γεγονότων με την Τουρκία. Ευελπιστούμε η αγορά της Κύπρου να αρχίσει σταδιακά να 
ανακάμπτει και με την έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου η εταιρεία να επιστρέψει στην ανάπτυξη. Εκτιμούμε ότι το 2019 θα είναι ένα 
έτος με μικρή αύξηση της αγοράς και στοχεύουμε και εμείς σαν εταιρεία στην διακράτηση των μεριδίων και των πωλήσεων μας.  
 
Η εταιρεία το πρώτο εξάμηνο του 2019, παρά τη στασιμότητα της αγοράς, παρήγαγε εξαιρετικά αποτελέσματα με αύξηση των 
πωλήσεων 23% και ισχυρή ανάπτυξη σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να καταγράφονται τόσο στα Mac όσο 
και στα iPad άλλα και στα Apple Watch. Επίσης η κερδοφορία της εταιρείας ενισχύθηκε σημαντικά, λόγω της αύξησης των πωλήσεων 
και της προσπάθειας για συγκράτηση των εξόδων. Επίσης η κερδοφορία της εταιρείας ενισχύθηκε και από την αναστροφή των 
έκτακτων προβλέψεων επιπλέον τελών πνευματικών δικαιωμάτων με αναδρομική ισχύ, που είχαν γίνει τον Μάιο του 2018 ,και 
καταργήθηκαν το 2019, οπότε και ενίσχυσαν σημαντικά τα αποτελέσματα της εταιρεία . Έτσι  ολοκληρώθηκε ένα πολύ θετικό πρώτο 
εξάμηνο και έχουν μπει ισχυρές βάσεις για ένα θετικό σύνολο έτους.  
 
Για το δεύτερο εξάμηνο του έτους οι προοπτικές είναι θετικές για την εταιρεία παρά την αναιμική αγορά στην οποία δραστηριοποιείται . 
Αναμένονται νέα προϊόντα στο τελευταίο τρίμηνο του έτους τα οποία, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, θα ενισχύσουν σημαντικά τις 
πωλήσεις μας και θα βοηθήσουν στο θετικό κλείσιμο ακόμα μιας δύσκολης από πλευράς αγοράς χρονιάς. Επίσης το δεύτερο εξάμηνο 
θα συνεχιστούν οι επενδύσεις με εστίαση σε περαιτέρω αναβάθμιση των σημείων πώλησης, δημιουργία νέων προγραμμάτων Apple 
Retail και συνεχή εκπαίδευση των πωλητών σε Ελλάδα και Κύπρο. 
 
Συμπερασματικά το 2019 αναμένεται ακόμα ένα θετικό έτος στην πορεία της εταιρείας με ισχυρή ανάπτυξη στις πωλήσεις και 
περαιτέρω αύξηση των μεριδίων αγοράς της και ισχυροποίηση της θέσης  της  τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο.   
 
 
iStorm Α.Ε. 
(Καταστήματα Λιανικής Apple - Apple Premium Reseller) 

Η iStorm Α.Ε. (www.istorm.gr) δραστηριοποιείται στην αγορά από το 2010 και έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη και λειτουργία 
προτύπων καταστημάτων αποκλειστικά για προϊόντα Apple (Apple Premium Reseller - APR). Τα καταστήματα iStorm προσφέρουν τη 
βέλτιστη εμπειρία του οικοσυστήματος της Apple, καθώς διαθέτουν όλα τα προϊόντα Apple, μια ευρεία ποικιλία περιφερειακών και 
αξεσουάρ, κορυφαία εξυπηρέτηση και τεχνική υποστήριξη, δωρεάν σεμινάρια και προσωπικό με εξειδικευμένη γνώση. Σήμερα 
λειτουργούν  οκτώ (8) συνολικά καταστήματα iStorm. Στην Ελλάδα λειτουργούν 6 καταστήματα, εκ των οποίων τα τέσσερα (4) στην 
Αθήνα, δύο (2) στη Θεσσαλονίκη. Στην Κύπρο λειτουργούν 2 καταστήματα, ένα (1) στο κέντρο της Λευκωσίας και ένα (1) στη μαρίνα 
της Λεμεσού. 

Το 2019 ξεκίνησε θετικά για την εταιρεία παρά τη δύσκολη αγορά και τη χαμηλή κατανάλωση. Το πρώτο εξάμηνο του 2019 έκλεισε με 
αύξηση πωλήσεων 13%, η οποία οφείλεται στην ισχυρή ζήτηση των προϊόντων Apple, καθώς και την προσθήκη του νέου 
καταστήματος στη μαρίνα Λεμεσού που άνοιξε τον Οκτώβριο του 2018. Η iStorm καταγράφει αύξηση σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες 
προϊόντων τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο, στο πρώτο εξάμηνο του έτους. Επίσης σημαντικό ρόλο στην αύξηση των 
πωλήσεων έπαιξε και η πλήρης ανακαίνιση και αναβάθμιση 4 καταστημάτων (Κολωνάκι, Golden Hall, Τσιμισκή & Cosmos) στο νέο 
μοντέλο Apple Premium Reseller Stores της Apple. 

Οι προοπτικές της εταιρείας για το δεύτερο εξάμηνο είναι θετικές. Αναμένουμε να συνεχισθεί η ζήτηση για τα προϊόντα και υπηρεσίες 
της Apple τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο. Η εταιρεία ενισχύει τη ζήτηση με βελτιωμένες προσφορές, νέες υπηρεσίες και πλήρη 
γκάμα τόσο στις λύσεις Apple όσο και σε αξεσουάρ και προϊόντα τρίτων κατασκευαστών που συμπληρώνουν την εμπειρία του 
καταναλωτή.  

Συμπερασματικά, η iStorm Α.Ε. το 2019 στοχεύει να διατηρήσει τη δυναμική του πρώτου εξαμήνου και προσδοκά στην αύξηση 
πωλήσεων και μεριδίων της στην αγορά καθώς και στην ποιοτική αναβάθμιση του δικτύου της.  

 



 

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 

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

 

δ 

- 13 - 

 
B. Κλάδος Λύσεων Πληροφορικής ΙT 

 
Unisystems Α.Ε. 
(Ολοκληρωμένες Λύσεις και Υπηρεσίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών) 
 
 
Η Unisystems στο A’ εξάμηνο 2019 κινήθηκε με σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών της σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 
2018 (από €44 εκατ.  σε  €55 εκατ.  ή αύξηση 27%). Τα έσοδα από δραστηριότητες στο εξωτερικό αυξήθηκαν  κατά 26% και από €17,6 
εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2018 ανήλθαν σε €22,3 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019, ενώ  αποτελούν το  40% των συνολικών εσόδων 
και το 47% των εσόδων από υπηρεσίες. Αντίστοιχα αύξηση παρουσίασαν και οι πωλήσεις στην εγχώρια αγορά και από €26 εκατ. το Α’ 
εξάμηνο του 2018 ανήλθαν σε €33 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019 δηλαδή ανάπτυξη κατά 27%.  
 
Σημαντική επίσης αύξηση είχε και η οργανική κερδοφορία της εταιρείας κυρίως λόγω της βελτίωσης των αστοχιών σε συγκεκριμένα 
μεγάλα έργα σε Ελλάδα και Εξωτερικό. Όπως και στα προηγούμενα χρόνια, η διοίκηση της εταιρίας έδωσε έμφαση στη ανάπτυξη τη 
εταιρείας και την αύξηση του προσωπικού στον τομέα των υπηρεσιών και του λογισμικού, τη μικρή κατά το δυνατό χρήση δανειακών 
κεφαλαίων και την παραγωγή θετικών χρηματοροών.  Η επέκταση στις αγορές του εξωτερικού αποτέλεσε κύριο τομέα επικέντρωσης 
της εταιρείας. Σημαντικές προοπτικές εμφανίζονται πλέον και στην εγχώρια αγορά πληροφορικής τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον 
δημόσιο τομέα. 
 
Το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβασιοποιημένων έργων ανέρχεται σε ύψος  στα €260 εκατ. και αποτελεί σημαντικό παράγοντα 
αειφορίας για την  εταιρεία για τα επόμενα χρόνια. 
 
Η Διοίκηση της εταιρείας συνεχίζει τις οργανωτικές αλλαγές σε επίπεδο Τεχνικής δ/νσης Λογισμικού, οριζοντίων λύσεων και Business 
Development. Έχει δε επικεντρώσει την προσοχή της στη βελτίωση των διαδικασιών ανάπτυξης λογισμικού, ποιότητας και διαχείρισης 
σύνθετων έργων. Επίσης έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη της καινοτομίας και της Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D). 
   
Για τη συνέχεια του οικονομικού έτους 2019 και στο βαθμό που υπάρχουν θετικές εσωτερικές πολιτικές ανάπτυξης από την νέα 
κυβέρνηση,  εκτιμάται  συνέχιση της αύξησης του τζίρου και της βελτίωσης της κερδοφορίας σε σχέση με το 2018 , συνέχιση της 
επέκτασης των πωλήσεων του εξωτερικού, παραγωγή θετικών χρηματοροών, καθώς και αύξηση του συνολικού όγκου ανεκτέλεστων 
συμβάσεων (project bookings).  
 
 

Γ. Κλάδος Ηλεκτρονικών συναλλαγών/πληρωμών  
 

Cardlink Α.Ε. 
(παροχή υπηρεσιών δικτύου τερματικών POS) 
 

To Α’ εξάμηνο 2019 έκλεισε με την Cardlink Α.Ε. να διαχειρίζεται περίπου 230.000 ενεργά τερματικά και σταθερά πάνω από 35.000.000 
συναλλαγές μηνιαίως. Το Α’ εξάμηνο 2019 ήταν μια περίοδος  σταθεροποίησης για την Cardlink όπου δόθηκε σημαντική βαρύτητα στην 
ανάπτυξη και προώθηση νέων προϊόντων.   

Οι πωλήσεις της εταιρείας κατά το Α’ Εξάμηνο κινήθηκαν πτωτικά σε σχέση με το προηγούμενο έτος επηρεαζόμενες από εκπτώσεις 
τζίρου που συμφωνήθηκαν στο Q4 2018 κατά €3 εκατ., απο την ωρίμανση της αγοράς, τον περιορισμό των πωλήσεων εξοπλισμού, και 
την σταθεροποίηση της βάσης των ενεργών POS της εταιρείας στα 230 χιλ. POS. Τα κέρδη της εταιρείας κινήθηκαν καθοδικά σε σχέση 
με το προηγούμενο έτος, κατά €3,4 εκατ. το EBITDA και κατά €2,4 εκατ. το ΕΒΤ, επηρεαζόμενα κυρίως από αυξημένα έξοδα opex για 
την ανάπτυξη νέων προϊόντων και αυξημένα έξοδα συντήρησης των στόλου των POS.  

Για το Β’ εξάμηνο 2019 δεν αναμένεται σημαντική ζήτηση για νέα τερματικά με την έμφαση να δίνεται στην αποτελεσματικότερη 
διαχείριση του στόλου τερματικών με επίκεντρο την καλύτερη εξυπηρέτηση των υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων και συγκράτηση του 
opex. Παράλληλα γίνονται ενέργειες για την μεσοπρόθεσμη βελτίωση του λειτουργικού κόστους, ενώ αναμένεται συνέχιση της αύξησης 
της διείσδυσης των συναλλαγών. Κατά το Β’ εξάμηνο εκτιμάται ότι θα υπάρχει σταδιακά μείωση του ρυθμού πτώσης των κερδών σε 
σχέση με το 2018 και παρόμοια μεγέθη με αυτά του Α’ Εξαμήνου 2019 ( περιθώριο EBT  σε ~ 15%+ επι των πωλήσεων). 

Τέλος, η  εταιρεία έχει ξεκινήσει την υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών και τα πρώτα 
δείγματα θα είναι διαθέσιμα εντός του 2020. 
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Δ. Κλάδος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 
 
ACS Courier Α.Ε. 
(Ταχυμεταφορές) 

Κατά το Α’ εξάμηνο (H1) 2019  η ACS είχε θετική πορεία καθώς τα συνολικά έσοδα της διαμορφώθηκαν σε € 52,6 εκατ. (υψηλότερα 
κατά +5,8% σε σχέση με το 2018). Τα έσοδα από τις υπηρεσίες ταχυμεταφορών παρουσίασαν αύξηση κατά 5,6%, προερχόμενη 
κυρίως από το ηλεκτρονικό εμπόριο, ενώ τα έσοδα από τις υπηρεσίες ταχυδρομείου παρουσίασαν αύξηση κατά 7% σε σχέση με την 
αντίστοιχη περίοδο του 2018 προερχόμενη κυρίως από την προσέλκυση νέων πελατών. Τα κέρδη Ebitda της εταιρείας 
διαμορφώθηκαν σε € 8,1 εκατ. (υψηλότερα κατά 31% από το 2018) ενώ τα ΚΠΦ (EBT)  ανήλθαν σε € 6,8 εκατ. (υψηλότερα κατά 25% 
από το 2018).  

Παράλληλα, κατά το Α’ εξάμηνο του 2019  προχώρησαν και οι εργασίες μελετών και αδειοδότησης των νέων εγκαταστάσεων και του 
νέου Κέντρου Διαλογής  της εταιρείας στην Αττική  στην περιοχή του Αιγάλεω που εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμες περίπου στα τέλη του 
2020 – αρχές 2021. 

Για το  σύνολο του 2019, η ACS αναμένει ανάπτυξη των εσόδων της στις υπηρεσίες Ταχυμεταφορών, σταθερότητα και μικρή άνοδο 
στις υπηρεσίες Ταχυδρομείου και ανάπτυξη στο σύνολο των εσόδων σε σχέση με το 2018. Η δραστηριότητα των ταχυμεταφορών 
εκτιμάται ότι θα συνεχίζει να επηρεάζεται θετικά από την ανάπτυξη του e-commerce ενώ η δραστηριότητα του ταχυδρομείου θα 
επηρεάζεται αρνητικά από την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Έτσι για το σύνολο του 2019 εκτιμάται ότι η ACS  θα 
παρουσιάσει  ήπια αύξηση του συνολικού κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας της σε σχέση με το 2018. 

 

Ε. Κλάδος ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας και λοιπές Δραστηριότητες(Quest Holding) 
 
 
Quest Energy Α.Ε. 
(Αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα) 

H εταιρεία, κατά το Α’ εξάμηνο του 2019 παρουσίασε σημαντική αύξηση - διπλασιασμό των μεγεθών της που οφείλεται στις επενδύσεις 
και τον  διπλασιασμό των εγκατεστημένης ισχύος  που έγιναν στα τέλη του 2018. 

Η στρατηγική της εταιρείας προέβλεπε την σταδιακή αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος των εν λειτουργία σταθμών της στα 20ΜW, 
μέσω εξαγοράς λειτουργούντων φωτοβολταϊκών σταθμών, κάτι που επιτεύχθηκε ήδη κατά τον Ιούλιο του 2019. 

Με και την ολοκλήρωση της εξαγοράς φωτοβολταϊκού σταθμού εγκατεστημένης ισχύος 12ΜW  την 23η Ιουλίου 2019,  η Quest Energy 
ενίσχυσε περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο, των εν λειτουργία  φωτοβολταϊκών  σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, και πλέον η 
συνολική ισχύς του ανέρχεται σε 25,2MW.  

Κύρια στρατηγική στόχευση της εταιρείας  τα επόμενα 1-2 έτη αποτελεί πλέον η περαιτέρω αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος των εν 
λειτουργία σταθμών της, μέσω εξαγοράς λειτουργούντων φωτοβολταϊκών σταθμών, οι οποίοι πληρούν καθορισμένα τεχνικοοικονομικά 
κριτήρια άνω των 30ΜW . 

Παράλληλα, η εταιρεία αξιολογεί νέες τεχνολογίες και αγορές στο χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες αναπτύσσονται σταδιακά 
και αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο την επόμενη πενταετία, τόσο στον τρόπο χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας  όσο και 
στη διαχείριση αυτής.  
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Tα βασικότερα μεγέθη των οικονομικών αποτελεσμάτων του Α’ Εξαμήνου 2019 ανά κλάδο δραστηριότητας του Ομίλου και η μεταβολή 
τους από την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

6M 2019  (€ x 1.000)
Προϊόντα 

Πληροφορικής

Υπηρεσίες 

Πληροφορικής

Ταχυδρομικές 

Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές 

Συναλλαγές

Παραγωγή 

Ενέργειας ΑΠΕ

Μη 

κατανεμηθέντα
Σύνολο

Συνολικές μεικτές πωλήσεις ανά τομέα 148.617 55.364 52.713 16.557 2.405 - 275.656

Εσωτερικές πωλήσεις μεταξύ τομέων (15.937) (629) (739) (89) (84) (1) (17.478)

Σύνολο Πωλήσεων 132.681 54.735 51.974 16.468 2.321 (1) 258.178

EBITDA 4.974 2.828 8.295 7.234 1.842 471 25.645

% Πωλήσεων 3,7% 5,2% 16,0% 43,9% 79,4% - 9,9%

Κέρδη προ φόρων (EBT) 2.760 1.694 6.887 2.749 763 436 15.289

% Πωλήσεων 2,1% 3,1% 13,3% 16,7% 33% - 5,9%

Κέρδη μετά από φόρους (EAT) 2.020 844 4.897 1.870 623 447 10.701

Κέρδη μετά από φόρους και ΔΜ (EAT & NCI) 10.419

6M 2018  (€ x 1.000)
Προϊόντα 

Πληροφορικής

Υπηρεσίες 

Πληροφορικής

Ταχυδρομικές 

Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές 

Συναλλαγές

Παραγωγή 

Ενέργειας ΑΠΕ

Μη 

κατανεμηθέντα
Σύνολο

Συνολικές μεικτές πωλήσεις ανά τομέα 127.327 43.631 49.802 21.282 1.092 - 243.134

Εσωτερικές πωλήσεις μεταξύ τομέων (11.771) (601) (677) (10) (92) (1) (13.151)

Σύνολο Πωλήσεων 115.556 43.030 49.126 21.273 1.000 (1) 229.983

EBITDA* 1.121 1.131 6.321 10.690 725 229 20.218

% Πωλήσεων 0,8% 2,1% 12,2% 64,9% 31,2% - 8,8%

Κέρδη προ φόρων (EBT) 35 295 5.513 5.143 623 235 11.843

% Πωλήσεων 0,0% 0,5% 10,6% 31,2% 27% - 5,1%

Κέρδη μετά από φόρους (EAT) (282) 177 3.789 3.479 532 210 7.904

Κέρδη μετά από φόρους και ΔΜ (EAT & NCI) 7.386

Μεταβολή 2019/2018 %
Προϊόντα 

Πληροφορικής

Υπηρεσίες 

Πληροφορικής

Ταχυδρομικές 

Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές 

Συναλλαγές

Παραγωγή 

Ενέργειας ΑΠΕ
Μη κατανεμηθέντα Σύνολο

Σύνολο Πωλήσεων 14,8% 27,2% 5,8% -22,6% - 28,8% 12,3%

EBITDA* - - 31,2% -32% - - 26,8%

Κέρδη προ φόρων (EBT) - - 24,9% -46,5% 22,4% 86,0% 29,1%
Κέρδη μετά από φόρους (EAT) - - 29,2% -46,2% 17,1% - 35,4%
Κέρδη μετά από φόρους και ΔΜ (EAT & NCI) 41,1%

* EBITDA : Κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων  

Η Μητρική Εταιρεία περιλαμβάνεται στις λοιπές μη κατανεμηθείσες δραστηριότητες. 

 

Β) Γεγονότα μετά την 30η Ιουνίου 2019 

 

Εξαγορά φωτοβολταϊκού σταθμού 

 
Η κατά 100% έμμεση θυγατρική της Εταιρείας "Quest Πύλου Ενεργειακή Μ.Α.Ε.», εξαγόρασε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της 
εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΓΕΩΡΓΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΝΗΓΟΣ» με διακριτικό τίτλο «ΚΥΝΗΓΟΣ Α.Ε.» 
έναντι τιμήματος € 21,3 εκατ. πλέον ανάληψης καθαρού δανεισμού €3,3 εκατ.. Το τίμημα καλύφθηκε κατά €6,3 εκατ. από ίδια κεφάλαια 
και κατά €15 εκατ. από τραπεζικό δανεισμό. 
 
Η εταιρεία «ΚΥΝΗΓΟΣ Α.Ε.» διαθέτει φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 11,963 MW, στο Δήμο Πύλου – 
Νέστορος της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ο οποίος συνδέεται στο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ιδιόκτητου 
υποσταθμού ανύψωσης τάσης. 
 
Με την ανωτέρω εξαγορά, o ενεργειακός τομέας του Ομίλου Quest (Quest Energy A.E.) διαθέτει 25,2MW εγκατεστημένη ισχύ σταθμών 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. 
 
 

Εισαγωγή δωρεάν μετοχών από διάσπαση (split) μετοχών της Εταιρείας 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιουνίου 2019, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τη 
μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30 Ευρώ σε 0,10 Ευρώ και την ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού των 
μετοχών από 11.913.632 σε 35.740.896 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές (split) και διανομή δωρεάν μετοχών στους Μετόχους 
με αναλογία αντικατάστασης 3 νέες προς 1 παλαιά. Οι  νέες 23.827.264 μετοχές διανεμήθηκαν δωρεάν στους μετόχους της Εταιρείας.  
 
Μετά την ως άνω εταιρική μεταβολή, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας παραμένει στο ύψος των 3.574.089,60 Ευρώ, διαιρούμενο σε 
35.740.896 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής 0,10 Ευρώ. Την 19 Ιουλίου 2019 καταχωρήθηκε στο 
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1797104 η με αριθμό πρωτοκόλλου 76330/19-07-2019 απόφαση 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, παρ. 1 του καταστατικού της 
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Εταιρείας. Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστήριου Αθηνών κατά τη συνεδρίαση της την 25 Ιουλίου 2019 ενέκρινε την 
εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Εταιρείας που προκύπτουν σύμφωνα με τα ανωτέρω. Με απόφαση της 
Εταιρείας, ορίστηκαν τα εξής: α) ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στο split μετοχών ορίστηκε η 30 Ιουλίου 2019. 
Από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές της Εταιρείας ήταν διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τη νέα ονομαστική αξία, 
ήτοι, 0,10 Ευρώ ανά μετοχή, χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στη εν λόγω διανομή δωρεάν μετοχών, και η τιμή εκκίνησης των μετοχών 
της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών διαμορφώθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με 
την υπ’ αριθμόν 26 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει, και β) δικαιούχοι στην παραπάνω 
εταιρική πράξη ήταν οι μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την 
31.07.2019. Η έναρξη της διαπραγμάτευσης των 23.827.264 νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίστηκε η 02.08.2019. Από 
την ίδια ημερομηνία οι ανωτέρω μετοχές πιστωθήκαν στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξίων των μετόχων στο Σ.Α.Τ.  
 
 
Δεν προέκυψαν άλλα σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία σύνταξης της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. 
 
 
 

Γ) Περιγραφή κυριότερων κινδύνων για το Β΄ εξάμηνο του 2019 

Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι  

Οι παρακάτω κίνδυνοι επηρεάζονται σημαντικά από τους επιβαλλόμενους ελέγχους κεφαλαίων καθώς και το μακροοικονομικό και 
χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα, όπως αναλύθηκαν παραπάνω.  

α) Πιστωτικός κίνδυνος  

Ο πιστωτικός κίνδυνος συνίσταται στην πιθανότητα κάποιος αντισυμβαλλόμενος να προκαλέσει στον Όμιλο και στην Εταιρεία οικονομική 
ζημιά εξαιτίας της αθέτησης των συμβατικών του υποχρεώσεων.  

Ο μέγιστος πιστωτικός κίνδυνος στον οποίο είναι εκτεθειμένοι ο Όμιλος και η Εταιρεία, κατά την ημερομηνία κατάρτισης της 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, είναι η λογιστική αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών τους στοιχείων. Τα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία που έχουν κατηγοριοποιηθεί ως διαθέσιμα προς πώληση αφορούν τοποθετήσεις σε αμοιβαία κεφάλαια και 
αυτά που έχουν κατηγοριοποιηθεί σε χρηματοοικονομικά στοιχεία διακρατούμενα μέχρι τη λήξη αφορούν σε έντοκα γραμμάτια 
Ελληνικού δημοσίου. Αυτές οι κατηγορίες χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων εκτιμάται ότι δεν εκθέτουν τον Όμιλο και την 
Εταιρεία σε σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο.  

Οι αθετημένες πληρωμές από πελάτες είναι μέγεθος το οποίο μπορεί ενδεχόμενα να επηρεάσει αρνητικά την ομαλή ρευστότητα του 
Ομίλου και της Εταιρείας. Λόγω όμως του μεγάλου αριθμού πελατών και της διασποράς της πελατειακής βάσης του Ομίλου, δεν 
υπάρχει συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση με τις απαιτήσεις αυτές. Συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου θεωρείται ότι 
υπάρχει για ποσά εισπρακτέα από το δημόσιο τομέα.  

Ο Όμιλος και η Εταιρεία εφαρμόζουν συγκεκριμένη πιστωτική πολιτική που έχει ως άξονες αφενός τον έλεγχο πιστοληπτικής 
ικανότητας των πελατών και αφετέρου την προσπάθεια αποτελεσματικής διαχείρισης των απαιτήσεων πριν αυτές καταστούν 
ληξιπρόθεσμες αλλά και όταν αυτές καταστούν εκπρόθεσμες ή επισφαλείς. Για την παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου, οι 
πελάτες ομαδοποιούνται ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν, τα πιστωτικά χαρακτηριστικά τους, την ενηλικίωση των απαιτήσεών 
τους και τα τυχόν προηγούμενα προβλήματα εισπραξιμότητας που έχουν επιδείξει. Οι πελάτες που θεωρούνται επισφαλείς, 
επανεκτιμώνται σε κάθε ημερομηνία κατάρτισης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και για τη ζημία που εκτιμάται ότι θα προκύψει 
από αυτές, σχηματίζεται σχετική πρόβλεψη απομείωσης.  

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα θεωρούνται επίσης στοιχεία με σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο, καθώς οι τρέχουσες  
μακροοικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα (κυρίως τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια) ασκούν πίεση στις εγχώριες τράπεζες. Το 
μεγαλύτερο μέρος των ταμειακών διαθεσίμων του Ομίλου είναι διαθέσιμα σε ελληνικές τράπεζες  ή επενδυμένα κυρίως  μέσω αυτών.  

β) Κίνδυνος ρευστότητας  

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο ο Όμιλος ή η Εταιρεία να μην μπορέσουν να εκπληρώσουν τις χρηματοοικονομικές 
τους υποχρεώσεις όταν απαιτείται. Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, μέσω της διαθεσιμότητας επαρκών 
ταμειακών διαθεσίμων ή/και πιστωτικών ορίων, που διασφαλίζουν την εκπλήρωση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων με λήξη 
στους επόμενους 12 μήνες. Για την παρακολούθηση και αντιμετώπιση του κινδύνου ρευστότητας, ο Όμιλος ετοιμάζει προβλέψεις 
ταμειακών ροών σε τακτική βάση.  

γ) Κίνδυνος αγοράς  

Ο κίνδυνος αγοράς δημιουργείται από το ενδεχόμενο οι αλλαγές στις τιμές της αγοράς, όπως σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια 
και τιμές μετοχών, να επηρεάσουν τη διακύμανση της αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων που κατέχουν ο Όμιλος και η Εταιρεία. Η 
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διαχείριση του κινδύνου της αγοράς συνίσταται στην προσπάθεια του Ομίλου και της Εταιρείας να διαχειρίζονται και να ελέγχουν την 
έκθεσή τους σε αποδεκτά όρια.  

Οι επιμέρους κίνδυνοι που συνθέτουν τον κίνδυνο αγοράς και οι πολιτικές διαχείρισής τους από τον Όμιλο και την Εταιρεία 
περιγράφονται παρακάτω:  

i. Κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων  

Ο κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων συνίσταται στην πιθανότητα η εύλογη αξία των μελλοντικών χρηματοροών ενός 
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου να παρουσιάσει διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών στα επιτόκια της αγοράς. Η έκθεση του 
Ομίλου στον κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων σχετίζεται πρωταρχικά με το μακροπρόθεσμο δανεισμό του Ομίλου. Ο Όμιλος 
διαχειρίζεται τον κίνδυνο διακύμανσης επιτοκίων μέσω δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε 
σταθερού επιτοκίου αν χρειαστεί. Ο κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τα μακροπρόθεσμα δάνεια. Δάνεια με 
σταθερό επιτόκιο εκθέτουν τον όμιλο σε κίνδυνο ταμειακών ροών. Δάνεια με σταθερό επιτόκιο εκθέτουν τον Όμιλο σε κίνδυνο 
μεταβολής της εύλογης αξίας.  

ii. Συναλλαγματικός κίνδυνος  

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

(δ)  Διαχείριση Κεφαλαίου 

Ο πρωταρχικός στόχος του Ομίλου και της Εταιρείας σχετικά με τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι η διασφάλιση της διατήρησης 
ισχυρής πιστοληπτικής ικανότητας και υγειών κεφαλαιακών δεικτών με σκοπό την υποστήριξη της επιχειρησιακής λειτουργίας τους και 
τη μεγιστοποίηση της αξίας προς όφελος των μετόχων.  

Ο Όμιλος και η Εταιρεία διαχειρίζονται την κεφαλαιακή διάρθρωση και πραγματοποιούν προσαρμογές προκειμένου να εναρμονίζονται 
με τις αλλαγές στο οικονομικό περιβάλλον. Για τη διατήρηση ή την προσαρμογή της κεφαλαιακής διάρθρωσης, ο Όμιλος και η Εταιρεία 
ενδέχεται να προσαρμόσουν την πληρωμή μερίσματος στους μετόχους, να επιστρέψουν κεφάλαιο στους μετόχους ή να εκδώσουν νέες 
μετοχές. 

(ε) Μακροοικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα - Έλεγχοι κεφαλαίων  

Το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα εμφανίζει συνεχή σημάδια σταθεροποίησης, όπως 
καταδεικνύεται από την επιτυχή ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος και τη δημοσίευση της τρίτης έκθεσης αξιολόγησης της 
προόδου της χώρας, υπό το πλαίσιο ενισχυμένης εποπτείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την 5 Ιουνίου 2019. Οι έλεγχοι κεφαλαίων 
που αρχικώς επιβλήθηκαν στη χώρα την 28 Ιουνίου 2015 καταργήθηκαν με το αρ.86 του Ν.4624/29.8.2019.   
 
Η Διοίκηση εκτιμά συνεχώς τον πιθανό αντίκτυπο τυχόν αλλαγών στο μακροοικονομικό και χρηματοπιστωτικό περιβάλλον στην 
Ελλάδα έτσι ώστε να εξασφαλίσει ότι θα ληφθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες και τα μέτρα προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι 
τυχόν επιπτώσεις στις δραστηριότητες του Ομίλου στην Ελλάδα. Η Διοίκηση δεν είναι σε θέση να προβλέψει με ακρίβεια τις πιθανές 
εξελίξεις στην ελληνική οικονομία, ωστόσο με βάση την αξιολόγησή της, έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν απαιτούνται 
πρόσθετες προβλέψεις απομείωσης των χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου κατά 
την 30 Ιουνίου 2019. Παρ’ όλα αυτά η Διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις της, προκειμένου να 
διασφαλίσει ότι λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα και ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις 
δραστηριότητες της Εταιρείας και του Ομίλου. 

    Μη Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι 

Παράλληλα με τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, ο Όμιλος εστιάζει και σε μη χρηματοοικονομικούς κινδύνους που συνδέονται με 
συγκεκριμένα  θέματα,  που έχουν αναγνωρισθεί ως ουσιαστικά στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης. Τα θέματα αυτά αφορούν  στην 
πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και την εφαρμογή των πολιτικών της εταιρικής διακυβέρνησης, το ανθρώπινο δυναμικό, τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη δραστηριότητα των εταιρειών, την εφοδιαστική αλυσίδα και την εξελικτική πορεία των εταιρειών στο 
πλαίσιο της αγοράς που δραστηριοποιούνται. 

Οι επιδράσεις που αφορούν στις περιοχές αυτές, αναλύονται περαιτέρω στην ενότητα Μη Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι της έκθεσης 
αυτής.  
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(α) Κίνδυνος για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων 

Οι εταιρείες αντιμετωπίζουν κινδύνους αναφορικά με την ασφάλεια των συστημάτων και υποδομών τους, που θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν την ακεραιότητα και την ασφάλεια οποιασδήποτε μορφής πληροφοριών που διαχειρίζονται, όπως προσωπικά δεδομένα 
πελατών, συνεργατών ή υπαλλήλων και εμπιστευτικές εταιρικές πληροφορίες.  

Η Εταιρεία συλλέγει, αποθηκεύει και χρησιμοποιεί δεδομένα κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της και τα προστατεύει με βάση τη 
νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.  

Στις 27 Απριλίου 2016, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκριναν τον κανονισμό για την προστασία των 
δεδομένων (ΕΕ) (2016/679) ("κανονισμός για την προστασία δεδομένων"). Ο Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων περιλαμβάνει 
εκτεταμένες υποχρεώσεις για τις εταιρείες σε σχέση με διαδικασίες και μηχανισμούς επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων και σε περιπτώσεις παραβίασης επιτρέπει στις εποπτικές Αρχές να επιβάλλουν 
πρόστιμα μέχρι 4% του ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών του Ομίλου (ή Ευρώ 20 εκατ. όποιο είναι μεγαλύτερο). Ο Κανονισμός για 
την προστασία των δεδομένων τέθηκε σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018 μετά από μια μεταβατική περίοδο δύο ετών. 

Προκειμένου να περιορίσει τους σχετικούς κινδύνους, ο Όμιλος εντός του 2018 είχε συστήσει τη Διεύθυνση Προστασίας Δεδομένων 
που αναπτύσσει όλες τις αναγκαίες πολιτικές και διαδικασίες, επιβλέπει την εφαρμογή τους, σχεδιάζει νέα συστήματα και υποδομές 
ασφάλειας και αξιολογεί την αποτελεσματικότητά τους και την συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων. 

(β) Προσδιορισμός των εύλογων 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 κατάρτισης 
των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.   

Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές προσδιορίζεται με τη χρήση 
τεχνικών αποτίμησης και παραδοχών που στηρίζονται σε δεδομένα της αγοράς κατά την ημερομηνία κατάρτισης της 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. 

Η ονομαστική αξία των εμπορικών απαιτήσεων, μείον τη σχετική πρόβλεψη, εκτιμάται ότι προσεγγίζει την εύλογη αξία τους.  Οι εύλογες 
αξίες των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για σκοπούς εμφάνισής τους στη χρηματοοικονομική πληροφόρησης υπολογίζονται με 
βάση την παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών που προκύπτουν από συγκεκριμένες συμβάσεις χρησιμοποιώντας το 
τρέχον επιτόκιο το οποίο είναι διαθέσιμο για τον Όμιλο για χρήση παρόμοιων χρηματοπιστωτικών μέσων. 
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Συναλλαγές που διενεργήθηκαν μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεόμενων μερών αυτής 

1/1/2019 έως 

30/6/2019

1/1/2018 έως 

30/6/2018

1/1/2019 έως 

30/6/2019

1/1/2018 έως 

30/6/2018

i) Πωλήσεις

Πωλήσεις αγαθών προς: 2.396 2.511 - -

  -Λοιπές συνδεόμενες 2.396 2.511 - -

Πωλήσεις υπηρεσιών προς: 766 597 542 501

  -Unisystems Group - - 255 252

  -Info Quest Technologies - - 133 132

  -ACS - - 42 24

  -iStorm - - 9 6

  -iSquare - - 49 46

  -Λοιπές άμεσες θυγατρικές - - 49 37

  -Λοιπές έμμεσες θυγατρικές 11 22 - -

  -Λοιπές συνδεόμενες 754 576 4 4

Μερίσματα - 430 5.542 3.432

  -ACS - - 4.000 2.000

  -iStorm - - 1.002 1.002

  -Λοιπές έμμεσες θυγατρικές - - 108 -

  -Λοιπές συνδεόμενες - 430 432 430

3.162 3.537 6.083 3.933

ii) Αγορές

Αγορές αγαθών από: - - - -

  -Λοιπές συνδεόμενες - - - -

Αγορές υπηρεσιών από: 907 898 85 86

  -Unisystems - - 17 16

  -Info Quest Technologies - - 21 24

  -Λοιπές έμμεσες θυγατρικές 24 27 - -

  -Λοιπές συνδεόμενες 883 871 46 46

907 898 85 86

iii) Παροχές προς τη Διοίκηση

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών & μελών της 

διοίκησης
1.708 1.734 78 36

1.708 1.734 78 36

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

30/6/2019 31/12/2018 30/6/2019 31/12/2018

Απαιτήσεις από:

  -Unisystems Group - - 93 96

  -Info Quest Technologies - - 15 19

  -ACS - - 7 7

  -iSquare - - 10 10

  -Λοιπές άμεσες θυγατρικές - - 42 2.012

  -Λοιπές έμμεσες θυγατρικές 31 16 29 12

  -Λοιπές συνδεόμενες 2.770 2.503 16 16

2.801 2.519 213 2.173

Υποχρεώσεις προς :

  -Info Quest Technologies - - 3 3

  -Λοιπές έμμεσες θυγατρικές 15 24 - -

  -Λοιπές συνδεόμενες 96 60 2 2

111 84 274 5

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

vi)   Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της 

διοίκησης
- - - -

Η ΕΤΑΙΡΙΑO ΟΜΙΛΟΣ

 

 

Στο πλαίσιο της υιοθέτησης του ΔΠΧΑ 16, οι υποχρεώσεις από μισθώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη 
αναλύονται ως εξής: 

30/6/2019 31/12/2018 30/6/2019 31/12/2018

BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π.

Υποχρεώσεις από μισθώσεις αρχικό υπόλοιπο 11.675 - 619 -

Πληρωμές μισθώσεων (782) - (46) -

Τροποποιήσεις συμβάσεων 143 (2)

Τόκοι μισθώσεων 227 - 12 -

Υποχρεώσεις από μισθώσεις τελικό υπόλοιπο 11.263 - 583 -

O ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Με τιμή, 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Ακριβές απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Θεόδωρος Φέσσας 

Πρόεδρος  
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Η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Quest Συμμετοχών 
A.E. την 10η Σεπτεμβρίου 2019 και έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.quest.gr, όπου και θα παραμείνει 
στη διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 10 ετών από την ημερομηνία της σύνταξης και δημοσίευσης 
της. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                        Ο Διευθύνων Σύμβουλος                           Το Μέλος του Δ.Σ.                         
                                                                                                             
 
 
 
 
Θεόδωρος Φέσσας                                           Απόστολος Γεωργαντζής                            Μάρκος Μπιτσάκος       
  ΑΔΤ. ΑE 106909                                                    ΑΔΤ. Φ 090096                                     ΑΔΤ. ΑΑ 079768  
                                                                                                                             

 

 

Ο Δ/ντής Χρηματοοικονομικού Ελέγχου Ομίλου                                                                  Η Δ/ντρια Λογιστηρίου 
 
 
 
 
Δημήτρης Παπαδιαμαντόπουλος                                                                              Κωνσταντινιά Αναγνωστοπούλου 
         ΑΔΤ. ΑΑ 061032                                                                                                          ΑΔΤ. ΑΜ 593749 
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0079032- Α' ΤΑΞΗΣ                                                                               ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0002601-Α' ΤΑΞΗΣ 

                                             

 

 

 

 

 

 

http://www.quest.gr/
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Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» 

Εισαγωγή  

 

Έχουμε επισκοπήσει τη συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης  
της Εταιρείας «Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» της 30ης Ιουνίου 2019 και τις σχετικές  συνοπτικές εταιρικές και 
ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων, συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της 
εξάμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν 
την ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας 
οικονομικής έκθεσης του Ν.3556/2007.  

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ 34»). 
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα επί της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με 
βάση την επισκόπησή μας. 

 

Εύρος επισκόπησης  

 

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκόπησης (ΔΠΑΕ) 2410 “Επισκόπηση 
ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας”. Η επισκόπηση 
της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στην υποβολή διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως σε 
πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων 
διαδικασιών επισκόπησης. Η επισκόπηση έχει ουσιωδώς μικρότερο εύρος από τον έλεγχο, ο οποίος διενεργείται σύμφωνα με 
τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να 
αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα που θα μπορούσαν να 
εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου. 

 

Συμπέρασμα 

 

Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας έκανε να πιστεύουμε ότι η 
συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, 
σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 
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Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

 

Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε ουσιώδη ασυνέπεια ή σφάλμα στις δηλώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και στις 
πληροφορίες της εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 5 του Ν. 
3556/2007, σε σχέση με τη συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 

 

 

 

                                                                                                 Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2019 

 

 

 

 

 

 

ΠραϊσγουωτερχαουςΚούπερς                                              O ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία 

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 

Λεωφ. Κηφισίας 268 

152 32 Χαλάνδρι                                                                             Δημήτρης Σούρμπης 

ΑΜ ΣΟΕΛ 113                                                                                               ΑΜ ΣΟΕΛ  16891    

 



 

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 

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

 

δ 

- 24 - 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

  

Σημείωση 30/6/2019 31/12/2018 30/6/2019 31/12/2018

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό

Ενσώματα πάγια 7 61.243 65.540 7.571 7.601

Δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων 28 20.980 - 617 -

Υπεραξία 8 32.222 31.649 - -

Λοιπά Άυλα περιουσιακά στοιχεία 9 4.119 4.706 12 21

Επενδύσεις σε ακίνητα 10 2.821 2.825 - -

Επενδύσεις σε θυγατρικές 11 - - 69.880 64.435

Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 12 173 173 - -

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρούμενα στο αποσβεσμένο κόστος 13 4.042 4.334 3.601 3.976

Απαιτήσεις από συμβάσεις με πελάτες 1.327 1.535 - -

Απαιτήσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 2.304 - - -

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 13.449 11.191 - -

Μακροπρόθεσμες φορολογικές απαιτήσεις 27 12.706 12.706 12.706 12.706

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 1.351 1.421 28 28

156.738 136.081 94.416 88.766

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Αποθέματα 27.751 26.376 -  -

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 122.051 88.788 1.742 2.275

Απαιτήσεις από συμβάσεις με πελάτες 18.552 12.168 -  -

Απαιτήσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 176 - -  -

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρούμενα στο αποσβεσμένο κόστος 13 66 43 -  -

Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα -  3 -  -

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρούμενα στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 14 4.217 4.071 16 16

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 4.862 3.199 18 13

Ταμιακά διαθέσιμα, ισοδύναμα και δεσμευμένες τραπεζικές καταθέσεις 58.430 63.164 4.294 3.611

236.106 197.811 6.070 5.916

Σύνολο Ενεργητικού 392.844 333.892 100.486 94.682

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους 

Μετοχικό κεφάλαιο 15 3.574 3.574 3.574 3.574

Αποθεματικό υπέρ το άρτιο 106 106 106 106

Λοιπά αποθεματικά 7.982 7.982 11.019 11.019

Αδιανέμητα κέρδη 138.164 127.747 83.904 78.456

149.827 139.409 98.603 93.153

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 1.047 765 - -

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 150.872 140.173 98.603 93.153

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δάνεια 16 4.559 9.227 -  -

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 9.969 8.474 624 635

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 9.633 9.225 24 22

Επιχορηγήσεις 518 563 -  -

Υποχρεώσεις από συμβάσεις με πελάτες 13.066 10.593 -  -

Υποχρεώσεις από μισθώσεις δικαιωμάτων χρήσης περιουσιακών στοιχείων 29 20.289 - 541 -

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 6.326 8.827 57 44

64.361 46.909 1.247 701

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 87.151 108.879 555 826

Υποχρεώσεις από συμβάσεις με πελάτες 20.236 2.821 -  -

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 7.170 659 -  -

Δάνεια 16 56.254 28.214 -  -

Κρατικές επιχορηγήσεις 74 114 -  -

Παράγωγα χρηματοοικονομικά προιόντα 32 - -  -

Υποχρεώσεις από μισθώσεις δικαιωμάτων χρήσης περιουσιακών στοιχείων 29 3.517 - 81 -

Βραχυχρόνιες προβλέψεις για λοιπές υποχρεώσεις και έξοδα 3.177 6.123 -  -

177.612 146.810 636 826

Σύνολο υποχρεώσεων 241.972 193.719 1.883 1.527

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 392.844 333.892 100.486 94.682

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 29 έως 58 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συνοπτικής ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης. 



 

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 

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

 

δ 

- 25 - 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019 - ΟΜΙΛΟΣ 

 

01/01/2019-30/6/2019 01/01/2018-30/6/2018

Σημείωση

Πωλήσεις 6 258.178 229.983

Κόστος Πωληθέντων (214.642) (189.914)

Μικτό Κέρδος 43.536 40.069

Έξοδα διάθεσης (12.885) (13.171)

Έξοδα διοίκησης (14.558) (14.132)

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκμετάλευσης 1.166 917

Λοιπά κέρδη / (ζημίες) καθαρά 77 432

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 17.337 14.116

Χρηματοοικονομικά έσοδα 405 143

Χρηματοοικονομικά έξοδα (2.454) (2.446)

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (2.048) (2.303)

Κέρδη από συγγενείς επιχειρήσεις (μετά από 

φόρο και Μη-ελέγχουσες συμμετοχές)
12 - 30

Κέρδη προ φόρων 15.289 11.843

 Φόρος εισοδήματος 20 (4.588) (3.939)

Κέρδη/ (ζημίες) περιόδου μετά φόρων  10.701 7.904

Κατανεμόμενα σε :

Μετόχους της μητρικής 10.420 7.387

Μη-ελέγχουσες συμμετοχές 281 518

10.701 7.904

Κέρδη/ (Ζημίες) ανά μετοχή που αναλογούν 

στους μετόχους της μητρικής για την 

περίοδο (εκφρασμένα σε € ανά μετοχή)

Βασικά 

0,2915 0,2067

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 29 έως 58 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συνοπτικής ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης. 

 

 



 

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 

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

 

δ 

- 26 - 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019 – ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

01/01/2019-30/6/2019 01/01/2018-30/6/2018

Σημείωση

 

Πωλήσεις - -

Κόστος Πωληθέντων - -

Μικτό Κέρδος - -

Έξοδα διάθεσης - -

Έξοδα διοίκησης (750) (834)

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκμετάλευσης 6.135 4.044

Λοιπά κέρδη / (ζημίες) καθαρά 61 -

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 5.446 3.210

Χρηματοοικονομικά έσοδα 6 27

Χρηματοοικονομικά έξοδα (14) (1)

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (8) 26

Κέρδη/ (ζημίες) προ φόρων 5.438 3.237

 Φόρος εισοδήματος 20 10 (24)

Κέρδη/ (ζημίες) περιόδου, μετά 

φόρων  (από συνεχιζόμενες - 

διακοπτόμενες δραστηριότητες)

5.448 3.212

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

1/1/2019 έως 

30/6/2019

1/1/2018 έως 

30/6/2018

1/1/2019 έως 

30/6/2019

1/1/2018 έως 

30/6/2018

Καθαρά κέρδη / (ζημιές) περιόδου 10.701 7.904 5.448 3.212

Λοιπά Συνολικά έσοδα / (ζημιές) μετά από 

φόρους

Κέρδη / (ζημίες) που ενδεχόμενα θα 

επηρεάσουν την Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων χρήσης στο μέλλον

- - - -

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζημιές) 

περιόδου μετά από φόρους
10.701 7.904 5.448 3.212

Τα οποία αναλογούν σε :

Μετόχους της μητρικής 10.420 7.387

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 281 518

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 Οι σημειώσεις στις σελίδες 29 έως 58 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συνοπτικής ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης. 



 

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 

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

 

δ 

- 27 - 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

Σύνολο Ιδίων 

Μετοχικό 

κεφάλαιο

Λοιπά 

αποθέματικα

Αδιανέμητα 

Κέρδη
Ίδιες μετοχές Σύνολο Κεφαλαίων

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Υπόλοιπο 1 Iανουαρίου 2018 8.207 8.016 112.957 - 129.181 (450) 128.731

Καθαρά κέρδη / (ζημιές) χρήσης - - 18.763 - 18.763 1.266 20.028

Λοιπά συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / 

(ζημιές) περιόδου μετά από φόρους
- - (160) - (160) - (160)

Ενσωμάτωση νέων θυγατρικών και 

μεταβολή ποσοστών σε ήδη 

υπάρχουσες

- - (15) - (15) - (15)

Συναλλαγματικές διαφορές - (34) - - (34) - (34)

Εξαγορά δικαιωμάτων μειοψηφίας - - - - - - -

Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου (4.527) - - - (4.527) - (4.527)

Εφαρμοφή ΔΠΧΑ 9 - - (3.797) - (3.797) (51) (3.848)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2018 3.680 7.982 127.747 - 139.410 765 140.174

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 3.680 7.982 127.747 - 139.410 765 140.174

Καθαρά κέρδη / (ζημιές) περιόδου - - 10.419 - 10.419 282 10.701

Ενσωμάτωση νέων θυγατρικών και 

μεταβολή ποσοστών σε ήδη 
- - (1) - (1) - (1)

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2019 3.680 7.982 138.164 - 149.827 1.047 150.874

Σύνολο Ιδίων 

Μετοχικό 

κεφάλαιο

Λοιπά 

αποθέματικα

Αδιανέμητα 

Κέρδη
Ίδιες μετοχές Κεφαλαίων

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Υπόλοιπο 1 Iανουαρίου 2018 8.207 11.019 78.027 - 97.253

Καθαρά κέρδη / (ζημιές) χρήσης - - 430 - 430

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / 

(ζημιές) χρήσης μετά από φόρους
- - (1) - (1)

Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου (4.527) - - - (4.527)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2018 3.680 11.019 78.456 - 93.153

- - - -

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 3.680 11.019 78.456 - 93.153

Καθαρά κέρδη / (ζημιές) περιόδου - - 5.448 - 5.448

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2019 3.680 11.019 83.904 - 98.603

Αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής

Αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής

Μη-

ελέγχουσες 

συμμετοχές

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 29 έως 58 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συνοπτικής ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης. 



 

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 

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

 

δ 

- 28 - 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 

Σημείωση
01/01/2019-

30/6/2019

01/01/2018-

30/6/2018

01/01/2019-

30/6/2019

01/01/2018-

30/6/2018

Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων 15.289 11.843 5.438 3.237

Προσαρμογές για:

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων 7 5.264 5.261 34 18

Αποσβέσεις επενδύσεων σε ακίνητα 10 5 5 - -

Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 9 1.068 1.238 8 3

Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης περιουσιακών στοιχείων  28 2.049 - 45 -

Απομειώσεις αύλων περιουσιακών στοιχείων 9 - - - -

Απομειώσεις ενσώματων πάγιων στοιχείων 132 378

Απομειώσεις διαθεσίμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων (146) - - -

Mείωση απαιτήσεων (Εφαρμογή ΔΠΧΑ 9) - (3.780) - -

Ζημιές / (Κέρδη) από πώληση συγγενών - (61)

Ζημιές / (Κέρδη) από συνδεδεμένες επιχειρήσεις 12 - (30) - -

Έσοδα τόκων (405) (143) (6) (27)

Έξοδα τόκων 2.454 2.446 14 1

Έσοδα από μερίσματα (468) (430) (5.470) (3.432)

25.240 16.787 3 (201)

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης

(Αύξηση)/ μείωση αποθεμάτων (1.375) 6.187 - -

(Αύξηση)/ μείωση απαιτήσεων (38.307) 17.127 534 (3.239)

Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων (8.411) (11.180) (257) (182)

(Αύξηση) / μείωση παραγώγων χρηματοοικονομικών προιόντων 36 (95) - -

Αύξηση/ (μείωση) υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης 407 441 2 2 

(47.650) 12.480 278 (3.419)

Tαμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (22.410) 29.268 280 (3.621)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (2.454) (2.446) (14) (1)

Καταβεβλημένοι φόροι (560) (555) (5) 16

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (25.423) 26.267 262 (3.605)

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορές ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων 7 (1.027) (1.552) (5) (5)

Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων 9 (481) (347) - -

Αγορές χρηματοοικονομικών στοιχείων (108) - - -

Πωλήσεις ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων 7 487 102 - -

Πωλήσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση 374 57 435 99

Αγορά θυγατρικών (μείον χρηματικών διαθεσίμων θυγατρικής) -  - (5.449) (6)

Καθαρή ταμειακή εκροή για την εξαγορά  θυγατρικής εταιρείας. 30 (774) - 5 -

Τόκοι εισπραχθέντες 405 143 6 27

Μερίσματα εισπραχθέντα 468 430 5.470 3.432

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (654) (1.166) 462 3.547

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 16 26.087 5.954 - -

Εξοφλήσεις δανείων  16 (3.451) (21.089) - -

Αποπληρωμή χρηματοδοτικών μισθώσεων (1.702) - (41) -

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 20.934 (15.134) (41) -

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (5.143) 9.967 683 (58)
Ταμειακά διαθέσιμα, ισοδύναμα και δεσμευμένες καταθέσεις στην αρχή της 

περιόδου
63.164 47.937 3.611 7.028

Μείον :

Μείον ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα εξαγορασθείσων εταιρειών (410) - - -

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και δεσμευμένες τραπεζικές καταθέσεις 

στο τέλος της περιόδου
58.430 57.905 4.294 6.970

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 29 έως 58 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συνοπτικής ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης. 



 

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
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Σημειώσεις επί της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 

1. Γενικές πληροφορίες 

Η ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση περιλαμβάνει την ενδιάμεση εταιρική χρηματοοικονομική πληροφόρηση της 
Quest Συμμετοχών A.E. (η «Εταιρεία») και την ενδιάμεση ενοποιημένη χρηματοοικονομική πληροφόρηση της Εταιρείας και των 
θυγατρικών της (ο «Όμιλος») με ημερομηνία 30 Ιουνίου 2019, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
(«ΔΠΧΑ»). Τα ονόματα των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών παρουσιάζονται στις Σημειώσεις 11,12 και 24.  

Οι κυριότερες δραστηριότητες του Ομίλου είναι η διανομή προϊόντων πληροφορικής και επικοινωνιών, ο σχεδιασμός, υλοποίηση και 
υποστήριξη ολοκληρωμένων συστημάτων και λύσεων τεχνολογίας, η παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών, η διαχείριση ηλεκτρονικών 
συναλλαγών καθώς και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας..   

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

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Quest Συμμετοχών A.E. την 
10η Σεπτεμβρίου 2019. 

Η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας την 30η Ιουνίου 2019 είχε ως ακολούθως :  

Θεόδωρος Φέσσας                           50,44% 

Ευτυχία Κουτσουρέλη                       25,25% 

Επενδυτικό κοινό                              24,31% 

 Σύνολο                              100%  

 

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι : 

1.   Θεόδωρος Φέσσας, του Δημητρίου, Πρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Mέλος  
2.   Ευτυχία Κουτσουρέλη, του Σοφοκλέους, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Mέλος  
3.   Παντελής Τζωρτζάκης, του Μιχαήλ, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Mέλος  
4.   Απόστολος Γεωργαντζής, του Μιλτιάδη, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος  
5.   Νικόλαος Καραμούζης του Βασιλείου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος  
6.   Νικόλαος Σωκράτης Λαμπρούκος, του Δημητρίου, Εκτελεστικό Μέλος  
7.   Μάρκος Μπιτσάκος, του Γρηγορίου, Εκτελεστικό Mέλος  
8.   Απόστολος Παπαδόπουλος, του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Mέλος  
9.   Απόστολος Ταμβακάκης, του Σταύρου, Ανεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Mέλος  
10. Φαίδων Ταμβακάκης, του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Mη Εκτελεστικό Mέλος 
 
Η ελεγκτική εταιρεία είναι : 
ΠραισγουωτερχουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία 
Λεωφόρος Κηφισίας 268 
15232 Χαλάνδρι 
Ελλάδα 

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

 

 

 

 

 

 

 

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

Η δομή του Ομίλου την 30 Ιουνίου 2019 έχει ως εξής : 

Τομέας Προϊόντων 

Πληροφορικής

Τομέας Υπηρεσιών 

Πληροφορικής

Τομέας 

Ταχυδρομικών 

Δραστηριοτήτων

Τομέας παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από 

ΑΠΕ

Τομέας Διαχείρισης 

Ηλεκτρονικών 

Συναλλαγών

100%

100% 100% 100% 85% 25,00%

100% 97,88%

100% 100% 10,0% 16,88%

97,88%

Αιολικό Πάρκο Βοιωτίας Μεγάλο Πλάι Α.Ε.

100% 100% 100% 98,67% 85,0%

Quest Αιολική Λιβαδίου Λάρισας ΕΠΕ

98,67%

100% 100% 20% Quest Αιολική Σερβίων Κοζάνης ΕΠΕ

98,67%

100% Quest Αιολική Διστόμου μεγάλο πλάι ΕΠΕ

100% 98,67%

Quest Αιολική Σιδηροκάστρου Χορτερό ΕΠΕ

99,00%

100% 40% Ξυλάδες Ενεργειακή A.E.

100%

100% 100% 100% 100%

100% 100%

50% NUOVO KAVALA PHOTTOPOWER Α.Ε

100%

PETROX SOLAR POWER Α.Ε.

43,26% 100%

PHOTTOPOWER EVMIRIO BETA A.E

100%

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΩΤΟΣ ΒΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε.

100%

MYΛΟΠΟΤΑΜΟΣ ΦΩΣ 2 Α.Ε.

100%

ΦΩΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΒΑΛΑ Α.Ε.

100%

BETA SUNENERGIA KARVALI

100%

ADEPIO LTD

Συμμετοχές σε λοιπές 

εταιρείες

ΤΕΚΑ SYSTEMS ΑΕ

COSMOS BUSINESS 

SYSTEMS AE

Αιολικό Πάρκο Βοιωτίας Αμαλία Α.Ε.

Wind Sieben Α.Ε.

Ενεργειακή Μαρκόπουλου 2 Α.Ε.

IQBILITY ΕΠΕ

Diasimo Holdings ΕΠΕ

NUBIS A.E.

ACS Cyprus LTD

CARDLINK A.E.

IMPACT A.E.

U-YOU A.E.

Info Quest Technologies 

Α.Ε.
ACS Α.Ε.

Quest Ενεργειακή 

Kτηματική Α.Ε.B.E.

UniSystems Luxembourg 

S.à r.l.Italy Branch

UniSystems Luxembourg 

S.à r.l.

iStorm A.E.

Blue Onar ΕΠΕ

iStorm CY

GPS Postal Services 

Μονοπρόσωπη ΙΚΕ

Parkmobile Hellas Α.Ε.

Unisystems Information 

Technology Systems SRL

Unisystems Cyprus Ltd

Unisystems BV

Unisystems A.E.E.

ACS Invest UK 

Limited

Unisystems Belgium 

(Branch)
Quest on Line A.E.

iSquare Α.Ε.

 

 

3. Αρχές σύνταξης της συνοπτικής ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 

 

Ι) Βάση σύνταξης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 

Η συνοπτική ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση της Quest Συμμετοχών A.E. με ημερομηνία 30 Ιουνίου 2019 καλύπτει τους 
έξι μήνες από 1 Ιανουαρίου έως την 30 Ιουνίου 2019 και έχει συνταχθεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο («ΔΛΠ») 34 
«Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις». 

Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία και την παρουσίαση της συνοπτικής ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης είναι συνεπείς µε τις λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018, πλην των λογιστικών αρχών που 
αφορούν στην εφαρμογή του νέου προτύπου Δ.Π.Χ.Α. 16. 

Η συνοπτική ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση πρέπει να αναγνωστεί σε συνδυασμό µε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2018 που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Ομίλου www.quest.gr. 

Η συνοπτική ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση έχει συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως έχει 
τροποποιηθεί με την εκτίμηση σε δίκαιη αξία των επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση και των χρηματοοικονομικών στοιχείων 
ενεργητικού και παθητικού σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων. 

Η σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα µε τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισμένων σημαντικών λογιστικών 
εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών. Επίσης απαιτείται η χρήση 
υπολογισμών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη 
γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και τα 

http://www.quest.gr/
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αναφερθέντα ποσά εισοδημάτων και εξόδων κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί 
βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά 
αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς.  

Διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ των ποσών στην χρηματοοικονομική πληροφόρηση και των αντίστοιχων ποσών στις σημειώσεις 
οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

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

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

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

Ως εκ τούτου ο Όμιλος και η Εταιρεία συνεχίζουν να υιοθετούν την «αρχή της επιχειρηματικής συνέχειας των δραστηριοτήτων τους» 
κατά την κατάρτιση της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για την περίοδο 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 
2019. 

ΙΙ) Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες 

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

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση 

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»  

Το ΔΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου είναι να εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές 
και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το 
ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να 
αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12 μηνών, εκτός εάν το 
υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. Σχετικά με το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 
16 ενσωματώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις 
μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης. 
Η επίδραση του προτύπου στον Όμιλο κατά την 1 Ιανουαρίου 2019 ήταν ευρώ 21.574 χιλ. δικαιώματα χρήσης περιουσιακών 
στοιχείων, ευρώ 2.578 χιλ. απαιτήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης και ευρώ 24.307 χιλ. υποχρεώσεις από μισθώσεις δικαιωμάτων 
χρήσης περιουσιακών στοιχείων, ενώ για την Εταιρεία ήταν ευρώ 662 χιλ. δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων και ευρώ 662 
χιλ. υποχρεώσεις από μισθώσεις δικαιωμάτων χρήσης περιουσιακών στοιχείων. Στα προ φόρων αποτελέσματα του Ομίλου και της 
Εταιρείας δεν υπήρξε σημαντική επίδραση.  

ΔΠΧΑ 9 (Τροποποιήσεις) «Δικαιώματα πρόωρης αποπληρωμής με καταβολή αρνητικής ποινής εξόφλησης»  

Οι τροποποιήσεις παρέχουν στις εταιρείες την δυνατότητα, εφόσον πληρούν μία συγκεκριμένη συνθήκη, να επιμετρούν 
χρηματοοικονομικά στοιχεία με δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής και καταβολή αρνητικής ποινής εξόφλησης (negative compensation) 
στο αναπόσβεστο κόστος η στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων αντί στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων. 

ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) «Μακροπρόθεσμες συμμετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες»  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι οντότητες πρέπει να λογιστικοποιούν τις μακροπρόθεσμες συμμετοχές τους σε μία  συγγενή 
εταιρεία ή κοινοπραξία - στις οποίες δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης - με βάση το ΔΠΧΑ 9.  

Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 23 «Αβεβαιότητα σχετικά με τον χειρισμό θεμάτων φορολογίας εισοδήματος»  

Η Διερμηνεία παρέχει επεξηγήσεις ως προς την αναγνώριση και επιμέτρηση του τρέχοντος και αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος 
όταν υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με την φορολογική αντιμετώπιση κάποιων στοιχείων. Το Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 23 έχει εφαρμογή σε όλες τις 
πτυχές της λογιστικοποίησης του φόρου εισοδήματος όταν υπάρχει τέτοια αβεβαιότητα, συμπεριλαμβανομένου του φορολογητέου 
κέρδους/ζημιάς, της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τα φορολογικά κέρδη και φορολογικές ζημιές 
και τους φορολογικούς συντελεστές.  
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ΔΛΠ 19 (Τροποποιήσεις) «Τροποποίηση προγράμματος, περικοπή ή διακανονισμός»  

Οι τροποποιήσεις καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι οντότητες πρέπει να προσδιορίζουν τα συνταξιοδοτικά έξοδα όταν λαμβάνουν 
χώρα αλλαγές σε συνταξιοδοτικά προγράμματα καθορισμένων παροχών.  

Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ (Κύκλος 2015 – 2017)  

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιλαμβάνουν αλλαγές σε τέσσερα ΔΠΧΑ.  

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα επαναμετρά το ποσοστό που κατείχε προηγουμένως σε μία από κοινού 
ελεγχόμενη δραστηριότητα όταν αποκτά τον έλεγχο της επιχείρησης αυτής. 

ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού συμφωνίες» 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα δεν επαναμετρά το ποσοστό που κατείχε προηγουμένως σε μία από κοινού 
ελεγχόμενη δραστηριότητα όταν αποκτά από κοινού έλεγχο στην επιχείρηση αυτή.  

ΔΛΠ 12 «Φόροι εισοδήματος» 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα λογιστικοποιεί όλες τις επιπτώσεις στο φόρο εισοδήματος από πληρωμές 
μερισμάτων με τον ίδιο τρόπο.  

ΔΛΠ 23 «Κόστος δανεισμού» 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα χειρίζεται ως μέρος του γενικού δανεισμού οποιοδήποτε δάνειο αναλήφθηκε 
ειδικά για την ανάπτυξη ενός περιουσιακού στοιχείου όταν το στοιχείο αυτό είναι έτοιμο για τη χρήση την οποία προορίζεται ή την 
πώλησή του. 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους  

ΔΠΧΑ 3 (Τροποποιήσεις)  «Ορισμός συνένωσης επιχειρήσεων» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 
ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020) 

Ο νέος ορισμός εστιάζει στην έννοια της απόδοσης μιας επιχείρησης με τη μορφή παροχής αγαθών και υπηρεσιών στους πελάτες σε 
αντίθεση με τον προηγούμενο ορισμό ο οποίος εστίαζε στις αποδόσεις με τη μορφή μερισμάτων, χαμηλότερου κόστους ή άλλου 
οικονομικού οφέλους σε επενδυτές και λοιπά μέρη. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΛΠ 1 και ΔΛΠ 8 (Τροποποιήσεις) «Ορισμός του ουσιώδους» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 1 Ιανουαρίου 2020) 

Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον ορισμό του ουσιώδους και πώς πρέπει να χρησιμοποιείται, συμπληρώνοντας τον ορισμό με 
οδηγίες οι οποίες παρέχονταν έως τώρα σε άλλα σημεία των ΔΠΧΑ. Επιπλέον, έχουν βελτιωθεί οι διευκρινίσεις που συνοδεύουν τον 
ορισμό. Τέλος, οι τροποποιήσεις διασφαλίζουν ότι ο ορισμός του ουσιώδους εφαρμόζεται με συνέπεια σε όλα τα ΔΠΧΑ. Οι 
τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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3α. Μεταβολές στις λογιστικές αρχές  

Δ.Π.Χ.Α. 16  “Μισθώσεις” 
Το Δ.Π.Χ.Α. 16 περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο για την αναγνώριση των μισθώσεων και τον χειρισμό αυτών επί των 
οικονομικών καταστάσεων τόσο για τους μισθωτές όσο και για τους εκμισθωτές. Το νέο Πρότυπο για τις μισθώσεις εισάγει ένα μοντέλο 
ελέγχου για τον προσδιορισμό των μισθώσεων, διακρίνοντας τις συμβάσεις μίσθωσης από τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με 
κριτήριο του εάν το περιουσιακό στοιχείο το οποίο αποτελεί αντικείμενο της μίσθωσης ελέγχεται από τον μισθωτή. Το πρότυπο αυτό 
αντικαθιστά τα ακόλουθα Πρότυπα και Διερμηνείες:  
Δ.Λ.Π. 17 “Μισθώσεις” 
Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 4 “Ο προσδιορισμός του εάν μια συμφωνία εμπεριέχει μίσθωση” 
ΜΕΔ 15 “Λειτουργικές μισθώσεις- Κίνητρα”, και 
ΜΕΔ 27 “Εκτίμηση της ουσίας των συναλλαγών που συνεπάγονται τον νομικό τύπο της μίσθωσης” 
 
Το Δ.Π.Χ.Α.16 εισάγει σημαντικές αλλαγές στην λογιστική αντιμετώπιση των μισθώσεων από την πλευρά του μισθωτή υπό την έννοια 
ότι καταργείται πλέον η διάκριση μεταξύ της λειτουργικής και χρηματοδοτικής μίσθωσης, όπως ίσχυε κατά το παρελθόν σύμφωνα με το 
Δ.Λ.Π. 17, και απαιτείται από τον μισθωτή κατά την έναρξη της μίσθωσης η αναγνώριση ενός περιουσιακού στοιχείου με δικαίωμα 
χρήσης και μιας υποχρέωσης από την μίσθωση για όλες τις μισθώσεις με εξαίρεση τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις και τις μισθώσεις 
υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου χαμηλής αξίας. Αντιθέτως, με τις αλλαγές που έχουν επέλθει στην λογιστική αντιμετώπιση των 
μισθώσεων για τους μισθωτές, οι απαιτήσεις του Δ.Π.Χ.Α. 16 για την λογιστική αντιμετώπιση των μισθώσεων από την πλευρά των 
εκμισθωτών παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό άθικτες εν συγκρίσει με το Δ.Λ.Π. 17, και κατά συνέπεια, συνεχίζεται να απαιτείται από τους 
εκμισθωτές η ταξινόμηση των μισθώσεων ως χρηματοδοτικές ή λειτουργικές. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α. 16, ο ενδιάμεσος 
εκμισθωτής (υπεκμισθωτής) πρέπει να ταξινομήσει την υπεκμίσθωση ως χρηματοδοτική ή λειτουργική έχοντας ως κριτήριο το 
περιουσιακό στοιχείο με δικαίωμα χρήσης της κύριας μίσθωσης και όχι το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο. Επιπλέον, το Δ.Π.Χ.Α. 16 
παρέχει καθοδήγηση ως προς την λογιστική αντιμετώπιση των συναλλαγών πώλησης και επαναμίσθωσης ενός περιουσιακού 
στοιχείου και απαιτεί εν συνόλω την διενέργεια εκτεταμένων γνωστοποιήσεων σε σύγκριση με το Δ.Λ.Π. 17. 
 
Ο Όμιλος εφάρμοσε για πρώτη φορά το Δ.Π.Χ.Α. 16 την 1η Ιανουαρίου 2019, χρησιμοποιώντας την τροποποιημένη αναδρομική 
προσέγγιση (modified retrospective approach). Όλες οι αλλαγές που επήλθαν κατά την μετάβαση στο Δ.Π.Χ.Α. 16 αναγνωρίστηκαν την 
1η Ιανουαρίου 2019 ως προσαρμογές στο υπόλοιπο έναρξης των αντίστοιχων κονδυλίων της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης 
του Ομίλου χωρίς να επαναδιατυπωθούν τα συγκριτικά στοιχεία. 
 
Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 17, ο Όμιλος ταξινομούσε κάθε μίσθωση (ως μισθωτής) κατά την ημερομηνία έναρξης της εκάστοτε μισθωτικής 
περιόδου είτε ως χρηματοδοτική είτε ως λειτουργική. Με την υιοθέτηση του Δ.Π.Χ.Α. 16, ο Όμιλος εφάρμοσε μια ενιαία προσέγγιση 
αναγνώρισης και επιμέτρησης για όλες τις μισθώσεις, εκτός από τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις και τις μισθώσεις υποκείμενου 
περιουσιακού στοιχείου χαμηλής αξίας. Ο Όμιλος επέλεξε να αναγνωρίζει ως έξοδα τα μισθώματα των βραχυπρόθεσμων μισθώσεων 
και των μισθώσεων υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου χαμηλής αξίας με την ευθεία μέθοδο σε όλη την διάρκεια της μίσθωσης. Ο 
Όμιλος δεν χρησιμοποίησε την διαθέσιμη πρακτική διευκόλυνση κατά την μετάβαση στο Δ.Π.Χ.Α. 16, αναφορικά με την δυνατότητα της 
μη επαναξιολόγησης του εάν μια σύμβαση είναι ή περιέχει μίσθωση. Συνεπώς, ο ορισμός της μίσθωσης και η σχετική καθοδήγηση του 
Δ.Π.Χ.Α. 16 εφαρμόστηκε για την επαναξιολόγηση όλων των συμβάσεων μίσθωσης που ήταν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2019. Η εν 
λόγω επαναξιολόγηση δεν επηρέασε σε σημαντικό βαθμό το εύρος των συμβάσεων που πληρούν τον ορισμό της μίσθωσης για τον 
Όμιλο. Κατά την εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Α. 16, ο Όμιλος επέλεξε επίσης να χρησιμοποιήσει τις ακόλουθες πρακτικές διευκολύνσεις που 
παρέχονται από το Πρότυπο κατά την ημερομηνία της αρχικής εφαρμογής αυτού:  
(α) εξαίρεση των αρχικών άμεσων δαπανών κατά την επιμέτρηση του περιουσιακού στοιχείου με δικαίωμα χρήσης,  
(β) αντί της διενέργειας ελέγχου απομείωσης, ο Όμιλος βασίστηκε στην αξιολόγηση που είχε γίνει πριν την ημερομηνία αρχικής 
εφαρμογής του Προτύπου για το αν οι μισθώσεις είναι επαχθείς εφαρμόζοντας το Δ.Λ.Π. 37 και (γ) χρήση της αποκτηθείσας κατά το 
παρελθόν γνώσης για τον προσδιορισμό της διάρκειας της μίσθωσης, όταν η σύμβαση εμπεριέχει δικαίωμα παράτασης ή καταγγελίας 
της μίσθωσης. 
Εξαιρουμένων των βραχυπρόθεσμων μισθώσεων και των μισθώσεων υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου χαμηλής αξίας, ο Όμιλος 
αναγνώρισε περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις από μίσθωση για όλες τις μισθώσεις που είχαν 
προηγουμένως ταξινομηθεί ως λειτουργικές. Τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης αναγνωρίστηκαν σε ποσό ίσο με το ποσό 
των υποχρεώσεων από μισθώσεις, προσαρμοσμένο με τυχόν προπληρωμές που είχαν προηγουμένως αναγνωρισθεί. Δεν υπήρχαν 
επαχθείς συμβάσεις μίσθωσης για τις οποίες θα απαιτείτο προσαρμογή στο περιουσιακό στοιχείο με δικαίωμα χρήσης κατά την 
ημερομηνία αρχικής εφαρμογής. Οι υποχρεώσεις από μισθώσεις αναγνωρίστηκαν βάσει της τρέχουσας αξίας των υπολειπόμενων 
μισθωμάτων, προεξοφλημένων με το μέσο επιτόκιο δανεισμού του Ομίλου το οποίο ανήλθε σε 4,8% κατά την ημερομηνία αρχικής 
εφαρμογής.  
 
Ο πίνακας συμφωνίας μεταξύ των δεσμεύσεων από λειτουργικές μισθώσεις που είχαν γνωστοποιηθεί στις ετήσιες χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2018 και των υποχρεώσεων από μισθώσεις που αναγνωρίστηκαν στην Κατάσταση Οικονομικής 
Θέσης κατά την 1η Ιανουαρίου 2019, παρουσιάζεται κατωτέρω: 
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Όμιλος Εταιρεία

Δεσμέυσεις από λειτουργικές μισθώσεις κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 27.380 771

Επίδραση προεξοφλητικού επιτοκίου -3.589 -103

Προσαρμογές στις υφιστάμενες μισθώσεις και δεσμεύσεις 

βραχυχρόνιων μισθώσεων 516 -6

Υποχρεώσεις από μισθώσεις δικαιωμάτων χρήσης περιουσιακών 

στοιχείων την 1 Ιανουαρίου 2019 24.307 662  

 

4. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

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

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

Μακροοικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα - Έλεγχοι κεφαλαίων  

Το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα εμφανίζει συνεχή σημάδια σταθεροποίησης, όπως 
καταδεικνύεται από την επιτυχής ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος και τη δημοσίευση της τρίτης έκθεσης αξιολόγησης της 
προόδου της χώρας, υπό το πλαίσιο ενισχυμένης εποπτείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την 5 Ιουνίου 2019. Οι έλεγχοι κεφαλαίων 
που αρχικώς επιβλήθηκαν στη χώρα την 28 Ιουνίου 2015 καταργήθηκαν με το αρ.86 του Ν.4624/29.8.2019 και παύουν να ισχύουν  
από 1 Σεπτεμβρίου 2019.  
 
Η Διοίκηση εκτιμά συνεχώς τον πιθανό αντίκτυπο τυχόν αλλαγών στο μακροοικονομικό και χρηματοπιστωτικό περιβάλλον στην 
Ελλάδα έτσι ώστε να εξασφαλίσει ότι θα ληφθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες και τα μέτρα προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι 
τυχόν επιπτώσεις στις δραστηριότητες του Ομίλου στην Ελλάδα. Η Διοίκηση δεν είναι σε θέση να προβλέψει με ακρίβεια τις πιθανές 
εξελίξεις στην ελληνική οικονομία, ωστόσο με βάση την αξιολόγησή της, έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν απαιτούνται 
πρόσθετες προβλέψεις απομείωσης των χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου κατά 
την 30 Ιουνίου 2019. Παρ’ όλα αυτά η Διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις της, προκειμένου να 
διασφαλίσει ότι λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα και ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις 
δραστηριότητες της Εταιρείας και του Ομίλου. 

Πιο συγκεκριμένα ο Όμιλος εξετάζει σε μόνιμη βάση και έχει επαρκή ικανότητα σχετικά με : 

 Την ικανότητα του να αποπληρώσει ή να αναχρηματοδοτήσει τον υφιστάμενο δανεισμό του καθώς αφενός υπάρχουν επαρκή 
ταμειακά διαθέσιμα αφετέρου δεν είναι εκτεθειμένος σε σημαντικό βραχυπρόθεσμο δανεισμό. 

 Την ανακτησιμότητα των εμπορικών απαιτήσεων δεδομένου της αυστηρής πιστοδοτικής πολιτικής που εφαρμόζει και της 
ανά περίπτωση ασφάλεια πιστώσεων. 

 Την διασφάλιση του ύψους των πωλήσεων λόγο της διασποράς των δραστηριοτήτων του 

 Την ανακτησιμότητα της αξίας των ενσωμάτων και άυλων περιουσιακών στοιχείων καθώς ο Όμιλος προσαρμόζει ετησίως τις 
εν λόγω αξίες με βάση την εύλογη αξία τους.       

Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι  

 (α) Πιστωτικός κίνδυνος από πωλήσεις επί πιστώσει  

Ο πιστωτικός κίνδυνος συνίσταται στην πιθανότητα κάποιος αντισυμβαλλόμενος να προκαλέσει στον Όμιλο και στην Εταιρεία 
οικονομική ζημιά εξαιτίας της αθέτησης των συμβατικών του υποχρεώσεων. Ο μέγιστος πιστωτικός κίνδυνος στον οποίο είναι 
εκτεθειμένοι ο Όμιλος και η Εταιρεία, κατά την ημερομηνία κατάρτισης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, είναι η λογιστική αξία 
των χρηματοοικονομικών περιουσιακών τους στοιχείων.  
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Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που έχουν κατηγοριοποιηθεί ως διαθέσιμα προς πώληση αφορούν τοποθετήσεις σε αμοιβαία κεφάλαια 
και άλλα χρεόγραφα και αυτά που έχουν κατηγοριοποιηθεί ως χρηματοοικονομικά στοιχεία διακρατούμενα μέχρι τη λήξη αφορούν σε 
έντοκα γραμμάτια Ελληνικού δημοσίου. Αυτές οι κατηγορίες χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων εκτιμάται ότι δεν εκθέτουν 
τον Όμιλο και την Εταιρεία σε σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο.  

Οι αθετημένες πληρωμές από πελάτες είναι μέγεθος το οποίο μπορεί ενδεχόμενα να επηρεάσει αρνητικά την ομαλή ρευστότητα του 
Ομίλου και της Εταιρείας. Ο Όμιλος έχει θεσπίσει και εφαρμόζει αυστηρές διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με στόχο την 
ελαχιστοποίηση των επισφαλειών και την άμεση κάλυψη των απαιτήσεων με αξιόγραφα.  Ο εμπορικός κίνδυνος είναι σχετικά μικρός, 
διότι οι πωλήσεις είναι κατανεμημένες σε μεγάλο αριθμό πελατών. Οι πωλήσεις χονδρικής γίνονται κυρίως σε πελάτες με αξιολογημένο 
ιστορικό πιστώσεων. Από τη Διεύθυνση Πιστωτικού Ελέγχου ορίζονται πιστωτικά όρια ανά πελάτη και εφαρμόζονται συγκεκριμένοι 
όροι πωλήσεων και εισπράξεων. Όπου αυτό είναι δυνατόν ζητούνται εμπράγματες ή άλλες εξασφαλίσεις. Επιπλέον ένα σημαντικό 
τμήμα των πωλήσεων του Ομίλου κυρίως διαμέσου των θυγατρικών ACS, Quest on Line, iStorm και Cardlink διενεργούνται με 
καθεστώς «τοις μετρητοίς» με συνέπεια για αυτές τις συναλλαγές να μην υπάρχει έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο. Επίσης διαμέσου του 
ομίλου της Quest Energy o Όμιλος πραγματοποιεί πωλήσεις προς φορέα του Ελληνικού δημοσίου. Τέλος όλες οι εταιρείες του Ομίλου 
έχουν διενεργήσει επαρκείς προβλέψεις για ενδεχόμενες επισφαλείς εμπορικές απαιτήσεις κατά περίπτωση.  Τα ταμειακά διαθέσιμα 
και ταμειακά ισοδύναμα θεωρούνται επίσης στοιχεία με υψηλό πιστωτικό κίνδυνο, καθώς οι τρέχουσες μακροοικονομικές συνθήκες 
στην Ελλάδα ασκούν σημαντική πίεση στις εγχώριες τράπεζες. Το μεγαλύτερο μέρος των ταμειακών διαθεσίμων του Ομίλου είναι 
επενδυμένα σε αντισυμβαλλόμενους με υψηλή πιστοληπτική αξιολόγηση και για μικρό χρονικό διάστημα. 

(β) Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα έχοντας ικανά ταμειακά διαθέσιμα και διαθέτοντας επαρκή πιστωτικά 
όρια με τις συνεργαζόμενες τράπεζες. Επιπλέον, το μεγαλύτερο τμήμα του τραπεζικού δανεισμού του Ομίλου αφορά σε 
μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις. Ωστόσο οι δυσμενείς συνθήκες στο Ελληνικό τραπεζικό σύστημα, στον βαθμό που διατηρηθούν, 
ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά την διαθεσιμότητα πρόσθετης χρηματοδότησης για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας. 
Επιπλέον, πρόσθετος έμμεσος κίνδυνος λόγω της έλλειψης τραπεζικής χρηματοδότησης είναι το γεγονός ότι ενδεχομένως να υπάρξει 
αρνητικός επηρεασμός στην δυνατότητα των πελατών μας είτε να αποπληρώνουν εμπρόθεσμα τις υποχρεώσεις τους προς τις 
εταιρείες του Ομίλου είτε να διατηρούν τα τρέχοντα επίπεδα της ζήτησης προϊόντων και υπηρεσιών.  Για την παρακολούθηση και 
αντιμετώπιση του κινδύνου ρευστότητας, ο Όμιλος ετοιμάζει προβλέψεις ταμειακών ροών σε τακτική βάση.        

  (γ)   Κίνδυνος αγοράς  

Ο κίνδυνος αγοράς δημιουργείται από το ενδεχόμενο οι αλλαγές στις τιμές της αγοράς, όπως σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια 
και τιμές μετοχών, να επηρεάσουν τη διακύμανση της αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων που κατέχουν ο Όμιλος και η Εταιρεία. Η 
διαχείριση του κινδύνου της αγοράς συνίσταται στην προσπάθεια του Ομίλου και της Εταιρείας να διαχειρίζονται και να ελέγχουν την 
έκθεσή τους σε αποδεκτά όρια.  

Οι επιμέρους κίνδυνοι που συνθέτουν τον κίνδυνο αγοράς και οι πολιτικές διαχείρισής τους από τον Όμιλο και την Εταιρεία 
περιγράφονται παρακάτω:  

i. Κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων  

Ο κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων συνίσταται στην πιθανότητα η εύλογη αξία των μελλοντικών χρηματοροών ενός 
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου να παρουσιάσει διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών στα επιτόκια της αγοράς. Η έκθεση του 
Ομίλου στον κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων σχετίζεται πρωταρχικά με το μακροπρόθεσμο δανεισμό του Ομίλου. Ο Όμιλος 
διαχειρίζεται τον κίνδυνο διακύμανσης επιτοκίων μέσω δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε 
σταθερού επιτοκίου αν χρειαστεί. Ο κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τα μακροπρόθεσμα δάνεια. Δάνεια με 
σταθερό επιτόκιο εκθέτουν τον όμιλο σε κίνδυνο ταμειακών ροών.  

ii. Συναλλαγματικός κίνδυνος 

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

 

(δ)  Κίνδυνος Κεφαλαίου 

Ο πρωταρχικός στόχος του Ομίλου και της Εταιρείας σχετικά με τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι η διασφάλιση της διατήρησης 
ισχυρής πιστοληπτικής ικανότητας και υγειών κεφαλαιακών δεικτών με σκοπό την υποστήριξη της επιχειρησιακής λειτουργίας τους και 
τη μεγιστοποίηση της αξίας προς όφελος των μετόχων.  
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Ο Όμιλος και η Εταιρεία διαχειρίζονται την κεφαλαιακή διάρθρωση και πραγματοποιούν προσαρμογές προκειμένου να εναρμονίζονται 
με τις αλλαγές στο οικονομικό περιβάλλον. Για τη διατήρηση ή την προσαρμογή της κεφαλαιακής διάρθρωσης, ο Όμιλος και η Εταιρεία 
ενδέχεται να προσαρμόσουν την πληρωμή μερίσματος στους μετόχους, να επιστρέψουν κεφάλαιο στους μετόχους ή να εκδώσουν νέες 
μετοχές.  

Ένα σημαντικό μέσο για τη διαχείριση κεφαλαίου είναι η χρήση του δείκτη μόχλευσης (ο δείκτης του καθαρού δανεισμού προς τα ίδια 
κεφάλαια), ο οποίος παρακολουθείται σε επίπεδο Ομίλου. Στον υπολογισμό του καθαρού δανεισμού περιλαμβάνονται τα τοκοφόρα 
δάνεια και ομόλογα, μείον τα ταμειακά διαθέσιμα, ταμειακά ισοδύναμα και δεσμευμένες τραπεζικές καταθέσεις.  

Από τον παρακάτω πίνακα, παρατηρείται ο δείκτης μόχλευσης το 2019 σε σύγκριση με το 2018 : 

30/06/2019 31/12/2018

Σύνολο δανειακών υποχρεώσεων (Σημείωση 16) 60.813 37.441

Μείον : 

Καθαρά ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και δεσμευμένες 

τραπεζικές καταθέσεις  
(58.430) (63.164)

Καθαρό ποσό δανεισμού / (ταμειακών διαθεσίμων, 

ισοδυνάμων και δεσμευμένων τραπεζικών καταθέσεων) 
2.383 (25.722)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 150.872 140.173

Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια 153.255 114.450

Συντελεστής μόχλευσης 1,55% -22,47%

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 

Στο παραπάνω δεν περιλαμβάνεται η μισθωτική υποχρέωση που προκύπτει βάσει του Δ.Π.Χ.Α. 16 (Μισθώσεις). 

   Μη Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι 

Παράλληλα με τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, ο Όμιλος εστιάζει και σε μη χρηματοοικονομικούς κινδύνους που συνδέονται με 
συγκεκριμένα  θέματα,  που έχουν αναγνωρισθεί ως ουσιαστικά στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης. Τα θέματα αυτά αφορούν  στην 
πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και την εφαρμογή των πολιτικών της εταιρικής διακυβέρνησης, το ανθρώπινο δυναμικό, τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη δραστηριότητα των εταιρειών, την εφοδιαστική αλυσίδα και την εξελικτική πορεία των εταιρειών στο 
πλαίσιο της αγοράς που δραστηριοποιούνται. 

Οι επιδράσεις που αφορούν στις περιοχές αυτές, αναλύονται περαιτέρω στην ενότητα Μη Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι της έκθεσης 
αυτής.  

 

(α) Κίνδυνος για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων 

Οι εταιρείες αντιμετωπίζουν κινδύνους αναφορικά με την ασφάλεια των συστημάτων και υποδομών τους, που θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν την ακεραιότητα και την ασφάλεια οποιασδήποτε μορφής πληροφοριών που διαχειρίζονται, όπως προσωπικά δεδομένα 
πελατών, συνεργατών ή υπαλλήλων και εμπιστευτικές εταιρικές πληροφορίες.  

Η Εταιρεία συλλέγει, αποθηκεύει και χρησιμοποιεί δεδομένα κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της και τα προστατεύει με βάση τη 
νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.  

Στις 27 Απριλίου 2016, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκριναν τον κανονισμό για την προστασία των 
δεδομένων (ΕΕ) (2016/679) ("κανονισμός για την προστασία δεδομένων"). Ο Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων περιλαμβάνει 
εκτεταμένες υποχρεώσεις για τις εταιρείες σε σχέση με διαδικασίες και μηχανισμούς επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων και σε περιπτώσεις παραβίασης επιτρέπει στις εποπτικές Αρχές να επιβάλλουν 
πρόστιμα μέχρι 4% του ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών του Ομίλου (ή Ευρώ 20 εκατ. όποιο είναι μεγαλύτερο). Ο Κανονισμός για 
την προστασία των δεδομένων τέθηκε σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018 μετά από μια μεταβατική περίοδο δύο ετών. 

Προκειμένου να περιορίσει τους σχετικούς κινδύνους, ο Όμιλος εντός του 2018 είχε συστήσει τη Διεύθυνση Προστασίας Δεδομένων 
που αναπτύσσει όλες τις αναγκαίες πολιτικές και διαδικασίες, επιβλέπει την εφαρμογή τους, σχεδιάζει νέα συστήματα και υποδομές 
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ασφάλειας και αξιολογεί την αποτελεσματικότητά τους και την συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων. 

 

Προσδιορισμός των εύλογων αξιών  

Ο Όμιλος χρησιμοποιεί την παρακάτω ιεραρχία για τον καθορισμό και τη γνωστοποίηση της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών 
μέσων ανά τεχνική αποτίμησης:  

Επίπεδο 1: διαπραγματεύσιμες (μη προσαρμοσμένες) τιμές σε ενεργές αγορές για όμοια περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις.  

Επίπεδο 2: λοιπές τεχνικές για τις οποίες όλες οι εισροές που έχουν σημαντική επίδραση στην καταγεγραμμένη εύλογη αξία είναι 
παρατηρήσιμες, είτε άμεσα είτε έμμεσα.  

Επίπεδο 3: τεχνικές που χρησιμοποιούν εισροές που έχουν σημαντική επίδραση στην καταγεγραμμένη εύλογη αξία και δε βασίζονται 
σε παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς.  

Κατά τη διάρκεια της περιόδου δεν υπήρξαν μεταφορές μεταξύ των Επιπέδων 1 και 2, ούτε μεταφορές εντός και εκτός του Επιπέδου 3 
για τη μέτρηση της εύλογης αξίας.  

Η εύλογη αξία των ταμειακών διαθεσίμων και ταμειακών ισοδύναμων, των πελατών, των ταμειακών διαθεσίμων, και των προμηθευτών 
προσεγγίζει τις λογιστικές τους αξίες. Η εύλογη αξία των λοιπών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και 
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, προσδιορίζεται με βάση την προεξόφληση των μελλοντικών ταμειακών ροών χρησιμοποιώντας 
άμεσα ή έμμεσα παρατηρήσιμα στοιχεία και περιλαμβάνονται στο Επίπεδο 2 της ιεραρχίας εύλογης αξίας.  

 

5. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές 

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

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

 (α)        Φόρος εισοδήματος  

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

(β)         Εκτίμηση αποµείωσης απαιτήσεων πελατών  

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

(γ)         Εκτίμηση αποµείωσης  μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων  

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

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

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

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

(ε)         Προβλέψεις για επίδικες υποθέσεις  

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

6. Πληροφόρηση κατά τομέα 

Πρωτεύων τύπος πληροφόρησης – επιχειρηματικοί τομείς 

 

Για λόγους διοικητικής πληροφόρησης ο Όμιλος είναι οργανωμένος σε πέντε βασικούς επιχειρηματικούς τομείς: 

 

(1)       Προϊόντα Πληροφορικής 

(2)       Υπηρεσίες πληροφορικής  

(3)       Ταχυδρομικές υπηρεσίες 

(4)       Παραγωγή ενέργεια από ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) 

(5)       Διαχείριση ηλεκτρονικών συναλλαγών 

Η διοίκηση παρακολουθεί τα οικονομικά αποτελέσματα του κάθε επιχειρηματικού τομέα ξεχωριστά. Οι ανωτέρω επιχειρηματικοί τομείς 
διοικούνται ανεξάρτητα μεταξύ τους. Οι λειτουργικοί τομείς παρουσιάζονται με τρόπο που συνάδει με την εσωτερική πληροφόρηση που 
παρέχεται στους επικεφαλής λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων των τομέων. Οι επικεφαλείς λήψης των επιχειρηματικών αποφάσεων 
είναι υπεύθυνοι για την κατανομή των πόρων και την αξιολόγηση της απόδοσης των επιχειρηματικών τομέων. 

Στα μη κατανεμηθέντα περιλαμβάνεται κυρίως η δραστηριότητα της Εταιρείας.   

Τα αποτελέσματα κατά τομέα για τους 6 μήνες έως 30 Ιουνίου 2019 και 30 Ιουνίου 2018 έχουν ως εξής: 

1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2019

Προϊόντα 

Πληροφορικής

Υπηρεσίες 

Πληροφορικής

Ταχυδρομικές 

Δραστηριότητες

Διαχείριση 

Ηλεκτρονικών 

Συναλλαγών

Παραγωγή 

Ενέργειας από 

ΑΠΕ

Μη κατανεμηθέντα Σύνολο

Συνολικές μεικτές πωλήσεις ανά τομέα 148.617 55.364 52.713 16.557 2.405 - 275.656

Εσωτερικές πωλήσεις μεταξύ τομέων (15.937) (629) (739) (89) (84) (1) (17.478)

Σύνολο Πωλήσεων 132.681 54.735 51.974 16.468 2.321 (1) 258.178

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 3.604 1.727 7.133 3.248 1.182 444 17.337

Χρηματοοικονομικά (έξοδα) / έσοδα  (845) (33) (245) (499) (419) (8) (2.048)

Κέρδη/ Ζημιές από συγγενείς επιχειρήσεις - - - - - - -

Κέρδη προ φόρων 2.760 1.694 6.887 2.749 763 436 15.289

Φόρος εισοδήματος (Σημ 20) (4.588)

Καθαρά κέρδη/ (ζημίες)  μετά φόρων  10.701  
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1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2018

Προϊόντα 

Πληροφορικής

Υπηρεσίες 

Πληροφορικής

Ταχυδρομικές 

Δραστηριότητες

Διαχείριση 

Ηλεκτρονικών 

Συναλλαγών

Παραγωγή 

Ενέργειας από 

ΑΠΕ

Μη κατανεμηθέντα Σύνολο

Συνολικές μεικτές πωλήσεις ανά τομέα 127.327 43.631 49.802 21.282 1.092 - 243.134

Εσωτερικές πωλήσεις μεταξύ τομέων (11.771) (601) (677) (10) (92) (1) (13.151)

Σύνολο Πωλήσεων 115.556 43.030 49.126 21.273 1.000 (1) 229.983

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 788 425 5.731 6.205 759 208 14.116

Χρηματοοικονομικά (έξοδα) / έσοδα (753) (130) (218) (1.092) (136) 26 (2.303)

Κέρδη/ Ζημιές από συγγενείς επιχειρήσεις - - - 30 - - 30

Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων 35 295 5.513 5.143 623 235 11.843

Φόρος εισοδήματος (Σημ 20) (3.939)

Καθαρά κέρδη/ (ζημίες) μετά φόρων  7.904   
 
 
 
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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7. Ενσώματα Πάγια 

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Οικόπεδα & 

Κτίρια

Μεταφορικά μέσα  

& μηχ/κός 

εξοπλισμός

Υπό κατασκευη 

κτίρια

Έπιπλα και 

εξαρτήματα
Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Iανουαρίου 2018 29.689 56.515 4.423 28.387 119.014

Προσθήκες 532 1.308 - 1.507 3.347

Πωλήσεις / διαγραφές (247) (1.106) - (986) (2.338)

Αγορές θυγατρικών 4.189 11.199 - - 15.388

Απομείωση - (1.118) (750) - (1.868)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2018 34.163 66.799 3.673 28.908 133.543

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Iανουαρίου 2018 (9.522) (22.097) - (22.949) (54.568)

Αποσβέσεις (412) (8.625) - (1.568) (10.605)

Πωλήσεις / διαγραφές 23 448 - 686 1.157

Αγορές θυγατρικών (1.011) (2.976) - - (3.987)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2018 (10.922) (33.250) - (23.831) (68.004)

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2018 23.241 33.548 3.673 5.077 65.540

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 34.163 66.799 3.673 28.908 133.543

Προσθήκες 136 292 - 599 1.027

Πωλήσεις / διαγραφές - (1.165) - (4.578) (5.743)

Αγορές θυγατρικών 104 663 - 25 792

Απομείωση (132) - - (132)

Ανακατανομές - (2.036) - - (2.036)

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2019 34.404 64.422 3.673 24.954 127.453

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 (10.922) (33.250) - (23.831) (68.004)

Αποσβέσεις (290) (4.226) - (748) (5.264)

Πωλήσεις / διαγραφές - 679 - 4.577 5.256

Αγορές θυγατρικών (31) (196) - (5) (232)

Ανακατανομές - 2.036 - - 2.036

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2019 (11.243) (34.957) - (20.007) (66.209)

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2019 23.161 29.465 3.673 4.946 61.243
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Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Οικόπεδα & 

Κτίρια

Μεταφορικά μέσα  

& μηχ/κός 

εξοπλισμός

Έπιπλα και 

εξαρτήματα
Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Iανουαρίου 2018 12.980 320 1.815 15.115

Προσθήκες - - 18 18

Πωλήσεις / διαγραφές - - (198) (198)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2018 12.980 320 1.636 14.936

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Iανουαρίου 2018 (5.561) (316) (1.465) (7.342)

Αποσβέσεις (16) (1) (60) (77)

Πωλήσεις / διαγραφές - - 85 85

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2018 (5.578) (317) (1.440) (7.335)

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2018 7.402 3 196 7.601

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 12.980 320 1.636 14.936

Προσθήκες - - 5 5

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2019 12.980 320 1.640 14.940

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 (5.578) (317) (1.440) (7.335)

Αποσβέσεις (8) (1) (25) (34)

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2019 (5.586) (318) (1.465) (7.369)

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2019 7.393 3 175 7.571  

 

Τα εμπράγματα βάρη επί των παγίων της Εταιρείας και του Ομίλου αναφέρονται στην Σημείωση 18 – Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη. 

 

 

8. Υπεραξία 

  

30/6/2019 31/12/2018

Υπόλοιπο στην αρχή της χρήσης 31.649 27.225

Προσθήκες 573 4.424

Υπόλοιπο στο τέλος της χρήσης 32.222 31.649

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 

 

Το κονδύλι ποσού ευρώ 32.222 χιλ. της υπεραξίας, αφορά κατά το ποσό των ευρώ 4.932 χιλ. την οριστικά  σχηματισθείσα υπεραξία 
εξαγοράς της εταιρείας «Rainbow A.E.» που απορροφήθηκε εντός του 2010 από την κατά 100% θυγατρική «iSquare Α.Ε.», κατά το 
ποσό των ευρώ 3.785 χιλ. τη σχηματισθείσα υπεραξία από την εξαγορά μειοψηφικών ποσοστών της θυγατρικής «ACS Α.Ε.Ε.», κατά 
το ποσό των ευρώ 16.820 χιλ. την οριστικά προσδιορισθείσα υπεραξία της εξαγορασθείσας εταιρείας με την επωνυμία «Cardilink 
Α.Ε.», και κατά συνολικό ποσό ευρώ 6.686 χιλ. προσωρινής και οριστικής υπεραξίας εξαγορών έμμεσων θυγατρικών και 
παρουσιάζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου στην Σημείωση 30 – Επιχειρηματικές συνενώσεις.             
   
Η υπεραξία κατανέμεται στις μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών που προσδιορίζονται με βάση την περιοχή δραστηριοποίησης των 
επιχειρηματικών τομέων.  
 
Η ανακτήσιμη αξία μιας μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών καθορίζεται σύμφωνα με υπολογισμό της αξίας χρήσης της (value in 
use). Ο υπολογισμός αυτός χρησιμοποιεί προβλέψεις ταμειακών ροών που προκύπτουν από οικονομικούς προϋπολογισμούς, οι 
οποίοι έχουν εγκριθεί από την Διοίκηση και καλύπτουν πενταετή περίοδο. 
  
Την προηγούμενη χρήση, οι κύριες παραδοχές που υιοθετήθηκαν από τη Διοίκηση για τον υπολογισμό των μελλοντικών ταμειακών 
ροών, προκειμένου να διενεργηθεί έλεγχος απομείωσης υπεραξίας στις μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών για τον τομέα της 



 

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 

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

 

δ 

- 42 - 

διανομής των προϊόντων Apple είναι οι εξής: Επιτόκιο αναγωγής σε παρούσα αξία 9,9%, Αύξηση πωλήσεων 3%, περιθώριο EBITDA 
2,33% και Ρυθμός ανάπτυξης στο διηνεκές 1,5%. Σχετικά με τον τομέα των Ταχυδρομικών δραστηριοτήτων είναι : Επιτόκιο αναγωγής 
σε παρούσα αξία 9,9%, μεταβολή πωλήσεων +5%, περιθώριο EBITDA 12,8% και Ρυθμός ανάπτυξης στο διηνεκές 1,5%. Σχετικά με 
τον τομέα ηλεκτρονικών συναλλαγών είναι : Επιτόκιο αναγωγής σε παρούσα αξία 9,9%, μηδενική μεταβολή πωλήσεων 5ετίας, 
περιθώριο EBITDA 33% και Ρυθμός ανάπτυξης στο διηνεκές 1,5%. 

 
 
   

9. Λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Δικαιώματα 

βιομηχανικής 

ιδιοκτησίας

Λογισμικό & Λοιπά 

Άυλα Περιουσιακά 

Στοιχεία

Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Iανουαρίου 2018 23.066 19.701 42.768

Προσθήκες - 1.165 1.165

Πωλήσεις - (31) (31)

Απομείωση (5.177) - (5.177)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2018 17.889 20.834 38.724

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Iανουαρίου 2018 (17.079) (14.610) (31.690)

Αποσβέσεις (478) (1.881) (2.359)

Πωλήσεις - 31 31

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2018 (17.557) (16.460) (34.018)

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2018 332 4.374 4.706

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 17.889 20.834 38.724

Προσθήκες - 481 481

Πωλήσεις - (124) (124)

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2019 17.889 21.190 39.080

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 (17.557) (16.460) (34.018)

Αποσβέσεις (178) (890) (1.068)

Απομείωση - 1 1

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2019 (17.735) (17.225) (34.961)

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2019 154 3.965 4.119
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Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Λογισμικό Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Iανουαρίου 2018 46 46

Προσθήκες - -

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2018 46 46

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Iανουαρίου 2018 (15) (15)

Αποσβέσεις (10) (10)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2018 (25) (25)

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2018 21 21

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2019 46 46

Προσθήκες - -

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2019 46 46

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2019 (25) (25)

Αποσβέσεις (8) (8)

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2019 (34) (34)

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2019 12 12  

 

Κατά την προηγούμενη χρήση στα πλαίσια της ετήσιας αξιολόγησης της Διοίκησης για την ανακτησημότητα του άυλου περιουσιακού 
στοιχείου (εμπορική επωνυμία) της θυγατρικής εταιρείας Unisystems Α.Ε., προέκυψε ζημιά απομείωσης ύψους ευρώ 5.177 χιλιάδες. 
Μετά την ανωτέρω απομείωση η αναπόσβεστη αξία του στις 31 Δεκεμβρίου 2018 διαμορφώθηκε σε ευρώ 314 χιλ.  

Το ανωτέρω αφορά σε άυλο περιουσιακό στοιχείο αναγνωρισμένο σε επίπεδο Ομίλου, αρχικής αξίας € 15.600 χιλ. που αποσβένεται σε 
30 έτη και αφορά στην εμπορική επωνυμία (brand name) Unisystems που προέκυψε κατά την εξαγορά της εν λόγω θυγατρικής το 
2007 και καλύπτεται από αποτίμηση με τη μέθοδο των προεξοφλημένων ταμειακών ροών (DCF). Οι κύριες παραδοχές που 
υιοθετήθηκαν από τη Διοίκηση για τον υπολογισμό των μελλοντικών ταμειακών ροών, προκειμένου να διενεργηθεί ο έλεγχος 
απομείωσης του ανωτέρω περιουσιακού στοιχείου στις μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών κατά την προηγούμενη χρήση ήταν οι 
εξής: Επιτόκιο αναγωγής σε παρούσα αξία 9,9%, αύξηση πωλήσεων 5%, περιθώριο EBITDA 3% και Ρυθμός ανάπτυξης στο διηνεκές 
1%.       

 

10. Επενδύσεις σε Ακίνητα 

 

30/06/2019 31/12/2018

Κόστος

Υπόλοιπο έναρξης 8.230 8.230

Στο τέλος της χρήσης 8.230 8.230

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης (5.405) (5.395)

Αποσβέσεις χρήσης (5) (10)

Υπόλοιπο στο τέλος της χρήσης (5.409) (5.405)

Αναπόσβεστη Αξία στο τέλος της χρήσης 2.821 2.825

Ο ΟΜΙΛΟΣ
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Το ανωτέρω ποσό ευρώ 2.821 χιλ. αφορά στην απομειωμένη δίκαιη αξία οικοπέδου της θυγατρικής εταιρείας Unisystems A.E., στη 
λεωφόρο Αθηνών. Το ανωτέρω οικόπεδο, η θυγατρική το 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 οικόπεδο κατέχεται για μακροπρόθεσμη αύξηση της αξίας του παρά για βραχυπρόθεσμη πώληση και με 
βάση τις σχετικές διατάξεις του Δ.Λ.Π. 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα», μεταφέρθηκε από τα ενσώματα πάγια στις επενδύσεις σε ακίνητα.   

Οι αποσβέσεις ποσού ευρώ (5) χιλ. αφορούν μικρής κλίμακας εγκαταστάσεις που συνδέονται με το ανωτέρω οικόπεδο.  Σύμφωνα με 
το ΔΧΠΑ 13 (Επιμέτρηση εύλογης αξίας), η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι η αξία των επενδύσεων σε ακίνητα προσεγγίζει την 
εύλογη και ότι σε σχέση με το τέλος της χρήσης 2018 δεν προέκυψαν επιπλέον σημαντικές ενδείξεις για ενδεχόμενη απομείωση τους 
στις παρούσες ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Η Εταιρεία στο τέλος της χρήσης 2019 θα προβεί σε επανεκτίμηση του ως 
άνω κονδυλίου.           

      

11. Επενδύσεις σε θυγατρικές 

30/6/2019 31/12/2018

Υπόλοιπο έναρξης 64.435 67.276

Προσθήκες 7.002 6

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών (1.553) (2.847)

Πωλήσεις (5) -

Υπόλοιπο λήξεως 69.880 64.435

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Το ποσό των ευρώ 7.002 χιλ. αφορά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην θυγατρική εταιρεία «Quest ενεργειακή Κτηματική Α.Ε.Β.Ε». 
Το ποσό των ευρώ (1.553) χιλ. αφορά κυρίως σε μείωση μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών της θυγατρικής «Info Quest 
Technologies A.E.». 

Το ποσό των ευρώ (2.847) χιλ. στην προηγούμενη χρήση αφορά στην τμηματική απομείωση της 100% θυγατρικής εταιρείας 
Unisystems Α.Ε. στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. Για τον υπολογισμό της ανωτέρω απομείωσης διενεργήθηκε 
αποτίμηση με τη μέθοδο των προεξοφλημένων ταμειακών ροών (DCF) κατά τη λήξη της προηγούμενης χρήσης. Οι κύριες παραδοχές 
που υιοθετήθηκαν από τη Διοίκηση για τον υπολογισμό των μελλοντικών ταμειακών ροών, προκειμένου να διενεργηθεί ο έλεγχος, στις 
μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών κατά την προηγούμενη χρήση ήταν οι εξής: Επιτόκιο αναγωγής σε παρούσα αξία 9,9%, αύξηση 
πωλήσεων 5%, περιθώριο EBITDA 3% και Ρυθμός ανάπτυξης στο διηνεκές 1%.    

 

Τα ποσοστά συμμετοχής της Εταιρίας σε θυγατρικές έχουν ως εξής: 

 

Επωνυμία
Χώρα 

εγκατάστασης

Κόστος κτήσης 

συμμετοχής
Απομείωση

Αξία στην κατάσταση 

χρηματοιοικονομικής 

θέσης

% Ποσοστό 

συμμετοχής

30 Ιουνίου 2019

UNISYSTEMS A.E. Ελλάδα 66.947 (38.980) 27.967 100,00%

ACS A.E.E. Ελλάδα 23.713 (21.345) 2.368 100,00%

ISQUARE A.E. Ελλάδα 60 - 60 100,00%

QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. Ελλάδα 17.168 - 17.168 100,00%

QUEST on LINE Α.Ε. Ελλάδα 810 (810) - 100,00%

INFO QUEST TECHNOLOGIES A.E.B.E. Ελλάδα 26.461 (13.431) 13.030 100,00%

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

DIASIMO HOLDINGS LTD Κύπρος - - - 100,00%

CARDLINK Α.Ε. (Πρώην U-YOU Ε.Π.Ε.) Ελλάδα 6.106 - 6.106 85,00%

U- YOU A.E.(Πρώην INFOCARD Α.Ε.) Ελλάδα 26 - 26 85,00%

144.447 (74.567) 69.880  
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Επωνυμία
Χώρα 

εγκατάστασης

Κόστος κτήσης 

συμμετοχής
Απομείωση

Αξία στην κατάσταση 

χρηματοιοικονομικής 

θέσης

% Ποσοστό 

συμμετοχής

31 Δεκεμβρίου 2018

UNISYSTEMS A.E. Ελλάδα 66.947 (38.980) 27.967 100,00%

ACS A.E.E. Ελλάδα 23.713 (21.345) 2.368 100,00%

ISQUARE A.E. Ελλάδα 60 - 60 100,00%

QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. Ελλάδα 10.166 - 10.166 100,00%

QUEST on LINE Α.Ε. Ελλάδα 810 (810) - 100,00%

INFO QUEST TECHNOLOGIES A.E.B.E. Ελλάδα 28.014 (13.431) 14.583 100,00%

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

DIASIMO HOLDINGS LTD Κύπρος - - - 100,00%

CARDLINK Α.Ε. (Πρώην U-YOU Ε.Π.Ε.) Ελλάδα 6.106 - 6.106 85,00%

U- YOU A.E.(Πρώην INFOCARD Α.Ε.) Ελλάδα 30 - 30 100,00%

139.002 (74.567) 64.435  

 

Με βάση τα προβλεπόμενα από τα Δ.Π.Χ.Α. σχετικά με τις αποτιμήσεις των θυγατρικών (ΔΛΠ 36 – Απομείωση αξίας περιουσιακών 
στοιχείων) οι συμμετοχές αποτιμήθηκαν στην χαμηλότερη αξία μεταξύ αξίας κτήσεως και ανακτήσιμης αξίας. Η ανακτήσιμη αξία 
καθορίστηκε και κατά την λήξη της προηγούμενης χρήσης, από την αξία χρήσης η οποία υπολογίσθηκε με την μέθοδο των 
προβλεπόμενων προεξοφλημένων ταμειακών ροών (DCF) από χρηματοοικονομικούς προϋπολογισμούς του Ομίλου εγκεκριμένους 
από τη Διοίκηση όπου υπήρχε ένδειξη απομείωσης. Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι δεν υπάρχουν περαιτέρω ενδείξεις 
απομείωσης της αξίας των θυγατρικών της και ότι αυτή προσεγγίζει την εύλογη.  

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

 

• Οι 100% θυγατρικές της «ACS A.E.E.»: GPS IKE  που εδρεύει στην Ελλάδα και η ACS INVEST UK LIMITED με έδρα το 
Ηνωμένο Βασίλειο. 

• Οι θυγατρικές της «Quest Ενεργειακή Κτηματική A.E.Β.Ε.»: «Αιολικό Πάρκο Βοιωτίας Αμαλία Α.Ε.» (θυγατρική 97,88%), 
«Αιολικό Πάρκο Βοιωτίας Μεγάλο Πλάι Α.Ε.» (θυγατρική 97,88%), Quest Αιολική Λιβαδίου Λάρισας Ε.Π.Ε.» (θυγατρική 98,67%), 
«Quest Αιολική Σερβίων Κοζάνης Ε.Π.Ε.» (θυγατρική 98,67%), «Quest Αιολική Διστόμου Μεγάλο Πλάι Ε.Π.Ε.» (θυγατρική 98,67%), 
«Quest Αιολική Σιδηροκάστρου Χορτερό Ε.Π.Ε.» (θυγατρική 98,67%),  Ξυλάδες Ενεργειακή Α.Ε. (θυγατρική 99%) και Wind Sieben 
Α.Ε. (θυγατρική 100%), BETA SUNENERGIA KARVALI AE (θυγατρική 100%), ΦΩΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ (θυγατρική 100%), 
NUOVO KAVALA PHOTOPOWER AE (θυγατρική 100%), ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΩΤΟΣ ΒΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ ΑΕ (θυγατρική 100%), PETROX 
SOLAR POWER ΑΕ (θυγατρική 100%), PHOTOPOWER EVMIRIO BETA AE (θυγατρική 100%), ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ ΦΩΣ 2 ΑΕ 
(θυγατρική 100%). 

• Η 100% θυγατρική της Unisystems Α.Ε.: «Unisystems Cyprus Ltd» και η 100% θυγατρική αυτής:  «Unisystems Information 
technology Systems SLR», όπως μετονομάστηκε από «Quest Rom Systems Integration & Services Ltd», που εδρεύει στη Ρουμανία 
(100% θυγατρική).  

• Η 100% θυγατρική της Unisystems Α.Ε.: «Unisystems Luxembourg S.à r.l.» με έδρα το Λουξεμβούργο. 

• Η 100% θυγατρική της Unisystems Α.Ε.: «Unisystems B.V.» με έδρα στην Ολλανδία. 

• Η 100% θυγατρική της «iStorm A.E.»:  «iStorm Cyprus ltd» με έδρα την Κύπρο. 

• Η 100% θυγατρική της «iSquare A.E.»:  «iQbility Μ.ΕΠ.Ε.».    

• Η 100% θυγατρική της «Wind Sieben Α.Ε» : «Ενεργειακή Μαρκοπούλου 2 Α.Ε».    

 

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

Δεν υπήρξαν άλλες σημαντικές μεταβολές στις επενδύσεις σε θυγατρικές της Εταιρείας κατά την διάρκεια της κλειόμενης περιόδου  και 
της προηγούμενης χρήσης. 
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12. Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 

  

30/6/2019 31/12/2018 30/6/2019 31/12/2018

Υπόλοιπο έναρξης 173 843 - 700

Μεταφορά σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

επιμετρούμενα στο αποσβεσμένο κόστος (Σημ. 13)
- (843) - (700)

Μερίδιο κέρδους/ ζημιάς (μετά απο φόρους και μη 

ελέγχουσες συμμετοχές)
- 173 - -

Υπόλοιπο λήξεως 173 173 - -

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Στην προηγούμενη χρήση, το ποσό των ευρώ (843) χιλ. αφορά σε ανακατανομή της κατά 10% συμμετοχής της Εταιρείας στην εταιρεία 
Impact Α.Ε. στα χρηματοοικονομικά στοιχεία επιμετρώμενα στο αναπόσβεστο κόστος, βάση του από 20 Δεκεμβρίου 2018 ιδιωτικού 
συμφωνητικού που έχει συνάψει η Εταιρεία που προβλέπει την μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών που κατέχει στην ανωτέρω αξία 
(Σημείωση 13 – Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρώμενα στο αποσβεσμένο κόστος).       

Σε επίπεδο Ομίλου περιλαμβάνεται η κατά 43,26% συμμετοχή της Εταιρείας στην εταιρεία «NUBIS Α.Ε.»,  και η κατά 20% συμμετοχή 
στην εταιρεία ACS Cyprus ltd καθώς και η κατά 40% συμμετοχή στην εταιρεία Parkmobile Hellas AE,.  

 

 

13. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρούμενα στο αποσβεσμένο κόστος 

30/6/2019 31/12/2018 30/6/2019 31/12/2018

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης 4.376 3.419 3.976 3.250

Προσθήκες 108 322 - 125

Πωλήσεις/ διαγραφές (374) (125) (374) (99)

Απομείωση - (74) - -

Μεταφορά από επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις - 843 - 700

Λοιπά - (9) - -

Υπόλοιπο τέλους χρήσης 4.108 4.376 3.601 3.976

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 4.042 4.334 3.601 3.976

Κυκλοφορούν ενεργητικό 66 43 - -

4.108 4.376 3.601 3.976

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Τα Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρούμενα στο αποσβεσμένο κόστος περιλαμβάνουν κυρίως επενδύσεις σε μη 
εισηγμένες μετοχές. Η εύλογη αξία των μη εισηγμένων μετοχών προσδιορίζεται με τη χρήση τεχνικών αποτίμησης και παραδοχών που 
στηρίζονται σε δεδομένα της αγοράς κατά την ημερομηνία της οικονομικής πληροφόρησης. Η εύλογη αξία των εισηγμένων μετοχών 
προσδιορίζεται από τις δημοσιευμένες τιμές προσφοράς που ισχύουν κατά την ημερομηνία κατάρτισης των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων. 

Η Εταιρεία στο τέλος της προηγούμενης χρήσης είχε προβεί σε επανεκτίμηση των ως άνω αξιών με την μέθοδο των προεξοφλημένων 
ταμειακών ροών από την οποία δεν προέκυψαν ενδείξεις απομείωσης της αξίας των διαθεσίμων προς πώληση χρηματοοικονομικών 
στοιχείων. Επιπλέον, η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι δεν υπάρχουν περαιτέρω ενδείξεις απομείωσης της αξίας των διαθεσίμων 
προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων και ότι αυτή προσεγγίζει την εύλογη. 

 



 

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 

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

 

δ 

- 47 - 

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

 

30/6/2019 31/12/2018 30/6/2019 31/12/2018

Στην αρχή της χρήσης 4.071 4.210 16 14

Αναπροσαρμογές στην εύλογη αξία  146 (142) - -

Λοιπά - 2 - 2

Στο τέλος της χρήσης 4.217 4.071 16 16

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Το ποσό των ευρώ 4.217 χιλ. στον Όμιλο αφορά σε επένδυση της θυγατρικής εταιρείας ACS σε ομόλογα κρατών Ε.Ε. και αμοιβαία 
κεφάλαια. 

    

15. Μετοχικό κεφάλαιο 

  

Αριθμός μετοχών Κοινές μετοχές Υπέρ το άρτιο Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Iανουαρίου 2018 11.913.632 8.101 106 8.207

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου - (4.527) - (4.527)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2018 11.913.632 3.574 106 3.680

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 11.913.632 3.574 106 3.680

Διαίρεση / split 23.827.264 - - -

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2019 35.740.896 3.574 106 3.680
 

 

Τρέχουσα περίοδος 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιουνίου 2019, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τη 
μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30 Ευρώ σε 0,10 Ευρώ και την ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού των 
μετοχών από 11.913.632 σε 35.740.896 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές (split) και διανομή δωρεάν μετοχών στους Μετόχους 
με αναλογία αντικατάστασης 3 νέες προς 1 παλαιά. Οι  νέες 23.827.264 μετοχές διανεμήθηκαν δωρεάν στους μετόχους της Εταιρείας.  

Μετά την ως άνω εταιρική μεταβολή, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας παραμένει στο ύψος των 3.574.089,60 Ευρώ, διαιρούμενο σε 
35.740.896 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής 0,10 Ευρώ. 

 

Προηγούμενη χρήση 

H Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας τις 26 Νοεμβρίου 2018, αποφάσισε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της 
Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 0,38 € ανά μετοχή και επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου 
στους μετόχους με καταβολή μετρητών. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια πεντακόσιες 
εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες ογδόντα εννέα Ευρώ και εξήντα λεπτά του Ευρώ (€3.574.089,60) και διαιρείται σε έντεκα εκατομμύρια 
εννιακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες εξακόσιες τριάντα δύο (11.913.632) άυλες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτά 
του Ευρώ (€0,30) η κάθε μία. 

Κατά την λήξη της κλειόμενης περιόδου και της προηγούμενης χρήσης η Εταιρεία δεν κατείχε ίδιες μετοχές. 



 

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 

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

 

δ 

- 48 - 

16. Δανεισμός 

  

30/06/2019 31/12/2018 30/06/2019 31/12/2018

Μακροπρόθεσμος δανεισμός

Τραπεζικά δάνεια 812 2.179 - -

Ομολογιακό Δάνειο 410 1.325 - -

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 3.337 5.723 - -

Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων 4.559 9.227 - -

Βραχυπρόθεσμα δάνεια

Τραπεζικά δάνεια 40.434 21.014 - -

Ομολογιακό Δάνειο 2.563 2.475 - -

Άλλα δάνεια (Factoring) 8.512 111 - -

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 4.746 4.615 - -

Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων 56.254 28.214 - -

Σύνολο δανείων 60.813 37.441 - -

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Ο Όμιλος έχει εγκεκριμένες γραμμές χρηματοδότησης με πιστωτικά ιδρύματα ύψους ευρώ 110 εκατ. και η Εταιρεία ύψους ευρώ 0,5 
εκατ. Η εύλογη αξία των δανείων προσεγγίζει τη λογιστική τους αξία.   

Η μεταβολή του δανεισμού του Ομίλου έχει ως εξής: 

30/6/2019 31/12/2018 30/6/2019 31/12/2018

Υπόλοιπο έναρξης 37.441 52.447 - -

Εξοφλήσεις δανείων (3.451) (26.841) - -

Εισπράξεις από δάνεια 26.087 771 - -

Εξαγορά θυγατρικών 736 11.064 - -

Υπόλοιπο λήξεως 60.813 37.441 - -

O ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

   

Η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν εκτίθενται σε συναλλαγματικό κίνδυνο διότι το σύνολο των δανείων της Εταιρείας και του Ομίλου κατά το Α’ 
Εξάμηνο 2019 ήταν σε Ευρώ. 

Ο μακροπρόθεσμος δανεισμός αναλύεται ως εξής ως προς την ληκτότητα :   

  

30/06/2019 31/12/2018 30/06/2019 31/12/2018

Μεταξύ 1 και  2 ετών 3.965 7.184 - -

Μεταξύ 2 και 3 ετών 588 1.864 - -

Μεταξύ 3 και 5 ετών 6 178 - -

Πάνω από 5 έτη - - - -

4.559 9.227 - -

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Οι υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης αφορούν σε συμβάσεις της θυγατρικής εταιρείας Cardlink για την προμήθεια εξοπλισμού 
τερματικών για συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες (POS). 

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

Cardlink A.E.  

H Cardlink Α.Ε. στις 25 Νοεμβρίου 2015 σύναψε Ομολογιακό Δάνειο με την Alpha Bank ποσού ευρώ 6.750 χιλ. με συνολικό ετήσιο 
επιτόκιο 4,25%. H αποπληρωμή του δανείου γίνεται σε 13 τριμηνιαίες δόσεις αρχής γενομένης την 30/6/2017 με ποσό ευρώ 300 χιλ. 
και η τελευταία δόση θα αποπληρωθεί βάσει του πλάνου αποπληρωμών στις 30/6/2020 με ποσό ευρώ 663 χιλ.  

H Cardlink Α.Ε. στις 8 Μαΐου 2015 σύναψε Μακροπρόθεσμο Δάνειο με την Eurobank ποσού ευρώ 2.740 χιλ. με συνολικό ετήσιο 
επιτόκιο 4,65%. H αποπληρωμή του δανείου θα γίνει σε 12 τριμηνιαίες δόσεις αρχής γενομένης την 11/8/2017 με ποσό ευρώ 228 χιλ. 
και η τελευταία (12η δόση) θα αποπληρωθεί βάσει του πλάνου αποπληρωμών στις 11 Μαΐου 2020 με ποσό ευρώ 228 χιλ.. 

17. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις 

 

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

Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 

30/06/2019 31/12/2018 30/06/2019 31/12/2018

Εγγυητικές καλής εκτέλεσης 5.757 5.641 - -

Εγγυητικές για συμμετοχή σε διαγωνισμούς 1.358 1.792 - -

Εγγυητικές για προκαταβολές 1.815 1.038 - -

Εγγυήσεις σε τράπεζες για λογαριασμό θυγατρικών 47.290 47.290 47.290 47.290

Εγγυήσεις σε προμηθευτές για λογαριασμό θυγατρικών 13.975 13.975 13.975 13.975

Λοιπά 10.105 8.890 - -

80.300 78.625 61.265 61.265

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

Επιπλέον σημειώνονται τα εξής: 

Οι φορολογικές υποχρεώσεις του Ομίλου δεν έχουν καταστεί οριστικές αφού παραμένουν ανέλεγκτες προηγούμενες φορολογικές 
χρήσεις.  

Η Σημείωση 24 παρουσιάζει τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για κάθε θυγατρική εταιρία του Ομίλου. 

Τμήμα δανεισμού των θυγατρικών εταιριών του Ομίλου είναι εξασφαλισμένος και με εγγυήσεις που έχει παράσχει η Εταιρεία. 

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

 

18. Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη 

Κατά τη λήξη του α΄ εξαμήνου 2019 υπάρχουν τα ακόλουθα εμπράγματα βάρη επί κινητών εταιρείας του Ομίλου : 

1.Για την εταιρεία «Ξυλάδες Ενεργειακή Α.Ε.» έχει συναφθεί η από 11 Μαΐου 2012 Σύμβαση Χρεωλυτικού Δανείου με το Ταχυδρομικό 
Ταμιευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε., ύψους ευρώ 2.548 χιλ. προς κάλυψη της οποίας έχει συναφθεί η από 23 Ιουλίου 2012 Σύμβαση 
Πλασματικού Ενεχύρου επί Κινητών (ν. 2844/2000), η οποία έχει καταχωρισθεί/δημοσιευθεί στο ενεχυροφυλακείο Αθηνών, βάσει της 
οποίας έχει ενεχυριαστεί ο πάγιος εξοπλισμός της εν λόγω εταιρείας. 

2.Για την εταιρεία «ΓΟΥΙΝΤ ΖΗΜΠΕΝ ΒΟΙΩΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ» έχει συναφθεί η από 9 Μαρτίου 2012 Σύμβαση Χρεωλυτικού 
Δανείου με την Εμπορική Τράπεζα Ελλάδος ΑΕ ύψους ευρώ 3.500 χιλ προς κάλυψη της οποίας έχουν συναφθεί οι κάτωθι συμβάσεις 
εξασφάλισης: 
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2.α Η από 11 Μαΐου 2012 Σύμβαση Παροχής Ενεχύρου επί Κινητών (ν. 2844/2000), η οποία έχει καταχωρισθεί/δημοσιευθεί στο 
ενεχυροφυλακείο Αθηνών, βάσει της οποίας έχει ενεχυριαστεί ο πάγιος εξοπλισμός της εν λόγω εταιρείας και 2.β Η από 13 Μαΐου 2012 
Σύμβαση Παροχής Ενεχύρου επί Χρεογράφων. 

3. Για την εταιρεία «ΦΩΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ» έχει συναφθεί η από 20 Ιανουαρίου 2012 Σύμβαση Χρεωλυτικού Δανείου με την 
Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ ύψους ευρώ 1.250χιλ., προς κάλυψη της οποίας έχει συναφθεί η από 28 Ιανουαρίου 2013 Σύμβαση Παροχής 
Ενεχύρου επί Χρεογράφων. 

4. Για την εταιρεία «ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ ΦΩΣ 2 ΑΕ» έχει συναφθεί η από 20 Ιανουαρίου 2012 Σύμβαση Χρεωλυτικού Δανείου με την 
Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ ύψους ευρώ 1.250χιλ., προς κάλυψη της οποίας έχει συναφθεί η από 28 Ιανουαρίου 2013 Σύμβαση Παροχής 
Ενεχύρου επί Χρεογράφων. 

5. Για την εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΩΤΟΣ ΒΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ ΑΕ» έχει συναφθεί η από 20 Ιανουαρίου 2012 Σύμβαση Χρεωλυτικού Δανείου 
με την Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ ύψους ευρώ 1.250χιλ., προς κάλυψη της οποίας έχει συναφθεί η από 28 Ιανουαρίου 2013 Σύμβαση 
Παροχής Ενεχύρου επί Χρεογράφων. 

6. Για την εταιρεία «PHOTTOPOWER EVMIRIO BETA AE» έχει συναφθεί η από 20 Ιανουαρίου 2012 Σύμβαση Χρεωλυτικού Δανείου 
με την Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ ύψους ευρώ 1.250χιλ., προς κάλυψη της οποίας έχει συναφθεί η από 28 Ιανουαρίου 2013 Σύμβαση 
Παροχής Ενεχύρου επί Χρεογράφων. 

7. Για την εταιρεία «PETROX SOLAR POWER AE» έχει συναφθεί η από 20 Ιανουαρίου 2012 Σύμβαση Χρεωλυτικού Δανείου με την 
Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ ύψους ευρώ 1.250χιλ., προς κάλυψη της οποίας έχει συναφθεί  η από 28 Ιανουαρίου 2013 Σύμβαση Παροχής 
Ενεχύρου επί Χρεογράφων. 

8. Για την εταιρεία «NUOVO KAVALA PHOTTOPOWER AE» έχει συναφθεί η από 20 Ιανουαρίου 2012 Σύμβαση Χρεωλυτικού Δανείου 
με την Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ ύψους ευρώ 1.250χιλ., προς κάλυψη της οποίας έχει συναφθεί η από 28 Ιανουαρίου 2013 Σύμβαση 
Παροχής Ενεχύρου επί Χρεογράφων. 

9. Για την εταιρεία «BETA SUNENERGIA KARVALI ΑΕ» έχει συναφθεί η από 20 Ιανουαρίου 2012 Σύμβαση Χρεωλυτικού Δανείου με 
την Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ ύψους ευρώ 1.250χιλ., προς κάλυψη της οποίας έχει συναφθεί η από 28 Ιανουαρίου 2013 Σύμβαση 
Παροχής Ενεχύρου επί Χρεογράφων. 

10. Για την εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 2 ΑΕ» έχει συναφθεί η από 1 Απριλίου 2013 Σύμβαση Χρεωλυτικού Δανείου με 
την ΑLPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ύψους ευρώ 470χιλ., προς κάλυψη της οποίας έχει συναφθεί η από 20 Φεβρουαρίου 2014 Σύμβαση 
Παροχής Ενεχύρου επί Χρεογράφων.  

Τμήμα του δανεισμού των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου είναι εξασφαλισμένος με εγγυήσεις που έχει παράσχει η Εταιρεία. 

19. Ανειλημμένες υποχρεώσεις 

Κεφαλαιουχικές υποχρεώσεις  

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

20. Φόρος Εισοδήματος 

Ο φόρος εισοδήματος της Εταιρείας και του Ομίλου την περίοδο μέχρι την 30 Ιουνίου 2019 και 30 Ιουνίου 2018 ήταν : 

 

01/01/2019-

30/6/2019

01/01/2018-

30/6/2018

01/01/2019-

30/6/2019

01/01/2018-

30/6/2018

Τρέχων φόρος χρήσης (5.417) (4.070) - -

Αναβαλλόμενος φόρος 829 131 10 (24)

Σύνολο (4.588) (3.939) 10 (24)

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

Η συσσωρευμένη πρόβλεψη για μελλοντική φορολογική υποχρέωση του Ομίλου σχετικά με τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ήταν με 
30 Ιουνίου 2019 και 31 Δεκεμβρίου 2018 ανέρχεται σε ευρώ 1.407 χιλ. 

Η Εταιρεία και οι ελληνικές θυγατρικές του Ομίλου για τις χρήσεις από το 2011 και μέχρι το 2017 έχουν ελεγχθεί από την 
PricewaterhouseCoopers Α.Ε., την Grant Thornton A.E. και τους Συνεργαζόμενους Ορκωτούς Λογιστές (ΣΟΛ Α.Ε.), ενώ ο έλεγχος για 
την χρήση 2018 θα ολοκληρωθεί στις 30 Σεπτεμβρίου 2019.     
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Η Διοίκηση δεν αναμένει να προκύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που 
απεικονίζονται στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος έχει υπολογισθεί με βάση τον τρέχοντα φορολογικό συντελεστή της περιόδου του 2019 (28%) και της 
προηγούμενης χρήσης 2018 (29%) για τη μητρική εταιρεία και τις θυγατρικές του εσωτερικού. Σχετικά με τις θυγατρικές της Εταιρείας 
που είναι εγκατεστημένες στο εξωτερικό, για τον υπολογισμό της τρέχουσας φορολογικής επιβάρυνσης εφαρμόζονται οι τοπικοί 
φορολογικοί συντελεστές. O φόρος επί των κερδών προ φόρων της Εταιρείας διαφέρει από το θεωρητικό ποσό το οποίο θα προέκυπτε 
εάν χρησιμοποιούσαμε τον μέσο σταθμικό φορολογικό συντελεστή της χώρας προέλευσης της εταιρείας. 

Για τον υπολογισμό του αναβαλλόμενου φόρου έχει ληφθεί υπόψη το άρθρο 23 του νόμου 4579/2018, βάσει του οποίου ο φορολογικός 
συντελεστής θα μειώνεται σταδιακά κατά 1% ετησίως ως κάτωθι: 

 

 27% για το έτος 2020 

 26% για το έτος 2021 

 25% για το έτος 2022 και εφεξής 

 

21. Μερίσματα  

 
Δεν υφίσταται πρόταση για διανομή μερίσματος. 
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22. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη έχουν ως εξής: 

 

1/1/2019 έως 

30/6/2019

1/1/2018 έως 

30/6/2018

1/1/2019 έως 

30/6/2019

1/1/2018 έως 

30/6/2018

i) Πωλήσεις

Πωλήσεις αγαθών προς: 2.396 2.511 - -

  -Λοιπές συνδεόμενες 2.396 2.511 - -

Πωλήσεις υπηρεσιών προς: 766 597 542 501

  -Unisystems Group - - 255 252

  -Info Quest Technologies - - 133 132

  -ACS - - 42 24

  -iStorm - - 9 6

  -iSquare - - 49 46

  -Λοιπές άμεσες θυγατρικές - - 49 37

  -Λοιπές έμμεσες θυγατρικές 11 22 - -

  -Λοιπές συνδεόμενες 754 576 4 4

Μερίσματα - 430 5.542 3.432

  -ACS - - 4.000 2.000

  -iStorm - - 1.002 1.002

  -Λοιπές έμμεσες θυγατρικές - - 108 -

  -Λοιπές συνδεόμενες - 430 432 430

3.162 3.537 6.083 3.933

ii) Αγορές

Αγορές αγαθών από: - - - -

  -Λοιπές συνδεόμενες - - - -

Αγορές υπηρεσιών από: 907 898 85 86

  -Unisystems - - 17 16

  -Info Quest Technologies - - 21 24

  -Λοιπές έμμεσες θυγατρικές 24 27 - -

  -Λοιπές συνδεόμενες 883 871 46 46

907 898 85 86

iii) Παροχές προς τη Διοίκηση

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών & μελών της 

διοίκησης
1.708 1.734 78 36

1.708 1.734 78 36

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

30/6/2019 31/12/2018 30/6/2019 31/12/2018

Απαιτήσεις από:

  -Unisystems Group - - 93 96

  -Info Quest Technologies - - 15 19

  -ACS - - 7 7

  -iSquare - - 1.012 10

  -Λοιπές άμεσες θυγατρικές - - 42 2.012

  -Λοιπές έμμεσες θυγατρικές 31 16 29 12

  -Λοιπές συνδεόμενες 3.202 2.503 449 16

3.233 2.519 1.647 2.173

Υποχρεώσεις προς :

  -Info Quest Technologies - - 3 3

  -Λοιπές έμμεσες θυγατρικές 15 24 - -

  -Λοιπές συνδεόμενες 96 60 2 2

111 84 274 5

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. 

Στο πλαίσιο της υιοθέτησης του ΔΠΧΑ 16, οι υποχρεώσεις από μισθώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη 
αναλύονται ως εξής: 

30/6/2019 31/12/2018 30/6/2019 31/12/2018

BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π.

Υποχρεώσεις από μισθώσεις αρχικό υπόλοιπο 11.675 - 619 -

Πληρωμές μισθώσεων (782) - (46) -

Τροποποιήσεις συμβάσεων 143 (2)

Τόκοι μισθώσεων 227 - 12 -

Υποχρεώσεις από μισθώσεις τελικό υπόλοιπο 11.263 - 583 -

O ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

23. Κέρδη ανά μετοχή 

Βασικά  

Τα βασικά κέρδη/ανά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση του κέρδους 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. 

1/1/2019 έως 

30/6/2019

1/1/2018 έως 

30/6/2018

Κέρδη/ (Ζημιές) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν 

στους μετόχους της μητρικής
10.420 7.387

Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών (σε χιλ. τεμάχια) 35.741 35.741

Βασικά  κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή (Ευρώ ανά μετοχή) 0,2915 0,2067

O ΟΜΙΛΟΣ
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24. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

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

   

Επωνυμία Διεύθυνση διαδικτύου
Χώρα 

εγκατάστασης

Άμεσο 

ποσοστό 

συμμετοχής

Έμμεσο 

ποσοστό 

συμμετοχής

Μέθοδος 

ενοποίησης

Ανέλεγκτες 

Φορολογικά 

Χρήσεις

** Quest Συμμετοχών Α.Ε. www.quest.gr - - - - 2010 και 2014-2018

* Unisystems Α.Ε. www.unisystems.com Ελλάδα 100,00% 100,00% Ολική 2010 και 2014-2018

- Unisystems Belgium S.A. - Βέλγιο 100,00% 100,00% Ολική 2009-2018

- Unisystems B.V. - Ολλανδία 100,00% 100,00% Ολική -

- Parkmobile Hellas A.E. - Ελλάδα 40,00% 40,00% Καθαρή Θέση 2007-2018

Unisystems Cyprus Ltd - 100,00% 100,00% Ολική 2007-2018

- Unisystems Information Technology Systems SRL - Ρουμανία 100,00% 100,00% Ολική 2007-2018

* ACS A.E. www.acscourier.net Ελλάδα 100,00% 100,00% Ολική 2010 και 2014-2018

- ACS UK Invest LTD - Ηνωμένο βασίλειο 100,00% 100,00% Ολική -

- GPS Postal Services Μονοπρόσωπη ΙΚΕ www.genpost.gr Ελλάδα 100,00% 100,00% Ολική -

* Quest Ενεργειακή Κτηματική ΑΕΒΕ www.questenergy.gr Ελλάδα 100,00% 100,00% Ολική 2010 και 2014-2018

- Αιολικό Πάρκο Βοιωτίας Αμαλία Α.Ε. www.aioliko-amalia.gr Ελλάδα 97,88% 97,88% Ολική 2010 και 2014-2018

- Αιολικό Πάρκο Βοιωτίας Μεγάλο Πλάι Α.Ε. www.aioliko-megaloplai.gr Ελλάδα 97,88% 97,88% Ολική 2010 και 2014-2018

- Quest Αιολική Λιβαδίου Λάρισας ΕΠΕ - Ελλάδα 98,67% 54,27% Ολική 2010 και 2014-2018

- Quest Αιολική Σερβίων Κοζάνης ΕΠΕ - Ελλάδα 98,67% 54,27% Ολική 2010 και 2014-2018

- Quest Αιολική Διστόμου μεγάλο πλάι ΕΠΕ - Ελλάδα 98,67% 54,27% Ολική 2010 και 2014-2018

- Quest Αιολική Σιδηροκάστρου Χορτερό ΕΠΕ - Ελλάδα 98,67% 54,27% Ολική 2010 και 2014-2018

- Ξυλάδες Ενεργειακή ΑΕ www.xyladesenergiaki.gr/ Ελλάδα 99,00% 99,00% Ολική 2007-2018

- BETA SUNENERGIA KARVALI AE www.betakarvali.gr Ελλάδα 100,00% 100,00% Ολική 2007-2018

- ΦΩΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ www.foskavala.gr Ελλάδα 100,00% 100,00% Ολική 2007-2018

- NUOVO KAVALA PHOTOPOWER AE www.nuovophoto.gr Ελλάδα 100,00% 100,00% Ολική 2007-2018

- ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΩΤΟΣ ΒΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ ΑΕ www.fosxanthi.gr Ελλάδα 100,00% 100,00% Ολική 2007-2018

- PETROX SOLAR POWER ΑΕ www.petroxsolar.gr Ελλάδα 100,00% 100,00% Ολική 2007-2018

- PHOTOPOWER EVMIRIO BETA AE www.photoevmirio.gr Ελλάδα 100,00% 100,00% Ολική 2007-2018

- ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ ΦΩΣ 2 ΑΕ www.mylofos2.gr Ελλάδα 100,00% 100,00% Ολική 2007-2018

- Wind Sieben Α.Ε. www.windsieben.gr/ Ελλάδα 100,00% 100,00% Ολική 2010-2018

- Ενεργειακή Μαρκοπούλου 2 Α.Ε. www.enma2.gr Ελλάδα 100,00% 100,00% Ολική 2010-2018

- ADEPIO LTD - Κύπρος 100,00% 100,00% Ολική -

* I Square A.E. www.isquare.gr Ελλάδα 100,00% 100,00% Ολική 2010 και 2014-2018

- IQbility M.ΕΠΕ www.iqbility.com Ελλάδα 100,00% 100,00% Ολική -

* Info-Quest Technologies A.E. www.infoquest.gr Ελλάδα 100,00% 100,00% Ολική 2010 και 2014-2018

* Cardlink Α.Ε. www.cardlink.gr Ελλάδα 85,00% 85,00% Ολική 2010 και 2014-2018

* iStorm Α.Ε. www.store.istorm.gr Ελλάδα 100,00% 100,00% Ολική 2010 και 2014-2018

- Istorm Cyprus ltd - Κύπρος 100,00% 100,00% Ολική -

* QuestOnLine A.E. www.qol.gr Ελλάδα 100,00% 100,00% Ολική 2010 και 2014-2018

* U-YOU A.E. (Πρώην Infocard Α.Ε.) www.you.gr Ελλάδα 85,00% 85,00% Ολική 2014-2018

* DIASIMO Holdings ltd - Κύπρος 100,00% 100,00% Ολική 2010 και 2014-2018

 -  Blue onar ltd - Κύπρος 50,00% 50,00% Καθαρή Θέση -

* Nubis Α.Ε. www.nubis.gr Ελλάδα 43,26% 42,60% Καθαρή Θέση -

* Impact A.E. www.impact.gr Ελλάδα 10,00% 10,00% - -

* Άμεσες Συμμετοχές

** Μητρική Εταιρεία  

25. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 

Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου: Ομίλου 1.838, Εταιρείας 5 και στο τέλος της  
προηγούμενης χρήσης: Ομίλου 1.744, Εταιρείας 5. 

26. Εποχικότητα 

Ο Όμιλος έχει σημαντική διασπορά δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα να μην παρουσιάζει στο σύνολο του ιδιαίτερη εποχικότητα. Oι 
πωλήσεις του Α’ Εξαμήνου προσεγγίζουν το μισό των πωλήσεων του έτους.  

27. Μακροπρόθεσμες φορολογικές απαιτήσεις 

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

Ο Όμιλος εφάρμοσε, για πρώτη φορά, το ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις», με την επίδραση της εφαρμογής αυτού του προτύπου να 
αναγνωρίζεται κατά την ημερομηνία της αρχικής εφαρμογής (δηλαδή την 1 Ιανουαρίου 2019). Αντίστοιχα, οι πληροφορίες που 
αφορούν στη χρήση 2018 δεν έχουν επαναδιατυπωθεί, δηλαδή αποτυπώνονται σύμφωνα με τα προηγούμενα πρότυπα. Όπως 
απαιτείται από το ΔΛΠ 34. Ο Όμιλος και η Εταιρεία μισθώνει περιουσιακά στοιχεία συμπεριλαμβανομένων οικοπέδων & κτιρίων, και 
μεταφορικών μέσων. Οι όροι των συμβάσεων μίσθωσης διαπραγματεύονται σε μεμονωμένη βάση και περιέχουν ένα ευρύ φάσμα 
διαφορετικών όρων και συνθηκών. 
 

     Ο Όμιλος 

Οικόπεδα & 

Κτίρια
Μεταφορικά μέσα 

Μηχ/κός 

εξοπλισμός
Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 18.823 2.732 20 21.574

Προσθήκες 834 209 -  1.042

Απόσβέσεις (1.611) (434) (4) (2.049)

Πρόωρη λήξη συμβάσεων (6) -  -  (6)

Μεταβολές σε εκτιμήσεις των συμβάσεων 418 -  -  418

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2019 18.458 2.507 15 20.980  

Η Εταιρεία 

Οικόπεδα & 

Κτίρια
Μεταφορικά μέσα 

Μηχ/κός 

εξοπλισμός
Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 619 43 -  662

Απόσβέσεις (40) (5) -  (45)

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2019 579 38 -  617  

 

Το σταθμισμένο μέσο διαφορικό επιτόκιο δανεισμού του μισθωτή που εφαρμόστηκε για τον προσδιορισμό των υποχρεώσεων από 
μισθώσεις κατά την 1η Ιανουαρίου 2019 ήταν 4,8% για τον Όμιλο και την Εταιρία. 
 
 
 
 
 

29. Υποχρεώσεις από μισθώσεις δικαιωμάτων χρήσης περιουσιακών στοιχείων 

Οι υποχρεώσεις μισθώσεις δικαιωμάτων χρήσης περιουσιακών στοιχείων αφορούν στη προεξοφλημένη υποχρέωση 
καταβολής μισθωμάτων δικαιωμάτων χρήσης περιουσιακών στοιχείων (Σημείωση 28), βάσει του ΔΠΧΑ 16 (Μισθώσεις).   

30/06/2019 31/12/2018 30/06/2019 31/12/2018

Υποχρεώσεις από μισθώσεις 23.806 -  621 -  

Σύνολο 23.806 -  621 -  

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 20.289 -  541 -  

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.517 -  81 -  

23.806 -  621 -  

Ενηλικίωση υπολοίπου

30/6/2019 31/12/2018 30/6/2019 31/12/2018

Έως 1 έτος 3.517 -  81 -  

Από 1 έτος έως 5 έτη 11.242 -  341 -  

Πάνω από 5 έτη 9.047 -  199 -  

23.806 -  621 -  

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
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30. Επιχειρηματικές συνενώσεις 

H κατά 100% έμμεση θυγατρική εταιρεία «ΓΟΥINT ΖΗΜΠΕΝ ΒΟΙΩΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», την 11η Ιανουαρίου 2019 ολοκλήρωσε την 
εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 2 Α.Ε." έναντι τιμήματος 1.183.496 ευρώ.  

Η προκύπτουσα προσωρινή υπεραξία της ανωτέρω εξαγοράς προσδιορίσθηκε με βάση την λογιστική αξία της εξαγορασθείσας 
εταιρείας και είναι προσωρινή. Ο προσδιορισμός της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και των 
ενδεχόμενων υποχρεώσεών τους, η κατανομή του τιμήματος εξαγοράς (PPA) καθώς και η οριστικοποίηση της προκύπτουσας 
υπεραξίας θα ολοκληρωθούν εντός 12 μηνών από τη στιγμή της εξαγοράς σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 3 - Συνενώσεις Επιχειρήσεων. 
Παρακάτω παρουσιάζεται ο υπολογισμός της προσωρινής υπεραξίας εξαγοράς της ανωτέρων θυγατρικής : 

Ανάλυση τιμήματος εξαγοράς :

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 2 

ΑΕ

 - Συνολικό τίμημα για το σύνολο της συμμετοχής 1.183

Περιουσιακά στοιχεία

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 560

Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 60

Διαθέσιμα 409

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 1.029

Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 347

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 73

Σύνολο υποχρεώσεων 420

Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων 610

Ποσοστό (%) που αποκτήθηκε 100%

Καθαρά στοιχεία ενεργητικού που αποκτήθηκαν 610

Συνολικό τίμημα που καταβλήθηκε 1.183

Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν 610

Προσωρινή υπεραξία 573

Τίμημα που καταβλήθηκε 1.183

Ταμειακά διαθέσιμα θυγατρικής κατά την ημερομηνία απόκτησης 409

Καθαρή ταμειακή εκροή 774

Λογιστικές αξίες

 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανωτέρω εταιρείας ενσωματώθηκαν στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του 
Ομίλου με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης για πρώτη φορά την 31 Μαρτίου 2019. 

Προηγούμενη χρήση 

Την 19 Νοεμβρίου 2018 η κατά 100% θυγατρική εταιρεία της Εταιρείας με την επωνυμία «Quest Ενεργειακή Κτηματική Α.Ε.Β.Ε.», 
προέβη στην εξαγορά των παρακάτω επτά φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1ΜW έκαστος οι οποίοι 
βρίσκονται σε ΒΙ.ΠΕ της Βορείου Ελλάδος. Το τίμημα εξαγοράς για το σύνολο των εταιρειών φορέων των έργων (7MW), ήταν Ευρώ 
4.320 χιλ..  

 BETA SUNENERGIA KARVALI AE 

 ΦΩΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ 

 NUOVO KAVALA PHOTOPOWER AE 

 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΩΤΟΣ ΒΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ ΑΕ 
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 PETROX SOLAR POWER ΑΕ 

 PHOTOPOWER EVMIRIO BETA AE 

 ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ ΦΩΣ 2 ΑΕ 

Η προκύπτουσα προσωρινή υπεραξία των ανωτέρω εξαγορών προσδιορίσθηκε με βάση την λογιστική αξία των εξαγορασθεισών 
εταιρειών και είναι προσωρινή. Ο προσδιορισμός της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και των 
ενδεχόμενων υποχρεώσεών τους, η κατανομή του τιμήματος εξαγοράς (PPA) καθώς και η οριστικοποίηση της προκύπτουσας 
υπεραξίας θα ολοκληρωθούν εντός 12 μηνών από τη στιγμή της εξαγοράς σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 3 - Συνενώσεις Επιχειρήσεων. 
Παρακάτω παρουσιάζεται ο υπολογισμός της προσωρινής υπεραξίας εξαγοράς των ανωτέρων θυγατρικών : 

 

Ανάλυση τιμήματος εξαγοράς :

Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

BETA 

SUNENERGIA 

KARVALI AE

ΦΩΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

NUOVO KAVALA 

PHOTOPOWER AE

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΩΤΟΣ 

ΒΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ 

ΑΕ

 - Συνολικό τίμημα για το σύνολο της συμμετοχής 832 600 612 451

Περιουσιακά στοιχεία

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.659 1.637 1.598 1.633

Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 167 164 159 152

Διαθέσιμα 127 76 93 650

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 1.953 1.877 1.850 1.850

Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.458 1.481 1.484 1.497

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 388 445 400 474

Σύνολο υποχρεώσεων 1.846 1.926 1.884 1.971

Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων 107 -49 -34 -121

Ποσοστό (%) που αποκτήθηκε 100% 100% 100% 100%

Καθαρά στοιχεία ενεργητικού που αποκτήθηκαν 107 -49 -34 -121

Συνολικό τίμημα που καταβλήθηκε 832 600 612 451

Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν 107 -49 -34 -121

Προσωρινή υπεραξία 725 649 646 572

Τίμημα που καταβλήθηκε 832 600 612 451

Ταμειακά διαθέσιμα θυγατρικής κατά την ημερομηνία απόκτησης 127 76 93 65

Καθαρή ταμειακή εκροή 705 524 519 386

Λογιστικές αξίες
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PETROX SOLAR 

POWER ΑΕ

PHOTOPOWER 

EVMIRIO BETA AE

ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ 

ΦΩΣ 2 ΑΕ
Σύνολο

 - Συνολικό τίμημα για το σύνολο της συμμετοχής 601 584 640 4.320

Περιουσιακά στοιχεία

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.609 1.621 1.644 11.401

Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 156 150 227 1.175

Διαθέσιμα 102 92 94 649

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 1.867 1.863 1.965 13.225

Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.490 1.495 1.506 10.411

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 418 441 351 2.917

Σύνολο υποχρεώσεων 1.908 1.936 1.857 13.328

Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων -41 -73 107 -103

Ποσοστό (%) που αποκτήθηκε 100% 100% 100% 100%

Καθαρά στοιχεία ενεργητικού που αποκτήθηκαν -41 -73 107 -103

Συνολικό τίμημα που καταβλήθηκε 601 584 640 4.320

Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν -41 -73 107 -104

Προσωρινή υπεραξία 642 657 533 4.424

Τίμημα που καταβλήθηκε 601 584 640 4.320

Ταμειακά διαθέσιμα κατά την ημερομηνία απόκτησης 102 92 94 649

Καθαρή ταμειακή εκροή 499 492 546 3.671

Λογιστικές αξίες

 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των ανωτέρω εταιρειών ενσωματώθηκαν στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του 
Ομίλου με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης για πρώτη φορά την 31 Δεκεμβρίου 2018. 

 

31. Γεγονότα μετά την ημερομηνία κατάρτισης της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης 

 

Εξαγορά φωτοβολταϊκού σταθμού 

 
Η κατά 100% έμμεση θυγατρική της Εταιρείας "Quest Πύλου Ενεργειακή Μ.Α.Ε.», εξαγόρασε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της 
εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΓΕΩΡΓΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΝΗΓΟΣ» με διακριτικό τίτλο «ΚΥΝΗΓΟΣ Α.Ε.» 
έναντι τιμήματος € 21,3 εκατ. πλέον ανάληψης καθαρού δανεισμού €3,3 εκατ.. Το τίμημα θα καλυφθεί κατά €6,3 εκατ. από ιδία 
κεφάλαια και κατά €15 εκατ. μέσω τραπεζικού δανεισμού. 
 
Η εταιρεία «ΚΥΝΗΓΟΣ Α.Ε.» διαθέτει φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 11,963 MW, στο Δήμο Πύλου – 
Νέστορος της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ο οποίος συνδέεται στο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ιδιόκτητου 
υποσταθμού ανύψωσης τάσης. 
 
Με την ανωτέρω εξαγορά, o ενεργειακός τομέας του Ομίλου Quest (Quest Energy A.E.) διαθέτει 25,2MW εγκατεστημένη ισχύ σταθμών 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. 
 
 
 
 

 



 

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 

 (Τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ εκτός εάν 
δηλώνεται διαφορετικά) 
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Εισαγωγή δωρεάν μετοχών από split μετοχών της Εταιρείας 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 25.06.2019, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, τη 
μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30 Ευρώ σε 0,10 Ευρώ και την ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού των 
μετοχών από 11.913.632 σε 35.740.896 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές (split) και διανομή δωρεάν μετοχών στους Μετόχους 
με αναλογία αντικατάστασης 3 νέες προς 1 παλαιά. Οι  νέες 23.827.264 μετοχές διανεμήθηκαν δωρεάν στους μετόχους της Εταιρείας.  
 
Μετά την ως άνω εταιρική μεταβολή, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας παρέμεινε στο ύψος των 3.574.089,60 Ευρώ, διαιρούμενο σε 
35.740.896 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής 0,10 Ευρώ. Την 19.07.2019 καταχωρήθηκε στο Γενικό 
Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1797104 η με αριθμό πρωτοκόλλου 76330/19-07-2019 απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5, παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρείας. 
Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστήριου Αθηνών κατά τη συνεδρίαση της την 25.07.2019 ενέκρινε την εισαγωγή προς 
διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Εταιρείας που προκύπτουν σύμφωνα με τα ανωτέρω. Με απόφαση της Εταιρείας, ορίστηκαν 
τα εξής: α) ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στο split μετοχών ορίστηκε η 30.07.2019. Από την ίδια ημερομηνία, 
οι μετοχές της Εταιρείας ήταν διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τη νέα ονομαστική αξία, ήτοι, 0,10 Ευρώ ανά μετοχή, 
χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στη εν λόγω διανομή δωρεάν μετοχών, και η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών διαμορφώθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμόν 26 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει, και β) δικαιούχοι στην παραπάνω εταιρική πράξη 
ήταν οι μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την 31.07.2019. Η έναρξη 
της διαπραγμάτευσης των 23.827.264 νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίστηκε η 02.08.2019. Από την ίδια ημερομηνία οι 
ανωτέρω μετοχές πιστωθήκαν στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξίων των μετόχων στο Σ.Α.Τ.  
 
 
Δεν προέκυψαν άλλα σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία σύνταξης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. 
 


