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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Info Quest Technologies Α.Ε.Β.Ε.» 

 

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «Info Quest Technologies Α.Ε.Β.Ε.», 
οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2011, τις 
καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσεως και συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και 
ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών 
λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. 

 

Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση 
καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων 
απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον 
έλεγχό µας.  ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα πρότυπα αυτά 
απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε 
τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι 
απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά 
µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόµενες διαδικασίες 
βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους 
ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη 
διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που 
σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε 
σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την 
έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων 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 οικονοµικών καταστάσεων. 

Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 
θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. 



 

Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 
που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2011

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

 
δ 

- 4 - 

 

Γνώµη 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 
άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας «Info Quest Technologies Α.Ε.Β.Ε.» κατά την 31η 
∆εκεµβρίου 2011 και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που 
έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως 
αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων 

Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από 
τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 

 

 

 

    Αθήνα, 18 Μαΐου  2012 

 

ΠραϊςγουωτερχαουςΚούπερς                          Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
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Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 

Αρ Μ  ΣΟΕΛ: 113 

Λ. Κηφισίας 268              ∆ηµήτρης Σούρµπης 
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ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΧΧΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΘΘΕΕΣΣΗΗΣΣ  

 

Σηµείωση 31/12/2011 31/12/2010

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώµατα πάγια 6 686 1.056
Λοιπά Άυλα περιουσιακά στοιχεία 7 838 889
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 8 45 45
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 11 1.397 1.399
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 13 219 -

3.185 3.390

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέµατα 12 9.658 15.135
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 13 58.214 56.381
Παράγωγα 10 61 17
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 21 15
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 14 12.092 112

80.046 71.660

Σύνολο Ενεργητικού 83.231 75.050

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους 
Μετοχικό κεφάλαιο 15 46.990 46.979
Αποθεµατικά 16 15 15
Αδιανέµητα κέρδη (454) 681
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 46.551 47.675

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Πρόβλεψη παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 18 1.020 1.092

1.020 1.092

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 19 18.173 23.124
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 127 234
∆άνεια 17 17.360 2.924

35.660 26.283

Σύνολο υποχρεώσεων 36.680 27.374

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 83.231 75.050  

Όπως αναλύεται και στην Σηµείωση 15 – Μετοχικό Κεφάλαιο, τα κονδύλια της χρηµατοοικονοµικής 
θέσης της Εταιρείας δεν είναι συγκρίσιµα µε την προηγούµενη χρήση του 2010 καθώς η Εταιρεία την 
29/9/2010 προχώρησε στην απορρόφηση του κλάδου «∆ιανοµής και Τεχνικής υποστήριξης προϊόντων 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» της µητρικής εταιρείας Quest Συµµετοχών AE και επιµήκυνε 
την προηγούµενη χρήση έως 31/12/2010. 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 έως 48 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων. 
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ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  ΧΧΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ    

 
Σηµείωση 01/01/2011-31/12/2011 01/07/2009-31/12/2010

Πωλήσεις 116.748 42.691
Κόστος Πωληθέντων 20 (106.152) (39.181)
Μικτό Κέρδος 10.595 3.510
Έξοδα διάθεσης 20 (7.648) (3.157)
Έξοδα διοίκησης 20 (5.378) (1.236)
Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλευσης 24 2.001 458
Λοιπά κέρδη / (ζηµιές) καθαρά 25 (53) 75
Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης (484) (350)

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 22 201 391
Χρηµατοοικονοµικά (έξοδα) 22 (379) (252)

Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα (178) 139

Κέρδη/ (ζηµίες) προ φόρων (662) (211)

 Φόρος εισοδήµατος 23 (11) (539)
Καθαρά κέρδη / (ζηµίες) χρήσης µετά 
φόρων  (από συνεχιζόµενες - 
διακοπτόµενες δραστηριότητες) (672) (750)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 έως 48 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων. 
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ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΕΕΙΙΣΣΟΟ∆∆ΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  

 
01/01/2011-31/12/2011 01/07/2009-31/12/2010

Καθαρά κέρδη / (ζηµιές) χρήσης (672) (750)

Εξοδα Αυξήσεως κεφαλαίου (463) -
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζηµιές) χρήσης 
µετά από φόρους (1.136) (750)  

Όπως αναλύεται και στην Σηµείωση 15 – Μετοχικό Κεφάλαιο, τα κονδύλια της χρηµατοοικονοµικής 
θέσης της Εταιρείας δεν είναι συγκρίσιµα µε την προηγούµενη χρήση του 2010 καθώς η Εταιρεία την 
29/9/2010 προχώρησε στην απορρόφηση του κλάδου «∆ιανοµής και Τεχνικής υποστήριξης προϊόντων 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» της µητρικής εταιρείας Quest Συµµετοχών AE και επιµήκυνε 
την προηγούµενη χρήση έως 31/12/2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 έως 48 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων. 
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ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΒΒΟΟΛΛΩΩΝΝ  ΙΙ∆∆ΙΙΩΩΝΝ  ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΩΩΝΝ  

 

   
Μετοχικό 
κεφάλαιο

Λοιπά 
αποθέµατικα

Αδιανέµητα 
Κέρδη

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων

Υπόλοιπο 1 Iουλίου 2009 355 65 (108) 312
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζηµιές) 
χρήσης µετά από φόρους - - (750) (750)
Απορρόφηση κλάδου 46.623 - 1.490 48.113
Αναταξινόµηση αποθεµατικών - (50) 50 -
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2010 46.979 15 682 47.675

Υπόλοιπο 1 Iανουαρίου 2011 46.979 15 682 47.675
Καθαρές ζηµίες χρήσης - - (672) (672)
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 11 - - 11
Εξοδα Αυξήσεως κεφαλαίου - - (463) (463)
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2011 46.990 15 228 47.233  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 έως 48 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων  
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ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ    ΤΤΑΑΜΜΕΕΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ  ΡΡΟΟΩΩΝΝ  

   

Σηµείωση
01/01/2011-
31/12/2011

01/07/2009-
31/12/2010

Κέρδη / (Ζηµιές) χρήσης (672) (750)
Προσαρµογές για:
Φόρο 11 539
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων 6 249 111
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 7 378 98
(Κέρδη)/ ζηµιές από πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων & λοιπών 
επενδύσεων 25 98 40
Αποτελέσµατα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζηµίες)επενδυτικής 
δραστηριότητας (201) (391)

Έξοδα τόκων 379 252

Πρόβλεψη υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης (71) 315

171 214 

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση)/ µείωση αποθεµάτων 5.477 (4.326)
(Αύξηση)/ µείωση απαιτήσεων (2.052) (7.954)
Αύξηση/ (µείωση) υποχρεώσεων (4.952) 9.403

(Αύξηση) / µείωση παραγώγων χρηµατοοικονοµικών προιόντων (45) (104)
(1.572) (2.981)

Tαµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (1.401) (2.767)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα 71 (315)
Καταβεβληµένοι φόροι (121) (36)
Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (1.451) (3.117)

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων 6 (53) (73)
Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων 7 (327) (71)
Έσοδα από πωλήσεις ενσώµατων παγίων και άυλων περιουσιακών 
στοιχείων 76 5
Απόκτηση θυγατρικών, συνδεδεµένων, κοινοπραξιών και λοιπών 
επενδύσεων ή και µεταβολή σε συµµετοχή αυτών - (45)
Τόκοι εισπραχθέντες 201 391
Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (103) 206

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 17 14.436 2.924
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 15 11 -
Εξοδα Αυξήσεως κεφαλαίου (463) -
Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 13.984 2.924

Καθαρή (µείωση)/ αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 12.430 13
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της χρήσης 49 35
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος  της χρήσης 12.479 49  

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 έως 48 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων. 



 

Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 
που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2011

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

 
δ 

- 10 - 

ΣΣΗΗΜΜΕΕΙΙΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΕΕΠΠΙΙ  ΤΤΩΩΝΝ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΕΕΩΩΝΝ  

1. Γενικές πληροφορίες 

Οι οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις της Info Quest 
Technologies  A.E.Β.Ε. (η «Εταιρεία») µε ηµεροµηνία 31 ∆εκεµβρίου 2011, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («∆ΠΧΑ»).  

Σηµειώνεται ότι η Εταιρεία επιµήκυνε την προηγούµενη χρήση έως την 31∆εκεµβρίου 2010 λόγω της 
απορρόφησης του κλάδου «∆ιανοµής και Τεχνικής υποστήριξης προϊόντων Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών» από την µητρική εταιρεία Quest Συµµετοχών AE, η απορρόφηση του κλάδου 
ολοκληρώθηκε στις 31/1/2011 . Εποµένως, τα κονδύλια της χρηµατοοικονοµικής θέσης της Εταιρείας 
δεν είναι συγκρίσιµα µε την προηγούµενη χρήση η οποία αφορούσε το χρονικό διάστηµα από 1 
Ιουλίου 2009 έως 31 ∆εκεµβρίου 2010. 

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

Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης στις 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Quest Συµµετοχών AE µε έδρα την Καλλιθέα, η οποία 
συµµετέχει την 31.12.2011 στην Εταιρία µε ποσοστό 100%. 

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Info Quest 
Technologies  A.E.Β.Ε.  την 28η Φεβρουαρίου 2012 και υπόκεινται στην έγκριση της ετήσιας Τακτικής 
Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. 

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

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

 

2. Σύνοψη Σηµαντικών Λογιστικών Πολιτικών 

Οι λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων 
παρουσιάζονται κατωτέρω. Οι πολιτικές έχουν εφαρµοστεί συστηµατικά για όλες τις περιόδους που 
παρουσιάζονται, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της  Info Quest Technologies  A.E.Β.Ε. για τη χρήση που έληξε την 31 
∆εκεµβρίου 2011 έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 
(«∆ΠΧΑ»), περιλαµβανοµένων των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων («∆ΛΠ») και ερµηνειών που 
έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιερµηνειών των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 
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Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ∆ΠΧΑ που έχουν εκδοθεί από το 
Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ). 

Οι καταστάσεις αυτές έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως έχει 
τροποποιηθεί µε την εκτίµηση σε δίκαιη αξία των παραγώγων χρηµατοποικονοµικών στοιχείων. 

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

Συνέχιση δραστηριότητας    
 
Οι Οικονοµικές καταστάσεις της 31 ∆εκεµβρίου 2011 έχουν καταρτισθεί βάση των ∆ΠΧΑ και 
παρουσιάζουν την κατάσταση οικονοµικής θέσης, τα αποτελέσµατα χρήσης και τις ταµιακές ροές της 
Εταιρείας µε βάση την αρχή της συνέχισης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας,  αφού πρώτα 
 λήφθηκαν υπόψη µακροοικονοµικοί και µικροοικονοµικοί παράγοντες και οι επιπτώσεις αυτών στις 
δραστηριότητες της Επιχείρησης.    
 
Ελληνικό ∆ηµόσιο Χρέος    
 
Ως αποτέλεσµα της εν εξελίξει οικονοµικής κρίσης, υπάρχει σηµαντική οικονοµική αβεβαιότητα στις 
διεθνείς χρηµατοπιστωτικές αγορές και ειδικότερα σε σχέση µε την Ελληνική οικονοµία και τις 
επιπτώσεις που θα υπάρξουν σε αυτήν σε περίπτωση που το πρόγραµµα αναδιάρθρωσης του χρέους 
του δηµόσιου τοµέα δεν είναι επιτυχές.    
 
Κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του Eurogroup, η απόφαση για την επέκταση του δεύτερου πακέτου 
στήριξης προς την Ελλάδα µε τη συµµετοχή των επενδυτών του ιδιωτικού τοµέα (PSI) επιβεβαιώθηκε. 
Αυτό, σε συνδυασµό µε τη δέσµευση και την ικανότητα της ελληνικής κυβέρνησης να εφαρµόσει τα 
αναγκαία µέτρα που θα υποστηρίξουν την ανάκαµψη της χώρας και τη µείωση του δηµόσιου χρέους, 
είναι απαραίτητα για τις µελλοντικές προσπάθειες ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας.    
 
Ελληνικό Τραπεζικό Σύστηµα και Ρευστότητα: 
 
Η νέα δέσµη µέτρων που συµφωνήθηκε και το PSI αναµένεται να έχει σηµαντικές αρνητικές 
επιπτώσεις στις ελληνικές τράπεζες. Οι ακριβείς απαιτήσεις ανακεφαλαιοποίησης για κάθε τράπεζα, θα 
καθοριστούν µετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος ανταλλαγής οµολόγων και µπορεί να 
οδηγήσουν σε δυσκολία διατήρησης του ίδιου επιπέδου πιστώσεων και ρευστότητας της αγοράς. Από 
την άλλη πλευρά, η πρόσθετη ρευστότητα που θα διατεθεί στο τέλος της διαδικασίας του PSI µέσω του 
Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) και η µείωση της αβεβαιότητας για 
την Ελληνική Οικονοµία αναµένεται να έχει θετική επίδραση στη συνολική διαθεσιµότητα πίστωσης 
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για τις ελληνικές εταιρείες µε υψηλή πιστοληπτική ικανότητα. Ωστόσο, ο αντίκτυπος στην ελληνική 
αγορά από οποιαδήποτε διαδικασία αποµόχλευσης, αναµένεται µέσα στους επόµενους 6 µε 24 µήνες 
να επηρεάσει όχι µόνο την απευθείας την εταιρεία στο σύνολο της αλλά και τους εµπορικούς της 
εταίρους στην Ελληνική Αγορά. Η διοίκηση θα παρακολουθεί  την κατάσταση και θα αντιδράσει έτσι 
ώστε να εξασφαλιστεί η αδιάλειπτη συνέχιση των εργασιών της. 

   2.2 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες  

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

 

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονοµική χρήση  

∆ΛΠ 24 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών»  

Η παρούσα τροποποίηση επιχειρεί να µειώσει τις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάµεσα σε 
συνδεδεµένα µέρη δηµοσίου (government-related entities) και να αποσαφηνίσει την έννοια του 
συνδεδεµένου µέρους. Συγκεκριµένα, καταργείται η υποχρέωση των συνδεδεµένων µερών δηµοσίου 
να γνωστοποιήσουν τις λεπτοµέρειες όλων των συναλλαγών µε το δηµόσιο και µε άλλα συνδεδεµένα 
µέρη δηµοσίου, αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισµό του συνδεδεµένου µέρους και επιβάλλει τη 
γνωστοποίηση όχι µόνο των σχέσεων, των συναλλαγών και των υπολοίπων ανάµεσα στα συνδεδεµένα 
µέρη αλλά και των δεσµεύσεων τόσο στις ατοµικές όσο και στις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει επίπτωση στην Εταιρεία. 

∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση»  

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

Ε∆∆ΠΧΑ 19 «∆ιαγραφή Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων µε συµµετοχικούς τίτλους»  

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

Ε∆∆ΠΧΑ 14 (Τροποποίηση) «Όρια Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισµένων Παροχών, Ελάχιστο 
Απαιτούµενο Σχηµατισµένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους»  
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Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται σε περιορισµένες περιπτώσεις: όταν η οικονοµική οντότητα υπόκειται 
σε ελάχιστο απαιτούµενο σχηµατισµένο κεφάλαιο και προβαίνει σε πρόωρη καταβολή των εισφορών 
για κάλυψη αυτών των απαιτήσεων. Οι τροποποιήσεις αυτές επιτρέπουν σε µία τέτοια οικονοµική 
οντότητα να αντιµετωπίσει το όφελος από µια τέτοια πρόωρη πληρωµή ως περιουσιακό στοιχείο. Η 
διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία. 

 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων για 
το 2010 του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ∆ΠΧΑ 
ως επακόλουθο των αποτελεσµάτων του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ που 
δηµοσιεύτηκε τον Μάιο 2010. Εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν 
σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» 

Οι τροποποιήσεις παρέχουν επιπρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά µε: (α) συµφωνίες ενδεχόµενου 
τιµήµατος που προκύπτουν από συνενώσεις επιχειρήσεων µε ηµεροµηνίες απόκτησης που προηγούνται 
της εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 3 (2008), (β) την επιµέτρηση της µη ελέγχουσας συµµετοχής, και (γ) 
λογιστική αντιµετώπιση των συναλλαγών πληρωµής που βασίζονται σε αξίες µετοχών και που 
αποτελούν µέρος µιας επιχειρηµατικής συνένωσης, συµπεριλαµβανοµένων των επιβραβεύσεων που 
βασίζονται σε αξίες µετοχών και που δεν αντικαταστάθηκαν ή εκούσια αντικαταστάθηκαν.  

∆ΠΧΑ 7 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» 

Οι τροποποιήσεις περιλαµβάνουν πολλαπλές διευκρινίσεις σχετικά µε τις γνωστοποιήσεις των 
χρηµατοοικονοµικών µέσων.  

∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι οικονοµικές οντότητες µπορούν να παρουσιάζουν την ανάλυση των 
συστατικών στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων είτε στην κατάσταση µεταβολών ιδίων 
κεφαλαίων είτε στις σηµειώσεις.  

∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι τροποποιήσεις των ∆ΛΠ 21, ∆ΛΠ 28 και ∆ΛΠ 31 που απορρέουν 
από την αναθεώρηση του ∆ΛΠ 27 (2008) πρέπει να εφαρµόζονται µελλοντικά.  

∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά»  

Η τροποποίηση δίνει µεγαλύτερη έµφαση στις αρχές γνωστοποίησης που πρέπει να εφαρµόζονται σε 
σχέση µε σηµαντικά γεγονότα και συναλλαγές, συµπεριλαµβανοµένων των µεταβολών αναφορικά µε 
επιµετρήσεις στην εύλογη αξία, καθώς και στην ανάγκη επικαιροποίησης των σχετικών πληροφοριών 
από την πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση.  
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Ε∆∆ΠΧΑ 13 «Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του όρου «εύλογη αξία», στο πλαίσιο της επιµέτρησης της 
επιβράβευσης των προγραµµάτων πιστότητας πελατών. 

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές από περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από 1 Ιανουαρίου 
2012 

∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2015) 

Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών 
Προτύπων) για την αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόµηση και επιµέτρηση των 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Το Σ∆ΛΠ στις 
επόµενες φάσεις του έργου θα επεκτείνει το ∆ΠΧΑ 9 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την 
αποµείωση της αξίας και τη λογιστική αντιστάθµισης. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης 
της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές του καταστάσεις. Το ∆ΠΧΑ 9 δεν µπορεί να εφαρµοστεί 
νωρίτερα από την Εταιρεία διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν 
υιοθετηθεί, η Εταιρεία θα αποφασίσει εάν θα εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 
2015.  

∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες 
γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των εύλογων αξιών αλλά 
παρέχουν διευκρινίσεις για την εφαρµογή τους σε περίπτωση που η χρήση τους επιβάλλεται 
υποχρεωτικά από άλλα πρότυπα. Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισµό της εύλογης αξίας, καθώς και 
οδηγίες αναφορικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, 
ανεξάρτητα από το πρότυπο µε βάση το οποίο γίνεται χρήση των εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι 
απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και καλύπτουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις 
υποχρεώσεις που επιµετρούνται στην εύλογη αξία και όχι µόνο τα χρηµατοοικονοµικά. Το πρότυπο δεν 
έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ε∆∆ΠΧΑ 20 «∆απάνες απογύµνωσης υπαίθριων ορυχείων κατά το στάδιο της παραγωγής» 
(εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

Αυτή η διερµηνεία παρέχει καθοδήγηση για τη λογιστικοποίηση των δαπανών της αποµάκρυνσης των 
στείρων υπερκείµενων («απογύµωνση») κατά το στάδιο της παραγωγής ενός ορυχείου. Βάσει αυτής 
της διερµηνείας, οι µεταλλευτικές οικονοµικές οντότητες πιθανώς να χρειαστεί να διαγράψουν στα 
αποτελέσµατα εις νέον της έναρξης της περιόδου τις ήδη κεφαλαιοποιηµένες δαπάνες απογύµνωσης 
των ορυχείων οι οποίες δεν µπορούν να αποδοθούν σε ένα αναγνωρίσιµο συστατικό ενός αποθέµατος 
µεταλλεύµατος (“ore body”). Η διερµηνεία έχει εφαρµογή µόνο σε δαπάνες υπαίθριων ορυχείων και 
όχι σε υπόγεια ορυχεία ή σε δραστηριότητες εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η διερµηνεία 
δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» - µεταβιβάσεις 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2011) 

Η παρούσα τροποποίηση παρέχει τις γνωστοποιήσεις για µεταβιβασµένα χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν αποαναγνωριστεί εξ ολοκλήρου καθώς και για µεταβιβασµένα 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποαναγνωριστεί εξ ολοκλήρου, αλλά για τα οποία 
η Εταιρεία έχει συνεχιζόµενη ανάµειξη. Παρέχει επίσης καθοδήγηση για την εφαρµογή των 
απαιτούµενων γνωστοποιήσεων. 

∆ΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήµατος» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2012) 

Η τροποποίηση του ∆ΛΠ 12 παρέχει µια πρακτική µέθοδο για την επιµέτρηση των αναβαλλόµενων 
φορολογικών υποχρεώσεων και αναβαλλόµενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων όταν 
επενδυτικά ακίνητα επιµετρώνται µε τη µέθοδο εύλογης αξίας σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε 
ακίνητα».  Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων» (εφαρµόζεται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2012) 

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από τις οικονοµικές οντότητες να διαχωρίσουν τα στοιχεία που 
παρουσιάζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα σε δύο οµάδες, µε βάση το αν αυτά στο µέλλον είναι 
πιθανό να µεταφερθούν στα αποτελέσµατα χρήσεως ή όχι. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζοµένους» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

Αυτή η τροποποίηση επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στην αναγνώριση και επιµέτρηση του κόστους των 
προγραµµάτων καθορισµένων παροχών και των παροχών εξόδου από την υπηρεσία (κατάργηση της 
µεθόδου του περιθωρίου), καθώς και στις γνωστοποιήσεις όλων των παροχών σε εργαζοµένους. Οι 
βασικές αλλαγές αφορούν κυρίως στην αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών, στην 
αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας/ περικοπών, στην επιµέτρηση του εξόδου συντάξεων, στις 
απαιτούµενες γνωστοποιήσεις, στο χειρισµό των εξόδων και των φόρων που σχετίζονται µε τα 
προγράµµατα καθορισµένων παροχών, καθώς και στη διάκριση µεταξύ βραχυπρόθεσµων και 
µακροπρόθεσµων παροχών. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» (εφαρµόζεται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

Το Σ∆ΛΠ δηµοσίευσε αυτή την τροποποίηση προκειµένου να συµπεριλάβει επιπλέον πληροφόρηση η 
οποία θα βοηθήσει τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων µίας οικονοµικής οντότητας να 
αξιολογήσουν την επίδραση ή την πιθανή επίδραση που θα έχουν οι συµφωνίες για διακανονισµό 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, συµπεριλαµβανοµένου του 
δικαιώµατος για συµψηφισµό που σχετίζεται µε αναγνωρισµένα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία και υποχρεώσεις, στην οικονοµική θέση της οικονοµικής οντότητας. Η τροποποίηση δεν έχει 
υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση» (εφαρµόζεται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014) 

Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες εφαρµογής του ∆ΛΠ 32 παρέχει διευκρινήσεις σχετικά µε κάποιες 
απαιτήσεις για τον συµψηφισµό χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην 
κατάσταση οικονοµικής θέσης.  Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

2.3  Επιχειρηµατικές συνενώσεις   

(α) Θυγατρικές εταιρείες 

Θυγατρικές είναι οι εταιρείες στις οποίες η Εταιρεία, άµεσα ή έµµεσα, συµµετέχει µε ποσοστό πάνω 
από 50% των δικαιωµάτων ψήφου ή ελέγχει την οικονοµική και λειτουργική τους πολιτική.  

Η Εταιρεία δεν συντάσσει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις διότι σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 27 
«Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» παράγραφος 10α οι µετοχές της Εταιρείας 
κατέχονται εξολοκλήρου από την Quest Συµµετοχών AE η οποία συντάσσει ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ. Στην Σηµ.8 παρουσιάζεται η θυγατρική της Εταιρείας.  

Η Εταιρεία καταχωρεί τις επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις στο κόστος κτήσεως µείον τυχόν 
ζηµία αποµείωσης. 

 (β) Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες 

Η Εταιρεία δεν συµµετέχει σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες. 

2.4  Συναλλαγµατικές µετατροπές 

(α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης 

Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας επιµετρούνται µε βάσει το ποιο νόµισµα του 
οικονοµικού περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί η εταιρεία, («λειτουργικό νόµισµα»). 

Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ το οποίο είναι το λειτουργικό νόµισµα (το 
νόµισµα του πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος), και το νόµισµα αναφοράς της Εταιρείας.   

 (β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 

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

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

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

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα που αφορούν στην κατασκευή στοιχείων ενεργητικού κεφαλαιοποιούνται 
για το χρονικό διάστηµα που απαιτείται µέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής εφόσον οι όροι του 
τροποποιηµένου ∆ΛΠ 23 πληρούνται. Όλα τα άλλα χρηµατοοικονοµικά έξοδα αναγνωρίζονται στα 
αποτελέσµατα χρήσεως. 

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

 

- Κτίρια (και βελτιώσεις µισθωµένων 
εγκαταστάσεων) 

12 Έτη 

- Μηχανήµατα - τεχνικές εγκαταστάσεις και 
λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός 

1 – 20 Έτη 

- Μεταφορικά µέσα 5 – 8 Έτη 

- Εξοπλισµός τηλεπικοινωνιών 9 – 13 Έτη 

- Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 7 – 10 Έτη 

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσώµατων  παγίων αναθεωρούνται και 
προσαρµόζονται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού αν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο. 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώµατων  παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά 
(ζηµιά αποµείωσης) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων. 

Κατά την πώληση ενσώµατων  παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της 
λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων.   
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2.6  Άυλα περιουσιακά στοιχεία  

(α) Λογισµικά προγράµµατα 

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

∆απάνες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και συντήρηση του λογισµικού αναγνωρίζονται ως έξοδα 
στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων στο έτος που προκύπτουν.   

Όταν οι λογιστικές αξίες των άυλων περιουσιακών στοιχείων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, 
η διαφορά (ζηµιά αποµείωσης) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων. 

2.7  Αποµείωση αξίας µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 

Τα µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή δεν 
αποσβένονται αλλά υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης ετησίως και επίσης όταν υπάρχουν ενδείξεις 
αποµείωσης.  Τα µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο 
αποµείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί.  Η 
ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη µεταξύ της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας των περιουσιακών 
στοιχείων, µειωµένης κατά το απαιτούµενο κόστος πώλησης, και της αξίας λόγω χρήσης. Για σκοπούς 
υπολογισµού της αποµείωσης, τα πάγια κατηγοριοποιούνται στο χαµηλότερο δυνατό επίπεδο ώστε να 
συνδεθούν µε ξεχωριστές αναγνωρίσιµες ταµειακές ροές (µονάδες δηµιουργίας ταµιακών ροών). Οι 
ζηµιές αποµείωσης καταχωρούνται σαν έξοδα στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων στο έτος που 
προκύπτουν. Για την εκτίµηση των ζηµιών αποµείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις 
µικρότερες δυνατές µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών. Μη χρηµατοοικονοµικά στοιχεία, εκτός 
από υπεραξία, που έχουν υποστεί αποµείωση επανεκτιµώνται για πιθανή αντιστροφή της αποµείωσης 
σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. 

2.8  Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες 
µε βάση τον σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. Η ∆ιοίκηση αποφασίζει την κατάλληλη ταξινόµηση 
κατά τον χρόνο απόκτησης τους και επανεξετάζει την  ταξινόµηση σε κάθε ηµεροµηνία παρουσίασης. 

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

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων  
είναι χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για εµπορία. Στην κατηγορία αυτή 
εντάσσονται τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που αποκτήθηκαν µε κύριο σκοπό την πώληση τους σε 
βραχύ χρονικό διάστηµα. Τα παράγωγα ταξινοµούνται ως κατεχόµενα για εµπορία εκτός εάν 
προσδιορίζονται για αντισταθµίσεις. Στοιχεία ενεργητικού αυτής της κατηγορίας ταξινοµούνται στο 
κυκλοφορούν ενεργητικό. 

 (β) ∆άνεια και απαιτήσεις 

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

 (γ) Επενδύσεις διακρατούµενες ως την λήξη 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή προσδιορισµένες 
πληρωµές και συγκεκριµένη λήξη και τα οποία η Εταιρεία έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να τα 
διακρατήσει ως την λήξη τους.  Η Εταιρεία δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας. 

(δ) ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται 
σε αυτήν την κατηγορία, είτε δεν ταξινοµούνται σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες. 
Περιλαµβάνονται στο µη κυκλοφορούν ενεργητικό εφόσον η ∆ιοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα 
ρευστοποιήσει µέσα σε 12 µήνες από την ηµεροµηνία Ισολογισµού. 

Αναγνώριση και επιµέτρηση 

Αγορές και πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων αναγνωρίζονται κατά την 
ηµεροµηνία που διεξάγεται η συναλλαγή που είναι η ηµεροµηνία κατά την οποία η Εταιρεία 
δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το περιουσιακό στοιχείο.  

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον των 
δαπανών συναλλαγής, µε εξαίρεση τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα σε εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων. Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία αναγνωρίζονται στην εύλογη 
αξία µέσω των αποτελεσµάτων, αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους και οι δαπάνες 
συναλλαγής εξοδοποιούνται µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων. 

Οι επενδύσεις αποαναγνωρίζονται όταν τα δικαιώµατα είσπραξης ταµειακών ροών από τις επενδύσεις 
λήγουν ή µεταβιβάζονται και η Εταιρεία έχει µεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και 
ανταµοιβές που συνεπάγεται η ιδιοκτησία. 

Τα διαθέσιµα προς πώληση και τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω της 
Κατάστασης Αποτελεσµάτων µετέπειτα παρουσιάζονται στην εύλογη αξία τους. Τα δανειακά 
περιουσιακά στοιχεία και απαιτήσεις, και τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διακρατούµενα 
ως την λήξη τους παρουσιάζονται στο αναπόσβεστο κόστος χρησιµοποιώντας την µέθοδο του 
πραγµατικού επιτοκίου. 

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

Μη πραγµατοποιηθέντα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τις µεταβολές της εύλογης αξίας 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που ταξινοµήθηκαν σαν διαθέσιµα προς πώληση αναγνωρίζονται στα 
αποθεµατικά αποτίµησης διαθεσίµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων. Σε περίπτωση 
πώλησης ή αποµείωσης των διαθέσιµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων, οι 
συσσωρευµένες αναπροσαρµογές εύλογης αξίας µεταφέρονται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων.  
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Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγµατεύσιµα σε 
ενεργές αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές προσφοράς (bid price). Εάν η αγορά για ένα 
χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού δεν είναι ενεργή και για τα µη διαπραγµατεύσιµα στοιχεία, η 
Εταιρεία προσδιορίζει τις εύλογες αξίες µε τη χρήση µεθόδων αποτίµησης. Οι µέθοδοι αποτίµησης 
περιλαµβάνουν την χρήση πρόσφατων συναλλαγών, αναφορά σε συγκρίσιµα στοιχεία και µεθόδους 
προεξόφλησης ταµειακών ροών αναπροσαρµοσµένες ώστε να αντικατοπτρίζουν τις συγκεκριµένες 
συνθήκες του εκδότη. 

Αποµείωση αξίας χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 

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

Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών µέσων 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων συµψηφίζονται και το καθαρό ποσό 
παρουσιάζεται στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης, όταν υπάρχει νοµικό δικαίωµα συµψηφισµού 
των ποσών που αναγνωρίστηκαν, και παράλληλα, υπάρχει η πρόθεση να γίνει διακανονισµός σε 
καθαρή βάση, ή η απόκτηση του περιουσιακού στοιχείου και ο διακανονισµός της υποχρέωσης να 
γίνουν ταυτόχρονα. 

2.9  Παράγωγα και αντισταθµιστική λογιστική 

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

Αυτά καταχωρούνται στον ισολογισµό αρχικά στην εύλογη αξία τους την ηµεροµηνία της συναλλαγής 
και αποτιµώνται µεταγενέστερα στην εκτιµηµένη εύλογη αξία τους.  Η εκτιµηµένη εύλογη αξία 
υπολογίζεται µε βάση τις τρέχουσες τιµές και αναλύσεις προεξοφληµένων ταµειακών ροών. 

Τα παράγωγα παρουσιάζονται ως περιουσιακά στοιχεία  όταν η εκτιµηµένη εύλογη αξία τους είναι 
θετική και ως υποχρεώσεις όταν η εκτιµηµένη εύλογη αξία τους είναι αρνητική. 

Οι αναπροσαρµογές στην εύλογη αξία παραγώγων που αποκτώνται για σκοπούς εµπορίας 
καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. 

2.10  Αποθέµατα 

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

Πρόβλεψη για βραδέως κινούµενα ή απαξιωµένα αποθέµατα σχηµατίζεται εφόσον κρίνεται 
απαραίτητο. 

2.11  Εµπορικές απαιτήσεις 

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

2.12  Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

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

2.13  Μετοχικό κεφάλαιο 
Το µετοχικό κεφάλαιο περιλαµβάνει τις κοινές µετοχές της Εταιρείας. 

Άµεσα έξοδα για την έκδοση µετοχών, εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου 
εισοδήµατος, σε µείωση του προϊόντος της έκδοσης.  

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

2.14  ∆ανεισµός 
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα έξοδα για την 
πραγµατοποίηση της συναλλαγής.  Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της 
µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου.  Τυχόν διαφορά µεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από 
σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα κατά την διάρκεια του 
δανεισµού βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. 

Τα δάνεια ταξινοµούνται ως βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις εκτός εάν η Εταιρεία έχει το δικαίωµα να 
αναβάλλει την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία του 
ισολογισµού. 



 

Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 
που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2011

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

 
δ 

- 22 - 

2.15   Τρέχων φόρος εισοδήµατος 

Ο τρέχων φόρος υπολογίζεται σύµφωνα µε τους φορολογικούς νόµους που ισχύουν στην Ελλάδα. Η 
δαπάνη για τρέχοντα φόρο εισοδήµατος περιλαµβάνει τον φόρο εισοδήµατος που προκύπτει  βάσει των  
κερδών της κάθε εταιρείας όπως αναµορφώνονται στις φορολογικές της δηλώσεις, και υπολογίζεται 
σύµφωνα µε τις θεσµοθετηµένους ή ουσιαστικά θεσµοθετηµένους φορολογικούς συντελεστές. 

2.16  Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος  

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει 
από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των 
περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων.  Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος δεν λογίζεται εάν 
προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός 
επιχειρηµατικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το 
φορολογικό κέρδος ή ζηµία.  Ο αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε τους φορολογικούς 
συντελεστές που αναµένονται να εφαρµοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα τακτοποιηθεί η 
απαίτηση ή η υποχρέωση, λαµβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς 
νόµους) που έχουν θεσπιστεί µέχρι την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Περιλαµβάνονται και οι 
προβλέψεις για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στην έκταση στην οποία θα υπάρξει 
µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί την 
αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται µόνο αν επιτρέπεται 
νοµικά ο συµψηφισµός φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων. 

2.17  Παροχές στο προσωπικό 

(α) Βραχυπρόθεσµες παροχές 

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

(β) Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία 

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

Τα προγράµµατα καθορισµένων εισφορών περιλαµβάνουν την καταβολή εισφορών σε Κρατικά Ταµεία 
(π.χ. Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων). Η υποχρέωση του εργοδότη περιορίζεται στην καταβολή των 
εργοδοτικών εισφορών στα Ταµεία, µε αποτέλεσµα να µην ανακύπτει περαιτέρω υποχρέωση της 
Εταιρείας σε περίπτωση που το Κρατικό Ταµείο αδυνατεί να καταβάλει σύνταξη στους 
ασφαλιζόµενους. Το δεδουλευµένο κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών καταχωρείται 
ως έξοδο στην περίοδο που αφορά και περιλαµβάνονται στα έξοδα προσωπικού. 
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Τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών είναι προγράµµατα συνταξιοδότησης µε βάση τα οποία 
καταβάλλεται στον εργαζόµενο σύνταξη ανάλογα µε τα χρόνια προϋπηρεσίας, την ηλικία και το µισθό. 
Η εταιρεία δεν έχει συνταξιοδοτικό πρόγραµµα καθορισµένων παροχών που να είναι 
χρηµατοδοτούµενο. 

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών είναι η 
παρούσα αξία της ανειληµµένης υποχρέωσης για την καθορισµένη παροχή µείον τις µεταβολές που 
προκύπτουν από τα µη αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες και το κόστος προϋπηρεσίας. Η 
καθορισµένη παροχή υπολογίζεται από ανεξάρτητο αναλογιστή µε τη χρήση της µεθόδου της 
προβλεπόµενης πιστωτικής µονάδος (projected unit credit method).  

Η παρούσα αξία της υποχρέωσης καθορισµένων παροχών υπολογίζεται µε προεξόφληση των 
µελλοντικών χρηµατικών εκροών χρησιµοποιώντας ως συντελεστές προεξόφλησης επιτόκια εταιρικών 
οµολογιακών δανείων, υψηλής ποιότητας, προσδιορισµένα στο νόµισµα το οποίο θα πληρωθούν οι 
παροχές και έχουν διάρκεια περίπου ίση µε το συνταξιοδοτικό πρόγραµµα.  

Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζηµίες που προκύπτουν από τις προσαρµογές µε βάση τα ιστορικά 
δεδοµένα και είναι πάνω ή κάτω από το περιθώριο του 10% της συσσωρευµένης υποχρέωσης, 
καταχωρούνται στα αποτελέσµατα µέσα στον αναµενόµενο µέσο ασφαλιστικό χρόνο των 
συµµετεχόντων στο πρόγραµµα.  

Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άµεσα στα αποτελέσµατα µε εξαίρεση την περίπτωση που οι 
µεταβολές του προγράµµατος εξαρτώνται από τον εναποµένοντα χρόνο υπηρεσίας των εργαζοµένων. 
Στην περίπτωση αυτή, το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στα αποτελέσµατα µε τη σταθερή 
µέθοδο µέσα στην περίοδο ωρίµανσης. 

(γ) Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης 

Οι παροχές τερµατισµού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόµενοι αποχωρούν πριν την 
ηµεροµηνία συνταξιοδοτήσεως. Η Εταιρεία καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσµεύεται, είτε όταν 
τερµατίζει την απασχόληση υπαρχόντων εργαζοµένων σύµφωνα µε ένα λεπτοµερές πρόγραµµα για το 
οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο για 
εθελουσία αποχώρηση. Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης που οφείλονται 12 µήνες µετά την 
ηµεροµηνία του ισολογισµού προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους. 

Στην περίπτωση τερµατισµού απασχόλησης που υπάρχει αδυναµία προσδιορισµού των εργαζοµένων 
που θα κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση ως 
ενδεχόµενη υποχρέωση. 

2.18  Επιχορηγήσεις 

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

Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα, καταχωρούνται σε µεταβατικούς λογαριασµούς και 
αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα έτσι ώστε να αντιστοιχίζονται µε τα έξοδα που προορίζονται να 
αποζηµιώσουν. 



 

Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 
που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2011

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

 
δ 

- 24 - 

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

2.19  Προβλέψεις 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν: 

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

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

iii. Το απαιτούµενο ποσό µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα. 

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

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

2.20  Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά 
από Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως 
εξής: 

(α) Πωλήσεις αγαθών 

Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά 
γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη. Σε 
περιπτώσεις εγγύησης επιστροφής χρηµάτων για πωλήσεις αγαθών, οι επιστροφές λογίζονται σε κάθε 
ηµεροµηνία ισολογισµού ως µείωση των εσόδων, µε βάση στατιστικά στοιχεία. 

(β) Παροχή υπηρεσιών 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, µε βάση το 
στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας σε σχέση µε το σύνολο των παρεχόµενων 
υπηρεσιών. 

(γ) Έσοδα από τόκους 

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

(δ) Μερίσµατα 

Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής τους. 

2.21  Μισθώσεις 

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

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

2.22  ∆ιανοµή µερισµάτων 

Η διανοµή µερισµάτων αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονοµικές καταστάσεις όταν η διανοµή 
εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των µετόχων. 

2.23  Ανακατατάξεις κονδυλίων και στρογγυλοποιήσεις 

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

 

3. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

3.1  Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς (µεταβολές σε 
συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια, τιµές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας.  Το 
γενικό πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόµενη 
αρνητική επίδραση της µεταβλητότητας των χρηµατοπιστωτικών αγορών στη χρηµατοοικονοµική 
απόδοση της Εταιρείας.   
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Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την οικονοµική υπηρεσία της µητρικής εταιρείας, η οποία 
λειτουργεί µε συγκεκριµένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς 
και ειδικές οδηγίες για την διαχείριση συγκεκριµένων κινδύνων όπως ο συναλλαγµατικός κίνδυνος, ο 
κίνδυνος επιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος. 

(α) Κίνδυνος αγοράς 

Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

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

Κίνδυνος ∆ιακύµανσης επιτοκίων 

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

∆άνεια µε µεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν την Εταιρεία σε κίνδυνο ταµειακών ροών. ∆άνεια µε σταθερό 
επιτόκιο εκθέτουν την Εταιρεία σε κίνδυνο µεταβολής της εύλογης αξίας. 

Ενδεχόµενη µεταβολή στην παρούσα χρήση των επιτοκίων δανεισµού κατά +/-0,5% θα 
µειώσει/αυξήσει τα κέρδη µετά φόρων κατά € +/-87 χιλ  (2010: 15 χιλ). 

(β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία έχει θεσπίσει και εφαρµόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου µε στόχο την ελαχιστοποίηση 
των επισφαλειών και την άµεση κάλυψη των απαιτήσεων µε αξιόγραφα.  Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι 
σχετικά µικρός διότι οι πωλήσεις είναι κατανεµηµένες σε µεγάλο αριθµό πελατών. Οι πωλήσεις 
χονδρικής γίνονται κυρίως σε πελάτες µε αξιολογηµένο ιστορικό πιστώσεων. Από τη ∆ιεύθυνση 
Πιστωτικού Ελέγχου ορίζονται πιστωτικά όρια ανά πελάτη και εφαρµόζονται συγκεκριµένοι όροι 
πωλήσεων και εισπράξεων. Όπου αυτό είναι δυνατόν ζητούνται εµπράγµατες ή άλλες εξασφαλίσεις. 
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31/12/2011 31/12/2010

Σύνολο 54.348 53.584

Μη ληξιπρόθεσµα και µη αποµειωµένα κατά την ηµεροµηνία του 
ισολογισµού 49.435 49.895

Είναι αποµειωµένα κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 17.979 15.873
Έχει δηµιουργηθεί πρόβλεψη για το ποσό των: (13.407) (12.494)

4.572 3.379

< 90 µέρες - -
90-180 µέρες - -
180-365 µέρες 341 310
>1 έτος - -

341 310

54.348 53.584

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

 

 (γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

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

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις εκτιµώµενες εκροές αναφορικά µε τις χρηµατοοικονοµικές 
υποχρεώσεις της Εταιρείας: 

 

Χρηµατοοικοονοµικές  Υποχρεώσεις
31/12/2011 <1 έτος 1-2 έτη 2-5 έτη Πάνω από 5 έτη

∆ανεισµός 17.360 - - - 17.360
Παράγωγα Χρηµατoοικονοµικά Προϊόντα - - - - -
Προµηθευτές και άλλες υποχρεώσεις 18.173 - - - 18.173

35.533 - - - 35.533

31/12/2010 <1 έτος 1-2 έτη 2-5 έτη Πάνω από 5 έτη
∆ανεισµός 3.055 - - - 3.055
Παράγωγα Χρηµατoοικονοµικά Προϊόντα - - - - -
Προµηθευτές και άλλες υποχρεώσεις 23.124 - - - 23.124

26.179 - - - 26.179  

 

3.2  ∆ιαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου 

Ο σκοπός της Εταιρείας όσον αφορά στη διαχείριση κεφαλαίου είναι η διασφάλιση της ικανότητας της 
να συνεχίζει απρόσκοπτα τη δραστηριότητα της  ώστε να εξασφαλίζει αποδόσεις για τους µετόχους και 
οφέλη για τα λοιπά µέρη που έχουν σχέση µε την Εταιρεία και να διατηρεί µια βέλτιστη κεφαλαιακή 
διάθρωση ώστε να επιτυγχάνει µείωση του κόστους κεφαλαίου. 
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Για τη διατήρηση ή µεταβολή της κεφαλαιακής διάρθρωσης, η Εταιρεία µπορεί να µεταβάλλει το 
διανεµόµενο µέρισµα προς τους µετόχους, να επιστρέψει κεφάλαια προς τους µετόχους, να εκδώσει 
νέες µετοχές ή να προβεί σε πώληση περιουσιακών στοιχείων. 

Η  Εταιρεία παρακολουθεί την κεφαλαιακή διάρθρωση µε τον δείκτη µόχλευσης. Ο δείκτης µόχλευσης 
υπολογίζεται ως ο λόγος του καθαρού δανεισµού  προς τα συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια. Ο 
καθαρός δανεισµός υπολογίζεται ως το «Σύνολο δανεισµού» (συµπεριλαµβανοµένου 
«βραχυπρόθεσµου και µακροπρόθεσµου δανεισµού» όπως εµφανίζεται στον Ισολογισµό) µείον 
«Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα».  Τα συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια υπολογίζονται ως «Ίδια 
κεφάλαια» όπως εµφανίζονται στον ισολογισµό συν τον καθαρό δανεισµό. 
Η στρατηγική της διοίκησης είναι να διατηρήσει το συντελεστή µόχλευσης σε ικανοποιητικά επίπεδα 
για τις ανάγκες της Εταιρείας.  

    
Σηµ. 01/01/2011-31/12/2011 01/07/2009-31/12/2010

Σύνολο δανεισµού 17  17.360  2.924 
Μείον:Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 14  -12.092  -112 
Καθαρός ∆ανεισµός 5.268  2.812 
Ιδια κεφάλαια 46.551  47.675 
Συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια 51.819  50.487 
Συντελεστής µόχλευσης 10,17% 5,57%  

3.3  Προσδιορισµός των ευλόγων αξιών 

Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει το τροποποιηµένο ∆ΠΧΑ 7 σύµφωνα µε το οποίο απαιτείται γνωστοποίηση 
σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας µέσω µιας ιεράρχησης τριών επιπέδων. 

Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές 
(χρηµατιστήρια)  όπως παράγωγα, µετοχές, οµόλογα, αµοιβαία κεφάλαια, προσδιορίζεται µε βάση τις 
δηµοσιευόµενες τιµές που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού («Επίπεδο 1»).   

Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές 
προσδιορίζεται µε την χρήση τεχνικών αποτίµησης και παραδοχών που στηρίζονται σε δεδοµένα της 
αγοράς κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού («Επίπεδο 2»). 

Εάν η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που δε διαπραγµατεύονται σε ενεργούς αγορές 
προσδιορίζεται µε τη χρήση τεχνικών αποτίµησης και παραδοχών που δεν στηρίζονται κυρίως σε 
δεδοµένα της αγοράς, αυτά κατατάσσονται στο Επίπεδο 3. Οι επενδύσεις σε µετοχές που δεν είναι 
εισηγµένες στο χρηµατιστήριο και για τις οποίες δεν µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα η εύλογη αξία 
παρουσιάζονται σε κόστος κτήσης µείον αποµείωση.   

4. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της ∆ιοικήσεως 

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

Η Εταιρεία 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 αναφέρονται κατωτέρω: 

(α) Φόρος εισοδήµατος και αναβαλλόµενη φορολογία 

Απαιτείται κρίση για τον προσδιορισµό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήµατος και αναβαλλόµενη 
φορολογία διότι υπάρχουν 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 εάν θα της επιβληθούν επιπλέον φόροι.  Εάν το τελικό αποτέλεσµα 
του ελέγχου είναι διαφορετικό από το αρχικώς αναγνωρισθέν, η διαφορά θα επηρεάσει το κονδύλι του 
φόρου εισοδήµατος στη κατάσταση αποτελεσµάτων της χρήσης στην οποία θα προκύψει. 

 (β) Υποχρεώσεις παροχών στο προσωπικό λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

Η παρούσα αξία των χρηµατοδοτούµενων υποχρεώσεων είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων, που 
καθορίζονται µε αναλογιστικές µελέτες χρησιµοποιώντας παραδοχές. Οι παραδοχές που 
χρησιµοποιούνται για τον καθορισµό της σχετικής υποχρέωσης είναι το προεξοφλητικό επιτόκιο, οι 
µελλοντικές αυξήσεις µισθών και ο πληθωρισµός. Οποιαδήποτε µεταβολή σε αυτές τις παραδοχές έχει 
αντίκτυπο στην παρούσα αξία των χρηµατοδοτούµενων υποχρεώσεων. Η Εταιρεία αναθέτει τις 
αναλογιστικές µελέτες σε έµπειρους ανεξάρτητους αναλογιστές οι οποίοι καθορίζουν το ύψος των 
χρηµατοδοτούµενων υποχρεώσεων στο τέλος κάθε έτους.   

(γ) Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων 

Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις έχουν υπολογιστεί λαµβάνοντας υπόψη το ανοικτό υπόλοιπο 
των επιµέρους χρεωστών, την ενηλικίωση των απαιτήσεων και τους όρους πιστωτικής πολιτικής. 

(δ) Εκτίµηση αποµείωσης ενσώµατων παγίων 

Όταν η λογιστική αξία των ενσώµατων παγίων υπερβαίνει την ανακτήσιµη αξία, η διαφορά 
(αποµείωσης) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα. 

(ε) Προβλέψεις για άχρηστα, βραδέως κινούµενα και κατεστραµµένα αποθέµατα 

Η ∆ιοίκηση εξετάζει την αποτίµηση των αποθεµάτων και όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο προβαίνει 
στη δηµιουργία προβλέψεων, ώστε να απεικονίζεται η αξία των αποθεµάτων στην καθαρή 
ρευστοποιήσιµη αξία τους αν και εφόσον αυτή είναι χαµηλότερη της τιµής κόστους τους. 

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

∆εν υπάρχουν περιοχές που χρειάσθηκε να χρησιµοποιηθούν εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης για την 
εφαρµογή των λογιστικών αρχών. 
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5. Απορρόφηση κλάδου «∆ιανοµής και Τεχνικής υποστήριξης προϊόντων 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» 

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της µητρικής εταιρείας «Quest Συµµετοχών Α.Ε.» αποφάσισε στις 29 
Σεπτεµβρίου 2010 την απόσχιση του κλάδου «∆ιανοµής και Τεχνικής υποστήριξης προϊόντων 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» και την εισφορά του στην Εταιρεία.  
 
Αντίστοιχα, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε στις 29 Σεπτεµβρίου 2010 την 
απορρόφηση του ανωτέρω κλάδου από τη µητρική Εταιρεία «Quest Συµµετοχών Α.Ε.». 
 
Η απόσχιση, εισφορά και απορρόφηση του κλάδου «∆ιανοµής και Τεχνικής υποστήριξης προϊόντων 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1-5 
του Ν. 2166/1993. Η ηµεροµηνία αναφοράς της λογιστικής κατάστασης του απορροφούµενου κλάδου 
ήταν η 30/9/2010 και περιελάµβανε τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που αφορούν τον 
αποσχιζόµενο από τη µητρική εταιρεία κλάδο. 
 
Σηµειώνεται ότι λόγω της αναδοχής του εν λόγω κλάδου από την Εταιρεία, το µετοχικό της κεφάλαιο 
αυξήθηκε κατά το ποσό των € 46.634.800,(€46.623.455,61 η Καθαρή Θέση του εισφερόµενου κλάδου 
και € 11.344,39 µε καταβολή µετρητών) µε την έκδοση 630.200 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών 
ονοµαστικής αξίας € 74 η κάθε µία (Σηµ.15). 
 
Οι εκδοθείσες µετοχές λόγω της αναδοχής του κλάδου αποδόθηκαν στο σύνολο τους ως αντάλλαγµα 
στην αποσχίζουσα και εισφέρουσα τον κλάδο µητρική εταιρεία «Quest Συµµετοχών Ανώνυµη 
Εταιρεία». 
 
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι λογιστικές καταστάσεις του απορροφηθέντος κλάδου 
«∆ιανοµής και Τεχνικής υποστήριξης προϊόντων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» µε ηµεροµηνία 
30/09/2010 : 
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Λογιστική Κατάσταση απορροφούµενου  κλάδου
30/9/2010

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώµατα πάγια 1.090
Λοιπά Άυλα περιουσιακά στοιχεία 916
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 1.651

3.657

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέµατα 10.787
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 48.228

59.015

Σύνολο Ενεργητικού 62.672

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους 
Μετοχικό κεφάλαιο 46.623
Αδιανέµητα κέρδη 1.490
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 48.113

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 773

773

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 13.699
Παράγωγα 87

13.786

Σύνολο υποχρεώσεων 14.559

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 62.672  
 
Με την Απόφαση (Αρ.Πρωτ.483/11- 31.01.2011) της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης Τµήµα Εµπορίου 
και Τουρισµού  εγκρίθηκε η  απορρόφηση του κλάδου «∆ιανοµής και Τεχνικής υποστήριξης 
προϊόντων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» από τη µητρική εταιρεία «Quest Συµµετοχών Α.Ε.».  
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6. Ενσώµατα Πάγια 

  
Οικόπεδα & 

Κτίρια
Μεταφορικά µέσα  & 
µηχ/κός εξοπλισµός

Έπιπλα και 
εξαρτήµατα

Σύνολο

Υπόλοιπο στις 1 Ιουλίου 2009 65 41 71 177
Προσθήκες - - 73 73
Πωλήσεις / διαγραφές (65) (41) (176) (282)
Απορρόφηση κλάδου 195 454 5.065 5.713
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 195 454 5.033 5.681

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο στις 1 Ιουλίου 2009 (24) (41) (63) (128)
Αποσβέσεις (45) (8) (58) (111)
Πωλήσεις / διαγραφές 65 41 132 237
Απορρόφηση κλάδου (30) (340) (4.253) (4.623)

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 (34) (348) (4.243) (4.625)

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 161 105 790 1.056

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2011 195 454 5.033 5.681
Προσθήκες - 4 49 53
Πωλήσεις / διαγραφές (138) (14) (103) (255)
Ανακατανοµές (57) - 57 -
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 - 444 5.036 5.480

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2011 (34) (348) (4.243) (4.625)
Αποσβέσεις (15) (28) (207) (249)
Πωλήσεις / διαγραφές 34 2 45 81
Ανακατανοµές 14 - (14) -
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 - (375) (4.419) (4.794)

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 - 69 617 686  
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7. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

  

Λογισµικό

Υπόλοιπο στις 1 Ιουλίου 2009 -
Προσθήκες 71
Απορρόφηση κλάδου 5.232
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 5.304

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο στις 1 Ιουλίου 2009 -

Αποσβέσεις (98)
Απορρόφηση κλάδου (4.316)
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 (4.414)

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 889

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2011 5.304
Προσθήκες 327
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 5.630

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2011 (4.414)
Αποσβέσεις (378)
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 (4.792)

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 838 

 
 

8. Επενδύσεις σε θυγατρικές 

 

31/12/2011 31/12/2010

Υπόλοιπο έναρξης 45 -
Προσθήκες - 45
Υπόλοιπο λήξεως 45 45  

Η αύξηση στο κονδύλι των επενδύσεων σε θυγατρικές στην χρήση του 2010 οφείλεται στην αγορά της 
Rainbow Εκπαιδευτικό κέντρο Μονοπρόσωπη ΕΠΕ  η οποία µετονοµάστηκε σε  U-YOU Μονοπρόσωπη 
ΕΠΕ. 

Τα ποσοστά συµµετοχής της Εταιρίας σε θυγατρικές έχουν ως εξής: 
  

Επωνυµία
Χώρα 

εγκατάστασης
Κόστος κτήσης 
συµµετοχής Αποµείωση Αξία Ισολογισµού % Ποσοστό 

συµµετοχής

31 ∆εκεµβρίου 2011

U-YOU Μονοπρόσωπη ΕΠΕ Ελλάδα 45 - 45 100,00%
45 - 45
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Επωνυµία
Χώρα 

εγκατάστασης
Κόστος κτήσης 
συµµετοχής Αποµείωση Αξία Ισολογισµού % Ποσοστό 

συµµετοχής

31 ∆εκεµβρίου 2010

U-YOU Μονοπρόσωπη ΕΠΕ Ελλάδα 45 - 45 100,00%
45 0 45  

 

9. Χρηµατοοικονοµικά προϊόντα ανά κατηγορία  
31/12/2010

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΠΩΣ ΣΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ

∆άνεια & απαιτήσεις
Απαιτήσεις σε εύλογη 
αξία µέσω της ΚΑΧ

Παράγωγα για 
αντιστάθµιση ∆ΠΠ Σύνολο

∆ΠΠ χρηµατοοικονοµικά στοιχεία - - - - -
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία - - 17 - 17
Πελάτες & άλλες απαιτήσεις 56.381 - - - 56.381
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία µέσω ΚΑΧ - - - - -
Μετρητά  και ισοδύναµα 112 - - - 112

56.492 - 17 - 56.507

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

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΠΩΣ ΣΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ
∆ανεισµός - - 2.924 - 2.924
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις - - 23.124 - 23.124

- - 26.048 - 26.048

Λογιστικές Πρακτικές

 

  
31/12/2011

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΠΩΣ ΣΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ

∆άνεια & απαιτήσεις
Απαιτήσεις σε εύλογη 
αξία µέσω της ΚΑΧ

Παράγωγα για 
αντιστάθµιση ∆ΠΠ Σύνολο

∆ΠΠ χρηµατοοικονοµικά στοιχεία - - - - -
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία - - 61 - 61
Πελάτες & άλλες απαιτήσεις 58.433 - - - 58.433
Μετρητά  και ισοδύναµα 12.092 - - - 12.092

70.525 - 61 - 70.586

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

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΠΩΣ ΣΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ
∆ανεισµός - - 17.360 - 17.360
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις - - 18.173 - 18.173

- - 35.533 - 35.533

Λογιστικές Πρακτικές
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10. Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα 

Ενεργητικό Παθητικό Ενεργητικό Παθητικό

Παράγωγα για εµπορία
Παράγωγα συναλλάγµατος:

Προθεσµιακές συµβάσεις συναλλάγµατος (forwards) 61 - 17 -

61 - 17 -
Σύνολο παραγώγων για εµπορία: 61 - 17 -

Σύνολο 61 - 17 -

Κυκλοφορούν ενεργητικό 61 - 17 -
Σύνολο 61 - 17 -

31/12/2011 31/12/2010

 

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

 

11. Αναβαλλόµενη φορολογία 
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρµόσιµο 
νοµικό δικαίωµα να συµψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών 
φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αφορούν στην ίδια 
φορολογική αρχή. Τα συµψηφισµένα ποσά είναι τα παρακάτω: 

31/12/2011 31/12/2010

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:
Ανακτήσιµες µετά από 12 µήνες 1.497 1.452

1.497 1.452

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις:
Πληρωτέες µετά από 12 µήνες 100 53

100 53  
Το µεγαλύτερο ποσοστό τον αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων είναι ανακτήσιµο µετά από 12 
µήνες.  

Η συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος είναι η παρακάτω: 
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31/12/2011 31/12/2010

Υπόλοιπο έναρξης: 1.399 46
Απορρόφηση κλάδου - 1.651
Φόρος στην κατάσταση αποτελεσµάτων (σηµ. 23) (2) (298)
Υπόλοιπο τέλους περιόδου 1.397 1.399  
Οι µεταβολές στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την διάρκεια της 
χρήσης, είναι οι παρακάτω: 

 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις:

Επιταχυνόµενες 
φορολογικές 
αποσβέσεις

Κέρδη εύλογης αξίας Λοιπά Σύνολο

Υπόλοιπο στις 1 Ιουλίου 2009 - - - -

Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων (4) - - (4)

Απορρόφηση κλάδου 57 - - 57
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 53 - - 53

Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων (9) - 55 47

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 44 - 55 100 

 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:

Προβλέψεις/ ζηµιές 
αποµείωσης

Επιταχυνόµενες 
φορολογικές 
αποσβέσεις

Φορολογικές 
ζηµίες

Αναγνώριση 
Εσόδων Λοιπά Σύνολο

Υπόλοιπο στις 1 Ιουλίου 2009 46 - - - - 46

Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων (367) - (55) 57 64 (302)

Απορρόφηση κλάδου 1.471 - - 83 155 1.708
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 1.150 - (55) 140 219 1.452

Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων (33) - 55 36 (14) 45
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 1.117 - - 176 204 1.497 

 

12. Αποθέµατα 

31/12/2011 31/12/2010
Πρώτες και βοηθητικές ύλες 674 911
Έτοιµα προϊόντα 59 43
Εµπορεύµατα 9.670 14.991

Σύνολο 10.403 15.945

Μείον: Προβλέψεις για άχρηστα, βραδέως κινούµενα  και κατεστραµµένα αποθέµατα:
Πρώτες και βοηθητικές ύλες 49 50
Εµπορεύµατα 696 760

745 810

Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία 9.658 15.135  
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Η µεταβολή στην πρόβλεψη αποτίµησης των αποθεµάτων έχει ως εξής : 

31/12/2011 31/12/2010
Ανάλυση πρόβλεψης
Στην αρχή της χρήσης 810 200
Πρόβλεψη αποµείωσης - 150
Απορρόφηση κλάδου - 760
Κλείσιµο πρόβλεψης µέσα στη χρήση (65) (300)
Στο τέλος της χρήσης 745 810  

13. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

 

31/12/2011 31/12/2010
Εµπορικοί πελάτες 65.517 65.618
Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης (13.407) (12.494)
Τελικές απαιτήσεις εµπορικών πελατών 52.110 53.124
Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη (Σηµ.29) 2.238 461
Προκαταβολές 4.084 2.797
Σύνολο 58.433 56.382

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 219 -
Κυκλοφορούν ενεργητικό 58.214 56.381

58.433 56.381  

31/12/2011 31/12/2010

Σύνολο 54.348 53.584

Μη ληξιπρόθεσµα και µη αποµειωµένα κατά την ηµεροµηνία του 
ισολογισµού 49.435 49.895

Είναι αποµειωµένα κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 17.979 15.873
Έχει δηµιουργηθεί πρόβλεψη για το ποσό των: (13.407) (12.494)

4.572 3.379

< 90 µέρες - -
90-180 µέρες - -
180-365 µέρες 341 310
>1 έτος - -

341 310

54.348 53.584

∆εν έχουν αποµειωθεί κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 
αλλά είναι ληξιπρόθεσµα κατά τις ακόλουθες περιόδους:
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Οι πελάτες και λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στα εξής νοµίσµατα:

31/12/2011 31/12/2010
Euro 58.433 56.363
US Dollar - 18

58.433 56.381  

Μεταβολή στην πρόβλεψη αποµείωσης εµπορικών πελατών:
31/12/2011 31/12/2010

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 12.494 13
Πρόβλεψη αποµείωσης 216 650
∆ιαγραφή εισπρακτέων µέσα στη χρήση (36) (1)
Προεξόφληση 732 -
Απορρόφηση κλάδου - 11.833
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 13.407 12.494  

Η λογιστική αξία των εµπορικών απαιτήσεων προσεγγίζει την εύλογη αξία τους. 

 

14. Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα 

31/12/2011 31/12/2010

∆ιαθέσιµα στο ταµείο 8 -
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις 12.084 112
Σύνολο 12.092 112  

Το πραγµατικό µέσο σταθµισµένο επιτόκιο ήταν : 0,6%. 

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

31/12/2011 31/12/2010
Tαµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 12.092 112
Σύνολο 12.092 112  
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15. Μετοχικό κεφάλαιο 

Αριθµός µετοχών Κοινές µετοχές Σύνολο

Υπόλοιπο στις 1 Ιουλίου 2009 4.800 355 355
Απορρόφηση κλάδου 630.047 46.623 46.623
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 634.847 46.979 46.979

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2011 634.847 46.979 46.979

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 153 11 11

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2011 635.000 46.990 46.990  

Την 30.06.2009  το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε € 355.200 διαιρούµενο σε 4.800 
κοινές, εγκεκριµένες, εκδοθείσες και πλήρως εξοφληθείσες µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 74 ανά 
µετοχή.  

Λόγω της απορρόφησης του κλάδου «∆ιανοµής και Τεχνικής υποστήριξης προϊόντων Πληροφορικής 
και Τηλεπικοινωνιών» από την µητρική εταιρεία το µετοχικό της κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό 
των €46.623.455,61 που αποτελεί τη Καθαρή Θέση του εισφερόµενου κλάδου (Σηµ.5). 
Την 17.01.2011το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά  € 11.344,39 µε καταβολή µετρητών (Σηµ.31) και 
διαµορφώθηκε στο ποσό των € 46.634.800 µε την έκδοση 630.200 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών 
ονοµαστικής αξίας € 74 η κάθε µία. Το συνολικό µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται την 31 ∆εκεµβρίου 
2011 σε € 46.990.000 διαιρούµενο σε 635.000 κοινές µετοχές, ονοµαστικής αξίας  € 74 η κάθε µία 
Οι εκδοθείσες µετοχές λόγω της αναδοχής του κλάδου αποδίδονται  στο σύνολό τους ως αντάλλαγµα 
στην αποσχίζουσα και εισφέρουσα τον κλάδο µητρική εταιρεία «Quest Συµµετοχών Ανώνυµη 
Εταιρεία». 
 

16. Λοιπά αποθεµατικά  

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
Τακτικό 

αποθεµατικο
Έκτακτα 

αποθεµατικά Σύνολο

1 Iουλίου 2009 15 50 65
Αναταξινόµηση αποθεµατικών - (50) (50)
31 ∆εκεµβρίου 2010 15 - 15

1 Ιανουαρίου 2011 15 - 15
31 ∆εκεµβρίου 2011 15 - 15  

(α) Τακτικό αποθεµατικό 

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

(β) Έκτακτα αποθεµατικά 

Το έκτακτο αποθεµατικό των 50 χιλ ευρώ που επαναταξινοµήθηκε, προέρχεται από φορολογηµένα 
κέρδη της χρήσης 1992. 

 

17. ∆ανεισµός 

31/12/2011 31/12/2010

Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Τραπεζικά δάνεια 17.360 2.924

Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 17.360 2.924

Σύνολο δανείων 17.360 2.924  

Η εύλογη αξία των δανείων προσεγγίζει την λογιστική τους αξία.   

Η µεταβολή του δανεισµού της Εταιρείας έχει ως εξής: 

31/12/2011 31/12/2010

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 2.924 -
Εισπράξεις από δάνεια 14.436 2.924
Υπόλοιπο λήξεως περιόδου 17.360 2.924  

Το µέσο επιτόκιο για τον βραχυπρόθεσµο δανεισµό της Εταιρείας ήταν στο 2011 από 5,71% και στο 
2010 4,48%. Η Εταιρεία δεν είναι εκτεθειµένη σε συναλλαγµατικό κίνδυνο διότι το σύνολο των 
δανείων της Εταιρείας ήταν σε Ευρώ. 

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

Το επιτόκιο επανακαθορίζεται ανάλογα µε της συνθήκες της χρηµατοαγοράς και το κόστος χρήµατος. 
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18. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

31/12/2011 31/12/2010

Υποχρεώσεις ισολογισµού για :
Συνταξιοδοτικές παροχές 1.020 1.092
Σύνολο 1.020 1.092

Χρεώσεις στα αποτελέσµατα (Σηµ.21)
Συνταξιοδοτικές παροχές (71) 308
Σύνολο (71) 308

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στον ισολογισµό είναι τα παρακάτω:
31/12/2011 31/12/2010

Παρούσα αξία µη χρηµατοδοτούµενων υποχρεώσεων 1.203 325
Μη καταχωρηθέντα αναλογιστικά κέρδη/ (ζηµίες) (184) (15)
Απορροφηθείς κλάδος - 781

1.020 1.092

Υποχρέωση στον ισολογισµό 1.020 1.092  

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

31/12/2011 31/12/2010

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 64 300
Χρηµατοοικονοµικό κόστος 33 9
Καθαρά αναλογιστικά (κέρδη)/ ζηµιές που καταχωρήθηκαν στην 
περίοδο (168) (2)

Σύνολο περιλαµβανοµένο στις παροχές σε εργαζοµένους (Σηµ.21) (71) 308  

Μεταβολή της υποχρέωσης στον ισολογισµό:

31/12/2011 31/12/2010

Yπόλοιπο έναρξης 1.092 3
Απορροφηθείς κλάδος - 781
Σύνολο χρέωσης στα αποτελέσµατα (71) 308
Υπόλοιπο τέλους 1.020 1.092  

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για λογιστικούς σκοπούς είναι οι εξής:
31/12/2011 31/12/2010

% %
Προεξοφλητικό επιτόκιο 4,60% 4,60%
Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 6,00% 6,00%  
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19. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

31/12/2011 31/12/2010
Προµηθευτές 13.285 15.148

Ποσά οφειλόµενα σε συνδεδεµένα µέρη (Σηµ.29) 755 3.504
∆εδουλευµένα έξοδα 1.298 798
Ασφαλιστικοί οργανισµοί και λοιπές εισφορές 2.501 5
Λοιπές υποχρεώσεις 333 3.668
Σύνολο 18.173 23.124

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις - -
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 18.173 23.124

18.173 23.124  

 

20. Έξοδα ανά κατηγορία 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ Σηµειώσεις
1/1/2011 έως 
31/12/2011

1/7/2009 έως 
31/12/2010

Παροχές σε εργαζοµένους 21 (7.617) (2.337)
Κόστος αποθεµάτων αναγνωρισµένο ως έξοδο (104.882) (38.894)
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων 6 (249) (111)
Αποµείωση αποθεµάτων - (150)
Επαναφορά από διαγραφές αποθεµάτων 65 300
Αποµείωση για επισφαλείς απαιτήσεις (1.078) (1.034)
Έξοδα επιδιόρθρωσης και συντήρησης ενσώµατων παγίων (133) (32)
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 7 (378) (98)
Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων (1.332) (92)
∆ιαφήµιση (456) (268)
Λοιπά (3.118) (858)

Σύνολο (119.179) (43.574)

Κατανοµή ανά λειτουργία
Κόστος Πωληθέντων (106.152) (39.181)

Έξοδα διάθεσης (7.648) (3.157)

Έξοδα διοίκησης (5.378) (1.236)
(119.179) (43.574)  
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21. Παροχές σε εργαζοµένους 

 

01/01/2011-
31/12/2011

01/07/2009-
31/12/2010

Μισθοί και ηµεροµίσθια (5.997) (1.506)
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης (1.515) (476)

Συνταξιοδοτικό κόστος προγραµµάτων καθορισµένων παροχών (Σηµ. 18) 71 (308)
Λοιπές παροχές σε εργαζοµένους (177) (46)
Σύνολο (Σηµ. 20) (7.617) (2.337)  

 

22. Χρηµατοοικονοµικό κόστος – καθαρό 

01/01/2011-
31/12/2011

01/07/2009-
31/12/2010

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
-Τραπεζικά δάνεια (245) (45)
- Εγγυητικές (14) (3)
- Λοιπά (193) (103)
- Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) από συναλλαγµατικές διαφορές 74 (101)

(379) (252)

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα

-Έσοδα τόκων από τράπεζες 27 4

- Λοιπά 174 387

201 391
Σύνολο (178) 139 

 

23. Φόρος εισοδήµατος 

Ο φόρος εισοδήµατος της Εταιρείας  για το έτος 2011 και 2010 αντίστοιχα ήταν : 

01/01/2011-31/12/2011 01/07/2009-31/12/2010

Φόρος χρήσης (8) (241)

Αναβαλλόµενος φόρος (2) (298)

Σύνολο (11) (539)  

Η Εταιρεία έχει περαιώσει σύµφωνα µε το Ν.3888/2010 τις χρήσεις 1/7/2007-30/62008 και1/7/2008-
30/6/2009. Επιπλέον η συσσωρευµένη πρόβλεψη για µελλοντική φορολογική υποχρέωση της Εταιρείας 
σχετικά µε την ανέλεγκτη φορολογικά χρήση ήταν µε 31 ∆εκεµβρίου 2010 55 χιλιάδες Ευρώ . 
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  Ο τρέχον φόρος εισοδήµατος έχει υπολογισθεί µε βάσει τον τρέχοντα φορολογικό συντελεστή της 
χρήσης 2011, 20% (2010, 24%) . 

01/01/2011-31/12/2011 01/07/2009-31/12/2010

Κέρδη/Ζηµίες προ φόρων (662) (211)

20% 24%

Φόρος υπολογισµένος µε βάση ισχύοντες τοπικούς φορολογικούς συντελεστές για 
τα κέρδη στις αντίστοιχες χώρες 132 51
Εισόδηµα που δεν υπόκειται σε φόρο - (174)
Έξοδα  που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς (67) (179)
∆ιαφορές φορολογικών συντελεστών (21) (229)
Χρήση προηγούµενων  αναγνωρισµένων ζηµιών από φόρους 61 -
Λοιποί Φόροι / Λοιπές φορολογικές προσαρµογές (116) (7)
Σύνολο φόρων (11) (539)  

 

24. Άλλα λειτουργικά έσοδα / (έξοδα) καθαρά 

 
01/01/2011-
31/12/2011

01/07/2009-
31/12/2010

Έσοδα από ενοίκια 4 4
Άλλα έσοδα - διαφήµιση 359 190
Άλλα έσοδα - παρεπόµενα 1.614 267
Λοιπά 24 (3)

Σύνολο 2.001 458  

 

25. Λοιπά κέρδη / (ζηµιές) καθαρά 

01/01/2011-
31/12/2011

01/07/2009-
31/12/2010

Κέρδη/ (ζηµιές) από πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων (98) (28)
Κέρδη / (ζηµίες) από µη αντισταθµιστικά παράγωγα 45 104
Σύνολο (53) 75  
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26. Ανειληµµένες υποχρεώσεις  

∆εσµεύσεις από λειτουργικές µισθώσεις 

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

31/12/2011 31/12/2010

Έως 1 έτος 146 159
Από 1-5 έτη 66 180

212 339  

 

27. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις 
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: 

31/12/2011 31/12/2010
Εγγυητικές καλής εκτέλεσης 1.063 1.673
Εγγυήσεις της Quest Holding υπέρ της εταιρείας 64.561 -
Εγγυήσεις για εξασφάλιση υποχρεώσεων προς προµηθευτές - 114

65.623 1.787  
Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 

31/12/2011 31/12/2010
Εγγυήσεις για εξασφάλιση απαιτήσεων από πελάτες 2.332 2.770
Υποθήκες για εξασφάλιση απαιτήσεων 2.179 1.509

4.511 4.279  
Επιπρόσθετα υπάρχουν διάφορες δικαστικές υποθέσεις της εταιρίας, για τις οποίες η ∆ιοίκηση εκτιµά 
ότι δεν αναµένεται να προκύψουν σηµαντικές επιπλέον επιβαρύνσεις. 

 

28. Μερίσµατα  
 
∆εν υφίσταται πρόταση για διανοµή µερίσµατος. 
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29. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 
Η εταιρεία ελέγχεται από την Quest Συµµετοχών ΑΕ, που είναι ο µοναδικός µέτοχος. Οι οικονοµικές 
καταστάσεις της εταιρείας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που 
καταρτίζει η µητρική εταιρεία Quest Συµµετοχών ΑΕ . Οι συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη έχουν 
ως εξής: 

 

1/1/2011 έως 
31/12/2011

1/1/2010 έως 
31/12/2010

i) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

Πωλήσεις αγαθών  προς: 2.866 1.317

  -Εταιρείες οµίλου 1.289 618

  -Λοιπές συνδεόµενες εταιρείες 1.577 699

Πωλήσεις υπηρεσιών προς: 3.984 1.084

  -Εταιρείες οµίλου 2.737 825

  -Λοιπές συνδεόµενες εταιρείες 1.247 260
6.850 2.401

ii) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών

Αγορές αγαθών από: 4.795 462

  -Εταιρείες οµίλου 3.678 462

  -Λοιπές συνδεδεµένες εταιρείες 1.117 -

Αγορές υπηρεσιών από: 1.660 598

  -Εταιρείες οµίλου 1.517 598

  -Λοιπές συνδεόµενες εταιρείες 142 -
6.454 1.059  
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iii) Παροχές προς τη ∆ιοίκηση

Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών & µελών της διοίκησης 186 54
186 54

iv) Υπόλοιπα τέλους χρήσης που προέρχονται από πωλήσεις-αγορές αγαθών/υπηρεσιών/µερίσµατα
1/1/2011 έως 
31/12/2011

1/1/2010 έως 
31/12/2010

Απαιτήσεις από:

  -Εταιρείες οµίλου 1.539 50

  -Λοιπές συνδεόµενες εταιρείες 700 411
2.238 461

Υποχρεώσεις προς :

  -Εταιρείες οµίλου 444 3.324

  -Λοιπές συνδεόµενες εταιρείες 312 181
755 3.504

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

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

Οι συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη έχουν γίνει µε τους συνήθεις εµπορικούς όρους που ακολουθεί 
η Εταιρεία  για αντίστοιχες συναλλαγές µε τρίτους. 

Συναλλαγές και τα υπόλοιπα µε συνδεδεµένες εταιρείες αφορούν τα εξής:  

α) Εταιρείες του Οµίλου Quest Συµµετοχών ΑΕ και κυρίως µε:  

ι) Unisystems: Οι συναλλαγές αφορούν κυρίως αγορές και πωλήσεις προϊόντων  και υπηρεσιών 
πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών καθώς και διοικητικοοικονοµικών υπηρεσιών.  

ιι) Quest Συµµετοχών: Οι συναλλαγές αφορούν αγορές και πωλήσεις προϊόντων  και υπηρεσιών 
πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, µισθώσεις ακινήτων καθώς και διοικητικοοικονοµικών 
υπηρεσιών.  

ιιι) Isquare:  Οι συναλλαγές αφορούν κυρίως αγορές και πωλήσεις προϊόντων  και υπηρεσιών 
πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών καθώς και διοικητικοοικονοµικών υπηρεσιών.  

ιv) Acs: Οι συναλλαγές αφορούν κυρίως αγορές και πωλήσεις προϊόντων  και υπηρεσιών 
πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, ταχυµεταφορές καθώς και διοικητικοοικονοµικών υπηρεσιών.  
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v) Istorm: Οι συναλλαγές αφορούν κυρίως αγορές και πωλήσεις προϊόντων  και υπηρεσιών 
πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.  

β) Λοιπές συνδεόµενες εταιρείες και κυρίως µε: 

ΙΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕΒΕΕ , TEKA AE, AMERICAN COMPUTER & ENGINEERS HELLAS ΑE, COSMOS 
BUSINESS SYSTEMS ΑΕΒΕ, EFFECT ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ: Οι συναλλαγές αφορούν κυρίως 
αγορές και πωλήσεις προϊόντων  και υπηρεσιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.  

 

30. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 

Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης της Εταιρείας (µετά την 
απορρόφηση του κλάδου) 248 στο τέλος της προηγούµενης χρήσης 268. 

 

31. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού 
 

∆εν προέκυψαν περαιτέρω σηµαντικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία Ισολογισµού. 
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Ετήσια Έκθεση ∆ιαχείρησης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

 
Η κλειόµενη εταιρική χρήση είναι η εικοστή τέταρτη κατά σειρά και καλύπτει τη χρονική περίοδο από 
την 1η Ιανουαρίου 2011 έως και την 31η ∆εκεµβρίου 2011. 
Κατά τη διάρκεια της χρήσης αυτής, οι δραστηριότητες της Εταιρείας υπήρξαν σύµφωνες µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία και τους σκοπούς της, όπως ορίζονται από το καταστατικό της.  
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο επιχειρώντας µια ανασκόπηση επί των εργασιών της Εταιρείας και της 
διαµόρφωσης των στοιχείων των οικονοµικών καταστάσεων σας γνωρίζει τα παρακάτω: 
 

1.  Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας 
Η εν λόγω εταιρική χρήση είναι η εικοστή τέταρτη και περιλαµβάνει τη χρονική περίοδο από 1/1/2011 
έως και 31/12/2011.  
Με την από 16-7-2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, η χρήση 
ορίσθηκε ότι θα αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε έτους και θα λήγει την τριακοστή πρώτη 
(31η) ∆εκεµβρίου του ίδιου έτους, αρχής γενοµένης από την 1η Ιανουαρίου του έτους 2011, 
εξαιρετικά δε για την χρήση που είχε αρχίσει από 1η Ιουλίου 2009, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε 
την επιµήκυνση της διάρκειάς της και ότι αυτή θα λήξει την 31η ∆εκεµβρίου του έτους 2010. 
Με την από 29η Σεπτεµβρίου 2010 απόφαση του ∆οικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας ξεκίνησε η 
διαδικασία της απορρόφησης του κλάδου «∆ιανοµή και Τεχνική υποστήριξη προιόντων 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» της µητρικής εταιρείας «Quest Συµµετοχών AE». Η 
απορρόφηση του ανωτέρου κλάδου πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του 
Ν.2166/1993. Η λογιστική κατάσταση του απορροφούµενου κλάδου συντάχθηκε µε ηµεροµηνία 
30/9/2010. Από την ηµεροµηνία αυτή και µετά όλες οι πράξεις του κλάδου που διενεργήθηκαν από την 
εταιρεία «Quest Συµµετοχών AE» πραγµατοποιήθηκαν για λογαριασµό της εταιρείας και 
περιλαµβάνονται στις παρούσες οικονοµικές καταστάσεις. 
Με απόφαση της από 17-1-2011 Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Info 
Quest Technologies A.E.B.E.  εγκρίθηκε η απορρόφηση του κλάδου «∆ιανοµή και Τεχνική υποστήριξη 
προιόντων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» της µητρικής εταιρείας «Quest Συµµετοχών AE» , 
«Info Quest Technologies Α.Ε.Β.Ε.», το µετοχικό κεφάλαιο της αυξήθηκε κατά το ποσό των € 
46.634.800, (€46.623.455,61 η Καθαρή Θέση του εισφερόµενου και 11.344,39 µε καταβολή µετρητών) 
µε την έκδοση 630.200 νέων κοινών µετοχών,  που εξέδωσει η «Info Quest Technologies Α.Ε.Β.Ε.» 
λόγω της αναδοχής του κλάδου δοθηκαν στο σύνολο τους ως αντάλλαγµα στην αποσχίζουσα και 
εισφέρουσα τον κλάδο «Quest Συµµετοχών Ανώνυµη Εταιρεία». Τα παραπάνω εγκρίθηκαν από τις 
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αρµόδιες αρχές την 31/1/2011. 
 

• Οικονοµικά στοιχεία της Εταιρείας 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι τόσο σε επίπεδο κερδοφορίας όσο και στα κονδύλια του ισολογισµού δεν 
υπάρχει συγκρισιµότητα µε την προηγούµενη χρήση, καθώς κατά το 2010 η Εταιρεία προχώρησε στην 
απορρόφηση του εµπορικού της κλάδου της µητρικής εταιρείας και επιµήκυνε την προηγούµενη 
χρήση έως 31/12/2010. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα στις οικονοµικές καταστάσεις της προηγούµενης 
χρήσης να περιλαµβάνονται οι πωλήσεις και τα οικονοµικά αποτελέσµατα του κλάδου «∆ιανοµής και 
Τεχνικής υποστήριξης προϊόντων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» για το 4ο τρίµηνο καθώς η 
ηµεροµηνία έναρξης της απορρόφησης ήταν η 30η Σεπτεµβρίου 2010. 

Τα έσοδα της Εταιρείας ανήλθαν σε € 116,7 εκατ. έναντι 42,7 € την προηγούµενη χρήση. 

Τα αποτελέσµατα προ φόρων ανήλθαν σε ζηµιές € 0,7 έναντι ζηµιών 0,75 εκατ. την προηγούµενη 
χρήση. 

Τα αποτελέσµατα µετά από φόρους ανήλθαν σε ζηµιές € 0,7 εκατ. έναντι ζηµιών € 0,75 εκατ. την 
προηγούµενη χρήση. 

Οι συµµετοχές σε θυγατρικές εταιρείες ανέρχονται σε € 45 χιλ.. Λόγω της απόκτησης της εταιρείας 
U-YOU Μονοπρόσωπη ΕΠΕ το 2010. 

Οι καθαρές απαιτήσεις από πελάτες ανέρχονται σε € 54,3 εκατ. έναντι 53,6  την προηγούµενη χρήση. 

Τα ενσώµατα πάγια ανέρχονται σε € 0,7 εκατ. έναντι 1,1 την προηγούµενη χρήση. 

 

Το Μετοχικό Κεφάλαιο, λόγω της απορρόφησης του κλάδου «∆ιανοµής και Τεχνικής υποστήριξης 
προϊόντων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» από την µητρική εταιρεία αυξήθηκε κατά το ποσό 
των €46.623.455,61 που αποτελεί τη Καθαρή Θέση του εισφερόµενου κλάδου. 
Την 17.01.2011το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά  € 11.344,39 µε καταβολή µετρητών και 
διαµορφώθηκε στο ποσό των € 46.634.800 µε την έκδοση 630.200 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών 
ονοµαστικής αξίας € 74 η κάθε µία. Το συνολικό µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται την 31 ∆εκεµβρίου 
2011 σε € 46.990.000 διαιρούµενο σε 635.000 κοινές µετοχές, ονοµαστικής αξίας  € 74 η κάθε µία 
Οι εκδοθείσες µετοχές λόγω της αναδοχής του κλάδου αποδίδονται  στο σύνολό τους ως αντάλλαγµα 
στην αποσχίζουσα και εισφέρουσα τον κλάδο µητρική εταιρεία «Quest Συµµετοχών Ανώνυµη 
Εταιρεία». 

Ο συνολικός δανεισµός αυξήθηκε κατά € 14,4 εκατ. ενώ τα ταµειακά διαθέσιµα αυξήθηκαν κατά € 
12 εκατ. έναντι της προηγούµενης χρήσης.  
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Οι βασικότεροι αριθµοδείκτες που απεικονίζουν την οικονοµική διάρθρωση, την απόδοση 
και διαχειριστική πολιτική της Εταιρείας είναι οι ακόλουθοι: 

 

31/12/2011 31/12/2010
Κυκλοφορούν ενεργητικό 80.046 71.660
Σύνολο ενεργητικού 83.231 75.050

Ίδια κεφάλαια 46.551 47.675
Σύνολο υποχρεώσεων 36.680 27.374

Ίδια κεφάλαια 46.551 47.675
Πάγιο ενεργητικό 3.185 3.390

Κυκλοφορούν ενεργητικό 80.046 71.660
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 35.660 26.283

Κεφάλαιο κινήσεως 44.386 45.377
Κυκλοφορούν ενεργητικό 80.046 71.660

31/12/2011 31/12/2010
Καθαρά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως -484 -350
Πωλήσεις αποθεµάτων & υπηρεσιών 116.748 42.691

Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως προ φόρων -662 -211
Ίδια κεφάλαια 46.551 47.675

Μικτά αποτελέσµατα 10.595 3.510
Πωλήσεις αποθεµάτων & υπηρεσιών 116.748 42.691

Πωλήσεις αποθεµάτων και υπηρεσιών 116.748 42.691
Ίδια κεφάλαια 46.551 47.675

Απαιτήσεις  από πελάτες 54.348 53.585
Πωλήσεις αποθεµάτων & υπηρεσιών 116.748 42.691

Απαιτήσεις  από πελάτες 54.348 148,17% 53.585 195,75%
Σύνολο υποχρεώσεων 36.680 27.374

Χ   360 168 452 ΗµέρεςΗµέρες Χ  360 

Αριθµοδείκτες διαχειριστικής πολιτικής

Αριθµοδείκτες οικονοµικής διάρθρωσης

Αριθµοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

96,17%

126,91%

1461,50%

224,47%

55,45%

-0,41%

-1,42%

9,08%

250,80%

95,48%

174,16%

1406,37%

272,65%

63,32%

-0,82%

-0,44%

8,22%

89,55%
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 3. Παράγοντες κινδύνου 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς (µεταβολές σε 
συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκια, τιµές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας.  Το 
γενικό πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόµενη 
αρνητική επίδραση της µεταβλητότητας των χρηµατοπιστωτικών αγορών στη χρηµατοοικονοµική 
απόδοση της Εταιρείας.   

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

(α) Κίνδυνος αγοράς 

Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

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

Κίνδυνος ∆ιακύµανσης επιτοκίων 

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

∆άνεια µε µεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν την Εταιρεία σε κίνδυνο ταµειακών ροών. ∆άνεια µε σταθερό 
επιτόκιο εκθέτουν την Εταιρεία σε κίνδυνο µεταβολής της εύλογης αξίας. 

Ενδεχόµενη µεταβολή στην παρούσα χρήση των επιτοκίων δανεισµού κατά +/-0,5% θα 
µειώσει/αυξήσει τα κέρδη µετά φόρων κατά € +/-87 χιλ  (2010: 15 χιλ). 

(β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία έχει θεσπίσει και εφαρµόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου µε στόχο την ελαχιστοποίηση 
των επισφαλειών και την άµεση κάλυψη των απαιτήσεων µε αξιόγραφα.  Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι 
σχετικά µικρός διότι οι πωλήσεις είναι κατανεµηµένες σε µεγάλο αριθµό πελατών. Οι πωλήσεις 
χονδρικής γίνονται κυρίως σε πελάτες µε αξιολογηµένο ιστορικό πιστώσεων. Από τη ∆ιεύθυνση 
Πιστωτικού Ελέγχου ορίζονται πιστωτικά όρια ανά πελάτη και εφαρµόζονται συγκεκριµένοι όροι 
πωλήσεων και εισπράξεων. Όπου αυτό είναι δυνατόν ζητούνται εµπράγµατες ή άλλες εξασφαλίσεις. 
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31/12/2011 31/12/2010

Σύνολο 54.348 53.584

Μη ληξιπρόθεσµα και µη αποµειωµένα κατά την ηµεροµηνία του 
ισολογισµού 49.435 49.895

Είναι αποµειωµένα κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 17.979 15.873
Έχει δηµιουργηθεί πρόβλεψη για το ποσό των: (13.407) (12.494)

4.572 3.379

< 90 µέρες - -
90-180 µέρες - -
180-365 µέρες 341 310
>1 έτος - -

341 310

54.348 53.584

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

 

 (γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

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

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις εκτιµώµενες εκροές αναφορικά µε τις χρηµατοοικονοµικές 
υποχρεώσεις της Εταιρείας: 

 

Χρηµατοοικοονοµικές  Υποχρεώσεις
31/12/2011 <1 έτος 1-2 έτη 2-5 έτη Πάνω από 5 έτη

∆ανεισµός 17.360 - - - 17.360
Παράγωγα Χρηµατoοικονοµικά Προϊόντα - - - - -
Προµηθευτές και άλλες υποχρεώσεις 18.173 - - - 18.173

35.533 - - - 35.533

31/12/2010 <1 έτος 1-2 έτη 2-5 έτη Πάνω από 5 έτη
∆ανεισµός 3.055 - - - 3.055
Παράγωγα Χρηµατoοικονοµικά Προϊόντα - - - - -
Προµηθευτές και άλλες υποχρεώσεις 23.124 - - - 23.124

26.179 - - - 26.179  

     4. Έδρα και υποκαταστήµατα  

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

            1.   Λ.Κηφισού 125-127 Ρέντη – Αττική 
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            2.  Αργυρουπόλεως 2Α  Καλλιθέα Αττικής 

      5.Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις 
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: 

31/12/2011 31/12/2010
Εγγυητικές καλής εκτέλεσης 1.063 1.673
Εγγυήσεις της Quest Holding υπέρ της εταιρείας 64.561 -
Εγγυήσεις για εξασφάλιση υποχρεώσεων προς προµηθευτές - 114

65.623 1.787  
Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 

31/12/2011 31/12/2010
Εγγυήσεις για εξασφάλιση απαιτήσεων από πελάτες 2.332 2.770
Υποθήκες για εξασφάλιση απαιτήσεων 2.179 1.509

4.511 4.279  

Επιπρόσθετα υπάρχουν διάφορες δικαστικές υποθέσεις της εταιρίας, για τις οποίες η ∆ιοίκηση εκτιµά 
ότι δεν αναµένεται να προκύψουν σηµαντικές επιπλέον επιβαρύνσεις. 

       6. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού: 
∆εν προέκυψαν περαιτέρω σηµαντικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία Ισολογισµού. 

      7. Προοπτικές για το 2012 
 
 

1. Προσαρµογή του µοντέλου της διανοµής, µε στόχο την περαιτέρω µείωση του κόστους 
λειτουργίας, δεδοµένης της οικονοµικής συγκυρίας η οποία συνεχίζει να επιδρά 
αρνητικά  και στην αγορά τεχνολογιών, πληροφορικής και επικοινωνιών. 

2. Άµεση προτεραιότητα θα δοθεί σε ενέργειες µείωσης των απαιτήσεων ( αλλαγή 
πιστωτικής πολιτικής προς µεταπωλητές ) και γενικότερα εφαρµογής αυστηρότερων 
κριτηρίων µε στόχο τη µείωση πιστωτικών κινδύνων. 

Περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της εταιρείας στην αγορά των επιχειρήσεων µέσω 
direct πωλήσεων , και σε συνεργασία µε εταιρεία του οµίλου στους καταναλωτές µέσω 
της ηλεκτρονικής  πλατφόρµας .   

3. Εστίαση σε περιοχές προϊόντων και λύσεων που δηµιουργούν προοπτικές µεγαλύτερης 
κερδοφορίας (value added distribution), προσφέροντας διαφοροποίηση και παρουσία 
σε περιοχές που προβλέπεται ανάπτυξη. 
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Η εταιρεία στρέφεται στην ανάπτυξη προϊόντων private label µε την επωνυµία Bitmore 
( accessories, tablets, consumer electronics)  

4. Επικέντρωση στην προώθηση των προϊόντων Apple, οι προοπτικές διείσδυσης των 
οποίων στην Ελληνική αγορά διαγράφονται ιδιαίτερα θετικές . Η Info-Quest 
Technologies προωθεί τα προϊόντα Apple µέσω του δικτύου των µεταπωλητών 
(υποδιανοµέας  της εταιρείας iSquare Α.Ε.).   

  

Καλλιθέα 28 Φεβρουαρίουυ 2012 

Με τιµή, 

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Θεόδωρος Φέσσας 

Πρόεδρος  

                                             Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η 

Η παρούσα έκθεση ∆ιαχειρίσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που αποτελείται από επτά (7) σελίδες, 
είναι εκείνη που αναφέρεται  στην Έκθεση Ελέγχου ηµεροµηνίας 18 Μαΐου 2012. 

 

Αθήνα , 18 Μαΐου 2012 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

∆ηµήτρης Σούρµπης 

ΑΜ  ΣΟΕΛ: 168 91  

ΠραϊσγουωτερχαουςΚούπερς 

Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρεία       

Λ. Κηφισίας 268, Χαλάνδρι 

 ΑΜ ΣΟΕΛ 113 


