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ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

«RAINBOW SERVICES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ –Υπηρεσίες 

Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών» 

 

 

 1. Εντολή ελέγχου και αντικείµενο εργασίας 

 

  Κατόπιν του υπό ηµεροµηνία 27/10/2010 εγγράφου της 

Ανώνυµης Εταιρείας «Info-Quest A.E.B.E.» και της εν συνεχεία αριθµ. 

143760/3-11-2010 εντολής της Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. µου ανατέθηκε η διενέργεια 

ελέγχου, για τη βεβαίωση των λογιστικών αξιών των περιουσιακών 

στοιχείων (Ενεργητικού και Παθητικού ) του αποσχισθέντος κλάδου 

«∆ιανοµή και Τεχνική Υποστήριξη Προϊόντων Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών» κατά την 30/9/2010, προκειµένου αυτός να 

απορροφηθεί από την υφιστάµενη και λειτουργούσα ανώνυµη εταιρεία 

«RAINBOW SERVICES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ –Υπηρεσίες Υποστή-

ριξης  Ηλεκτρονικών Υπολογιστών» βάσει των διατάξεων του Ν. 

2166/1993. 
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 2. Ίδρυση - Έδρα - ∆ιάρκεια - Σκοπός Εταιρείας 

  Η επωνυµία της Ανώνυµης Εµπορικής και Βιοµηχανικής 

Εταιρείας είναι: «INFO-QUEST Ανώνυµη Εµπορική και Βιοµηχανική 

Εταιρεία Προϊόντων και Yπηρεσιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» 

και µε το διακριτικό τίτλο «Info-Quest A.E.B.E.»., όπως τροποποιήθηκε 

σύµφωνα µε την υπό ηµεροµηνία 28/6/2002 απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης των µετόχων (ΦΕΚ 10166/04.10.02). Καταχωρήθηκε στο 

Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών και έχει σήµερα Αριθµό Μητρώου 

5419/06/Β/86/02. 

 - Η έδρα της Εταιρείας είναι στο ∆ήµο Καλλιθέας στην οδό Αλ. 

Πάντου 25 και η διάρκειά της ορίστηκε πεντηκονταετής (50) αρχοµένη από 

την ηµέρα της δηµοσίευσης στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφηµερίδας 

της Κυβερνήσεως της απόφασης που ενέκρινε το Καταστατικό.  

Σκοπός της Εταιρείας ορίζεται: 

α) Η κατασκευή και εµπορία, η εκµίσθωση ή το LEASING ηλεκτρονικών 

υπολογιστών (Computers), περιφερειακών µηχανηµάτων αυτών 

(εκτυπωτών, οθονών, µονάδων αποθηκεύσεως δεδοµένων, µονάδων 

επικοινωνίας κ.λ.π.) αναλωσίµων ειδών (µελανοταινιών, µαγνητοταινιών, 

µαγνητικών δίσκων κ.λ.π.) ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων απάντων των 

ανωτέρω.  

β) Η µελέτη, σχεδιασµός, εγκατάσταση, λειτουργία και εκµετάλλευση κάθε 

τύπου και τεχνολογίας συστηµάτων τηλεφωνίας καθώς και δηµοσίων και 

ιδιωτικών  τηλεπικοινωνιακών δικτύων µεταφοράς φωνής, ήχου, εικόνας 

και δεδοµένων. 

γ) Η παροχή κάθε είδους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε σχέση µε τα 

ανωτέρω συστήµατα τηλεφωνίας και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα καθώς και η 

παροχή υπηρεσιών διαδικτύου (INTERNET). 

Η ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και εκµετάλλευση συστηµάτων 

Ηλεκτρονικού Εµπορίου (E-Commerce). 

δ) Η προµήθεια, εµπορία, κατασκευή και διανοµή παντός είδους 

τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού, ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων κινητής 

τηλεφωνίας, τηλεφωνικών συσκευών, ειδών επικοινωνιακού εξοπλισµού 

και εν γένει δικτύων µεταφοράς ήχου, εικόνας και δεδοµένων, 
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ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων αυτών καθώς και η ανάπτυξη, παραγωγή 

και η διάθεση λογισµικού (software) για τη λειτουργία των ανωτέρω. 

ε) Η εισαγωγή εκ του εξωτερικού (προς εµπορία) των ανωτέρω 

(ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών µηχανηµάτων, αναλωσίµων, 

ειδών εξοπλισµού επικοινωνίας, (κινητής ή µη τηλεφωνίας, µεταφοράς 

δεδοµένων κ.λ.π.) και η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και 

εξωτερικού στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή των ειδών αυτών. 

στ) Η ανάληψη της εκτέλεσης µελετών εφαρµογής προγραµµάτων µε τους 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 

ζ) Η ανάληψη και εκτέλεση µελετών τεχνικών έργων και η µεταβίβαση ή 

γενικώς η εµπορία KNOW HOW. Η διενέργεια πάσης άλλης συναφούς 

εργασίας η επιχειρήσεως που θα καθορίζεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου  της Εταιρείας.  

η) Η ίδρυση και εκµετάλλευση εκπαιδευτικών µονάδων, σεµιναρίων κ.λ.π. 

και η επιχείρηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σχετικά µε οποιονδήποτε 

τοµέα της πληροφορικής και των επικοινωνιών.  

θ) Η προβολή, προώθηση και διαφήµιση των προϊόντων και των εν γένει 

επιχειρηµατικών  δραστηριοτήτων της Εταιρείας καθώς επίσης η ανάληψη 

και παραγωγή διαφηµιστικών εργασιών εν σχέσει µε οιονδήποτε τοµέα της 

πληροφορικής και των επικοινωνιών.  

ι) Η παροχή υπηρεσιών επισκευής συντήρησης και γενικά τεχνικής 

υποστήριξης των υπό της εταιρείας διατιθεµένων ειδών στους τόπους 

εγκατάστασής τους. 

ια) Η διενέργεια χερσαίων, θαλασσίων και αεροπορικών µεταφορών για 

δικό της λογαριασµό ή και για λογαριασµό τρίτων, όλων των ανωτέρω 

ειδών. 

ιβ) Η ανάληψη έργων, σχετικών µε τους τοµείς δραστηριότητας της 

Εταιρείας, από το ∆ηµόσιο, τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού 

∆ικαίου και τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

ιγ) Η έρευνα, ανάπτυξη, µελέτη, εφαρµογές και εκτέλεση έργων καθώς και 

η παροχή υπηρεσιών στους τοµείς του ελέγχου, της διοίκησης, 

οικονοµικής, λογιστικής, διοικητικής και τεχνολογικής οργάνωσης και 

λειτουργίας επιχειρήσεων. 



 4

ιδ) Η παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών, υπηρεσιών ταχυµεταφοράς και 

µεταφοράς για κάθε είδους και βάρους ταχυδροµικά αντικείµενα. 

ιε) Η µελέτη, κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων  σταθµών 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές και η 

κατασκευή και εµπορία εξοπλισµού παραγωγής ενέργειας. Ειδικότερα η 

κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία και εκµετάλλευση µονάδων 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και των απαραιτήτων υποδοµών και 

λοιπών τεχνικών έργων και εγκαταστάσεων για τη µεταφορά και 

παράδοση της παραγόµενης ενέργειας, σύµφωνα µε το ισχύον νοµοθετικό 

και κανονιστικό πλαίσιο και αυτό που θα ισχύσει στο µέλλον. Η πώληση 

ηλεκτρικής ενέργειας στο εσωτερικό ή και στο εξωτερικό. Η πάσης φύσεως 

εκµίσθωση, αγορά ή κατασκευή ακινήτων που είναι απαραίτητα για την 

υλοποίηση των ανωτέρω. Η συνεργασία ή και συµµετοχή σε οποιαδήποτε 

εταιρεία έχουσα παρεµφερή σκοπό. Πάσα πράξη και ενέργεια συναφής 

προς τον ως άνω σκοπό. 

ιστ) Η έρευνα, ανάπτυξη, µελέτη, εφαρµογές και εκτέλεση έργων καθώς 

και η παροχή υπηρεσιών στον τοµέα της ηλεκτρονικής έκδοσης εισιτηρίων 

(e-ticketing).  

ιζ)Η µελέτη και κατασκευή πάσης φύσεως τεχνικών έργων δηµοσίων ή 

ιδιωτικών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. 

ιη) Η κατασκευή, επισκευή, ανακαίνιση, αναπαλαίωση πάσης φύσεως 

ακινήτων, δηµοσίων ή ιδιωτικών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. 

ιθ) Η ανέγερση οικοδοµών είτε επί ιδίου οικοπέδου, είτε επί οικοπέδου 

τρίτου και πώληση ή µίσθωση αυτών. 

ιι) Η άσκηση εµπορίας και γενικά η διενέργεια κάθε επιχειρηµατικής 

πράξης και η ανάληψη κάθε δραστηριότητας ή ενέργειας, έµµεσα ή άµεσα 

συναφούς µε τους παραπάνω σκοπούς της εταιρείας. 

ικ) Η µελέτη, σχεδιασµός, κατασκευή, χρηµατοδότηση, προµήθεια, 

εγκατάσταση, δοκιµή, συντήρηση, θέση σε λειτουργία, αγορά, πώληση και 

η εν γένει εκµετάλλευση κάθε είδους ακινήτων δηµοσίων ή ιδιωτικών στην 

Ελλάδα ή στο εξωτερικό ασκώντας κάθε είδους επιχείρηση, όπως 

ενδεικτικά επιχείρηση κατασκευής και εµπορίας ακινήτων µε πώληση, 

µίσθωση, υποµίσθωση ή σύναψη συµβάσεων παραχώρησης µε τρίτους 
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ολόκληρων ακινήτων ή οριζοντίων ιδιοκτησιών για κάθε είδους χρήση, 

όπως για κατοικία, γραφεία, καταστήµατα, γκαράζ, τουριστική επιχείρηση 

κ.λ.π. 

  Για την πραγµατοποίηση των παραπάνω σκοπών της η 

Εταιρεία µπορεί να συµµετέχει σε υφιστάµενες ή όχι εταιρείες ή 

επιχειρήσεις οποιασδήποτε µορφής, ηµεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν 

συναφείς ή µη ή παρεµφερείς σκοπούς, να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε 

φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για την επίτευξη των σκοπών αυτών και να 

ιδρύει υποκαταστήµατα ή αντιπροσωπείες στο εσωτερικό ή και στο 

εξωτερικό.  

  3. Μετοχικό Κεφάλαιο 

  1. Το Μετοχικό κεφάλαιο είχε αρχικά ορισθεί στο καταστατικό σε 

δραχµές 10.000.000 καταβλητέο τοις µετρητοίς διαιρούµενο σε 10.000 

ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 1.000 δραχµών η κάθε µία. 

  2. Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας της 

27/12/1985 το αρχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 10.000.000 δραχµές µε την 

έκδοση 10.000 νέων ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 1.000 

δραχµών η κάθε µία. 

  3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 

13/6/1986 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 10.000.000 δραχµές µε 

την έκδοση 10.000 ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας 1.000 

δραχµών η κάθε µία. 

  4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των  Μετόχων της 

8/12/1986 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 10.000.000 δραχµές µε 

την έκδοση 10.000 ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας 1.000 

δραχµών η κάθε µία. 

  5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 

29/2/1988, που τροποποίησε το καταστατικό το Μετοχικό Κεφάλαιο 

αυξήθηκε κατά 20.000.000 δρχ. τοις µετρητοίς µε την έκδοση 20.000 νέων 

ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 1.000 δραχµών η κάθε µία. 

  6. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 

18/6/1990, που τροποποίησε το καταστατικό το Μετοχικό Κεφάλαιο 

αυξήθηκε κατά 20.000.000 δρχ. τοις µετρητοίς µε την έκδοση 20.000 νέων 

ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 1.000 δραχµών η κάθε µία. 
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  7. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 

8/1/1992 που τροποποίησε το καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο 

αυξήθηκε κατά 80.000.000 δραχµές τοις µετρητοίς µε την έκδοση 80.000 

νέων ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 1.000 δραχµών η κάθε 

µία. 

  8. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 

25/5/1992 που τροποποίησε το καταστατικό, η ονοµαστική αξίας κάθε 

µετοχής καθορίστηκε σε πεντακόσιες (500) δραχµές και το καταβεβληµένο 

Μετοχικό Κεφάλαιο ανερχόµενο σε 160.000.000 δραχµές διαιρέθηκε σε 

320.000 ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 500 δραχµών η κάθε µία. 

  9. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 

25/5/1992 που τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο 

αυξήθηκε κατά 300.000.000 δραχµές µε την έκδοση 600.000 νέων 

ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 500 δραχµών η κάθε µία, µε 

µερική καταβολή τοις µετρητοίς του ¼ της ονοµαστικής αξίας κάθε 

µετοχής, επί συνόλου 600.000 µετοχών, δηλ. ποσού 75.000.000 δρχ. και 

µε ανάληψη υποχρέωσης για καταβολή του υπολοίπου της αξίας κάθε 

µετοχής, επί συνόλου 600.000 µετοχών, συνολικού ύψους 225.000.000 

δρχ. σε δύο (2) ισόποσες δόσεις ύψους 112.500.000 δρχ. η κάθε µία, 

καταβλητέων της µεν πρώτης µέχρι την 31/12/1992, της δε δεύτερης, 

µέχρι 30/6/1993. Κατόπιν ολοσχερούς εξοφλήσεως των ανωτέρω δόσεων 

το καταβεβληµένο σε µετρητά Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε τετρακόσια 

εξήντα εκατοµµύρια (460.000.000) δραχµές και διαιρέθηκε σε 920.000 

ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 500 δραχµών η κάθε µία. 

  10. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 

30/12/1992, που τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο 

αυξήθηκε κατά 22.488.500 δραχµές, µε κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας, η 

οποία προέκυψε λόγω αναπροσαρµογής της αξίας των γηπέδων της 

Εταιρείας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 2065/1992, µε την έκδοση 

44.977 νέων ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 500 δραχµών η 

κάθε µία. 

  11. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 

29/1/1993, που τροποποίησε το Καταστατικό, οι µετοχές της Εταιρείας 

µετετράπησαν από ονοµαστικές σε ανώνυµες. 
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  12. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 

30/6/1994, που τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο 

αυξήθηκε κατά 31.400.000 δραχµές µε κεφαλαιοποίηση αφορολόγητου 

αποθεµατικού, σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Ν. 1882/90, µε την έκδοση 

62.800 νέων µετοχών, ονοµαστικής αξίας 500 δραχµών η κάθε µία. 

  13. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 

30/11/1994, που τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο 

αυξήθηκε κατά 95.000.000 δραχµές µε την έκδοση 190.000 νέων µετοχών 

ονοµαστικής αξίας 500 δραχµών η κάθε µία.  

  14. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 

17/12/1994, που τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο 

αυξήθηκε κατά 487.500.000 δραχµές µε την έκδοση 975.000 νέων 

µετοχών ονοµαστικής αξίας 500 δραχµών η κάθε µία. 

  15. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 

31/5/1996, που τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο 

αυξήθηκε κατά 200.000.000 δραχµές µε την έκδοση 400.000 νέων 

µετοχών ονοµαστικής αξίας 500 δραχµών η κάθε µία. 

  16. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 

8/11/1996, που τροποποίησε το Καταστατικό, η ονοµαστική αξία κάθε 

µετοχής καθορίστηκε σε διακόσιες πενήντα (250) δραχµές και οι µετοχές 

µετετράπησαν από ανώνυµες σε ονοµαστικές. 

  17. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 

15/1/1997, που τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο 

αυξήθηκε κατά 61.600.000 δραχµές, µε κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας, η 

οποία προέκυψε λόγω αναπροσαρµογής της αξίας των ακινήτων της 

Εταιρείας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 2065/1992, µε την έκδοση 

246.400 νέων ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 250 δραχµών η 

κάθε µία. 

  18. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 

18/12/1997, που τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο 

αυξήθηκε κατά 30.000.000 δραχµές, µε κεφαλαιοποίηση ειδικού 

αφορολόγητου αποθεµατικού, σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Ν. 1882/90, 

µε την έκδοση 120.000 νέων ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 20 

δραχµών η κάθε µία. 
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  19. Με απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων της 

4/2/98 & 4/11/98, που τροποποίησαν το Καταστατικό, αποφασίστηκε η 

αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας : 

α) Κατά διακόσια δέκα εκατοµµύρια διακόσιες είκοσι χιλιάδες 

(210.220.000) δραχµές σε µετρητά  από δηµόσια εγγραφή µε την έκδοση 

840.880 νέων ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 250 δραχµών η 

κάθε µία. 

β) Κατά δέκα εκατοµµύρια διακόσιες ενενήντα µία χιλιάδες πεντακόσιες 

(10.291.500) δραχµές σε µετρητά από ιδιωτική τοποθέτηση, µε την έκδοση 

41.166 νέων ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας 250 δραχµών η 

κάθε µία, οι οποίες θα διατεθούν εκτός δηµόσιας εγγραφής, µετά από 

απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας. 

  20. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 

29/1/99 η ονοµαστική αξία κάθε µετοχής καθορίστηκε σε εκατόν 

εβδοµήντα πέντε (175) δραχµές και το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 

2.895.300.000 δραχµές, µε κεφαλαιοποίηση µέρους του ειδικού 

αποθεµατικού – διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο. 

  21. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 

21/6/99, που τροποποίησε το Καταστατικό το Μετοχικό Κεφάλαιο 

αυξήθηκε κατά 2.321.200.000, µε έκδοση 13.264.000 νέων µετοχών 

ονοµαστικής αξίας 175 δραχµών η κάθε µία. 

  22. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 

27/6/2000, που τροποποίησε το Καταστατικό το Μετοχικό Κεφάλαιο 

αυξήθηκε κατά 1.365.000.000 δραχµές. µε έκδοση 7.800.000 νέων 

µετοχών ονοµαστικής αξίας 175 δραχµών η κάθε µία. 

   23. Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας της 

20/12/2000, κατόπιν άσκησης δικαιώµατος προαίρεσης, βάσει εγκριθέντος 

από 27/6/00 προγράµµατος (stock options) το Μετοχικό Κεφάλαιο της 

εταιρείας αυξήθηκε, χωρίς τροποποίηση Καταστατικού, κατά 34.942.250 

δραχµές, µε έκδοση 199.670 νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας 175 

δραχµών η κάθε µία. 

   24. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 

22/6/2001 που τροποποίησε το καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο 
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αυξήθηκε κατά 5.434.969.800 δραχµές. λόγω του εισφεροµένου 

κεφαλαίου της απορροφούµενης εταιρείας «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΕ» και κατά 4.102.363.200 δρχ. µε κεφαλαιοποίηση µέρους του ειδικού 

αποθεµατικού - διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο, η δε 

ονοµαστική αξία της µετοχής της εταιρείας καθορίστηκε σε 340,75 δρχ. 

(ένα ευρώ).   

  25.Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας της 

20/12/2001, κατόπιν άσκησης δικαιώµατος προαίρεσης, βάσει 

εγκριθέντων από 27/6/2000  και 22/6/2001 προγραµµάτων (stock options), 

το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε, χωρίς τροποποίηση 

Καταστατικού, κατά 171.301.840 δρχ. ή 502.720 Ευρώ, µε έκδοση 

502.720 νέων ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας 340,75 δρχ. ή 1 

Ευρώ  η κάθε µία. 

Μετά την 1η Ιανουαρίου 2002,  το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε 

52.629.720 Ευρώ και διαιρείται σε 52.629.720  άυλες ονοµαστικές µετοχές, 

ονοµαστικής αξίας 1 Ευρώ η κάθε µία . 

    26. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 

22/6/2005 που τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο 

µειώθηκε κατά 2.537.550 Ευρώ µε ακύρωση, βάσει του άρθρου 16, παρ. 

12 του Κ.Ν. 2190/20 2.537.550 µετοχών.  

        27. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 

5/12/2005, που τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο 

µειώθηκε κατά 1.386.950 Ευρώ µε ακύρωση, βάσει του άρθρου 16, παρ. 

12 του Κ.Ν. 2190/20 1.386.950 µετοχών.  

  28. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 

28/3/2006 που τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο της 

εταιρείας αυξήθηκε κατά 68.187.308 Ευρώ µε αύξηση της ονοµαστικής 

αξίας κάθε µετοχής κατά 1,4 Ευρώ µε κεφαλαιοποίηση µέρους του 

αποθεµατικού «διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο» και 

µειώθηκε κατά 73.057.830 Ευρώ µε µείωση της ονοµαστικής αξίας κάθε 

µετοχής κατά 1,5 Ευρώ µε σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου µε µετρητά 

στους µετόχους. 

  29. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 

19/12/2006 που τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο της 
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εταιρείας µειώθηκε κατά 9.741.044 Ευρώ µε µείωση της ονοµαστικής 

αξίας κάθε µετοχής κατά 0,20 Ευρώ µε σκοπό το συµψηφισµό ζηµιών 

προηγούµενων ετών. 

        Έτσι, το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας µετά τις ανωτέρω 

αυξοµειώσεις ανέρχεται σήµερα σε  € 34.093.654,00 διαιρούµενο σε 

48.705.220 κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας € 0,70 εκάστη. 

  

 4. ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

  Στην υπό ηµεροµηνία 16/4/2010 Τακτική Γενική Συνέλευση των 

µετόχων της εταιρείας, εκλέχτηκε νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο το οποίο 

ανασυγκροτήθηκε σε σώµα σύµφωνα µε το υπό ηµεροµηνία 29/4/2010 

πρακτικό του ∆.Σ. µε την εξής σύνθεση: 
Φέσσας Θεόδωρος Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος, - 

Εκτελεστικό Μέλος 
Κουτσουρέλη Ευτυχία Αντιπρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος 

Εφορακόπουλος ∆ηµήτριος Αντιπρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος 

Μπιτσάκος Μάρκος Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος – 
Εκτελεστικό  Μέλος 

Ρήγας Κων/νος Ανεξάρτητο – Μη εκτελεστικό Μέλος 

Γιαννακάκου – Ραζέλου Άννα Ανεξάρτητο – Μη εκτελεστικό Μέλος 

Παπαδόπουλος Απόστολος Ανεξάρτητο – Μη εκτελεστικό Μέλος 

   

  Το ανωτέρω ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα διοικήσει την εταιρεία 

µέχρι την 30/6/2013. 

  

 5. Βιβλία και στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε ο έλεγχος 

  Η εισφέρουσα Ανώνυµη Εταιρεία «Info-Quest A.E.B.E.» από 

την ίδρυσή της τηρεί βιβλία Γ’ Κατηγορίας και στοιχεία προβλεπόµενα από 

τον  Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων τα οποία έχουν θεωρηθεί νόµιµα από 

την αρµόδια ∆.Ο.Υ. Το ίδιο ισχύει και για την απορροφώσα εταιρεία 

«RAINBOW SERVICES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ –Υπηρεσίες Υποστήριξης 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών» 
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 6. Αποφάσεις ∆ιοικητικών Συµβουλίων 

  Στο υπό ηµεροµηνία 29/9/2010 Πρακτικό του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της  εταιρείας «Info-Quest A.E.B.E.» αποφασίστηκε η 

απόσχιση του κλάδου «∆ιανοµή και Τεχνική Υποστήριξη Προϊόντων 

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» της εταιρείας σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν. 2166/1993 και εισφορά του στην εταιρεία «RAINBOW 

SERVICES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ –Υπηρεσίες Υποστήριξης  

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών» µε ηµεροµηνία σύνταξης Λογιστικής 

Κατάστασης την 30 Σεπτεµβρίου 2010.  

  Επίσης στο υπό ηµεροµηνία 29/9/2010 Πρακτικό του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας εταιρεία «RAINBOW SERVICES 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ –Υπηρεσίες Υποστήριξης  Ηλεκτρονικών 

Υπολογιστών» αποφασίστηκε η απορρόφηση του κλάδου «∆ιανοµή και 

Τεχνική Υποστήριξη Προϊόντων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών»  της 

εταιρείας «Info-Quest A.E.B.E.».  

 

      7. Καταχώρηση της Απογραφής και της Λογιστικής            

Κατάστασης  στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισµού 

  

  Η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων (Ενεργητικού και 

Παθητικού) του κλάδου «∆ιανοµή και Τεχνική Υποστήριξη Προϊόντων 

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών»  και η λογιστική κατάσταση της 

30/9/2010 καταχωρήθηκαν στις σελίδες 14310-14842 του τηρούµενου 

Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµού της εισφέρουσας τον κλάδο 

ανώνυµης εταιρείας «Info-Quest A.E.B.E.» 

 

 

 8. Προσδιορισµός της Λογιστικής Αξίας των περιουσιακών 
 στοιχείων του κλάδου «∆ιανοµή και Τεχνική Υποστήριξη 
Προϊόντων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» της 
εταιρείας «Info-Quest A.E.B.E.” 

  

 α) Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση της 30ης Σεπτεµβρίου 2010 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
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Eξοδα εγκαταστάσεως 915.788,37 Προβλέψεις  773.333,34 
Πάγια 838.635,86 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 11.962.053,80 
Αποθέµατα 10.876.473,65 Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού 1.703.391,71 
Απαιτήσεις 45.771.521,16   

Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού 2.659.815,42 Σύνολο (β) 14.438.778,85 
  Εισφερόµενο κεφάλαιο (α)-(β) 46.623.455,61 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (α) 61.062.234,46 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 61.062.234,46 
    
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 
 
 

7.873.228,13 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 
 

7.873.228,13 
 

 β) Επαλήθευση της Λογιστικής Αξίας µε αναλυτική παράθεση 
  των λογαριασµών της Λογιστικής Κατάστασης 
 
  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
            Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 
  
  -Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 
  -Λογισµικά προγράµµατα Η/Υ  
  Αναλύεται: 
 
Χρεωστικό υπόλοιπο 31/12/2009   € 5.099.692,26 

Πλέον: Προσθήκες 1/1-30/9/2010   € 132.414,74 

Χρεωστικό υπόλοιπο 30/9/20010   € 5.232.107,00  
Μείον: - Αποσβεσθέντα  µέχρι 31/12/2009 € 4.027.043.06   
 - Αποσβέσεις 1/1 – 30/9/2010 « 289.275.57 « 4.316.318,63 
              Αναπόσβεστο υπόλοιπο 30/9/2010   € 915.788,37 

-Στην παρούσα περίοδο 1/1-30/9/2010 διενεργήθηκαν αποσβέσεις 

µε τον κατώτερο συντελεστή ποσοστού 24% που προβλέπεται από το 

Π.∆. 299/2003 και εφαρµόζεται κατά πάγια τακτική. 

 
 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
  
 ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 
 
             1. Κτίρια – Εγκαταστάσεις κτιρίων -  Τεχνικά έργα  
  Αναλύεται: 
Κ.Α. 11.07 Κτίρια - Εγκ/σεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων   
               Χρεωστικό υπόλοιπο 30/9/2010 € 194.746,02 
Μείον: - Αποσβεσθέντα  µέχρι 31/12/2009 € 17.574,20   
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 - Αποσβέσεις 1/1 – 30/9/2010 « 12.166,76  « 29.740,96 
              Αναπόσβεστο υπόλοιπο 30/9/2010   € 165.005,06 

 

-Το ανωτέρω χρεωστικό υπόλοιπο της 30/9/2010, αφορά τις 

προσθήκες και βελτιώσεις που έγιναν στο ενοικιαζόµενο από την εταιρεία 

ακίνητο επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 29 στον Πειραιά. 

         - Στην παρούσα περίοδο 1/1-30/9/2010 διενεργήθηκαν αποσβέσεις, 

ανάλογα µε το χρόνο της συµβατικής µίσθωσης του κτιρίου, µε συντελεστή 

8,33% που εφαρµόζεται κατά πάγια τακτική. 

  
2. Μηχανήµατα – Τεχνικές εγκαταστάσεις 

και λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός 

  Αναλύεται: 
Κ.Α. 12.02 Φορητά µηχανήµατα "χειρός" € 1.991,42 
Κ.Α. 12.03 Εργαλεία « 1.638,35 
Κ.Α. 12.04 Καλούπια - Ιδιοκατασκευές « 31.009,33 
               Χρεωστικό υπόλοιπο 30/9/2010 € 34.639,10 
Μείον: - Αποσβεσθέντα  µέχρι 31/12/2009 € 29.204,40   
 - Αποσβέσεις 1/1 – 30/9/2010 « 1.146,75 « 30.351,15 
              Αναπόσβεστο υπόλοιπο 30/9/2010   € 4.287,95 
   

 - Στην παρούσα περίοδο 1/1-30/9/2010 διενεργήθηκαν 

αποσβέσεις µε τον κατώτερο συντελεστή 11% που προβλέπεται από το 

Π.∆. 299/2003 για τα Καλούπια και εφαρµόζεται κατά πάγια τακτική, γιατί 

τα υπόλοιπα µηχανήµατα είχαν αποσβεσθεί πλήρως σε προηγούµενες 

χρήσεις. 

   

 

 3. Μεταφορικά µέσα 
  Αναλύεται: 
Κ.Α. 13.01 Λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα €   24.445,92 (1) 
Κ.Α. 13.02 Φορτηγά-Ρυµούλκες-Ειδικής χρήσεως «  202.987,06 (1) 
Κ.Α. 13.09 Μέσα εσωτερικών µεταφορών « 191.456,20  
               Χρεωστικό υπόλοιπο 30/9/2010 € 418.889,18  
Μείον: - Αποσβεσθέντα  µέχρι 31/12/2009 € 268.313,96    
 - Αποσβέσεις 1/1 – 30/9/2010 « 20.303,43 « 288.617,39  
              Αναπόσβεστο υπόλοιπο 30/9/2010   € 130.271,79  
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(1) Τα ανωτέρω µεταφορικά µέσα αναλύονται περαιτέρω ως εξής: 

Αριθµός 
 Κυκλοφορίας 

Αξία Κτήσης 
30.9.2010 

Σύνολο 
Αποσβέσεω

ν 
30/9/2010 

Αναπόσβεστο 
Υπόλοιπο  
30.9.2010 

Επιβατικά αυτοκίνητα    
 ΙΗΝ 8392 10.319,99 4.047,60 6.272,39
 ΙΜΡ3820 14.125,93 647,44 13.478,49

Σύνολο 24.445,92 4.695,04 19.750,88
 
Φορτηγά αυτοκίνητα 
ΥΖΜ 2955 19.056,00 19.021,86 34,14
IYP-6901 17.838,57 17.838,51 0,06
ΥΗY-9196  16.848,62 16.848,55 0,07
ΥΗY-9197  16.046,90 16.020,19 26,71
ΥΗY-9201 9.803,99 9.803,93 0,06
YHY9920  10.230,79 10.230,73 0,06
YHY9921 10.231,70 10.231,64 0,06
YHY9927 10.231,70 10.231,64 0,06
ZZN-9015 14.590,54 14.590,45 0,09
ZZN-9016  14.590,54 14.590,45 0,09
ΙΖΑ 8277 20.427,93 14.802,58 5.625,35
ΙΒΚ-5068  21.384,35 19.243,65 2.140,70
IZK9083 21.705,43 13.023,25 8.682,18
Σύνολο 202.987,06 186.477,43 16.509,63
 

 - Στην παρούσα περίοδο 1/1-30/9/2010 διενεργήθηκαν 

αποσβέσεις µε τους κατώτερους συντελεστές που προβλέπονται από το 

Π.∆. 299/2003 (Επιβατικά αυτοκίνητα, Μέσα εσωτερικών µεταφορών 11% 

και Φορτηγά αυτοκίνητα  15%) και εφαρµόζονται κατά πάγια τακτική.  

 

 

 

 

 

4.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 
   
Αναλύεται: 
Κ.Α. 14.00 Επιπλα € 107.142,61
Κ.Α. 14.01 Σκεύη € 15.840,41
Κ.Α. 14.02 

Μηχανές γραφείων € 9.985,46
Κ.Α. 14.03 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές € 3.890.094,89
Κ.Α. 14.04 Μέσα αποθήκευσης και µεταφοράς € 826,22
Κ.Α. 14.05 Επιστηµονικά Οργανα € 91.923,78
Κ.Α. 14.08 Εξοπλισµός τηλεπικοινωνιών € 662.270,16
Κ.Α. 14.09 Λοιπός εξοπλισµός € 286.935,56
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               Χρεωστικό υπόλοιπο 30/9/2010 € 5.065.019,09 
Μείον: - Αποσβεσθέντα  µέχρι 31/12/2009 € 4.369.087,82   
 - Αποσβέσεις 1/1 – 30/9/2010 € 191.397,18 € 4.560.485,00 
              Αναπόσβεστο υπόλοιπο 30/9/2010   € 504.534,09 
  -Στην παρούσα περίοδο 1/1-30/9/2010 διενεργήθηκαν 

αποσβέσεις µε τους κατώτερους συντελεστές (εκτός από τα Μέσα 

αποθήκευσης και µεταφοράς ,που διενεργούνται αποσβέσεις µε τον ανώτερο 

συντελεστή 20%) που προβλέπονται από το Π.∆. 299/2003 (Έπιπλα, 

σκεύη, µηχανές γραφείων, επιστηµονικά όργανα, τηλεπικοινωνιακός και 

λοιπός εξοπλισµός 15% και Η/Υ 24%) και εφαρµόζονται κατά πάγια 

τακτική.  

 

  ΙΙΙ. Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες  

           χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις 

     - Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 

- Εγγυήσεις µίσθωσης αυτοκινήτων € 23.150,97
- Εγγυήσεις µίσθωσης ακινήτων € 11.236,00
- Εγγυήσεις κάδου ανακύκλωσης µπαταριών € 150,00
                  Ως άνω € 34.536,97

 

  ∆.  ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

  Ι. Αποθέµατα 

                1. Εµπορεύµατα 

                    Χρεωστικό Υπόλοιπο 30/9/2010            €           9.566.442,34 

  Μείον: Προβλέψεις απαξίωσης                €  543.886,00 

  Χρεωστικό Υπόλοιπο 30/9/2010               €  9.022.556,34 

 

  Στον ανωτέρω λογ/σµό περιλαµβάνεται η αξία κτήσεως 

ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού (Η/Υ, Ανταλλακτικά Η/Υ, 

Εκτυπωτές, Αναλώσιµα Η/Υ, κ.λπ). 

  Η αποτίµηση των εν λόγω αποθεµάτων έγινε στη χαµηλότερη 

τιµή, µεταξύ της τιµής κτήσεως και της τρέχουσας τιµής αγοράς τους. 

Ως τιµή κτήσεως λήφθηκε η µέση σταθµική τιµή αγοράς. 
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  Οι προβλέψεις απαξίωσης αφορούν τη σωρευτικά  

σχηµατισθείσα από την εταιρεία πρόβλεψη µέχρι 30/9/2010, για την 

απαξίωση των εµπορευµάτων. 

 

              2. Προϊόντα έτοιµα και ηµιτελή 

                     Χρεωστικό Υπόλοιπο 30/9/2010            €         96.159,37 

  Η αποτίµηση των ανωτέρω αποθεµάτων (συναρµολόγηση Η/Υ) 

έγινε στην αξία  του κόστους παραγωγής τους. 

 
  3. Πρώτες και βοηθητικές ύλες –Αναλώσιµα υλικά– Ανταλ-

λακτικά και είδη συσκευασίας 

  Χρεωστικό Υπόλοιπο 30/9/2010 € 986.558,89 

  Μείον: Προβλέψεις απαξίωσης           € 216.114,00 

  Χρεωστικό Υπόλοιπο 30/9/2010                € 770.444,89 

  
  Η αποτίµηση των ανωτέρω αποθεµάτων έγινε στη χαµηλότερη 

τιµή, µεταξύ της τιµής κτήσεως και της τρέχουσας τιµής αγοράς τους. Ως 

τιµή κτήσεως λήφθηκε η µέση σταθµική τιµή αγοράς.  

  Οι προβλέψεις απαξίωσης αφορούν τη σωρευτικά  

σχηµατισθείσα από την εταιρεία πρόβλεψη µέχρι 30/9/2010, για την 

απαξίωση των πρώτων και βοηθητικών υλών. 

 

               4. Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων 

                     Χρεωστικό Υπόλοιπο 30/9/2010                      €    987.313,05 

  Αφορά τα χρεωστικά υπόλοιπα των προµηθευτών της 

30/9/2010, που έχουν δοθεί ως προκαταβολές για αγορά αποθεµάτων.  

 
 ΙΙ. Απαιτήσεις 

 1. Πελάτες 

  Χρεωστικό Υπόλοιπο 30/9/2010 € 23.536.490,58 

 
- Οι ανωτέρω απαιτήσεις από πελάτες αναλύονται ως εξής: 
30.00 Πελάτες εσωτερικού  € 13.206.505,71

30.01 Πελάτες εξωτερικού  € 255.251,85
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30.02 Πελάτες Ελληνικού ∆ηµοσίου  € 82.666,84

30.03 Πελάτες Ν.Π.∆.∆. – ∆ηµ. Επιχειρήσεις  € 133,09

30.80 Πελάτες µε συµβάσεις εκχώρησης Factoring € 9.991.933,09

 Σύνολο ως άνω € 23.536.490,58

 

             2.  Γραµµάτια σε καθυστέρηση  

  Χρεωστικό Υπόλοιπο 30/9/2010 € 76.000,00 

            Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά δέκα γραµµάτια εισπρακτέα του 

πελάτη Κουτρουµπά Αθ. και  Σία, µε ηµεροµηνία λήξης από 2.9.2009 έως 

και 2.6.2010, τα οποία βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας  και 

µέχρι την ηµεροµηνία του ελέγχου µας δεν είχαν εισπραχθεί.  

   

             3. Επιταγές Εισπρακτέες 

  Χρεωστικό Υπόλοιπο 30/9/2010 € 17.971.441,92 

             Οι συµπεριλαµβανόµενες στον ανωτέρω λογαριασµό 

µεταχρονολογηµένες επιταγές αναλύονται ως εξής: 

- Επιταγές εισπρακτέες (µεταχρ/νες) Χαρτοφυλακίου  € 15.652.177,82 
- Επιταγές εισπρακτέες (µεταχρ/νες) στις Τράπεζες για είσπραξη  € 116.349,42 
- Επιταγές εισπρακτέες εκχωρηµένες (FACTORING) € 2.202.914,68 
                  Ως άνω € 17.971.441,92 

                 

   Κρίνουµε σκόπιµο να σηµειώσουµε εδώ ότι, οι «Επιταγές 

εισπρακτέες (µεταχρ/νες) στις Τράπεζες για είσπραξη» τον Οκτώβριο του 

2010 επεστράφηκαν στους πελάτες και αντικαταστάθηκαν µε άλλες 

επιταγές ισόποσης αξίας και µεταγενέστερης ηµεροµηνίας. 

           

          4. Επιταγές σε καθυστέρηση 

  Χρεωστικό Υπόλοιπο 30/9/2010 € 394.216,70 

       Αφορά επιταγές µε ηµεροµηνία λήξεως πριν την 15.9.2010, οι 

οποίες βρίσκονταν για είσπραξη στις Τράπεζες και αφού σφραγίστηκαν, 

επιστράφηκαν στην εταιρεία.  

   

 5. Επισφαλείς – επίδικοι πελάτες και χρεώστες 

Χρεωστικό Υπόλοιπο 30/9/2010     € 15.398.646,00 
  Μείον: Προβλέψεις                                       € 11.832.552,47 
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        €   3.566.093,53 
 

Οι ανωτέρω επισφαλείς – επίδικοι πελάτες και χρεώστες 
αναλύονται ως εξής: 

      
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  ΠΟΣΟ  ΠΟΣΟ 
30.97 ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΠΕΛΑΤΕΣ   € 8.594,08  
30.99 ΛΟΙΠΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΠΙ∆ΙΚΩΝ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΥΣ   € 15.388.183,12  
3099000001 Γ. ∆.ΓΚΟΥΖΟΥΛΗ € 2.550.523,86    
3099000003 ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟ € 1.924.755,59    
3099000004 ΜΑΡΙΝΑ Ν. ΑΘΥΡΟΥ  € 16.109,28    
3099000006 Φ.ΦΥΛΑΚΤΟΓΛΟΥ-Γ. ΣΠΑΝΟΥ & 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ € 
 

69.741,45    
3099000007 ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΚΑΖΙΑΝΗ € 10.092.182,02    
3099000011 EULE HERMES EMPORIKI € 170.251,56    
3099000014 ΑΝ∆ΡΕΑΣ- ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ  € 381.383,97    
3099000024 Μ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ  € 122.089,21    
3099000025 ∆ΗΜ.ΡΟΥΓΚΛΙΟΥ  € 61.146,18    
33.99 ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΕΠΙ∆ΙΚΟΙ   € 1.868,80  
    € 15.398.646,00  

  

Εναντι των ανωτέρω επισφαλών απαιτήσεων έχει σχηµατιστεί 

σωρευτικά µέχρι 30/9/2010 πρόβλεψη, συνολικού ποσού € 11.832.552,47 

(ποσοστό 77% περίπου), η οποία κατά την άποψή µας κρίνεται επαρκής 

για να καλύψει την ενδεχόµενη ζηµία που θα προκύψει από τη µη 

είσπραξή τους. 

 

 6. Χρεώστες διάφοροι 

  Χρεωστικό Υπόλοιπο 30/9/2010 € 173.751,91 

- Οι ανωτέρω απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 
33.00 Προκαταβολές προσωπικού € 690,22
33.02 ∆άνεια προσωπικού « 28.047,90
33.92 Απαιτήσεις αποζηµιώσεων κατά  

ασφαλιστικών εταιρειών « 4.049,96
33.95 Λοιποί χρεώστες διάφοροι « 56.500,05
52 Τράπεζες λογ/σµοί βραχ/σµων υποχρεώσεων « 84.463,78
 Σύνολο ως άνω € 173.751,91
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                 Ο ανωτέρω  λογ/σµός µε Κ.Α. 52 «Τράπεζες λογ/σµοί 

βραχ/σµων υποχρεώσεων» ποσού € 84.463,57 αφορά απαιτήσεις  από 

τις  εταιρείες  « Ε.Τ.Ε  FACTORS A.E.» ποσού € 11.581,25 και  «A.B.C  

FACTORS» ποσού € 72.882,32. 

  
 7. Λογαριασµοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων 

  Χρεωστικό Υπόλοιπο 30/9/2010  € 53.526,52 

             Αναλύεται 

35.00.000000 Εκτελωνιστές λογ/σµοί προς απόδοση € 18.161,92

35.01.000000 Προσωπικό λογ/σµοί προς απόδοση « 19.680,15

35.02.000000 Λοιποί συνεργάτες τρίτοι προς απόδοση « 6.451,98

35.03.000000 Πάγιες προκαταβολές « 579,78

50 Προµηθευτές (Χρεωστικά υπόλοιπα) « 8.652,69

 Ως άνω € 53.526,52

          
 Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  

 1. Έξοδα επόµενων χρήσεων  

  Χρεωστικό υπόλοιπο 30/9/2010 € 980.861,13 

  Στον ανωτέρω λογαριασµό περιλαµβάνονται τα έξοδα που 

καταβλήθηκαν µέσα στην περίοδο 1/1-30/9/2010, αλλά ανήκουν στην 

επόµενη.  

 

  Τα εν λόγω έξοδα αναλύονται ως εξής: 
-Προµήθειες από πωλήσεις € 5.850,00
-Εξοδα αγορών Box Software « 546.392,85
-Εξοδα αγορών Software Λοιποί « 350.856,30
-Λοιπές αµοιβές τρίτων « 28.446,21
-Ασφάλιστρα « 19.065,56
-Λοιπές δαπάνες « 30.250,21

Ως άνω € 980.861,13
 

 2. Λοιποί µεταβατικοί λ/σµοί ενεργητικού 

  Χρεωστικό υπόλοιπο 30/9/2010 € 1.678.954,29 

  Στον ανωτέρω λογαριασµό περιλαµβάνονται οι αγορές υπό 

παραλαβή την 30/9/2010 καθώς και οι προβλέψεις των εκπτώσεων 

αγορών από τους προµηθευτές της εταιρείας , αναλύονται δε ως εξής:  
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-Αγορές υπό παραλαβή € 2.698,76

-Εκπτώσεις επί αγορών χρήσης « 1.676.255,53

Ως άνω € 1.678.954,29

 
  ΠΑΘΗΤΙΚΟ  

 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  

  - Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου  

    από την υπηρεσία  

  Πιστωτικό υπόλοιπο 30/9/2009  € 773.333,34 

  Αφορά σωρευτική µέχρι 30/9/2010 πρόβλεψη αποζηµίωσης 

προσωπικού σύµφωνα µε συνταχθείσα αναλογιστική µελέτη. 

   

 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
  
  ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις  
 1. Προµηθευτές  
  Πιστωτικό υπόλοιπο 30/9/2010  € 11.127.928,08 

  Αναλύονται: 

Κ.Α. 50.00 Προµηθευτές εσωτερικού  € 6.874.278,81

Κ.Α. 50.01 Προµηθευτές εξωτερικού « 4.251.958,04

Κ.Α. 50.02 Προµηθευτές  Ελληνικό ∆ηµόσιο « 1.691,23

 Σύνολο € 11.127.928,08
   
             2. Γραµµάτια πληρωτέα  

  Πιστωτικό υπόλοιπο 30/9/2010  € 12.634,86 
    

  Αφορά υποχρεώσεις που προέρχονται: (α) από τρία γραµµάτια 

προς την προµηθεύτρια εταιρεία «ΛΙΜΠΕΚΟΜ  Α.Ε»  συνολικής αξίας  €  

3.650,00 και  (β) ένα γραµµάτιο προς την « Η Καθηµερινή Α.Ε.»   €  

8.984,86. Η ηµεροµηνία λήξης των γραµµατίων αυτών είναι µεταγενέστερη 

της 15.11.2010.                

   

              3. Προκαταβολές πελατών 

  Πιστωτικό υπόλοιπο 30/9/2010  €   584.279,87 

Στον ανωτέρω λογ/σµό περιλαµβάνονται τα πιστωτικά υπόλοιπα των 

πελατών 
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            4. Πιστωτές διάφοροι  

  Πιστωτικό υπόλοιπο 30/9/2010  € 237.210,99 

  Αναλύονται: 
Κ.Α. 53. 00 Αµοιβές προσωπικού πληρωτέες € -475,63
Κ.Α. 53.98.00.0000 Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις € 3.848,05
Κ.Α. 53.98.00.0002 Υποχρεώσεις σε IS - SBA € 106.749,01
Κ.Α. 53.98.20.1002 EFG – Πιστωτική κάρτα 42730749 € 2.012,71
Κ.Α. 53.99.00.0000 Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

σε Ξ.Ν. 
 

€ 54.827,98
Κ.Α. 33.95 Λοιποί χρεώστες διάφοροι € 88,49
Κ.Α. 35.01.00.0000 Προσωπικό λογ/σµοί προς απόδοση € 43.238,76
Κ.Α. 35.02.00.0000 Λοιποί συνεργάτες τρίτοι προς απόδοση € 26.921,62
  Ως άνω  € 237.210,99

 

 ∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ  

 1. Εσοδα επόµενων χρήσεων 

  Πιστωτικό Υπόλοιπο 30/9/2010 € 103.645,84 

  Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά ποσά που έχει λάβει η εταιρεία, 

από την «AUTODESK SA» µέχρι 30.9.2010, για τη διαφήµιση των 

προϊόντων της,  η οποία  θα γίνει µεταγενέστερα της 30/9/2010. 

 

 

             2.  Εξοδα χρήσεως δουλευµένα 

  Πιστωτικό Υπόλοιπο 30/9/2010 € 711.669,25 

  Στον ανωτέρω λογαριασµό καταχωρούνται µε αντίστοιχη 

χρέωση των οικείων λογ/σµών εξόδων, τα έξοδα που ανήκουν στην 

κλειόµενη περίοδο 1/1-30/9/2010, αλλά δεν πληρώθηκαν µέσα σ΄ αυτήν 

και τα οποία δεν είναι στο τέλος της περιόδου απαιτητά από τους 

δικαιούχους  και για το λόγω αυτό δεν κρίνεται ορθό ή σκόπιµο να 

φέρονται σε πίστωση των οικείων λογ/σµών υποχρεώσεων. 

  Τα εν λόγω έξοδα αναλύονται ως εξής: 
- Προβλέψεις δώρου Χριστουγέννων εργαζοµένων € 366.622,13

- Προβλέψεις τόκων τραπεζικών δανείων « 1.222,54

- Αγορές Box Software € 31.548,96

- Ενοίκια αυτοκινήτων δεδουλευµένα « 6.015,05

- Προβλέψεις προµηθειών πωλήσεων « 43.386,85

- Προβλέψεις αµοιβών τρίτων « 262.873,72
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Ως άνω € 711.669,25

 
 3.  Λοιποί µεταβατικοί λογ/σµοί παθητικού 

  Πιστωτικό Υπόλοιπο 30/9/2010 € 888.076,62 

                Το εν λόγω υπόλοιπο αναλύεται ως εξής: 
- Αγορές υπό τακτοποίηση € 559.076,62

- Εκπτώσεις πωλήσεων  « 329.000,00

Ως άνω € 888.076,62

        - Οι αγορές υπό τακτοποίηση αφορούν εµπορεύµατα που έχουν 

παραληφθεί, ενώ τα τιµολόγια αγοράς δεν περιήλθαν µέχρι 30/9/2010 

στην εταιρεία. 

      - Οι εκπτώσεις πωλήσεων αφορούν προβλέψεις εκπτώσεων λόγω 

τζίρου  σε πελάτες, οι οποίοι έχουν πετύχει τους προβλεπόµενους 

συµβατικούς στόχους, αλλά µέχρι 30/9/2010 τα ποσά αυτά δεν είχαν 

αποδοθεί σ΄αυτούς. 

 
  
 

    ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ / ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 

 1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία / ∆ικαιούχοι 

   αλλότριων περιουσιακών στοιχείων   30/9/2010        € 46,69 

    
  Αφορούν διάφορα περιουσιακά στοιχεία τρίτων, τα οποία 

βρίσκονται στην  εταιρεία. 

 
   2. Χρεωστικοί / Πιστωτικοί λογ/σµοί εγγυήσεων  

    και εµπράγµατων ασφαλειών   30/9/2010        €  5.971.212,92 

Αναλύονται: 
Υποθήκες και προσηµειώσεις για εξασφάλιση απαιτήσεων € 1.508.998,60 
Ε/Ε για εξασφάλιση απαιτήσεων € 2.394.052,82 
Ε/Ε για  συµµετοχή σε διαγωνισµούς « 1.338.026,25 
Ε/Ε για καλή εκτέλεση έργου µε πελάτες « 298.682,20 
Ε/Ε για εξασφάλιση πελατείας λοιπών περιπτώσεων « 331.453,05 
Ε/Ε για εξασφάλιση υποχρεώσεων προς προµηθευτή  « 100.000,.00 

Σύνολο € 5.971,212,92 
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      Κρίνουµε σκόπιµο να σηµειώσουµε εδώ ότι, από το ανωτέρω ποσό 

των «Ε/Ε για εξασφάλιση απαιτήσεων» ποσού € 2.394.052,82, εγγυητικές 

επιστολές ποσού € 847.200,00 έχουν λήξει και δεν έχουν επιστραφεί, ως 

έπρεπε, στους δικαιούχους. 

 

3. Απαιτήσεις  / Υποχρεώσεις από αµφοτεροβαρείς  

    συµβάσεις                                            30/9/2010         €  1.901.456,44 

 

              Αφορούν µη εκτελεσθείσες µέχρι 30/9/2010 συµβάσεις που έχει 

υπογράψει η εταιρεία µε την Ε.Τ.Ε για προαγορά συναλλάγµατος. 

 

   4.  Λοιποί λογαριασµοί τάξεως            30/9/2010         €    512,08 

   

  Αφορούν τους κατωτέρω λογαριασµούς πληροφοριών, για 

κρατήσεις που αναλογούν σε πωλήσεις που διενεργεί η εταιρεία στο 

∆ηµόσιο. 

 

Περιγραφή Λογ/σµού                                                    Ποσό  

-Λοιποί παρακρατούµενοι φόροι εισοδήµατος € 485,29 

-Κρατήσεις υπέρ ∆ηµοσίου και τρίτων από πωλήσεις  € 26,79 

  Ως άνω € 512,08 

 9.  Συµπέρασµα  

Εκθεση επί των κονδυλίων της Λογιστικής Κατάστασης 
 
Επαληθεύσαµε τις ανωτέρω λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων 

(Ενεργητικού – Παθητικού) του αποσχισθέντος κλάδου «∆ιανοµής και 

Τεχνικής Υποστήριξης Προϊόντων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» 

της ανώνυµης εταιρείας «Info-Quest A.E.B.E.» της 30ης Σεπτεµβρίου 2010 

(περίοδος 1/1-30/9/2010), προκειµένου ο ανωτέρω κλάδος να 

απορροφηθεί από την υφιστάµενη και λειτουργούσα  Ανώνυµη Εταιρεία 

«RAINBOW SERVICES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ –Υπηρεσίες Υποστήριξης  

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών» µε βάση τις διατάξεις του Ν. 2166/1993.  

Ευθύνη ∆ιοίκησης για τα κονδύλια της Λογιστικής Κατάστασης 
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Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των 

κονδυλίων της Λογιστικής Κατάστασης σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα 

που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νοµοθεσία, όπως και για εκείνες 

τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να 

καθίσταται δυνατή η κατάρτιση λογιστικών καταστάσεων απαλλαγµένων 

από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Ευθύνη Ελεγκτή 

Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί των κονδυλίων της 

Λογιστικής Κατάστασης µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό 

µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά 

απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να 

σχεδιάζουµε και να διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση 

εύλογης διασφάλισης για το εάν τα κονδύλια της ανωτέρω Λογιστικής 

Κατάστασης είναι απαλλαγµένα από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος 

περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών 

τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται 

στην ανωτέρω Λογιστική Κατάσταση. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες 

βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των 

κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των κονδυλίων της Λογιστικής 

Κατάστασης, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη 

διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις 

εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη 

παρουσίαση των λογιστικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το 

σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι 

µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των 

εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την 

αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που 

χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη 

διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των 

κονδυλίων της Λογιστικής Κατάστασης. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά 

τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 

θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. 

 Γνώµη  
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Κατά τη γνώµη µας, τα ανωτέρω κονδύλια της Λογιστικής Κατάστασης, τα 

οποία προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εισφέρουσας τον κλάδο 

εταιρείας «Info-Quest A.E.B.E.», απεικονίζουν το ύψος των λογιστικών 

αξιών των περιουσιακών στοιχείων (Ενεργητικού – Παθητικού) του 

αποσχισθέντος κλάδου «∆ιανοµής και Τεχνικής Υποστήριξης Προϊόντων 

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών»  κατά την 30η Σεπτεµβρίου 2010, 

σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την 

Ελληνική νοµοθεσία.  

  Η παρούσα έκθεση συντάσσεται για να χρησιµεύσει για το 

σκοπό της απορροφήσεως του κλάδου «∆ιανοµής και Τεχνικής 

Υποστήριξης Προϊόντων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» από την 

Ανώνυµη Εταιρεία «RAINBOW SERVICES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ –

Υπηρεσίες Υποστήριξης  Ηλεκτρονικών Υπολογιστών» από 1/10/2010 µε 

βάση τις διατάξεις του Ν. 2166/1993. 

  

 10. Σηµείωση  

  Από τους συνηµµένους στην παρούσα έκθεση, ισολογισµούς 

της εισφέρουσας εταιρείας «Info-Quest A.E.B.E.» της 31/12/2009 και της 

απορροφώσας εταιρείας «RAINBOW SERVICES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

–Υπηρεσίες Υποστήριξης  Ηλεκτρονικών Υπολογιστών» της 30/6/2009, 

προκύπτει ότι το Μετοχικό Κεφάλαιο της απορροφώσας τον κλάδο µετά 

την απορρόφηση θα είναι µεγαλύτερο από το οριζόµενο από το άρθρο 2 § 

5 Ν. 2166/1993 και το Μετοχικό Κεφάλαιο της εισφέρουσας τον κλάδο 

µετά την απόσχιση θα είναι µεγαλύτερο από το ελάχιστο όριο που 

προβλέπει το αρθρ. 8 §2 του Ν. 2190/1920.  

 
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ  ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ  

   
   
   

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Μ. ΞΕΝΑΚΗΣ  
Αρ Μ ΣΟΕΛ 11541  

Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.  
µέλος της Crowe Horwath International  

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα  
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125  
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ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Μ. ΞΕΝΑΚΗΣ  

 

  

 

  

  

 

 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ  

ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ «∆ΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» 

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Info-Quest  Α.Ε.Β.Ε.» KAI 
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