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ΙΙσσοολλοογγιισσμμόόςς  

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ Σημείωση 30/9/2006 31/12/2005 30/9/2006 31/12/2005
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα πάγια 46.395 40.965 35.560 28.705
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 5.681 566 489 362
Επενδύσεις σε θυγατρικές 5 - - 42.319 71.380
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 1.617 4.684 991 2.918
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 6 16.361 17.667 16.344 17.650
Λοιπές απαιτήσεις - 270 - -

70.054 64.152 95.704 121.015
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα 24.370 23.385 23.075 20.939
Πελάτες 146.681 166.691 118.572 144.333
Xρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω της 
Κατάστασης Αποτελεσμάτων 

7 2.797 - 2.797 -

Λοιπές απαιτήσεις 5.075 10.922 1.846 10.638
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 12.755 1.344 12.430 860
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 50.636 2.527 48.502 742

242.314 204.869 207.221 177.511
Περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση 13α - 123.975 - -
Σύνολο ενεργητικού 312.368 392.996 302.925 298.527

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο 8 43.835 48.705 43.835 48.705
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο 8 40.128 108.315 40.128 108.315
Λοιπά αποθεματικά 13.847 14.988 13.736 14.789
Κέρδη/ (ζημιές) εις νέον 145.901 (94.203) 161.527 (75.130)

243.710 77.805 259.226 96.680
Δικαιώματα μειοψηφίας 1.167 735 - -

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 244.877 78.540 259.226 96.680
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια 325 4.071 - 3.250
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 1.627 1.388 933 818
Επιχορηγήσεις 120 155 114 137
Λοιπές υποχρεώσεις - 191 - -
Προβλέψεις 4.469 4.469 4.469 4.469

6.541 10.274 5.517 8.674
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές 38.869 41.365 31.598 35.222
Λοιπές υποχρεώσεις 19.142 31.158 6.583 20.919
Δάνεια 2.939 158.501 137.032
Προβλέψεις - 75 - -

60.949 231.099 38.181 193.173
Υποχρεώσεις περιουσιακών στοιχείων κατεχόμενων προς πώληση 13α - 73.083 - -
Σύνολο υποχρεώσεων 67.490 314.456 43.698 201.847
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 312.368 392.996 302.925 298.527

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 22 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών ενδιάμεσων 
οικονομικών καταστάσεων. 
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ΚΚααττάάσστταασσηη  ααπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν  

Εννεάμηνο 2006 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ Σημείωση 1/1 εως 30/9/2006 1/1 εως 30/9/2005 1/1 εως 30/9/2006 1/1 εως 30/9/2005

Πωλήσεις 279.250 254.708 194.575 183.071
Κόστος Πωληθέντων (251.770) (231.956) (178.029) (166.281)

Μεικτό Κέρδος 27.481 22.752 16.546 16.791
Έξοδα διάθεσης (13.338) (10.716) (9.810) (9.514)
Έξοδα διοίκησης (13.592) (9.226) (8.399) (4.335)
Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκμετάλλευσης (καθαρά) 2.826 3.431 3.488 3.636

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 3.377 6.242 1.824 6.578
Χρηματοοικονομικά έσοδα/ (έξοδα) - καθαρά 28 (3.952) 605 (3.729)

Κέρδη προ φόρων 3.405 2.290 2.430 2.849
 Φόρος εισοδήματος (1.981) (3.939) (767) (3.515)

Καθαρό κέρδος/ (ζημιά) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 1.424 (1.649) 1.663 (666)

Κέρδος περιόδου από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες 13 235.391 10.889 234.994 10.857

Καθαρό κέρδος 236.814 9.240 236.657 10.191

Κατανεμημένα σε :
Μετόχους της μητρικής 236.325 9.684 236.657 10.191
Δικαιώματα μειοψηφίας 489 (444) - -

236.814 9.240 236.657 10.191

Βασικά και μειωμένα 16 0,02 (0,02) 0,03 (0,01)

Βασικά και μειωμένα 16 4,83 0,22 4,82 0,22

Βασικά και μειωμένα 16 4,85 0,20 4,86 0,21

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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

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

Κέρδη/ (Ζημιές) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανά μετοχή που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής 
για την περίοδο (εκφρασμένα σε € ανά μετοχή)
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Γ’ Τρίμηνο 2006 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ Σημείωση 1/7 εως 30/9/2006 1/7 εως 30/9/2005 1/7 εως 30/9/2006 1/7 εως 30/9/2005

Πωλήσεις 95.548 87.848 65.870 62.524
Κόστος Πωληθέντων (87.169) (78.712) (60.393) (55.883)

Μεικτό Κέρδος 8.379 9.136 5.477 6.641
Έξοδα διάθεσης (4.228) (4.116) (3.197) (3.999)
Έξοδα διοίκησης (4.418) (3.233) (2.428) (1.426)
Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκμετάλλευσης (καθαρά) 820 (85) 928 142

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 554 1.702 781 1.359
Χρηματοοικονομικά έσοδα/ (έξοδα) - καθαρά 63 (1.193) 26 (1.107)

Κέρδη προ φόρων 617 509 806 252
 Φόρος εισοδήματος (677) (2.436) (288) (2.253)

Καθαρό κέρδος/ (ζημιά) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (60) (1.927) 519 (2.001)

Κέρδος/ (ζημιά) περιόδου από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες 13 (2.128) 5.617 (2.128) 5.564

Καθαρό κέρδος/ (ζημία) (2.188) 3.690 (1.609) 3.563

Κατανεμημένα σε :
Μετόχους της μητρικής (2.134) 3.852 (1.609) 3.563
Δικαιώματα μειοψηφίας (54) (162) - -

(2.188) 3.690 (1.609) 3.563

Βασικά και μειωμένα 16 (0,00) (0,04) 0,01 (0,04)

Βασικά και μειωμένα 16 (0,04) 0,12 (0,04) 0,11

Βασικά και μειωμένα 16 (0,04) 0,08 (0,03) 0,07

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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

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

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

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 22 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών ενδιάμεσων 
οικονομικών καταστάσεων. 



 
Συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές 

καταστάσεις 
Εννεάμηνο 2006 

 

   - 5 - 

KKααττάάσστταασσηη  μμεεττααββοολλώώνν  ιιδδίίωωνν  κκεεφφααλλααίίωωνν    
Δικαιώματα Σύνολο Ιδίων 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
Σημείωση

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Λοιπά 
αποθέματικα

Αποτελέσματα 
εις νέον

 Μειοψηφίας Κεφαλαίων

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2005 155.792 13.034 (104.841) 389 64.374

Συναλλαγματικές διαφορές - 115 (95) 73 93

Καθαρό κέρδος που αναγνωρίστηκε άμεσα 
στα ίδια κεφάλαια - 963 - - 963
Καθαρό κέρδος/ (ζημιά) περιόδου - - 9.684 (444) 9.240
Ακύρωση ιδίων μετοχών 794 - (794) - -
Μέρισμα για το 2004 - - - (143) (143)

Υπόλοιπο στις 30 Σεπτεμβρίου 2005 156.586 14.112 (96.046) (125) 74.528

Συναλλαγματικές διαφορές - (91) 95 - 4
Καθαρό κέρδος που αναγνωρίστηκε άμεσα 
στα ίδια κεφάλαια - 837 - - 837
Καθαρό κέρδος περιόδου - - 2.310 861 3.172

Ακύρωση ιδίων μετοχών 8 434 - (434) - -
Μέρισμα για το 2004 - - - (1) (1)

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2005 157.020 14.858 (94.074) 735 78.540
Συναλλαγματικές διαφορές - 41 - - 41
Καθαρή (ζημιά) που αναγνωρίστηκε 
άμεσα στα ίδια κεφάλαια - (1.053) - - (1.053)

Μεταβολές αποθεματικών (ενσωμάτωση 
νέων θυγατρικών και αύξηση ποσοστών 
σε ήδη υπάρχουσες) - - 3.650 54 3.704
Καθαρό κέρδος περιόδου - - 236.325 489 236.814
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου 8 (73.058) - - - (73.058)
Μέρισμα για το 2005 - - - (111) (111)

Υπόλοιπο στις 30 Σεπτεμβρίου 2006 83.962 13.847 145.901 1.167 244.877

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2005 155.792 12.989 (85.906) - 82.875

Καθαρό κέρδος/ (ζημιά) που 
αναγνωρίστηκε άμεσα στα ίδια κεφάλαια - 963 (1.194) - (231)
Καθαρό κέρδος περιόδου - - 10.191 - 10.191
Ακύρωση ιδίων μετοχών 794 - (794) - -

Υπόλοιπο στις 30 Σεπτεμβρίου 2005 156.586 13.952 (77.703) - 92.835
Καθαρό κέρδος που αναγνωρίστηκε άμεσα 
στα ίδια κεφάλαια - 837 - - 837
Καθαρό κέρδος περιόδου - - 3.007 - 3.007
Ακύρωση ιδίων μετοχών 8 434 - (434) - -

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2005 157.020 14.789 (75.130) - 96.680
Καθαρή ζημιά που αναγνωρίστηκε άμεσα 
στα ίδια κεφάλαια - (1.053) - - (1.053)
Καθαρό κέρδος περιόδου - - 236.657 - 236.657
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου 8 (73.058) - - - (73.058)

Υπόλοιπο στις 30 Σεπτεμβρίου 2006 83.962 13.736 161.527 - 259.226

Αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής

 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 22 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών ενδιάμεσων 
οικονομικών καταστάσεων. 
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KKααττάάσστταασσηη  ττααμμεειιαακκώώνν  ρροοώώνν  

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ Σημείωση 1/1 εως 30/9/2006 1/1 εως 30/9/2005 1/1 εως 30/9/2006 1/1 εως 30/9/2005

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 9 (46.752) 17.579 (55.788) 16.575
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (1.623) (5.652) (846) (4.817)
Καταβεβλημένοι φόροι (12.774) (1.152) (16.805) (815)

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (61.149) 10.774 (73.438) 10.943

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων (13.783) (16.348) (8.043) (15.945)
Πωλήσεις ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων - 28 - 3
Μερίσματα εισπραχθέντα 530 265 755 265
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων (3.421) (7) (25.774) -
Πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 14 284.300 510 293.386 510
Τόκοι εισπραχθέντες 1.481 782 1.155 161

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 269.106 (14.769) 261.480 (15.006)

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια - 4.313 - 4.104
Εξοφλήσεις δανείων (159.348) - (140.282) -
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεωλύσια) (393) (663) - -
Μερίσματα πληρωθέντα σε δικαιώματα μειοψηφίας (111) (143) - -

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (159.852) 3.507 (140.282) 4.104

Καθαρή αύξηση/ (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 48.105 (488) 47.760 41

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 2.531 1.832 742 649

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 50.636 1.344 48.502 689

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 22 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών ενδιάμεσων 
οικονομικών καταστάσεων. 
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ΠΠρρόόσσθθεετταα  σσττοοιιχχεείίαα  κκααιι  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  εεππίί  ττωωνν  σσυυννοοππττιικκώώνν  εεννδδιιάάμμεεσσωωνν  
οοιικκοοννοομμιικκώώνν  κκαατταασσττάάσσεεωωνν  

1. Γενικές πληροφορίες 

Οι συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις ενδιάμεσες εταιρικές οικονομικές 
καταστάσεις της Info-Quest AEBE (η «Εταιρεία») και τις ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 
της Εταιρείας και των θυγατρικών της (ο «Όμιλος») με ημερομηνία 30 Σεπτεμβρίου 2006.  Τα ονόματα των 
θυγατρικών εταιρειών παρουσιάζονται στη Σημείωση 5.  

Οι κυριότερες δραστηριότητες του Ομίλου είναι η διανομή προϊόντων πληροφορικής και επικοινωνιών, ο 
σχεδιασμός, υλοποίηση και υποστήριξη ολοκληρωμένων συστημάτων και λύσεων τεχνολογίας, η παροχή κάθε 
είδους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών καθώς και η παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών.  Όπως αναφέρεται και 
παρακάτω, στις 31 Ιανουαρίου 2006 ολοκληρώθηκε η πώληση της θυγατρικής εταιρείας Q 
Telecommunications A.E.T. με την καταβολή μετρητών ύψους € 330 εκ. Επίσης στις 30 Ιουνίου 2006 
ολοκληρώθηκε η πώληση της θυγατρικής εταιρείας Computer Club A.E. ύψους € 300 χιλ. Στην Σημείωση 14 
αναλύεται η επίπτωση των ανωτέρω πωλήσεων στις συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 
Εταιρείας και του Ομίλου. 

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα στην Αλβανία, στη Ρουμανία και στην Κύπρο και οι μετοχές της 
Εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. 

Η Εταιρεία εδρεύει στην Ελλάδα, Νομό Αττικής, στο Δήμο Καλλιθέας, στην οδό Αλ. Πάντου 25-27.  Η 
ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας είναι www.quest.gr. 

Οι πωλήσεις της μητρικής εταιρείας από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε € 194,6 εκ. έναντι € 183,1 
εκ. το Εννεάμηνο του 2005. Τα κέρδη προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε € 2,4 εκ. 
έναντι € 2,8 εκ. το Εννεάμηνο του 2005 και τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 
ανήλθαν σε € 1,7 εκ. έναντι ζημιών ύψους € 0,7 εκ. το αντίστοιχο περυσινό εννεάμηνο. Επίσης σημειώνουμε 
ότι τα αποτελέσματα του τρέχοντος εννεαμήνου είναι επιβαρυμένα με δαπάνες € 750 χιλ. οι οποίες αφορούν 
στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των € 68.187.308 με κεφαλαιοποίηση μέρους 
του «Αποθεματικού υπέρ το άρτιο» και την αύξηση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής κατά € 1,4 (από € 
1 σε € 2,4).  

Όπως σχολιάζεται στη Σημείωση 13, το αποτέλεσμα του τηλεπικοινωνιακού κλάδου (Q Telecom), το κέρδος 
από την πώληση της Q Telecommunications A.E.Τ., το κέρδος περιόδου της Q Telecommunications A.E.Τ., 
καθώς και η ζημιά από την πώληση της Computer Club Α.Ε. και το κέρδος περιόδου της Computer Club Α.Ε. 
παρουσιάζονται ως μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες. 

Το EBITDA της Εταιρείας, όπως υπολογίζεται στο σύνολο των αποτελεσμάτων (συνεχιζόμενες και μη 
συνεχιζόμενες δραστηριότητες), ανήλθε σε € 1,1 εκ., έναντι € 25,7 εκ. το αντίστοιχο περυσινό εννεάμηνο. Η 
μείωση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι το συγκριτικό Εννεάμηνο περιλάμβανε την δραστηριότητα του 
τηλεπικοινωνιακού κλάδου (Q Telecom). 

Οι συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί προς δημοσίευση από το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Εταιρείας την 24 Νοεμβρίου 2006. 

Πώληση του κλάδου των τηλεπικοινωνιών από την Info-Quest ΑΕΒΕ 

Την 31η Ιανουαρίου 2006, ολοκληρώθηκε η πώληση του 100% των μετοχών της θυγατρικής εταιρείας Q 
Telecommunications A.E.T., στην οποία είχε εισφερθεί ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών της Εταιρείας. 

http://www.quest.gr
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Το τίμημα της πώλησης ανήλθε σε € 330 εκ., οι δε αγοραστές της θυγατρικής εταιρείας Q-Telecommunications 
A.E.T., ανέλαβαν και την αποπληρωμή του ομολογιακού δανείου ύψους € 25 εκ. το οποίο είχε ακολουθήσει 
τον κλάδο κατά την απόσχιση του. 

Αυτή η επιχειρηματική κίνηση, είχε σαν αποτέλεσμα τη ριζική αλλαγή, προς το καλύτερο, σε όλα τα 
οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας. Ενδεικτικά η Εταιρεία, μετά και την μείωση και επιστροφή μέρους του 
κεφαλαίου προς τους μετόχους της, έχει στις 30 Σεπτεμβρίου 2006: 

§ Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων € 259 εκ. 
§ Μηδενικό τραπεζικό δανεισμό. 
§ Υποχρεώσεις προς προμηθευτές, και λοιπές υποχρεώσεις € 44 εκ.  
§ Σύνολο Ενεργητικού € 303 εκ. από τα οποία € 49 εκ. σε ταμειακά διαθέσιμα. 

Η Διοίκηση της Εταιρείας, πιστεύει ότι η ολοκλήρωση της πιο πάνω επιχειρηματικής συμφωνίας, άνοιξε στην 
Εταιρεία νέες προοπτικές για υγιή ανάπτυξη, και με γνώμονα πάντα το συμφέρον των μετόχων, εξετάζει με 
προσοχή όλα τα ενδεχόμενα για περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, είτε στον φυσικό της 
χώρο, αυτόν της πληροφορικής,  είτε και εκτός αυτού εφόσον παρουσιαστεί η κατάλληλη ευκαιρία. 

2. Αρχές σύνταξης των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων 

Οι συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Info-Quest A.E.B.E. με ημερομηνία 30 Σεπτεμβρίου 
2006 καλύπτουν τους εννέα μήνες έως 30 Σεπτεμβρίου 2006 και έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το Διεθνές 
Λογιστικό Πρότυπο («ΔΛΠ») 34 «Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις». 

Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία και την παρουσίαση των συνοπτικών 
ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων είναι συνεπείς µε τις λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για τη 
σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για την χρήση που έληξε στις 
31 Δεκεμβρίου του 2005. 

Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να αναγνωστούν σε συνδυασμό µε τις ετήσιες οικονομικές 
καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου του 2005 που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Ομίλου www.quest.gr. 

Οι συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους 
όπως έχει τροποποιηθεί με την εκτίμηση σε δίκαιη αξία των επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση. 

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ΔΠΧΠ 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 οικονομικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδημάτων και εξόδων κατά τη 
διάρκεια του έτους υπό αναφορά. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή 
γνώση της Διοίκησης σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσµατα μπορεί 
τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς.  

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

http://www.quest.gr
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3. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοικήσεως 

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

3.1. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές 

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

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

Η εκτίμηση του φόρου εισοδήματος για την περίοδο που έληξε 30 Σεπτεμβρίου 2006 θεωρείται πιθανό να 
τροποποιηθεί εξαιτίας του σημαντικού κέρδους που προέκυψε από την πώληση της Q Telecommunications 
A.Ε.Τ., αφού οι εν ισχύ φορολογικοί νόμοι και διατάξεις που διέπουν τέτοιες συναλλαγές είναι πιθανό να 
τροποποιηθούν. Επιπρόσθετα, η εκτίμηση του φόρου εισοδήματος εξαρτάται από το ύψος των μερισμάτων που 
θα εγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση για τη χρήση 2006. Ως εκ τούτου πιθανή αλλαγή στην εκτίμηση της 
Διοίκησης όσον αφορά τα μερίσματα που θα διανεμηθούν, θα επηρεάσει και την πρόβλεψη φόρου. Η δε τυχόν 
διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο εισοδήματος της περιόδου. 

3.2. Καθοριστικές κρίσεις της Διοίκησης για την εφαρμογή των λογιστικών αρχών 

Δεν υπάρχουν περιοχές που χρειάσθηκε να χρησιμοποιηθούν εκτιμήσεις της Διοίκησης για την εφαρμογή των 
λογιστικών αρχών. 

4. Πληροφόρηση κατά τομέα 

Πρωτεύων τύπος πληροφόρησης – επιχειρηματικοί τομείς 

O Όμιλος διαχωρίζεται σε τρεις επιχειρηματικούς τομείς: 

(1) Υπηρεσίες και εξοπλισμός πληροφορικής 

(2) Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών  

(3) Ταχυδρομικές υπηρεσίες 
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Τα αποτελέσματα κατά τομέα για τους 9 μήνες έως 30 Σεπτεμβρίου 2006 και 30 Σεπτεμβρίου 2005 έχουν ως 
εξής: 

9 μήνες έως 30 Σεπτεμβρίου 2006 (Ποσά σε  χιλιάδες Ευρώ) Πληροφορική Τηλεπικοινωνίες
Ταχυδρομικές 

δραστηριότητες
Μη 

κατανεμημένο Σύνολο

Συνολικές μεικτές πωλήσεις ανά τομέα 199.840 32.810 52.957 - 285.606
Ενδοεταιρικές πωλήσεις (5.652) (520) (184) - (6.356)
Καθαρές πωλήσεις 194.188 32.290 52.773 - 279.250

Λειτουργικά κέρδη/ (ζημιές) 244.453 (243.056) 2.300 (320) 3.377
Χρηματοοικονομικά (έξοδα)/ έσοδα 586 (560) 2 - 28
Κέρδη/ (ζημιές)  προ φόρων 245.040 (243.616) 2.302 (320) 3.405
Φόρος εισοδήματος (1.981)
Καθαρό κέρδος από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 1.424

Κέρδος περιόδου από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες 235.391

Καθαρό κέρδος 236.814

 

9 μήνες έως 30 Σεπτεμβρίου 2005 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) Πληροφορική Τηλεπικοινωνίες
Ταχυδρομικές 

δραστηριότητες
Μη 

κατανεμημένο Σύνολο

Συνολικές μεικτές πωλήσεις ανά τομέα 187.664 31.576 45.346 35 264.621
Ενδοεταιρικές πωλήσεις (7.127) (2.525) (260) - (9.913)
Καθαρές πωλήσεις 180.537 29.051 45.085 35 254.708

Λειτουργικά κέρδη/ (ζημιές) 6.481 (507) 251 16 6.242
Χρηματοοικονομικά (έξοδα)/ έσοδα (3.807) (185) 22 18 (3.952)
Κέρδη/ (ζημιές) προ φόρων 2.674 (692) 273 34 2.290
Φόρος εισοδήματος (3.939)
Καθαρή (ζημιά) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (1.649)

Κέρδος περιόδου από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες 10.889

Καθαρό κέρδος 9.240

Οι μεταβιβάσεις και οι συναλλαγές μεταξύ των τομέων πραγματοποιούνται με πραγματικούς εμπορικούς όρους 
και συνθήκες, σύμφωνα με αυτά που ισχύουν για συναλλαγές με τρίτους. 

Τα λοιπά στοιχεία της κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων έχουν ως εξής: 

9 μήνες έως 30 Σεπτεμβρίου 2006 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) Πληροφορική Τηλεπικοινωνίες
Ταχυδρομικές 

δραστηριότητες Σύνολο

Aποσβέσεις  ενσώματων παγίων 969 1.685 831 3.485
Αποσβέσεις άϋλων παγίων 127 378 63 567
Απομείωση απαιτήσεων 1.242 - - 1.242
Απομείωση (Αντιλογισμός απομείωσης) αποθεμάτων (640) - - (640)

9 μήνες έως 30 Σεπτεμβρίου 2005 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) Πληροφορική Τηλεπικοινωνίες
Ταχυδρομικές 

δραστηριότητες Σύνολο

Aποσβέσεις  ενσώματων παγίων 1.048 6.372 1.034 8.455
Αποσβέσεις άϋλων παγίων 134 3.048 75 3.256
Απομείωση απαιτήσεων 1.417 (289) - 1.128  
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Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις των τομέων στις 30 Σεπτεμβρίου 2006 και 31 Δεκεμβρίου 2005 
έχουν ως εξής: 

30 Σεπτεμβρίου 2006 (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) Πληροφορική Τηλεπικοινωνίες
Ταχυδρομικές 

δραστηριότητες
Μη 

κατανεμημένο Σύνολο

Eνεργητικό 262.426 23.324 26.103 514 312.368

Υποχρεώσεις 44.859 7.391 14.967 273 67.490

Ίδια κεφάλαια 217.567 15.933 11.136 241 244.877

Επενδύσεις σε ενσώματα και άϋλα πάγια 8.110 595 686 1 9.392

31 Δεκεμβρίου 2005  (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) Πληροφορική Τηλεπικοινωνίες
Ταχυδρομικές 

δραστηριότητες
Μη 

κατανεμημένο Σύνολο

Eνεργητικό 231.148 138.608 22.840 401 392.996

Υποχρεώσεις 205.313 89.549 19.587 8 314.456

Ίδια κεφάλαια 25.835 49.059 3.252 393 78.540

Επενδύσεις σε ενσώματα και άϋλα πάγια 22.565 23 480 - 23.068  
Τα περιουσιακά στοιχεία των τομέων περιλαμβάνουν κυρίως ενσώματα πάγια, άυλα περιουσιακά στοιχεία, 
αποθέματα, απαιτήσεις και διαθέσιμα.   

Οι υποχρεώσεις των τομέων περιλαμβάνουν τις λειτουργικές υποχρεώσεις.   

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες περιλαμβάνουν δαπάνες για απόκτηση ενσώματων παγίων και άυλων 
περιουσιακών στοιχείων. 

5. Επενδύσεις σε θυγατρικές 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 30/9/2006 31/12/2005

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 71.380 20.517
Εισφορά κλάδου τηλεπικοινωνιών σε θυγατρική - 50.957
Προσθήκες 23.051 -
Πωλήσεις (52.112) -
Απομείωση - (94)
Υπόλοιπο λήξεως περιόδου 42.319 71.380

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
Στις 31 Ιανουαρίου 2006 ολοκληρώθηκε η πώληση του συνόλου των μετοχών της θυγατρικής εταιρείας Q 
Telecommunications A.E.Τ, σε εκτέλεση της από 27 Οκτωβρίου 2005 σύμβασης πώλησης (βλ. Σημείωση 14).  

Επίσης στις 30 Ιουνίου 2006 ολοκληρώθηκε η πώληση της θυγατρικής εταιρείας Computer Club AE ύψους € 
300 χιλ. 

Στις 6 Απριλίου 2006 ιδρύθηκε η εταιρεία «Quest Ενεργειακή Κτηματική Α.Ε.Β.Ε.», με αρχικό μετοχικό 
κεφάλαιο €150 χιλ. και έδρα την Καλλιθέα Αττικής. Η νέα εταιρεία στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει με 
ποσοστό 99,93%, θα δραστηριοποιηθεί στον τομέα της μελέτης και έρευνας των σύγχρονων τεχνολογιών 
παραγωγής ενέργειας. 

Στις 30 Ιουνίου 2006 η Εταιρεία απέκτησε επιπλέον 49% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Globestar 
LLC, και έτσι συνολικά κατέχει το 98% των μετοχών της. Η εταιρεία έχει ως αντικείμενο τη διανομή 
ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων μέσω συνδρομητικών τηλεοπτικών σταθμών στις Η.Π.Α. καθώς και την 
παραγωγή και εκμετάλλευση τηλεοπτικών προγραμμάτων. 
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Το τίμημα του συνόλου της συμμετοχής είναι € 1.517.329. 

Κάτωθι παρουσιάζονται τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν και η αρχική εκτίμηση του ποσού 
της υπεραξίας: 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Tίμημα (μετρητά που πληρώθηκαν) για το σύνολο της συμμετοχής 1.517
Άμεσα έξοδα τα οποία αφορούν την αγορά 15
Συνολικό τίμημα 1.532
Λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων της 
Globestar LLC (258)
Υπεραξία 1.790  
Η λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων που αποκτήθηκαν είναι ως εξής: 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών 51
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 14
Αϋλα περιουσιακά στοιχεία -
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (καθαρές) -
Αποθέματα -
Απαιτήσεις 533
Υποχρεώσεις (856)
Δανεισμός -
Υποχρεώσεις παροχών συνταξιοδότησης -
Καθαρά περιουσιακά στοιχεία (258)

 
Μέχρι την ημερομηνία σύνταξης των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων ο Όμιλος δεν έχει 
ολοκληρώσει την κατανομή του κόστους κτήσης της Globestar LLC στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία της, για 
τον σκοπό υπολογισμού της υπεραξίας. Βάση του ΔΠΧΠ 3 ο Όμιλος πραγματοποίησε προσωρινό υπολογισμό 
της υπεραξίας λόγω της απόκτησης της Globestar LLC στις 30 Ιουνίου 2006. Συνεπώς ο Όμιλος πρόκειται να 
προσδιορίσει με ακρίβεια τη δίκαιη αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της Globestar LLC και να 
κατανείμει οριστικά την υπεραξία που δημιουργήθηκε. 

Στις 21 Φεβρουαρίου 2006, η Εταιρεία ίδρυσε θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία Viraq Ltd στην Κύπρο. H 
Viraq Ltd θα αποτελέσει το «όχημα» μέσω του οποίου η Εταιρεία θα πραγματοποιήσει την επέκτασή της στα 
Βαλκάνια.  

Τα ποσοστά συμμετοχής της Εταιρείας σε θυγατρικές έχουν ως εξής: 

30 Σεπτεμβρίου 2006

Επωνυμία Κόστος Απομείωση Αξία Ισολογισμού
Χώρα 

εγκατάστασης
Ποσοστό 

συμμετοχής
Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
DECISION AE 5.515 - 5.515 Ελλάδα 100,00%
ΙΩΝΙΚΗ ΕΠΙΝΟΙΑ AE 3.424 3.197 228 Ελλάδα 81,15%
ACS ΑΕΕ 22.514 - 22.514 Ελλάδα 92,91%
UNITEL ΗΕLLAS ΑΕ 23.619 10.452 13.167 Ελλάδα 100,00%
QUEST ALBANIA SH.A. 163 - 163 Αλβανία 51,00%
QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ AEΒΕ 150 - 150 Ελλάδα 99,93%
VIRAQ Ltd 100 - 100 Κύπρος 100,00%
GLOBE STAR LLC 1.539 1.057 482 Η.Π.Α. 98,00%

57.024 14.706 42.319
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31 Δεκεμβρίου 2005

Επωνυμία Κόστος Απομείωση Αξία Ισολογισμού
Χώρα 

εγκατάστασης
Ποσοστό 

συμμετοχής
Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
DECISION AE 5.515 - 5.515 Ελλάδα 100,00%
COMPUTER CLUB ΑΕ 1.095 - 1.095 Ελλάδα 100,00%
ΙΩΝΙΚΗ ΕΠΙΝΟΙΑ AE 3.424 3.197 227 Ελλάδα 81,15%
ACS ΑΕΕ 13.363 - 13.363 Ελλάδα 66,79%
UNITEL ΗΕLLAS ΑΕ 10.452 10.452 - Ελλάδα 51,00%
QUEST ALBANIA SH.A. 163 - 163 Αλβανία 51,00%
Q TELECOMMUNICATIONS Α.Ε.Τ. 51.017 1 51.016 Ελλάδα 100,00%

85.029 13.650 71.380

Επιπρόσθετα των ανωτέρω, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις συμπεριλαμβάνουν τις 100% θυγατρικές 
της ACS A.E.E., ACS Albania SH.A.και ACS Courier SH.pk. που εδρεύουν στην Αλβανία και την Quest 
Ανανεώσιμες πηγές Ενέργειας Μονοπρόσωπη ΕΠΕ η οποία είναι 100% θυγατρική της Quest Ενεργειακή 
A.E.Β.Ε. Επίσης, περιλαμβάνεται η Quest Rom Systems Integration & Services Ltd που εδρεύει στη Ρουμανία 
η οποία είναι 100% θυγατρική της Viraq Ltd. 

6. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 30/9/2006 31/12/2005 30/9/2006 31/12/2005

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 17.667 16.283 17.650 16.265
Ανακατανομές (475) - (475) -
Προσθήκες 310 153 310 7
Πωλήσεις/ διαγραφές - (510) - (510)
Απομειώσεις - (147) - -
Προσαρμογή σε εύλογη αξία (1.141) 1.888 (1.141) 1.888

Υπόλοιπο λήξεως περιόδου 16.361 17.667 16.344 17.650

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑO ΟΜΙΛΟΣ

Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν κυρίως μη εισηγμένες 
μετοχές. Η εύλογη αξία των μη εισηγμένων μετοχών προσδιορίζεται με την χρήση τεχνικών αποτίμησης και 
παραδοχών που στηρίζονται σε δεδομένα της αγοράς κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων. Η 
εύλογη αξία των εισηγμένων μετοχών προσδιορίζεται από τις δημοσιευμένες τιμές προσφοράς που ισχύουν 
κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων. 
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7. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω της Κατάστασης 
Αποτελεσμάτων 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 30/9/2006 31/12/2005 30/9/2006 31/12/2005

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου - - - -
Προσθήκες 2.889 - 2.889 -
Πωλήσεις/ διαγραφές (294) - (294) -
Προσαρμογή σε εύλογη αξία 203 - 203 -

Υπόλοιπο λήξεως περιόδου 2.797 - 2.797 -

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑO ΟΜΙΛΟΣ

 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω της Κατάστασης των Αποτελεσμάτων 
περιλαμβάνουν εισηγμένες μετοχές. Η εύλογη αξία τους προσδιορίζεται από τις δημοσιευμένες τιμές 
προσφοράς που ισχύουν κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων. 

8. Μετοχικό κεφάλαιο 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
Αριθμός 
μετοχών

Κοινές 
μετοχές

Αποθεματικό 
υπέρ το άρτιο Ίδιες μετοχές Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2005 52.629.720 52.630 117.106 (13.944) 155.792
Ακύρωση Ιδίων μετοχών (3.924.500) (3.926) (8.791) 13.944 1.228
31 Δεκεμβρίου 2005 48.705.220 48.705 108.315 - 157.020

1 Ιανουαρίου 2006 48.705.220 48.705 108.315 - 157.020
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου - 68.187 (68.187) - -
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου - (73.058) 0 - (73.058)
30 Σεπτεμβρίου  2006 48.705.220 43.834 40.128 - 83.962

 

Στις 28 Μαρτίου 2006, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των  € 68.187.308 με κεφαλαιοποίηση μέρους του «Αποθεματικό υπέρ 
το άρτιο» και την αύξηση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής κατά € 1,4 (από € 1 σε € 2,4). 

Στην ίδια Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το 
ποσό των € 73.057.830 με αντίστοιχη μείωση της  ονομαστικής αξίας της μετοχής από € 2,4 σε € 0,90 και 
επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού € 1,5 ανά μετοχή.  

Το Υπουργείο Ανάπτυξης ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της Εταιρείας. 

Μετά την παραπάνω αύξηση και μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 43.834.698 
διαιρούμενο σε 48.705.220 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,90 ανά μετοχή. 
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9. Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 1/1 εως 30/9/2006 1/1 εως 30/9/2005 1/1 εως 30/9/2006 1/1 εως 30/9/2005

Κέρδη Περιόδου 236.814 9.240 236.657 10.191
Προσαρμογές για:
Φόρο 9.390 3.965 7.162 3.515
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων 3.485 8.455 890 6.092
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 568 3.256 122 3.174
(Κέρδη)/ Ζημιές από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων & 
λοιπών επενδύσεων 339 19 342 3
Έσοδα τόκων (1.481) (782) (1.155) (161)
Έξοδα τόκων 1.623 5.652 846 4.817
Έσοδα από μερίσματα (530) (265) (755) (265)
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (35) (57) (23) (44)
Συναλλαγματικές διαφορές 38 87 - -
(Κέρδος)/ Ζημιά από πώληση Computer Club (384) - 810 -
Κέρδος από πώληση Q-Telecommunications (241.232) - (242.199) -

8.595 29.570 2.697 27.322

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων (1.529) (1.469) (2.136) (980)
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων 16.924 (5.858) 34.553 (3.788)
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (70.757) (4.831) (91.018) (6.120)
Αύξηση / (μείωση) προβλέψεων (75) (140) - -
Αύξηση / (μείωση) υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω 
συνταξιοδότησης 90 307 116 141

(55.347) (11.991) (58.485) (10.747)

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (46.752) 17.579 (55.788) 16.575

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

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

Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 30/9/2006 31/12/2005 30/9/2006 31/12/2005
Υποχρεώσεις
Εγγυήσεις για εξασφάλιση υποχρεώσεων προς προμηθευτές 98 253 46 253
Εγγυήσεις για εξασφάλιση καλής εκτελέσεως συμβάσεων με πελάτες 21.199 13.987 19.686 11.538
Παραχωρημένες υποθήκες & προσημειώσεις - Οικόπεδα & Κτίρια - 28.470 - 28.470
Εγγυήσεις σε Τράπεζες υπέρ θυγατρικών 25.818 19.187 25.806 19.175
Λοιπές 14.895 4.019 - -

62.010 65.916 45.538 59.436

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Εκτός των ανωτέρω θεμάτων υπάρχουν και τα εξής συγκεκριμένα θέματα: 

(α) Υπάρχει αγωγή προς τρίτους για αθέμιτο ανταγωνισμό από θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ύψους € 20,4 
εκ. 

(β) Η Εταιρεία έχει καταθέσει αγωγή έναντι της ΕΕΤΤ για το ποσό ύψους € 22,6 εκ. το οποίο της επέβαλε ως 
συνέπεια της αλλαγής του ελέγχου της Q Telecommunications AET. Το ποσό αυτό έχει συμπεριληφθεί στον 
υπολογισμό του κέρδους από την πώληση της εταιρείας και ως εκ τούτου έχει μειώσει τα αποτελέσματα της 
Εταιρείας και του Ομίλου (βλ. Σημείωση 14) για την περίοδο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2006. 

(γ) Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των Αλβανικών αρχών, η Διοίκηση της Εταιρείας έχει ξεκινήσει τη 
διαδικασία εκκαθάρισης της θυγατρικής εταιρείας ACS Albania SH.A. Δεν αναμένεται να προκύψουν 
σημαντικές επιπρόσθετες επιβαρύνσεις σαν αποτέλεσμα της εκκαθάρισης. 

(δ) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας και του Ομίλου δεν έχουν καταστεί οριστικές αφού παραμένουν 
ανέλεγκτες προηγούμενες φορολογικές χρήσεις. Η Σημείωση 17 παρουσιάζει τις ανέλεγκτες φορολογικά 
χρήσεις για κάθε εταιρεία του Ομίλου. Δεν αναμένεται να προκύψουν σημαντικές επιπρόσθετες επιβαρύνσεις 
σαν αποτέλεσμα των μελλοντικών φορολογικών ελέγχων. 

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

11. Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη 

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

12. Ανειλημμένες υποχρεώσεις 
Κεφαλαιουχικές υποχρεώσεις  

Κατά την ημερομηνία σύνταξης των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων, δεν υπάρχουν 
σημαντικές κεφαλαιουχικές δαπάνες που έχουν αναληφθεί και δεν έχουν εκτελεσθεί. 

Υποχρεώσεις λειτουργικών μισθώσεων 

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

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 30/9/2006 31/12/2005 30/9/2006 31/12/2005

Έως 1 έτος 151 182 - -
Από 1-5 έτη 199 317 - -

350 499 - -

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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13. Μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες 

Α) Στις 31 Ιανουαρίου 2006 ολοκληρώθηκε η πώληση του συνόλου των μετοχών της θυγατρικής εταιρείας Q 
Telecommunications A.E.Τ, αντί συνολικού τιμήματος € 330 εκ. σε εκτέλεση της από 27 Οκτωβρίου 2005 
σύμβασης πώλησης.  

Ως εκ τούτου, το αποτέλεσμα της Q Telecommunications Α.Ε.Τ. και το κέρδος από την πώλησή της, καθώς και 
το αποτέλεσμα του τηλεπικοινωνιακού κλάδου (Q Telecom), παρουσιάζεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του 
ΔΠΧΠ 5 «Στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού προς πώληση και μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες» ως 
μη συνεχιζόμενη δραστηριότητα. Επιπρόσθετα, τα στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού καθώς και οι 
αντίστοιχες υποχρεώσεις ταξινομήθηκαν στις 31 Δεκεμβρίου 2005 ως κατεχόμενα προς πώληση.  

Στη συνέχεια παρατίθεται ανάλυση του κέρδους από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες. 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
1/1 εως 

30/9/2006
1/1 εως 

30/9/2005
1/1 εως 

30/9/2006
1/1 εως 

30/9/2005
Πωλήσεις 15.325 113.926 - 113.749
Έξοδα (13.246) (103.010) - (102.892)
Κέρδη προ φόρων από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες 2.080 10.916 - 10.857
Φορολογία (989) - - -
Καθαρό κέρδος από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες Q Telecommunications Α.Ε.Τ. και κλάδου Q Telecom 1.091 10.916 - 10.857

Κέρδος μετά φόρων από την πώληση της Q Telecommunications Α.Ε.Τ. (Σημ. 14α) 234.837 - 235.804 -

Κέρδος περιόδου από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες 235.928 10.916 235.804 10.857

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Στη συνέχεια παρατίθεται ανάλυση των περιουσιακών στοιχείων κατεχόμενων προς πώληση και των 
αντίστοιχων υποχρεώσεών τους στις 31 Δεκεμβρίου 2005. 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 61.718
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 25.005
Aναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 1.838
Αποθέματα 1.177
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 34.233
Ταμείο 4
Περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση 123.975

Δανεισμός 25.000
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 149
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 45.356
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 2.579
Υποχρεώσεις περιουσιακών στοιχείων κατεχόμενων προς πώληση 73.084

 

Β) Στις 30 Ιουνίου 2006 ολοκληρώθηκε η πώληση του συνόλου των μετοχών της θυγατρικής εταιρείας 
Computer Club AE, αντί συνολικού τιμήματος € 300 χιλ.  

Ως εκ τούτου, το αποτέλεσμά της καθώς και το κέρδος από την πώλησή της παρουσιάζεται σύμφωνα με τις 
πρόνοιες του ΔΠΧΠ 5 «Στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού προς πώληση και μη συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες» ως μη συνεχιζόμενη δραστηριότητα.  
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Στη συνέχεια παρατίθεται ανάλυση του κέρδους από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες. 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
1/1 εως 

30/9/2006
1/1 εως 

30/9/2005
1/1 εως 

30/9/2006
1/1 εως 

30/9/2005
Πωλήσεις 1.898 2.498 - -
Έξοδα (1.858) (2.499) - -
Κέρδη προ φόρων από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες 39 (1) - -
Φορολογία (25) (26) - -
Καθαρό κέρδος/ (ζημιά) από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες (Computer Club) 14 (27) - -

Κέρδος/ (ζημιά) μετά φόρων από την πώληση της Computer Club (Σημ. 14β) 384 - (810) -
Ανακατανομή υπεραξίας σε Κ.Α.Χ. Computer Club (936) - - -

Κέρδος/ (ζημιά) περιόδου από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες (538) (27) (810) -

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

14. Πώληση θυγατρικών 

Α) Το κέρδος που προέκυψε από την πώληση Q Telecommunications AET αναλύεται ως εξής: 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Έσοδα από την πώληση 330.000 330.000
Άμεσα έξοδα τα οποία αφορούν την πώληση (36.784) (36.784)
Κόστος επένδυσης που πωλήθηκε (Σημ 5) - (51.017)
Λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων της Q 
Telecommunications (51.984) -
Κέρδος προ φόρων από την πώληση της Q Telecommunications 241.232 242.199

Φόρος εισοδήματος 6.395 6.395

Κέρδος μετά φόρων από την πώληση της Q Telecommunications 234.837 235.804
 

Στα άμεσα έξοδα συμπεριλαμβάνεται το ποσό των € 22,6 εκ. το οποίο αφορά στην επιβάρυνση την οποία 
επέβαλε η ΕΕΤΤ ως συνέπεια της αλλαγής του ελέγχου της Q Telecommunications AET. Η Εταιρεία έχει 
καταθέσει αγωγή με την οποία διεκδικεί το ανωτέρω ποσό (βλ. Σημείωση 10). 

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

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών 9.467
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 61.406
Αϋλα περιουσιακά στοιχεία 24.771
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (καθαρές) 3.008
Αποθέματα 1.279
Απαιτήσεις 44.391
Υποχρεώσεις (67.181)
Δανεισμός (25.000)
Υποχρεώσεις παροχών συνταξιοδότησης (157)
Καθαρά περιουσιακά στοιχεία 51.984
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Για σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών, η ταμειακή εισροή από την πώληση της Q Telecommunications 
αναλύεται ως ακολούθως: 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μετρητά που εισπράχθηκαν 330.000 330.000
Άμεσα έξοδα τα οποία αφορούν την πώληση (36.784) (36.784)
Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών που πωλήθηκαν ως μέρος των 
καθαρών περιουσιακών στοιχείων της Q Telecommunications (9.467) -

Ταμειακή εισροή από την πώληση της Q Telecommunications 283.749 293.216

 

Β) Το κέρδος που προέκυψε από την πώληση Computer Club Α.Ε. αναλύεται ως εξής: 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Έσοδα από την πώληση 300 300
Άμεσα έξοδα τα οποία αφορούν την πώληση
Κόστος επένδυσης που πωλήθηκε (Σημ 5) - (1.095)
Λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων της Computer 
Club 99 -
Κέρδος/ (ζημιά) προ φόρων από την πώληση της Computer Club 399 (795)

Φόρος εισοδήματος 15 15

Κέρδος/ (ζημιά) μετά φόρων από την πώληση της Computer Club 384 (810)

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

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών 101
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 214
Αϋλα περιουσιακά στοιχεία 18
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (καθαρές) 52
Αποθέματα 443
Απαιτήσεις 1.198
Υποχρεώσεις (2.100)
Δανεισμός -
Υποχρεώσεις παροχών συνταξιοδότησης (23)
Καθαρά περιουσιακά στοιχεία (99)

 

Για σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών, η ταμειακή εισροή από την πώληση της Computer Club 
αναλύεται ως ακολούθως: 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μετρητά που εισπράχθηκαν 300 300
Άμεσα έξοδα τα οποία αφορούν την πώληση (15) (15)
Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών που πωλήθηκαν ως μέρος των καθαρών 
περιουσιακών στοιχείων της Computer Club (101) -

Ταμειακή εισροή από την πώληση της Computer Club 184 285
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15. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη έχουν ως εξής: 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 1/1 εως 
30/9/2006

1/1 εως 
30/9/2005

1/1 εως 
30/9/2006

1/1 εως 
30/9/2005

i) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 3.588 3.707 5.889 6.064

ii) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 1.659 1.786 3.879 5.580

iii) Παροχές προς τη Διοίκηση 2.213 2.046 1.071 1.055

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

 - Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη 387 1.062 1.424 5.611

 - Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη 457 511 1.250 3.969

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ 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. 

16. Κέρδη ανά μετοχή 

Βασικά και μειωμένα 

Τα βασικά και μειωμένα 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. 

Συνεχιζόμενες δραστηριότητες 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 1/1 εως 30/9/2006 1/1 εως 30/9/2005 1/1 εως 30/9/2006 1/1 εως 30/9/2005

Κέρδη/ (Ζημιές) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους 
μετόχους της μητρικής 934 (1.205) 1.663 (666)
Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών 48.705.220 48.705.220 48.705.220 48.705.220
Βασικά και μειωμένα κέρδη/ (ζημιές) ανά μετοχή (Ευρώ ανά μετοχή) 0,02 (0,02) 0,03 (0,01)

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 1/7 εως 30/9/2006 1/7 εως 30/9/2005 1/7 εως 30/9/2006 1/7 εως 30/9/2005

Κέρδη/ (Ζημιές) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους 
μετόχους της μητρικής (6) (1.765) 519 (2.001)
Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών 48.705.220 48.705.220 48.705.220 48.705.220

Βασικά και μειωμένα κέρδη/ (ζημιές) ανά μετοχή (Ευρώ ανά μετοχή) 0,00 (0,04) 0,01 (0,04)

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 1/1 εως 30/9/2006 1/1 εως 30/9/2005 1/1 εως 30/9/2006 1/1 εως 30/9/2005

Κέρδη από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους 
μετόχους της μητρικής 235.391 10.889 234.994 10.857
Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών 48.705.220 48.705.220 48.705.220 48.705.220
Βασικά και μειωμένα κέρδη ανά μετοχή (Ευρώ ανά μετοχή) 4,83 0,22 4,82 0,22

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 1/7 εως 30/9/2006 1/7 εως 30/9/2005 1/7 εως 30/9/2006 1/7 εως 30/9/2005

Κέρδη/ (Ζημιές) από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν 
στους μετόχους της μητρικής (2.128) 5.617 (2.128) 5.564
Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών 48.705.220 48.705.220 48.705.220 48.705.220
Βασικά και μειωμένα κέρδη/ (ζημιές) ανά μετοχή (Ευρώ ανά μετοχή) (0,04) 0,12 (0,04) 0,11

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Σύνολο συνεχιζόμενων και μη συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 1/1 εως 30/9/2006 1/1 εως 30/9/2005 1/1 εως 30/9/2006 1/1 εως 30/9/2005

Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής 236.325 9.684 236.657 10.191
Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών 48.705.220 48.705.220 48.705.220 48.705.220
Βασικά και μειωμένα κέρδη ανά μετοχή (Ευρώ ανά μετοχή) 4,85 0,20 4,86 0,21

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 1/7 εως 30/9/2006 1/7 εως 30/9/2005 1/7 εως 30/9/2006 1/7 εως 30/9/2005

Κέρδη/ (ζημιές) που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής (2.134) 3.852 (1.609) 3.563
Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών 48.705.220 48.705.220 48.705.220 48.705.220
Βασικά και μειωμένα κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή (Ευρώ ανά μετοχή) (0,04) 0,08 (0,03) 0,07

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

17. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

Οι αντίστοιχες χρήσεις μέχρι τις οποίες έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές οι εταιρείες του Ομίλου είναι 
οι εξής: 

Εταιρείες του ομίλου Τελευταία Ελεγμένη Χρήση
INFO-QUEST A.E.B.E. 2001
DECISION A.E. 2000
UNITEL ΗΕLLAS Α.Ε. 2002
VIRAQ LTD  Δεν έχει ελεγχθεί από την ίδρυσή της το 2006
QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.      Δεν έχει ελεγχθεί από την ίδρυσή της το 2006
QUEST ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. Δεν έχει ελεγχθεί από την ίδρυσή της το 2006
QUEST ROM SYSTEMS INTEGRATION & SERVICES LTD Δεν έχει ελεγχθεί από την ίδρυσή της το 2006
GLOBESTAR LLC  Δεν προβλέπεται
ACS Α.Ε.Ε. 2004
ACS ALBANIA SH.A. 2003
ACS COURIER SH.p.k.                        Δεν έχει ελεγχθεί από την ίδρυσή της το 2005
ΙΩΝΙΚΗ ΕΠΙΝΟΙΑ A.E. 1999
QUEST ALBANIA SH.A. 2005  
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18. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 

Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου: Ομίλου 1.195, Εταιρείας 551. 

19. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 

Στις 25 Οκτωβρίου 2006 η μητρική Εταιρεία προέβει σε αγορά 12.700.000 μετοχών της εταιρείας Unisystems  
Α.Ε., με αποτέλεσμα το ποσοστό συμμετοχής της επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας 
Unisystems A.E., να ανέλθει από 0% σε 32,976%, με αντίστοιχη μεταβολή  του ποσοστού συμμετοχής της επί 
του συνόλου των μετοχών της εταιρείας. 

Εκτός του ανωτέρω, και τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις που αναφέρονται στη Σημείωση 10, δεν έχουν προκύψει 
άλλα γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού. 

 

Καλλιθέα, 24 Νοεμβρίου 2006

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.& 

Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
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