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INFO-QUEST A.E.B.E. 

 
               ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

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

 

 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κ.κ. Θεόδωρος Φέσσας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, 
Κουτσουρέλη Ευτυχία, Αντιπρόεδρος ΔΣ, και Εφορακόπουλος Δημήτριος, Αντιπρόεδρος ΔΣ, υπό την ως άνω 
ιδιότητα τους, δηλώνουν ότι, εξ όσων γνωρίζουν : 
 
Οι Εξαμηνιαίες ατομικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1/1-30/6/2008, οι οποίες 
καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (όπως αυτά υιοθετήθηκαν με τη διαδικασία που 
προβλέπεται στον Κανονισμό (EΚ) αριθ. 1606/2002 και εφαρμόζονται στην ενδιάμεση οικονομική 
πληροφόρηση - ΔΛΠ 34), απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την 
καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως της Εταιρείας και του Ομίλου Info-Quest A.E.B.E., καθώς και των 
εταιρειών που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
παρ. 3 έως 5 του άρθρου 5 του Ν. 3556/30-4-2007. 
Η Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που 
απαιτούνται βάσει της παρ. 6 του άρθρου 5 του Ν. 3556/30-4-2007. 

 

        Καλλιθέα, 25 Αυγούστου 2008 

 

                 -Ο-                 -Η-                        -Ο- 

        Πρόεδρος και                                              Αντιπρόεδρος                                           Αντιπρόεδρος 

  Διευθύνων Σύμβουλος 

 

   Θεόδωρος Φέσσας                                     Κουτσουρέλη Ευτυχία                          Εφορακόπουλος Δημήτριος 
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ΕΕξξααμμηηννιιααίίαα  ΈΈκκθθεεσσηη  ττοουυ  ΔΔιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  ττηηςς  ΑΑννώώννυυμμηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  
μμεε  ττηηνν  εεππωωννυυμμίίαα  ΙΙNNFFOO  QQUUEESSTT  ΑΑ..ΕΕ..BB..ΕΕ..  
Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Προϊόντων & Υπηρεσιών 

Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 
Της περιόδου 01/01 – 30/06/2008 

 

                Καλλιθέα, 25 Αυγούστου 2008 

  

Αξιότιμοι Κύριοι Μέτοχοι, 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του νόμου ν. 3556/2007 και τις σχετικές εκτελεστικές αποφάσεις της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σας υποβάλλουμε για την χρονική περίοδο του Α΄ εξαμήνου της χρήσεως 2008, 
περίοδος από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 30η Ιουνίου 2008, την παρούσα Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Εταιρείας. 

Στόχος της έκθεσης είναι να παράσχει ουσιαστικές πληροφορίες που δίνουν στον αναγνώστη τη δυνατότητα να 
διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη γνώμη για την εξέλιξη των εργασιών της Εταιρείας και του Ομίλου κατά την 
εξεταζόμενη περίοδο αλλά και να προσδιορίσει τους πιθανούς κινδύνους και τις προκλήσεις που ενδέχεται να 
αντιμετωπίσει η Εταιρεία και ο Όμιλος «Info-Quest» κατά το β’ εξάμηνο του 2008.  

 

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

1) Απολογισμός για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 30η Ιουνίου 2008 

2) Σημαντικά γεγονότα του Α΄ εξαμήνου 2008 

3) Προοπτικές και κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες για το δεύτερο εξάμηνο της χρήσης 

4) Σημαντικές συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

 

1) Απολογισμός της εξεταζόμενης περιόδου  

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

Ο Ισολογισμός, τα Αποτελέσματα Χρήσης, Καταστάσεις Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και Ταμειακών Ροών  
της ως άνω περιόδου όπως δημοσιεύθηκαν προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας και των 
θυγατρικών της και συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας για το Α΄ εξάμηνο 2008 είναι συγκρίσιμα 
με αυτά της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρονιάς ,παρά την απόσχιση του κλάδου «λύσεων και 
επιχειρηματικών εφαρμογών πληροφορικής» την 30/9/2007 με ταυτόχρονη απορρόφηση του από την 
θυγατρική εταιρεία Unisystems Α.Ε.Ε. ,καθώς τα αποτελέσματα του ως άνω κλάδου παρουσιάζονται διακριτά  
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ως διακοπείσες δραστηριότητες στην Εταιρεία στην περίοδο από 01/01/2007 έως 30/06/2007. Επιπλέον ,σε 
επίπεδο Ομίλου τα αποτελέσματα δεν είναι συγκρίσιμα λόγω της ολικής ενοποίησης καθ’όλο το Α΄ εξάμηνο 
του 2008 του ομίλου Unisystems ενώ στην αντίστοιχη περίοδο του 2007 η «Unisystems» περιλαμβανόταν με 
ολική ενοποίηση στον όμιλο μόνο για το χρονικό διάστημα από 30/04/2007 έως 30/06/2007.   

Το Διοικητικό Συμβούλιο επιχειρώντας μια αναδρομή επί των εργασιών της Εταιρείας και του Ομίλου, των 
στοιχείων του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων της προς εξέταση περιόδου σας γνωρίζει τα παρακάτω: 
 
 
Για την Εταιρεία : 

Οι  Καθαρές Πωλήσεις της Εταιρείας ανήλθαν σε € 123 εκατ., έναντι € 101 εκατ. αυξημένες κατά 21,8% 
έναντι της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης. Η αύξηση οφείλεται κατά κύριο λόγο σε πωλήσεις 
της Εταιρείας προς την θυγατρική εταιρεία Unisystems A.E.E.   

 
Τα Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης  ανήλθαν σε € 1,3 εκατ., έναντι € 2,5 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου  του 
2007 μειωμένα κατά 48%. Η μείωση οφείλεται στις δαπάνες που πραγματοποιεί η Εταιρία για την ανάπτυξη 
των λιανικών πωλήσεων Η/Υ και περιφερειακών τόσο μέσω του διαδικτύου όσο και ενός δικτύου 
καταστημάτων με την εμπορική επωνυμία «U», καθώς επίσης και στο αρχικό κόστος λειτουργίας του τμήματος 
Εφαρμογών στην Άμυνα (Defence & Homeland Security).  
 
Τα προ Φόρων Κέρδη ανήλθαν σε € 0,4 εκατ., έναντι € 2.8 εκατ. την προηγούμενη περίοδο, η μείωση αυτή 
οφείλεται αφενός στους παράγοντες που επηρέασαν τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης και αφετέρου στην 
επιβάρυνση από τα χρηματοοικονομικά έξοδα κατά το Α εξάμηνο του 2008. 
 
Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 0,024 εκατ., έναντι ζημιών μετά από φόρους € 5.8 εκατ. την 
προηγούμενη περίοδο. Η χρήση του 2007 επιβαρύνθηκε με επιπλέον φόρους ύψους ευρώ 7,6 εκατ. εκ των 
οποίων ποσό ύψους ευρώ 6,25 εκατ. αφορούσε την φορολόγηση αποθεματικού (από την πώληση της Q 
Telecom) και το υπόλοιπο λογιστικές διαφορές από τον φορολογικό έλεγχο των χρήσεων της Εταιρείας από το 
2002 έως το 2006.  
 
Τα Ενσώματα  & Άυλα Περιουσιακά στοιχεία αυξήθηκαν κατά € 0,8 εκ. κυρίως λόγω της αποπεράτωσης της 
ανέγερσης του νέου κτιρίου της Εταιρείας στην Καλλιθέα Αττικής επί της οδού Αλ. Πάντου 19-23  
 
Οι συμμετοχές της Εταιρείας σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις ανήλθαν σε € 134,1 εκατ. έναντι € 133,1 εκατ. Η 
αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση οφείλεται στην απόκτηση επιπλέον ποσοστού 2,11% στην 
θυγατρική εταιρεία ACS A.E. 
 
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση  ανήλθαν σε € 11,8 εκ. έναντι € 14,2 εκ. την 
προηγούμενη χρήση. Η μείωση οφείλεται σε προβλέψεις υποτίμησης συμμετοχών ύψους € 2,4 εκατ. 
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Τα αποθέματα εμφανίζονται αυξημένα κατά € 5,8 εκατ. σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Η μεταβολή 
οφείλεται κυρίως στην αύξηση των πωλήσεων στο Α εξάμηνο 2008.  

Τα υπόλοιπα των πελατών εμφανίζονται μειωμένα κατά € 1,7 εκ. λόγω μείωσης των ημερών είσπραξης.  

Τα Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω κατάστασης αποτελεσμάτων  
ανέρχονται σε € 0,4 εκατ. και αφορούν μετοχές εταιρειών εισηγμένων στο Χ.Α.Α. 

Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια ανέρχονται σε € 41,4 εκατ. έναντι ποσού € 35,3 εκατ. την προηγούμενη χρήση. Η 
αύξηση οφείλεται κυρίως στην αποπεράτωση του νέου κτιρίου της Εταιρίας στην οδό Αλ.Πάντου 19-23 και στη 
χρηματοδότηση της εξαγοράς μειοψηφικού ποσοστού της θυγατρική εταιρίας ACS Α.Ε.   

 

Για τον Όμιλο : 

Οι Ενοποιημένες Πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν για το Α΄ εξάμηνο 2008 σε € 223 εκατ. αυξημένες κατά 
11,8% έναντι € 200 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2007. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην μη 
ενσωμάτωση στον Όμιλο της θυγατρικής εταιρείας «Unisystems AEE» για χρονικό διάστημα 4 μηνών κατά 
την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης καθώς και στην αύξηση των πωλήσεων της Εταιρείας και 
των θυγατρικών της Unisystems A.E.E. και ACS A.E. 

 

Τα Ενοποιημένα αποτελέσματα προ Φόρων και Δικαιωμάτων Μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημίες € 2 εκατ. 
έναντι κερδών € 2 εκατ. την προηγούμενη περίοδο. Η μείωση αυτή οφείλεται καταρχήν στους παράγοντες που 
αναφέρθηκαν για την διαμόρφωση των αποτελεσμάτων της Εταιρείας ,καθώς και στην αύξηση των 
χρηματοοικονομικών δαπανών κατά το Α΄ εξάμηνο του 2008. Επιπλέον, το κόστος της απορρόφησης της 
θυγατρικής εταιρίας Decision A.E. και του αποσχισθέντος τμήματος λύσεων και επιχειρηματικών εφαρμογών 
πληροφορικής της Εταιρίας από τη θυγατρική εταιρία Unisystems Α.Ε.Ε. δημιούργησε έκτακτες δαπάνες στα 
ενοποιημένα αποτελέσματα του υποομίλου Unisystems. Τέλος, ο Όμιλος κατά το Α΄ εξάμηνο του 2008 αύξησε 
τις δαπάνες στις θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.     

  

Τα Ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από Φόρους και προ Δικαιωμάτων Μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημίες € 
3,4 εκατ. ζημιές έναντι ζημιών € 7,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2007. Η φορολογική επιβάρυνση του 
Ομίλου κατά το Α΄ εξάμηνο του 2007 αναλύθηκε στα αποτελέσματα της Εταιρίας.  

 

Τα υπόλοιπα των πελατών εμφανίζονται αυξημένα κατά € 3,5 εκατ. ή  1,9% σε σχέση με την προηγούμενη 
χρήση. 

Τα αποθέματα εμφανίζονται αυξημένα κατά € 4,9 εκατ. σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Η μεταβολή 
οφείλεται κυρίως στην αύξηση των πωλήσεων στο Α΄ εξάμηνο 2008.  
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Οι βασικότεροι αριθμοδείκτες που απεικονίζουν την οικονομική διάθρωση, την απόδοση και 
διαχειριστική πολιτική της Εταιρείας είναι οι ακόλουθοι: 

30/6/2008
Κυκλοφορούν ενεργητικό 133.834 41,62%
Σύνολο ενεργητικού 321.540

Ίδια κεφάλαια 241.408 301,27%
Σύνολο υποχρεώσεων 80.131

Ίδια κεφάλαια 241.408 128,61%
Πάγιο ενεργητικό 187.706

Κυκλοφορούν ενεργητικό 133.834 169,13%
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 79.131

Κεφάλαιο κινήσεως 1.937 1,45%
Κυκλοφορούν ενεργητικό 133.834

30/6/2008
Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως 24 0,02%
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών 122.766

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων 384 0,16%
Ίδια κεφάλαια 241.408

Μικτά αποτελέσματα 10.374 8,45%
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών 122.766

Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών 122.766 50,85%
Ίδια κεφάλαια 241.408

Ημέρες
Απαιτήσεις από πελάτες 83.297
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών 122.766

Απαιτήσεις από πελάτες 83.297
Σύνολο υποχρεώσεων 80.131

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

Αριθμοδείκτες διαχειριστικής πολιτικής

Χ  180 122

Χ  180 187
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Οι βασικότεροι αριθμοδείκτες που απεικονίζουν την οικονομική διάθρωση, την απόδοση και 
διαχειριστική πολιτική του Ομίλου είναι οι ακόλουθοι: 

30/6/2008
Κυκλοφορούν ενεργητικό 267.133 70,17%
Σύνολο ενεργητικού 380.681

Ίδια κεφάλαια 230.586 153,63%
Σύνολο υποχρεώσεων 150.095

Ίδια κεφάλαια 230.586 203,07%
Πάγιο ενεργητικό 113.548

Κυκλοφορούν ενεργητικό 267.133 190,59%
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 140.159

Κεφάλαιο κινήσεως 17.681 6,62%
Κυκλοφορούν ενεργητικό 267.133

30/6/2008
Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως -3.444 -1,54%
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών 223.437

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων -2.046 -0,89%
Ίδια κεφάλαια 230.586

Μικτά αποτελέσματα 28.649 12,82%
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών 223.437

Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών 223.437 96,90%
Ίδια κεφάλαια 230.586

Ημέρες
Απαιτήσεις από πελάτες 187.407
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών 223.437

Απαιτήσεις από πελάτες 187.407
Σύνολο υποχρεώσεων 150.095

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

Αριθμοδείκτες διαχειριστικής πολιτικής

Χ  180 151

Χ  180 225
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2) Σημαντικά γεγονότα για την Εταιρεία και τον Όμιλο το Α΄ εξάμηνο 2008 

Σύμφωνα με την από 14 Φεβρουαρίου 2008  υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ των εταιρειών Info-Quest Α.Ε.Β.Ε. 
και Thrush Investment Holdings Ltd και την έκτακτη Γενική Συνέλευση στης 27 Φεβρουαρίου 2008 των 
μετόχων της εταιρείας Quest Ενεργειακή Α.Ε.Β.Ε. πραγματοποιήθηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με 
παραίτηση των παλαιών μετόχων ύψους ευρώ 4.668.300. Μετά την παραπάνω αύξηση η Εταιρεία κατέχει το 
55% της Quest Ενεργειακής Α.Ε.Β.Ε. Η αύξηση κεφαλαίου ενισχύει τα ίδια κεφάλαια της θυγατρικής εταιρείας 
Quest Ενεργειακής A.E.B.E. η οποία σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Η Quest Ενεργειακή Α.Ε.Β.Ε. κατά την λήξη της εξεταζόμενης 
περιόδου κατείχε 11 θυγατρικές εταιρείες όπου πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο της ηλεκτρικής 
ενέργειας. 

Την 8 Απριλίου 2008 η Εταιρεία απέκτησε με αγορά επιπλέον ποσοστό 2,11 % της θυγατρικής εταιρείας ACS 
A.E.E.. Το ανωτέρω ποσοστό αντιστοιχεί σε 459.000 κοινών ονομαστικών μετοχών. Μετά την εξαγορά η 
Εταιρεία κατέχει το 99,68% της εταιρείας ACS A.E.E. 

Τον Απρίλιο του 2008 η κατά 100% θυγατρική εταιρεία Unisystems A.E.E. προχώρησε στην μεταβίβαση 
ακινήτου στην περιοχή του Κολωνακίου επί της οδού Στρ. Συνδέσμου 24 στην εταιρεία Κυκλάμινο Α.Ε. Το 
τίμημα της πώλησης του ανωτέρου ακινήτου ήταν ύψους ευρώ 16.000.000. Από την συναλλαγή προέκυψε 
κέρδος στις οικονομικές καταστάσεις της θυγατρικής Unisystems A.E.E. ύψους ευρώ χιλ 3.792 και στον Όμιλο 
ύψους ευρώ 913 χιλ. λόγω προσαρμογής σε εύλογη αξία του ανωτέρου ακινήτου μετά την ολοκλήρωση της 
κατανομής του τιμήματος εξαγοράς της ανωτέρω θυγατρικής.  

Κατά την περίοδο του Α΄ εξαμήνου 2008 ολοκληρώθηκε η σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 3 (ΔΠΧΠ 3) οριστική κατανομή του συνολικού τιμήματος εξαγοράς της 
εταιρείας Unisystems A.E.E. Η επίδραση της κατανομής του τιμήματος εξαγοράς της θυγατρικής εταιρείας στις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζεται αναλυτικά στην εξαμηνιαία οικονομική πληροφόρηση 
στην σημείωση 28 (Επιχειρηματικές συνενώσεις).       

        

3) Προοπτικές και κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες για το δεύτερο εξάμηνο της χρήσης 

Α) Προοπτικές για το Β΄ εξάμηνο του 2008 

• Συνεχής ανάπτυξη και επέκταση των λιανικών πωλήσεων της εταιρίας μέσω του U, που είναι η 
διαφορετική πρόταση της Εταιρίας στο χώρο της σύγκλισης των αγορών της πληροφορικής, των 
τηλεπικοινωνιών και της ψηφιακής διασκέδασης. Το μοντέλο U βασίζεται στην κυρίαρχη θέση της 
Εταιρίας στην ελληνική αγορά πληροφορικής, προσφέροντας αξιοπιστία, υψηλή τεχνογνωσία στις 
προσφερόμενες υπηρεσίες, αλλά και πρόσβαση στη μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων τεχνολογίας, 
πληροφορικής και επικοινωνιών. Απευθύνεται στην αγορά των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, 
αλλά και στον καταναλωτή, με τον κατάλληλο συνδυασμό προϊόντων, λύσεων και υπηρεσιών και με 
τα κανάλια διάθεσης που είναι: 

1) Ηλεκτρονικό κατάστημα (www.you.gr). 

2) Καταστήματα (στο δρόμο), που ανήκουν σε μεταπωλητές και προσφέρουν γνώση της 
τοπικής αγοράς, εξυπηρέτηση, τεχνογνωσία και υποστήριξη, πριν και μετά την πώληση. 
Τα καταστήματα U αναμένεται να ανέλθουν στα 70 έως το τέλος του 2008. 

3) Call center (801 801 9000), που εκτός από την εξυπηρέτηση και υποστήριξη του πελάτη, 
πραγματοποιεί τηλεφωνικές πωλήσεις (τηλεπωλήσεις) σε επιλεγμένα πελατολόγια. 
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• Ανάπτυξη στα Βαλκάνια της θυγατρικής Unisystems που είναι σήμερα, από άποψη πωλήσεων, η 
μεγαλύτερη εταιρία ολοκλήρωσης συστημάτων (system integrator) πληροφορικής και 
τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα, με ανεκτέλεστο υπόλοιπο μεγάλων έργων στο δημόσιο και ιδιωτικό 
τομέα, άνω των € 100 εκατ.  

• Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Ήδη η Εταιρία κατέχει άδειες παραγωγής 
για αιολικά πάρκα, ενώ παράλληλα έχει καταθέσει αιτήσεις για την έκδοση επιπλέον αδειών 
παραγωγής για αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα. 

• Στις ταχυμεταφορές (ACS) επιδιώκεται η περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της εταιρίας στην εγχώρια 
αγορά και συνέχιση της βελτίωσης της απόδοσης λειτουργίας της. Επίσης επέκταση σε υπηρεσίες και 
έργα με υψηλότερο περιθώριο κέρδους (π.χ. μεταφορά φαρμάκων, φιαλιδίων αίματος) και επέκταση 
του δικτύου των καταστημάτων/σημείων εξυπηρέτησης στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια.  

Β) Γεγονότα μετά την 30 Ιουνίου 2008 

 
Τον Ιούλιο του 2008 η Γαλλική εταιρεία EDF-EN, θυγατρική του Ομίλου EDF και η Info-Quest A.E.B.E. 
ολοκλήρωσαν τις συμφωνίες για την ίδρυση κοινοπρακτικού (Joint Venture) σχήματος που θα 
δραστηριοποιηθεί στην ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην 
Ελλάδα.  
Η κοινοπραξία υλοποιείται με την ίδρυση κοινής επενδυτικής εταιρείας με την ονομασία "ΑΝΕΜΟΠΥΛΗ" 
ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε και μετοχικό κεφάλαιο ενός εκατομμυρίου (1.000.000) Ευρώ, στην οποία 
συμμετέχουν ισότιμα (50-50) οι δύο Όμιλοι μέσω των θυγατρικών τους εταιρειών EDF-EN Greece και της 
Quest Ενεργειακής αντίστοιχα. 
 
Η Εταιρεία έχει προχωρήσει σε πρόσκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης την 03/09/2008 όπου  θα συζητηθεί 
και η διανομή μερίσματος από φορολογηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων ύψους ευρώ 0,31 ανά μετοχή. 
 
Εντός του Ιουλίου του 2008 υποβλήθηκε αίτημα στην επιτροπή κεφαλαιαγοράς για την διαγραφή των μετοχών 
της θυγατρικής εταιρείας Unisystems από το χρηματιστήριο Αθηνών σε εκτέλεση της από 11.06.2008 σχετικής 
απόφασης της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων δεδομένου ότι μετά από την επιτυχή δημόσια 
πρόταση μοναδικός μέτοχος της θυγατρικής εταιρείας είναι η Εταιρεία Info-Quest Α.Ε.Β.Ε. 

  

Γ) Περιγραφή κυριότερων κινδύνων για το Β΄ εξάμηνο του 2008 

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

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

(α) Κίνδυνος αγοράς 

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

(β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο Όμιλος έχει θεσπίσει και εφαρμόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με στόχο την ελαχιστοποίηση των 
επισφαλειών και την άμεση κάλυψη των απαιτήσεων με αξιόγραφα. Κανένας πελάτης δεν ξεπερνά το 10% των 
πωλήσεων και επομένως ο εμπορικός κίνδυνος είναι κατανεμημένος σε μεγάλο αριθμό πελατών. Οι πωλήσεις 
χονδρικής γίνονται κυρίως σε πελάτες με αξιολογημένο ιστορικό πιστώσεων. Από τη Διεύθυνση Πιστωτικού 
ελέγχου ορίζονται πιστωτικά όρια ανά πελάτη και εφαρμόζονται συγκεκριμένοι όροι πωλήσεων και 
εισπράξεων. Όπου αυτό είναι δυνατόν ζητούνται εμπράγματες ή άλλες εξασφαλίσεις. 

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

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

 

(δ) Κίνδυνος Διακύμανσης επιτοκίων 

Ο Όμιλος δεν έχει στο ενεργητικό του σημαντικά έντοκα στοιχεία και κατά συνέπεια, τα λειτουργικά έσοδα και 
οι ταμειακές ροές είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από μεταβολές στις τιμές των επιτοκίων. Οι δανειακές 
υποχρεώσεις του Ομίλου συνδέονται με κυμαινόμενα επιτόκια τα οποία ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς 
μπορούν είτε να παραμείνουν κυμαινόμενα ή να μετατραπούν σε σταθερά. Ο κίνδυνος μεταβολής των 
επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τα μακροπρόθεσμα δάνεια. Δάνεια με μεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν τον 
Όμιλο σε κίνδυνο ταμειακών ροών. Δάνεια με σταθερό επιτόκιο εκθέτουν τον Όμιλο σε κίνδυνο μεταβολής της 
εύλογης αξίας. Ο Όμιλος δεν έχει μακροπρόθεσμο δανεισμό. 
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4) Συναλλαγές που διενεργήθηκαν μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεόμενων μερών αυτής 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
1/1/2008 έως 

30/6/2008
1/1/2007 έως 

30/6/2007
1/1/2008 έως 

30/6/2008
1/1/2007 έως 

30/6/2007

i) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

Πωλήσεις αγαθών προς: 718 1.613 9.129 3.547

  -Unisystems - - 8.283 1.564

  -ACS - - 77 140

  -Λοιπές άμεσες θυγατρικές - - 53 166

  -Λοιπές έμμεσες θυγατρικές - - 65

  -Λοιπές συνδεόμενες 718 1.613 716 1.613

Πωλήσεις υπηρεσιών προς: 1.043 439 9.149 581

  -Unisystems - - 8.029 1

  -ACS - - 5 37

  -Λοιπές άμεσες θυγατρικές - - 59 120

  -Λοιπές έμμεσες θυγατρικές - - 46 13

  -Λοιπές συνδεόμενες 1.043 439 1.011 410

1.760 2.052 18.279 4.128

ii) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών

Αγορές αγαθών από: 883 1.349 994 1.505

  -Unisystems - - 119 164

  -ACS - - - -

  -Λοιπές άμεσες θυγατρικές - - - 75

  -Λοιπές έμμεσες θυγατρικές - - - -

  -Λοιπές συνδεόμενες 883 1.349 875 1.267

Αγορές υπηρεσιών από: 44 67 204 1.642

  -Unisystems - - 29 1

  -ACS - - 174 133

  -Λοιπές άμεσες θυγατρικές - - - 1.439

  -Λοιπές έμμεσες θυγατρικές - - - 2

  -Λοιπές συνδεόμενες 44 67 - 67

927 1.416 1.198 3.147

iii) Παροχές προς τη Διοίκηση

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών & μελών της διοίκησης 1.638 2.046 604 835

1.638 2.046 604 835

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

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 30/6/2008 30/6/2007 30/6/2008 30/6/2007

Απαιτήσεις από:

  -Unisystems - - 9.516 955

  -ACS - - 623 60

  -Λοιπές άμεσες θυγατρικές - - 152 131
  -Λοιπές έμμεσες θυγατρικές - - 47 85
  -Λοιπές συνδεόμενες 1.340 357 1.332 348

1.340 357 11.670 1.579

Υποχρεώσεις προς :

  -Unisystems - - 178 1

  -ACS - - 46 24

  -Λοιπές άμεσες θυγατρικές - - - 1.566
  -Λοιπές έμμεσες θυγατρικές - - 2 2
  -Λοιπές συνδεόμενες 340 319 206 301

340 319 432 1.894

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

vi)   Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 25 - - -

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

O ΟΜΙΛΟΣ

O ΟΜΙΛΟΣ
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Με τιμή, 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Ακριβές απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

 

 

Θεόδωρος Φέσσας 

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 



 

 

 

 

Ενδιάμεση Συνοπτική Οικονομική Πληροφόρηση της 30ης Ιουνίου 2008 
(1η Ιανουαρίου – 30η Ιουνίου 2008) 

 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ») 

 



  

Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Οικονομικής Πληροφόρησης 
 
Προς τους μετόχους της INFO-QUEST A.E.B.E 
 
Εισαγωγή 
Επισκοπήσαμε το συνημμένο εταιρικό και ενοποιημένο συνοπτικό ισολογισμό της INFO-QUEST 
A.E.B.E (η Εταιρεία) και των θυγατρικών της (ο Όμιλος) της 30ης Ιουνίου 2008, τις σχετικές εταιρικές 
και ενοποιημένες συνοπτικές καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών 
ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες 
επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση οικονομική πληροφόρηση, η οποία 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του άρθρου 5 του Ν.3556/2007.  Η 
Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης 
συνοπτικής οικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην 
ενδιάμεση οικονομική πληροφόρηση (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι 
η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής οικονομικής πληροφόρησης με 
βάση την επισκόπησή μας. 

Εύρος της εργασίας επισκόπησης 
Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση 
Ενδιάμεσης Οικονομικής Πληροφόρησης που Διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της 
Οικονομικής Μονάδας», στο οποίο παραπέμπουν τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα. Η επισκόπηση της 
ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διαδικασιών για την αναζήτηση 
πληροφοριών, κυρίως από πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για οικονομικά και λογιστικά θέματα και στην 
εφαρμογή κριτικής ανάλυσης και λοιπών διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος μίας εργασίας 
επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από έναν έλεγχο που διενεργείται σύμφωνα με τα Ελληνικά 
Ελεγκτικά Πρότυπα και επομένως, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι 
έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα είχαν επισημανθεί σε έναν 
έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου. 
 
Συμπέρασμα Επισκόπησης 
Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας 
οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση οικονομική πληροφόρηση δεν έχει 
καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 
Πέραν της ανωτέρω ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης, επισκοπήσαμε και τα υπόλοιπα στοιχεία 
της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του άρθρου 5 του Ν.3556/2007 και των κατ’ εξουσιοδότηση 
αυτού του Νόμου, Αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Από την ανωτέρω επισκόπηση 
διαπιστώσαμε ότι η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που προβλέπονται 
από το Νόμο και τις Αποφάσεις και είναι συνεπής με τη συνημμένη οικονομική πληροφόρηση. 
 

                                                                                                Αθήνα, 29 Αυγούστου 2008 
  Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 
  ΠραϊσγουωτερχαουςΚούπερς 
  Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία 
  Λ. Κηφισίας 268, Χαλάνδρι 
  ΑΜ ΣΟΕΛ 113 

                                                                                                  Δημήτριος Σούρμπης 
                                    ΑΜ ΣΟΕΛ 16891 
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ΙΙσσοολλοογγιισσμμόόςς  

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ Σημείωση 30/6/2008 31/12/2007 30/6/2008 31/12/2007

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα πάγια 5 51.242 50.773 40.273 39.475
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6 37.794 37.655 433 460
Επενδύσεις σε ακίνητα 26 8.230 8.230 - -
Επενδύσεις σε θυγατρικές 7 - - 134.087 133.114
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 8 202 202 - -
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 2.586 2.952 1.091 980
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία 9 12.938 15.396 11.822 14.250
Λοιπές απαιτήσεις 556 314 - -

113.548 115.521 187.706 188.279

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα 37.397 32.484 25.885 20.089
Πελάτες 187.407 183.890 83.297 85.044
Λοιπές απαιτήσεις 3.846 9.998 3.595 5.851
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω της Κατάστασης 
Αποτελεσμάτων 10 440 917 440 917
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 19.608 19.269 18.680 19.078
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 17.681 20.328 1.937 2.419

266.380 266.886 133.834 133.398
Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση 27 753 15.840 - -
Σύνολο ενεργητικού 380.681 398.248 321.540 321.677

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο 11 34.094 34.094 34.094 34.094
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο 11 40.128 40.128 40.128 40.128
Λοιπά αποθεματικά 4.912 7.438 8.228 10.656
Αδιανέμητα κέρδη 147.528 149.355 158.959 158.936

226.662 231.014 241.408 243.814
Δικαιώματα μειοψηφίας 3.924 892 - -
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 230.586 231.906 241.408 243.814

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 4.775 5.568 - -
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 4.440 4.043 908 847
Επιχορηγήσεις 474 513 93 97
Λοιπές υποχρεώσεις 248 232 - -

9.937 10.356 1.000 944

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές 51.943 54.709 25.036 25.113
Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα 25 170 15 170 15
Λοιπές υποχρεώσεις 32.858 35.128 6.984 8.418
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 7.532 8.989 5.569 8.031
Δάνεια 12 47.497 57.145 41.372 35.344
Προβλέψεις 13 158 - - -

140.159 155.985 79.131 76.921
Σύνολο υποχρεώσεων 150.095 166.341 80.131 77.865
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 380.681 398.248 321.540 321.677

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑO ΟΜΙΛΟΣ

 
 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 21 έως 50 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών της συνοπτικής ενδιάμεσης 
οικονομικής πληροφόρησης. 
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ΚΚααττάάσστταασσηη  ααπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν  

Εξάμηνο 2008 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ Σημείωση
1/1/2008 έως 

30/6/2008
1/1/2007 έως 

30/6/2007
1/1/2008 έως 

30/6/2008
1/1/2007 έως 

30/6/2007
Πωλήσεις 4 223.437 199.893 122.766 101.129
Κόστος Πωληθέντων (194.788) (177.380) (112.392) (93.177)

Μεικτό Κέρδος 28.649 22.512 10.374 7.953
Έξοδα διάθεσης (15.930) (10.513) (6.787) (4.714)
Έξοδα διοίκησης (13.984) (12.284) (5.472) (3.328)
Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκμετάλλευσης (καθαρά) 1.396 1.682 3.607 2.555
Λοιπά κέρδη / (ζημιές) καθαρά (378) (11) (378) (11)
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 4 (246) 1.386 1.344 2.455
Χρηματοοικονομικά έσοδα 924 700 252 489
Χρηματοοικονομικά (έξοδα) (2.655) (252) (1.213) (136)
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (1.730) 448 (961) 353

Αναλογία Κερδών/ (Ζημιών) Συγγενών Εταιρειών (69) 231 - -

Κέρδη/ (Ζημιές) προ φόρων (2.046) 2.065 384 2.808
Φόρος εισοδήματος 18 (1.398) (9.403) (360) (7.857)

Κέρδη/ (Ζημιές) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (3.444) (7.338) 24 (5.049)

Ζημιά περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες 17 - - - (767)

Καθαρό κέρδος/ (ζημιά) (3.444) (7.338) 24 (5.815)

Κατανεμημένα σε:
Μετόχους της μητρικής (2.969) (7.630) 24 (5.815)
Δικαιώματα μειοψηφίας (475) 292 - -

(3.444) (7.338) 24 (5.815)

Βασικά και μειωμένα 21 (0,0610) (0,1567)

Βασικά και μειωμένα 21 0,0000 0,0000

Βασικά και μειωμένα 21 (0,0610) (0,1567)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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

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

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

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 
 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 21 έως 50 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών της συνοπτικής ενδιάμεσης 
οικονομικής πληροφόρησης. 
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Β Τρίμηνο 2008 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
1/4/2008 έως 

30/6/2008
1/4/2007 έως 

30/6/2007
1/4/2008 έως 

30/6/2008
1/4/2007 έως 

30/6/2007
Πωλήσεις 114.543 100.202 60.334 47.068
Κόστος Πωληθέντων (99.598) (88.490) (55.003) (43.745)

Μεικτό Κέρδος 14.944 11.713 5.331 3.323
Έξοδα διάθεσης (9.228) (5.729) (3.852) (2.441)
Έξοδα διοίκησης (7.818) (7.640) (2.927) (1.942)
Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκμετάλλευσης (καθαρά) 1.170 1.228 3.151 2.123
Λοιπά κέρδη / (ζημίες) καθαρά 334 95 334 95
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης (598) (333) 2.037 1.157
Χρηματοοικονομικά έσοδα 332 425 39 336
Χρηματοοικονομικά (έξοδα) (1.801) (81) (621) (93)
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (1.470) 345 (582) 243

Αναλογία Κερδών/ (Ζημιών) Συγγενών Εταιρειών (24) 1 - -

Κέρδη/ (Ζημιές) προ φόρων (2.091) 12 1.456 1.400
Φόρος εισοδήματος (893) (8.726) (527) (7.571)

Κέρδη/ (Ζημιές) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (2.984) (8.714) 929 (6.171)

Ζημιά περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες - - - (520)

Καθαρό κέρδος/ (ζημιά) (2.984) (8.714) 929 (6.690)

Κατανεμημένα σε:
Μετόχους της μητρικής (2.623) (8.924) 929 (6.690)
Δικαιώματα μειοψηφίας (362) 210 - -

(2.984) (8.714) 929 (6.690)

Βασικά και μειωμένα (0,0538) (0,1832)

Βασικά και μειωμένα 0,0000 0,0000

Βασικά και μειωμένα (0,0538) (0,1832)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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

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

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

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 21 έως 50 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών της συνοπτικής ενδιάμεσης 
οικονομικής πληροφόρησης. 
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ΚΚααττάάσστταασσηη  μμεεττααββοολλώώνν  κκααθθααρρήήςς  θθέέσσηηςς    

 

Δικαιώματα Σύνολο Ιδίων 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ Μετοχικό 
κεφάλαιο

Λοιπά 
αποθέματικα

Αδιανέμητα 
Κέρδη

 Μειοψηφίας Κεφαλαίων

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2007 74.221 1.968 166.540 1.058 243.787

Συναλλαγματικές διαφορές - 89 - - 89

Ενσωμάτωση νέων θυγατρικών και 
μεταβολή ποσοστών σε ήδη υπάρχουσες - (3.821) 4.045 32.899 33.123
Καθαρό κέρδος που αναγνωρίστηκε άμεσα 
στα ίδια κεφάλαια - 1.012 50 - 1.062
Αναταξινόμηση αποθεματικών - 8.270 (8.270) - -
Καθαρό κέρδος περιόδου - - (7.630) 293 (7.337)
Μέρισμα για το 2006 - - (3.923) - (3.923)

Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου 2007 74.221 7.518 150.812 34.250 266.800

Συναλλαγματικές διαφορές - 76 (25) 51
Τακτικό Αποθεματικό - 73 (73) - -
Καθαρό κέρδος/ (ζημιά) περιόδου - - 909 643 1.552

Ενσωμάτωση νέων θυγατρικών και 
μεταβολή ποσοστών σε ήδη υπάρχουσες - 688 (2.254) (34.001) (35.567)
Καθαρό κέρδος/(ζημιά) που 
αναγνωρίστηκε άμεσα στα ίδια κεφάλαια (917) (46) (963)
Μέρισμα για το 2006 - - 32 - 32

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2007 74.221 7.438 149.355 892 231.906
Συναλλαγματικές διαφορές - (98) - - (98)
Ενσωμάτωση νέων θυγατρικών και 
μεταβολή ποσοστών σε ήδη υπάρχουσες - - 1.142 3.507 4.650
Καθαρή (ζημιά) που αναγνωρίστηκε 
άμεσα στα ίδια κεφάλαια - (2.428) - (2.428)
Καθαρή (ζημιά) περιόδου - - (2.969) (475) (3.444)

Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου 2008 74.221 4.912 147.528 3.924 230.586

Αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής

 
 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 21 έως 50 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών της συνοπτικής ενδιάμεσης 
οικονομικής πληροφόρησης 
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Σύνολο Ιδίων 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ Μετοχικό 
κεφάλαιο

Λοιπά 
αποθέματικα

Αδιανέμητα 
Κέρδη

Κεφαλαίων

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2007 74.221 2.290 173.160 249.672
Καθαρό κέρδος που αναγνωρίστηκε άμεσα 
στα ίδια κεφάλαια - 9.282 (8.221) 1.062
Καθαρό κέρδος περιόδου - - (5.815) (5.815)
Μέρισμα για το 2006 - - (2.435) (2.435)

Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου 2007 74.221 11.572 156.689 242.483
Καθαρό κέρδος/ (ζημιά) που 
αναγνωρίστηκε άμεσα στα ίδια κεφάλαια - (9.187) 8.270 (918)
Τακτικό Αποθεματικό - 8.270 (8.270) -
Καθαρή (ζημιά) περιόδου - - 2.246 2.246

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2007 74.221 10.655 158.935 243.813
Καθαρή (ζημιά) που αναγνωρίστηκε 
άμεσα στα ίδια κεφάλαια - (2.428) - (2.428)
Αναταξινόμηση αποθεματικών - - - -
Καθαρή (ζημιά) περιόδου - - 24 24

Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου 2008 74.221 8.227 158.959 241.408

Αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής

 
 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 21 έως 50 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών της συνοπτικής ενδιάμεσης 
οικονομικής πληροφόρησης. 
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ΚΚααττάάσστταασσηη  ττααμμεειιαακκώώνν  ρροοώώνν  

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ Σημείωση
01/01/2008-
30/6/2008

01/01/2007-
30/6/2007

01/01/2008-
30/6/2008

01/01/2007-
30/6/2007

Κέρδη / (Ζημιές) Περιόδου (3.444) (7.338) 24 (5.815)
Προσαρμογές για:
Φόρο 18 1.398 9.403 360 7.857 
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων 5 1.566 2.005 620 614 
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 6 965 581 103 100 
Ζημιές / (Κέρδη) εύλογης αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων μέσω 
ΚΑΧ 10 208 119 208 11 
(Κέρδη)/ ζημιές από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων & λοιπών 
επενδύσεων 53 4.279 13 4.354 
(Κέρδη)/ ζημιές εύλογης αξίας παραγώγων χρηματοοικονομικών 
προιόντων 25 170 - 170 -
Έσοδα τόκων (924) (647) 44 (371)
Έξοδα τόκων 2.655 252 1.213 136 
Έσοδα από μερίσματα (1.013) (680) (2.956) (1.611)
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (39) (10) (4) (8)
Συναλλαγματικά κέρδη/ (ζημιές) (98) 84 - -
(Κέρδη)/ ζημιές από πώληση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών 
στοιχείων κατεχόμενων προς πώληση 27 (913) - - -

583 8.048 (205) 5.268 

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση)/ μείωση αποθεμάτων (4.913) (1.408) (5.795) (3.146)
(Αύξηση)/ μείωση απαιτήσεων 2.393 27.816 4.002 26.713 
Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων (5.019) (9.392) (1.511) (12.242)
Αύξηση/ (μείωση) παραγώγων χρηματοοικονομικών προιόντων / 
υποχρεώσεις (15) - (15) -

(Αύξηση) / μείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων μέσω ΚΑΧ 269 - 269 -
Αύξηση/ (μείωση) προβλέψεων 158 (50) - (50)
Αύξηση/ (μείωση) υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω 
συνταξιοδότησης 397 210 60 81 

(6.730) 17.177 (2.990) 11.356 

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (6.147) 25.224 (3.195) 16.624 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (2.655) (252) (1.213) (136)
Καταβεβλημένοι φόροι (3.621) (4.199) (2.535) (2.881)
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (12.422) 20.772 (6.943) 13.606 

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων (2.157) (1.751) (1.453) (1.061)
Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων (660) (224) (76) (88)
Πωλήσεις ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων 276 260 22 -
Μερίσματα εισπραχθέντα 1.013 680 2.956 1.611 
Απόκτηση θυγατρικών, συνδεδεμένων, κοινοπραξιών και λοιπών 
επενδύσεων ή και αύξηση σε συμμετοχή αυτών 4.027 (22.458) (972) (20.836)
Πώληση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατεχόμενων 
προς πώληση 16.000 - - -
Πώληση θυγατρικών, συνδεδεμένων, κοινοπραξιών και λοιπών 
επενδύσεων - 3.926 - -
Τόκοι εισπραχθέντες 924 647 (44) 371 
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 19.424 (18.919) 432 (20.002)

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 12 6.029 - 6.029 100 
Εξοφλήσεις δανείων  12 (15.677) (1.494) - -

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) - (172) - -
Μερίσματα πληρωθέντα  - (3.923) - (2.435)
Λοιπά - (60) -
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (9.648) (5.649) 6.029 (2.335)

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (2.647) (3.798) (481) (8.732)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου 20.328 15.946 2.419 13.022 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος  της περιόδου 17.681 12.148 1.937 4.290 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ
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Καθαρές Ταμειακές Ροές για διακοπείσες δραστηριότητες για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2008 μέχρι 30 
Ιουνίου 2008 δεν υφίστανται. Για την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 30 Ιουνίου 
2007 αναλύονται ως εξής: 

Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές δραστηριότητες: € 76 χιλ. 

Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες: € (76) χιλ. 

Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές δραστηριότητες: € 0 χιλ. 

Συνολικές Ταμειακές Ροές από διακοπείσες δραστηριότητες: € 0 χιλ. 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 21 έως 50 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών της συνοπτικής ενδιάμεσης 
οικονομικής πληροφόρησης. 
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ΣΣηημμεειιώώσσεειιςς  εεππίί  ττηηςς  εεννδδιιάάμμεεσσηηςς  σσυυννοοππττιικκήήςς  οοιικκοοννοομμιικκήήςς  ππλληηρροοφφόόρρηησσηηςς  

1. Γενικές πληροφορίες 

Η ενδιάμεση συνοπτική οικονομική πληροφόρηση περιλαμβάνει την ενδιάμεση εταιρική οικονομική 
πληροφόρηση της Info-Quest A.E.B.E. (η «Εταιρεία») και την ενδιάμεση ενοποιημένη οικονομική 
πληροφόρηση της Εταιρείας και των θυγατρικών της (ο «Όμιλος») με ημερομηνία 30 Ιουνίου 2008, σύμφωνα 
με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ»). Τα ονόματα των θυγατρικών 
εταιρειών παρουσιάζονται στη Σημείωση 7.  

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

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, στην Αλβανία, στη Ρουμανία, στις Η.Π.Α., στην Κύπρο, στην 
Βουλγαρία και στο Βέλγιο και οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών.  

Η  «Quest Ενεργειακή Α.Ε.Β.Ε.», η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 
Ανανεώσιμες Πηγές (ΑΠΕ), πραγματοποίησε εντός του Φεβρουαρίου 2008 αύξηση του μετοχικού της 
κεφαλαίου με παραίτηση των παλαιών μετόχων ύψους € 4.668.300.  

Την εν λόγω αύξηση κάλυψε πλήρως η εταιρεία «Thrush Investment Holdings Ltd.», συμφερόντων των 
οικογενειών Δαυίδ - Λεβέντη, σύμφωνα με την από 14/2/2008 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ των εταιρειών 
«Info-Quest Α.Ε.Β.Ε.» και «Thrush Investment Holdings Ltd».  

Με την ολοκλήρωση της παραπάνω αύξησης κεφαλαίου, η εταιρεία «Info-Quest Α.Ε.Β.Ε.»  κατέχει ποσοστό 
55% και η εταιρεία «Thrush Investment Holdings Ltd» κατέχει ποσοστό 45% του μετοχικού κεφαλαίου της 
«Quest Ενεργειακή Α.Ε.Β.Ε.». 

Η συμφωνία αυτή  ενισχύει τα ίδια κεφάλαια της «Quest Ενεργειακή Α.Ε.Β.Ε.» που σχεδιάζει να επενδύσει      
€ 200 εκατ. για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, κατά την προσεχή 
τριετία. 

Μετά την ολοκλήρωση στις 8/4/2008 της κτήσεως με αγορά 459.000 κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως 
της ACS Α.Ε.Ε., η Εταιρεία κατέχει 18.937.500 κοινές ονομαστικές μετοχές εκδόσεως της ΑCS Α.Ε.Ε. επί 
συνόλου 18.997.500, οι οποίες αντιπροσωπεύουν 99,68% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 

Η  ενδιάμεση συνοπτική οικονομική πληροφόρηση εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Info-Quest 
A.E.B.E. την 25 Αυγούστου 2008. 

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

Η Εταιρεία εδρεύει στην Ελλάδα, Νομό Αττικής, στο Δήμο Καλλιθέας, στην οδό Αλ. Πάντου 25.  Η 
ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας είναι www.quest.gr. 
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2. Αρχές σύνταξης της συνοπτικής ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης 

Ι) Βάση σύνταξης της οικονομικής πληροφόρησης 

Η συνοπτική ενδιάμεση οικονομική πληροφόρηση της Info-Quest A.E.B.E. με ημερομηνία 30 Ιουνίου 2008 
καλύπτει τους έξι μήνες έως την 30 Ιουνίου 2008 και έχει συνταχθεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό 
Πρότυπο («ΔΛΠ») 34 «Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις». 

Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία και την παρουσίαση της συνοπτικής 
ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης είναι συνεπείς µε τις λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για τη 
σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για την χρήση που έληξε στις 
31 Δεκεμβρίου 2007, ωστόσο ως αποτέλεσμα της οριστικοποίησης της κατανομής του τιμήματος εξαγοράς της 
εταιρείας Unisystems A.E.E. προέκυψε άυλο περιουσιακό στοιχείο στον Όμιλο όπου αποσβένεται ως 
ακολούθως : 

• Εμπορική επωνυμία (Brand name) εξαγορασθείσας εταιρείας Unisystems A.E.E. : 30 έτη ωφέλιμη ζωή 
(Περιλαμβάνεται στα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας)  

• Επιπρόσθετα, επανεκτιμήθηκε σε επίπεδο Ομίλου η ωφέλιμη ζωή των αδειών που κατέχουν οι 
θυγατρικές εταιρείες για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 10 έτη σε 25 έτη (Περιλαμβάνεται στα 
δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας). Η επανεκτίμηση αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα να 
καταλογίζονται ετήσιες αποσβέσεις για τις ως άνω άδειες ποσού ευρώ 252 χιλ για τα επόμενα 25 έτη 
αντί των ευρώ 630 χιλ για 10 έτη αντίστοιχα.  

Η συνοπτική ενδιάμεση οικονομική πληροφόρηση πρέπει να αναγνωστεί σε συνδυασμό µε τις ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2007 που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Ομίλου 
www.quest.gr. 

Η συνοπτική ενδιάμεση οικονομική πληροφόρηση έχει συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους 
όπως έχει τροποποιηθεί με την εκτίμηση σε δίκαιη αξία των επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση. 

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ΔΠΧΠ απαιτεί τη χρήση ορισμένων σημαντικών 
λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών 
αρχών. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισμών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά 
την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδημάτων και εξόδων κατά τη 
διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη 
δυνατή γνώση της Διοίκησης σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσµατα 
μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς.  

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

ΙΙ) Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες  

Συγκεκριμένα, νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι 
υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή μεταγενέστερα. 
Η εκτίμηση του Ομίλου σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων και 
διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. 
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Πρότυπα υποχρεωτικά για την χρήση  31 Δεκεμβρίου 2008 

Δεν έχουν εκδοθεί νέα πρότυπα ή τροποποιήσεις προτύπων, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης.  

Διερμηνείες υποχρεωτικές για την χρήση  31 Δεκεμβρίου 2008 

 - ΔΕΕΧΠ 11 - ΔΠΧΠ 2: Συναλλαγές Ιδίων Μετοχών Ομίλου  

Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Μαρτίου 2007 και διασαφηνίζει τον χειρισμό όπου οι υπάλληλοι μίας 
θυγατρικής εταιρείας λαμβάνουν μετοχές της μητρικής εταιρείας. Επίσης διασαφηνίζει εάν ορισμένοι τύποι 
συναλλαγών πρέπει να λογίζονται ως συναλλαγές με διακανονισμό με συμμετοχικούς τίτλους ή συναλλαγές με 
διακανονισμό τοις μετρητοίς. Η διερμηνεία δεν θα επηρεάσει τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 

- ΔΕΕΧΠ 12 - Συμφωνίες Παραχώρησης  

Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2008 και αναφέρεται στις εταιρείες που συμμετέχουν σε 
συμφωνίες παραχώρησης. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο. 

- ΔΕΕΧΠ 14 - Όρια περιουσιακών στοιχείων καθορισμένων παροχών, ελάχιστο απαιτούμενο σχηματισμένο 
κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους 

Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2008 και αναφέρεται σε παροχές μετά την έξοδο από την 
υπηρεσία και άλλα μακροχρόνια προγράμματα καθορισμένων παροχών προς τους εργαζόμενους.  Η διερμηνεία 
διασαφηνίζει πότε οικονομικά οφέλη με τη μορφή επιστροφών από το πρόγραμμα ή μειώσεων μελλοντικών 
εισφορών στο πρόγραμμα πρέπει να θεωρηθούν ως διαθέσιμα, πώς η ύπαρξη ελαχίστου απαιτούμενου 
σχηματισμένου κεφαλαίου ενδεχομένως θα επηρέαζε τα διαθέσιμα οικονομικά οφέλη με τη μορφή μειώσεων 
μελλοντικών εισφορών και πότε η ύπαρξη ελαχίστου απαιτούμενου σχηματισμένου κεφαλαίου θα δημιουργούσε 
υποχρέωση.   Εφόσον ο Όμιλος δεν έχει τέτοια προγράμματα παροχών για τους εργαζόμενους, η διερμηνεία δεν 
έχει εφαρμογή στον Όμιλο.     

Πρότυπα υποχρεωτικά μετά από την χρήση 31 Δεκεμβρίου 2008  

- ΔΠΧΠ 8 - Τομείς Δραστηριοτήτων  

Το πρότυπο έχει εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2009 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 14, κάτω από το οποίο οι 
τομείς αναγνωρίζονταν και παρουσιάζονταν με βάση μια ανάλυση απόδοσης και κινδύνου. Σύμφωνα με το 
ΔΠΧΠ 8 οι τομείς αποτελούν συστατικά μιας οικονομικής οντότητας που εξετάζονται τακτικά από τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο / Διοικητικό Συμβούλιο της οικονομικής οντότητας και παρουσιάζονται στις οικονομικές 
καταστάσεις με βάση αυτήν την εσωτερική κατηγοριοποίηση. Ο Όμιλος θα εφαρμόσει το ΔΠΧΠ 8 από την 1 
Ιανουαρίου 2009. 

- Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 23 – Κόστος Δανεισμού 

Η αναθεωρημένη έκδοση του παραπάνω προτύπου έχει εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2009. Η βασική 
διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση αφορά στην κατάργηση της επιλογής αναγνώρισης ως έξοδο του 
κόστους δανεισμού που σχετίζεται με περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού, τα οποία απαιτείται ένα σημαντικό 
χρονικό διάστημα προκειμένου να μπορέσουν να λειτουργήσουν ή να πωληθούν. Ο Όμιλος θα εφαρμόσει το ΔΛΠ 
23 από την 1 Ιανουαρίου 2009. 
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- Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1  «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων»  

Το ΔΛΠ 1 έχει τροποποιηθεί για να αναβαθμίσει τη χρησιμότητα των πληροφοριών που παρουσιάζονται στις 
οικονομικές καταστάσεις και εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 
Ιανουαρίου 2009. Οι πιο σημαντικές τροποποιήσεις είναι: η απαίτηση όπως η κατάσταση μεταβολών ιδίων 
κεφαλαίων περιλαμβάνει μόνο συναλλαγές με μετόχους, η εισαγωγή μιας καινούργιας κατάστασης συνολικού 
εισοδήματος (“comprehensive income”) που συνδυάζει όλα τα στοιχεία εσόδων και εξόδων που αναγνωρίζονται 
στην κατάσταση αποτελεσμάτων με «λοιπά εισοδήματα» (“other comprehensive income”) και της απαίτησης 
όπως επαναδιατυπώσεις στις οικονομικές καταστάσεις ή αναδρομικές εφαρμογές νέων λογιστικών πολιτικών 
παρουσιάζονται από την αρχή της ενωρίτερης συγκριτικής περιόδου. Ο Όμιλος θα κάνει τις απαραίτητες αλλαγές 
στην παρουσίαση των οικονομικών του καταστάσεων για το 2009. 

- Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΠ 2  «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών»  

Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009 
και διευκρινίζει τον ορισμό της «προϋπόθεσης κατοχύρωσης», με την εισαγωγή του όρου «μη-προϋπόθεση 
κατοχύρωσης» για όρους που δεν αποτελούν όρους υπηρεσίας ή όρους απόδοσης.  Επίσης διευκρινίζεται ότι όλες 
οι ακυρώσεις, είτε προέρχονται από την οντότητα είτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, πρέπει να έχουν την ίδια 
λογιστική αντιμετώπιση.  Ο Όμιλος δεν αναμένει ότι αυτή η Διερμηνεία θα έχει επίδραση στις οικονομικές του 
καταστάσεις. 

- Αναθεωρημένο ΔΠΧΠ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και Τροποποιημένο ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και 
Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις»  

Το αναθεωρημένο ΔΠΧΠ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και 
Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις» εφαρμόζονται για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 
Ιουλίου 2009.  Το αναθεωρημένο ΔΠΧΠ 3 εισάγει μια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισμό συνενώσεων 
επιχειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα αποτελέσματα της περιόδου 
στην οποία πραγματοποιείται η συνένωση επιχειρήσεων και τα μελλοντικά αποτελέσματα. Αυτές οι αλλαγές 
περιλαμβάνουν την εξοδοποίηση των δαπανών που σχετίζονται με την απόκτηση και την αναγνώριση 
μελλοντικών μεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόμενου τιμήματος στα αποτελέσματα. Το τροποποιημένο 
ΔΛΠ 27 απαιτεί συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών συμμετοχής σε θυγατρική να καταχωρούνται 
στην καθαρή θέση.  Όλες οι αλλαγές των ανωτέρω προτύπων θα εφαρμοστούν από την ημερομηνία εφαρμογής 
τους και θα επηρεάσουν μελλοντικές αποκτήσεις και συναλλαγές με μετόχους μειοψηφίας από την ημερομηνία 
αυτή και μετά. 

- Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 32 και ΔΛΠ 1 Χρηματοοικονομικά Μέσα διαθέσιμα από τον κάτοχο (ή 
“puttable” μέσο)   

Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 32 απαιτεί όπως ορισμένα χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα από τον κάτοχο 
(«puttable» μέσα) και υποχρεώσεις που ανακύπτουν κατά την ρευστοποίηση μιας οντότητας καταταχθούν ως Ίδια 
Κεφάλαια εάν πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια. Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 1 απαιτεί γνωστοποίηση 
πληροφοριών αναφορικά με τα «puttable» μέσα που κατατάσσονται ως Ίδια Κεφάλαια. Οι τροποποιήσεις 
εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009.  Ο Όμιλος 
αναμένει ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν θα επηρεάσουν τις οικονομικές του καταστάσεις. 

Διερμηνείες υποχρεωτικά μετά από την χρήση  31 Δεκεμβρίου 2008 

- ΔΕΕΧΠ 13 – Προγράμματα Πιστότητας Πελατών 

Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Ιουλίου 2008 και διασαφηνίζει τον χειρισμό των εταιρειών που 
χορηγούν κάποιας μορφής επιβράβευση πιστότητας όπως ‘’πόντους’’ ή ‘’ταξιδιωτικά μίλια’’ σε πελάτες που 
αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες.  Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο. 
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- ΔΕΕΧΠ 15 – Συμφωνίες για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας 

Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2009 και αναφέρεται στους υφιστάμενους διαφορετικούς 
λογιστικούς χειρισμούς αναφορικά με πωλήσεις ακίνητης περιουσίας. Μερικές οικονομικές οντότητες 
αναγνωρίζουν το έσοδο σύμφωνα με το ΔΛΠ 18 (δηλ. όταν μεταφέρονται οι κίνδυνοι και τα οφέλη κυριότητας 
της ακίνητης περιουσίας) και άλλες αναγνωρίζουν το έσοδο  ανάλογα με το στάδιο ολοκλήρωσης της ακίνητης 
περιουσίας σύμφωνα με το ΔΛΠ 11. Η διερμηνεία διασαφηνίζει ποιο πρότυπο πρέπει να εφαρμοστεί σε κάθε 
περίπτωση.  Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο. 

- ΔΕΕΧΠ 16 - Αντισταθμίσεις μιας καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό  

Η διερμηνεία έχει εφαρμογή από την 1η Οκτωβρίου 2008 και έχει εφαρμογή σε μία οικονομική οντότητα που 
αντισταθμίζει τον κίνδυνο ξένου νομίσματος που προκύπτει από καθαρή επένδυση σε εκμετάλλευση στο 
εξωτερικό και πληρεί τους όρους για λογιστική αντιστάθμισης σύμφωνα με το ΔΛΠ 39. Η διερμηνεία παρέχει 
οδηγίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μία οικονομική οντότητα πρέπει να καθορίσει τα ποσά που 
αναταξινομούνται από τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσματα τόσο για το μέσο αντιστάθμισης όσο και για το 
αντισταθμισμένο στοιχείο. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο, εφόσον ο Όμιλος δεν χρησιμοποιεί το 
λογιστικό χειρισμό της αντιστάθμισης για οποιαδήποτε επένδυση σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό.  

3. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοικήσεως 

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

• Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές 

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

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

• Καθοριστικές κρίσεις της Διοίκησης για την εφαρμογή των λογιστικών αρχών 

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

Πρωτεύων τύπος πληροφόρησης – επιχειρηματικοί τομείς 

O Όμιλος διαχωρίζεται σε τρεις επιχειρηματικούς τομείς: 

(1) Υπηρεσίες και εξοπλισμός πληροφορικής 

(2) Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών  

(3) Ταχυδρομικές υπηρεσίες 

Τα αποτελέσματα κατά τομέα για τους 6 μήνες έως 30 Ιουνίου 2008 και 30 Ιουνίου 2007 έχουν ως εξής: 

 

6 μήνες έως 30 Ιουνίου 2008 (Ποσά σε  χιλιάδες Ευρώ) Πληροφορική Τηλεπικοινωνίες
Ταχυδρομικές 

δραστηριότητες Μη κατανεμημένο Σύνολο

Συνολικές μεικτές πωλήσεις ανά τομέα 190.401 7.993 41.935 - 240.330
Ενδοεταιρικές πωλήσεις (16.439) (230) (223) - (16.892)
Καθαρές πωλήσεις 173.962 7.763 41.712 - 223.437

Λειτουργικά κέρδη/ (ζημιές) (336) (959) 2.436 (1.387) (246)
Χρηματοοικονομικά (έξοδα)/ έσοδα (2.010) (109) 315 73 (1.730)
Αναλογία Κερδών Συνδεδεμένων Εταιρειών (69) - - - (69)
Κέρδη/ (Ζημιές) προ φόρων (2.415) (1.068) 2.751 (1.314) (2.046)
Φόρος εισοδήματος (1.398)
Καθαρό κέρδος / (ζημιές) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (3.444)

Κέρδος περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες -

Καθαρό κέρδος / (ζημιά) (3.444)  
6 μήνες έως 30 Ιουνίου 2007 (Ποσά σε  χιλιάδες Ευρώ) Πληροφορική Τηλεπικοινωνίες

Ταχυδρομικές 
δραστηριότητες Μη κατανεμημένο Σύνολο

Συνολικές μεικτές πωλήσεις ανά τομέα 148.191 16.875 38.884 - 203.950
Ενδοεταιρικές πωλήσεις (2.997) (910) (150) - (4.059)
Καθαρές πωλήσεις 145.194 15.965 38.734 - 199.893

Λειτουργικά κέρδη/ (ζημιές) 1.400 (1.471) 2.408 (951) 1.387
Χρηματοοικονομικά (έξοδα)/ έσοδα 354 (115) 209 (0) 448
Αναλογία Κερδών Συνδεδεμένων Εταιρειών 231 - - - 231
Κέρδη/ (ζημιές) προ φόρων 1.985 (1.586) 2.617 (951) 2.066
Φόρος εισοδήματος (9.403)
Καθαρό κέρδος / (ζημιές) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (7.337)

Κέρδος περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες -

Καθαρό κέρδος / (ζημιά) (7.337)  
 
 
Οι μεταβιβάσεις και οι συναλλαγές μεταξύ των τομέων πραγματοποιούνται με πραγματικούς εμπορικούς όρους 
και συνθήκες, σύμφωνα με αυτά που ισχύουν για συναλλαγές με τρίτους. 
Το μη κατανεμημένο αφορά κυρίως θυγατρικές του Ομίλου που πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στον τομέα  
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.  
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5. Ενσώματα Πάγια 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
Οικόπεδα & 

Κτίρια

Μεταφορικά 
μέσα & μηχ/κός 

εξοπλισμός

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός Σύνολο

O ΟΜΙΛΟΣ - Κόστος

1 Ιανουαρίου 2007 38.001 12.452 22.397 72.849
Συναλλαγματικές διαφορές (1) (3) (4) (8)
Ενσωμάτωση νέων θυγατρικών 37.811 614 4.826 43.251
Μεταφορά σε επενδύσεις σε ακίνητα (8.230) - - (8.230)
Μεταφορά σε κατεχόμενα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία (23.744) - - (23.744)
Προσθήκες 6.063 249 1.619 7.930
Πωλήσεις/ διαγραφές (203) (10.253) (3.809) (14.265)

31 Δεκεμβρίου 2007 49.696 3.059 25.028 77.784

1 Ιανουαρίου 2008 49.696 3.059 25.028 77.784
Συναλλαγματικές διαφορές (10) 3 (3) (10)
Προσθήκες 897 160 1.100 2.157
Πωλήσεις/ διαγραφές - (19) (913) (932)

30 Ιουνίου 2008 50.583 3.203 25.213 78.999

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

1 Ιανουαρίου 2007 (3.417) (7.265) (15.375) (26.057)
Συναλλαγματικές διαφορές - 2 2 4
Ενσωμάτωση νέων θυγατρικών (8.666) (532) (4.181) (13.379)
Μεταφορά σε κατεχόμενα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία 7.904 - - 7.904
Αποσβέσεις περιόδου (1.266) (782) (2.090) (4.138)
Πωλήσεις/ διαγραφές 23 6.457 2.176 8.656
Ανακατανομές - (27) 27 -

31 Δεκεμβρίου 2007 (5.422) (2.147) (19.441) (27.010)

1 Ιανουαρίου 2008 (5.422) (2.147) (19.441) (27.010)
Συναλλαγματικές διαφορές - (2) 8 6
Αποσβέσεις περιόδου (472) (86) (1.009) (1.566)
Πωλήσεις/ διαγραφές - 13 801 814

30 Ιουνίου 2008 (5.894) (2.222) (19.641) (27.757)

Αναπόσβεστη αξία την 31 Δεκεμβρίου 2007 44.274 912 5.587 50.773

Αναπόσβεστη αξία την 30 Ιουνίου 2008 44.690 981 5.571 51.242  
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Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
Οικόπεδα & 

Κτίρια

Μεταφορικά 
μέσα & μηχ/κός 

εξοπλισμός
Έπιπλα και 
εξαρτήματα Σύνολο

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Κόστος

1 Ιανουαρίου 2007 37.819 1.561 6.311 45.691
Εισφορά/ (Απόσχιση) κλάδου - - (87) (87)
Προσθήκες 3.723 31 555 4.309
Πωλήσεις/ διαγραφές - (12) (5) (17)

31 Δεκεμβρίου 2007 41.542 1.580 6.774 49.896

1 Ιανουαρίου 2008 41.542 1.580 6.774 49.896
Προσθήκες 885 567 1.453
Πωλήσεις/ διαγραφές - - (48) (48)
Ανακατανομές (10) - 10 -

30 Ιουνίου 2008 42.418 1.580 7.303 51.301

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

1 Ιανουαρίου 2007 (3.417) (1.126) (4.685) (9.228)
Εισφορά/ (Απόσχιση) κλάδου - - 18 18
Αποσβέσεις περιόδου (716) (58) (452) (1.226)
Πωλήσεις/ διαγραφές - 12 3 14

31 Δεκεμβρίου 2007 (4.133) (1.172) (5.116) (10.421)

1 Ιανουαρίου 2008 (4.133) (1.172) (5.116) (10.421)
Αποσβέσεις περιόδου (383) (20) (217) (620)
Πωλήσεις/ διαγραφές - - 13 13

30 Ιουνίου 2008 (4.516) (1.192) (5.320) (11.028)

Αναπόσβεστη αξία την 31 Δεκεμβρίου 2007 37.409 408 1.658 39.475

Αναπόσβεστη αξία την 30 Ιουνίου 2008 37.902 388 1.983 40.273  
 
 

Το ποσό των ευρώ 8.230 χιλ που αναφέρεται στον Όμιλο ως «μεταφορά σε επενδύσεις σε ακίνητα» στην χρήση 
2007 αφορά στην δίκαιη αξία περιουσιακού στοιχείου της θυγατρικής εταιρείας Unisystems A.E.E. όπου 
ταξινομήθηκε στις επενδύσεις σε ακίνητα. (Σημείωση 26). 

Το ποσό των ευρώ (23.744) χιλ που αναφέρεται στον Όμιλο ως μεταφορά σε «μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση» στην χρήση 2007 μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις ύψους ευρώ 7.904 
χιλ  αφορά στην επαναταξινόμηση περιουσιακών παγίων στοιχείων της θυγατρικής εταιρείας Unisystems 
A.E.E. (Σημείωση 27). Το ανωτέρω κονδύλι έχει αναμορφωθεί σε δίκαιη αξία μετά την κατανομή του 
τιμήματος εξαγοράς της θυγατρικής εταιρείας Unisystems Α.Ε.Ε. (Σημείωση 28)  

Το ποσό στις προσθήκες, ευρώ 1.453 χιλ στην Εταιρεία αφορά κυρίως στην αποπεράτωση και εξοπλισμό του 
νέου κτιρίου της Εταιρείας.  
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6. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ Υπεραξίες

Δικαιώματα 
βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας Λογισμικό Σύνολο

O ΟΜΙΛΟΣ - Κόστος
1 Ιανουαρίου 2007 5.553 - 4.757 10.310
Ενσωμάτωση νέων θυγατρικών 431 6.646 7.496 14.572
Προσθήκες - 15.600 344 15.944
Απόκτηση Θυγατρικών / Αύξηση ποσοστού 28.759 - - 28.759
Πωλήσεις/ διαγραφές (Οριστικοποίηση κατανομής 
τιμήματος εξαγοράς εταιρείας Unisystems A.E.E.) (15.682) - - (15.682)

31 Δεκεμβρίου 2007 19.061 22.246 12.597 53.903

1 Ιανουαρίου 2008 19.061 22.246 12.597 53.903
Προσθήκες - - 92 92
Απόκτηση Θυγατρικών / Αύξηση ποσοστού 760 - - 760
Απομείωση (158) - - (158)
Ανακατανομές - 5.616 (5.219) 397

30 Ιουνίου 2008 19.663 27.862 7.470 54.994

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
1 Ιανουαρίου 2007 (3.189) - (3.892) (7.081)
Ενσωμάτωση νέων θυγατρικών - (75) (5.816) (5.891)
Αποσβέσεις περιόδου (506) (1.060) (1.075) (2.641)
Απόκτηση Θυγατρικών / Αύξηση ποσοστού (636) - - (636)

31 Δεκεμβρίου 2007 (4.331) (1.135) (10.783) (16.249)

1 Ιανουαρίου 2008 (4.331) (1.135) (10.783) (16.249)
Αποσβέσεις περιόδου - (513) (452) (965)
Ανακατανομές - (4.874) 4.887 13

30 Ιουνίου 2008 (4.331) (6.521) (6.349) (17.200)

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2007 14.730 21.111 1.814 37.654

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2008 15.332 21.341 1.122 37.794

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
Δικαιώματα 

βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας Λογισμικό Σύνολο

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Κόστος
1 Ιανουαρίου 2007 - 3.896 3.896
Πωλήσεις/ διαγραφές - 175 175

31 Δεκεμβρίου 2007 - 4.071 4.071

1 Ιανουαρίου 2008 - 4.071 4.071
Προσθήκες - 76 76

30 Ιουνίου 2008 - 4.147 4.147

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
1 Ιανουαρίου 2007 - (3.411) (3.411)
Αποσβέσεις περιόδου - (201) (201)

31 Δεκεμβρίου 2007 - (3.611) (3.611)

1 Ιανουαρίου 2008 - (3.611) (3.611)
Αποσβέσεις περιόδου - (103) (103)

30 Ιουνίου 2008 - (3.714) (3.714)

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2007 - 460 460

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2008 - 434 434  
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Η μεταβολή του κονδυλίου της υπεραξίας κατά το 2007 οφείλεται κυρίως στην εξαγορά της εταιρείας 
Unisystems A.E.E. όπου σταδιακά εντός του 2007 σχηματίστηκε αρχικά με βάση τις προσωρινές (λογιστικές) 
αξίες υπεραξία ύψους ευρώ 27.186 χιλ. Με την δημοσίευση της παρούσας συνοπτικής οικονομικής 
πληροφόρησης η Εταιρεία παρουσιάζει την οριστική κατανομή του τιμήματος εξαγοράς (Σημείωση 28) και την  
οριστική υπεραξία της ανωτέρω εξαγοράς ύψους ευρώ 11.504 χιλ.  

Κατά το Α΄ εξάμηνο του 2008 η μεταβολή της υπεραξίας οφείλεται κυρίως στην απόκτηση του 2,11% με 
αγορά 459.000 κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της ACS Α.Ε.Ε 

Η μεταβολή στο κονδύλι των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας στο 2007 ποσού ευρώ 15.600 χιλ 
οφείλεται στον σχηματισμό στοιχείου του ενεργητικού στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου 
Info-Quest A.E.B.E. σχετικά με την εμπορική επωνυμία της εξαγορασθείσας εταιρείας Unisystems A.E.E. Το 
ανωτέρω περιουσιακό στοιχείο σύμφωνα με τις λογιστικές εκτιμήσεις της Εταιρείας έχει 30 έτη ωφέλιμη ζωή  
και αποσβένεται αντίστοιχα. (Σημείωση 2 & 28) 

Η ανακατανομή ποσού ευρώ 5.616 χιλ  στο Α εξάμηνο του 2008 αφορά κυρίως μεταφορά λογισμικού 
προγράμματος της θυγατρικής εταιρείας Unisystems A.E.E. στα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας. 

    
 

7. Επενδύσεις σε θυγατρικές 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 30/6/2008 31/12/2007

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 133.114 30.939
Ανακατανομή ως θυγατρική - 23.613
Προσθήκες 973 75.979
Απομείωση - 2.583

Υπόλοιπο λήξεως περιόδου 134.087 133.114

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

 

Κατά τη διάρκεια του Α΄ εξαμήνου 2008 ο Όμιλος προέβη στις ακόλουθες επενδυτικές κινήσεις: 

Η προσθήκη στο Α΄ εξάμηνο του 2008 ποσού ευρώ 973 χιλ οφείλεται κατά κύριο λόγο στην από 8/4/2008  
εξαγορά 459.000 κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της ACS Α.Ε.Ε.. Η Εταιρεία κατέχει πλέον 
18.937.500 κοινές ονομαστικές μετοχές εκδόσεως της ΑCS Α.Ε.Ε. επί συνόλου 18.997.500, οι οποίες 
αντιπροσωπεύουν 99,68% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 

Η «Quest Ενεργειακή Α.Ε.Β.Ε.», η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 
Ανανεώσιμες Πηγές (ΑΠΕ), πραγματοποίησε εντός του Φεβρουαρίου 2008 αύξηση του μετοχικού της 
κεφαλαίου με παραίτηση των παλαιών μετόχων ύψους € 4.668.300 όπως αποφασίστηκε στην έκτακτη Γενική 
Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας «Quest Ενεργειακή Α.Ε.Β.Ε.» στις 27.02.2008. Την εν λόγω αύξηση 
κάλυψε πλήρως η εταιρεία «Thrush Investment Holdings Ltd.», συμφερόντων των οικογενειών Δαυίδ - 
Λεβέντη, σύμφωνα με την από 14/2/2008 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ των εταιρειών «Info-Quest Α.Ε.Β.Ε.» 
και «Thrush Investment Holdings Ltd». Με την ολοκλήρωση της παραπάνω αύξησης κεφαλαίου, η εταιρεία 
«Info-Quest Α.Ε.Β.Ε.» κατέχει ποσοστό 55% και η εταιρεία «Thrush Investment Holdings Ltd» κατέχει 
ποσοστό 45% του μετοχικού κεφαλαίου της «Quest Ενεργειακή Α.Ε.Β.Ε.». 
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Τα ποσοστά συμμετοχής της Εταιρείας σε θυγατρικές έχουν ως εξής: 

 

30 Ιουνίου 2008

Επωνυμία Κόστος Απομείωση Αξία Ισολογισμού
Χώρα 

εγκατάστασης
Ποσοστό 

συμμετοχής
Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
UNISYSTEMS A.Ε. 98.405 - 98.405 Ελλάδα 100,00%
ACS Α.Ε.Ε. 24.969 - 24.969 Ελλάδα 99,68%
ΙΩΝΙΚΗ ΕΠΙΝΟΙΑ A.E. 3.429 3.329 100 Ελλάδα 82,54%
UNITEL ΗΕLLAS Α.Ε. 23.619 19.934 3.685 Ελλάδα 100,00%
QUEST ALBANIA A.E. 163 - 163 Αλβανία 51,00%
QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ A.E.Β.Ε. 5.197 - 5.197 Ελλάδα 55,00%
INFO QUEST CYPRUS Ltd 800 - 800 Κύπρος 100,00%
GLOBE STAR LLC 1.539 1.057 482 Η.Π.Α. 98,00%
QUEST SOLAR A.E. 285 - 285 Ελλάδα 95,00%

158.406 24.320 134.086  
 

31 Δεκεμβρίου 2007

Επωνυμία Κόστος Απομείωση Αξία Ισολογισμού
Χώρα 

εγκατάστασης
Ποσοστό 

συμμετοχής
Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 

UNISYSTEMS A.Ε. 98.405 - 98.405 Ελλάδα 100,00%
ACS ΑΕΕ 24.043 - 24.043 Ελλάδα 97,57%
ΙΩΝΙΚΗ ΕΠΙΝΟΙΑ A.E. 3.429 3.329 100 Ελλάδα 82,54%
UNITEL ΗΕLLAS ΑΕ 23.619 19.934 3.686 Ελλάδα 100,00%
QUEST ALBANIA AE 163 - 163 Αλβανία 51,00%
QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ AEΒΕ 5.150 - 5.150 Ελλάδα 100,00%
INFO QUEST CYPRUS Ltd 800 - 800 Κύπρος 100,00%
GLOBE STAR LLC 1.539 1.057 482 Η.Π.Α. 98,00%
QUEST SOLAR A.E. 285 - 285 Ελλάδα 95,00%

157.433 24.320 133.114  
 

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

 

• Οι 100% θυγατρικές της «ACS A.E.E.», «ACS Albania SH.A.» και «ACS Courier SH.pk.» που 
εδρεύουν στην Αλβανία. 

• Οι θυγατρικές της «Quest Ενεργειακή A.E.Β.Ε.»: «Quest Αιολική Μαρμαρίου Πύργος Μονοπρόσωπη 
Ε.Π.Ε.» όπως μετονομάστηκε από «Quest Ανανεώσιμες πηγές Ενέργειας Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.» 
(θυγατρική 100%), «Αιολικό Πάρκο Βοιωτίας Αμαλία Α.Ε.» (θυγατρική 94,87%), «Αιολικό Πάρκο 
Βοιωτίας Μεγάλο Πλάι Α.Ε.» (θυγατρική 94,87%), «Εναλλακτική Ενεργειακή ΑΛΠΕΝΕΡ Α.Ε.» 
(θυγατρική 90%), «Quest Αιολική Μαρμαρίου Τρίκορφο Ε.Π.Ε.» (θυγατρική 99%) καθώς και τις από 
την 28 Μαρτίου 2008 ιδρυθείσες εταιρείες «Quest Αιολική Μαρμαρίου Αγκάθι Ε.Π.Ε.», «Quest 
Αιολική Μαρμαρίου Ρίζα Ε.Π.Ε.», «Quest Αιολική Μαρμαρίου Χελώνα Ε.Π.Ε.», «Quest Αιολική 
Μαρμαρίου Πλάτανος Ε.Π.Ε.», «Quest Αιολική Μαρμαρίου Λιαπούρθι Ε.Π.Ε.», «Quest Αιολική 
Μαρμαρίου Αγ .Απόστολοι Ε.Π.Ε.» (θυγατρικές κατά 99%).   
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• Οι θυγατρικές της «Info Quest Cyprus Ltd»: «Unisystems information technology systems SLR» όπως 
μετονομάστηκε από «Quest Rom Systems Integration & Services Ltd» που εδρεύει στη Ρουμανία 
(100% θυγατρική) και την «Unisystems Bulgaria Ltd» (100% θυγατρική).  

• Οι θυγατρικές της εταιρείας «Unisystems Α.Ε.Ε.», «Uni-Nortel Τεχνολογίες Επικοινωνίας Ελλάς 
Α.Ε.» (θυγατρική 70%) και «Οικονομικές Τεχνολογίες Α.Ε.» (θυγατρική 100 %).  

Όλες οι θυγατρικές (άμεσες και έμμεσες) της Εταιρείας καθώς και η μέθοδος ενοποίησης τους παρατίθενται 
επίσης και στην Σημείωση 22 (Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις).   

Η έμμεση συμμετοχή της Εταιρείας στην εταιρεία «Εναλλακτική Ενεργειακή ΑΛΠΕΝΕΡ Α.Ε.», κατόπιν της 
αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «Quest Ενεργειακή A.E.Β.Ε.», διαμορφώνεται σε 49,5% και 
λόγω του ότι η Εταιρεία ελέγχει πλήρως και κατέχει το 55% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «Quest 
Ενεργειακή A.E.Β.Ε.», της οποίας είναι θυγατρική η «Εναλλακτική Ενεργειακή ΑΛΠΕΝΕΡ Α.Ε.», η τελευταία 
ενοποιείται πλήρως.  

Η κατά την προηγούμενη χρήση  εξαγορά των μετοχών της εταιρείας «Unisystems Α.Ε.Ε.» πραγματοποιήθηκε 
τμηματικά. Από την 30/04/2007 η ως άνω εταιρεία μετατράπηκε σε θυγατρική, ενώ η εξαγορά της 
ολοκληρώθηκε με τελικό ποσοστό 100% την 30/11/2007. Η συνολική αξία των αποκτηθέντων στοιχείων 
ενεργητικού και υποχρεώσεων της «Unisystems Α.Ε.Ε.» ποσού € 71.219 χιλ. όπως δημοσιεύθηκε στις 
οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου την 31/12/2007 και 31/3/2008 αντιπροσώπευε τις αντίστοιχες προσωρινές 
λογιστικές αξίες, όπως προέκυπταν από τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας Unisystems, οι οποίες 
καταρτίζονται με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Ως εκ τούτου η 
προκύπτουσα υπεραξία ποσού € 27.186 χιλ., η οποία δημοσιεύθηκε στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου 
με 31/12/2007 και 31/3/2008 ήταν προσωρινή και καθίσταται οριστική με την ολοκλήρωση της κατανομής του 
τιμήματος εξαγοράς.   

Με την ολοκλήρωση της κατανομής του τιμήματος εξαγοράς της θυγατρικής εταιρείας «Unisystems Α.Ε.Ε.», η 
«Info-Quest Α.Ε.Β.Ε.» γνωστοποιεί, με τις παρούσες οικονομικές καταστάσεις της εξάμηνης περιόδου τα 
οριστικά ποσά που προέκυψαν με βάση την προσδιορισθείσα εύλογη αξία για κάθε κατηγορία περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων της αποκτηθείσας θυγατρικής εταιρείας. Τα προαναφερόμενα ποσά υπολογίζονται 
ως αν η εύλογη αξία τους είχε προσδιοριστεί κατά το χρόνο απόκτησης της ως άνω θυγατρικής και 
παρατίθενται στην σημείωση 28 (Επιχειρηματικές συνενώσεις). 

 

 

8. Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 30/6/2008 31/12/2007 30/6/2008 31/12/2007

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 202 23.549 - 23.612
Ανακατανομή Unisystems ως θυγατρική - (22.817) - (23.613)
Απομείωση (0) (530) - -

Υπόλοιπο λήξεως περιόδου 202 202 - -

O ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Σε επίπεδο Ομίλου συμπεριλαμβάνεται ως συνδεδεμένη η εταιρεία «Parkmobile Hellas Α.Ε.», στην οποία η 
Εταιρεία συμμετέχει έμμεσα, διαμέσου της εταιρείας Unisystems A.E.E., με ποσοστό 40%.    
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30 Ιουνίου 2008

Επωνυμία Ενεργητικό Υποχρεώσεις Πωλήσεις Κέρδη
Ποσοστό 

συμμετοχής
Χώρα 

εγκατάστασης
Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
PARKMOBILE HELLAS A.Ε. 2.273 1.769 233 (172) 40,00% Ελλάδα

2.273 1.769 233 (172)

31 Δεκεμβρίου 2007

Επωνυμία Ενεργητικό Υποχρεώσεις Πωλήσεις Κέρδη
Ποσοστό 

συμμετοχής
Χώρα 

εγκατάστασης
Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 

PARKMOBILE HELLAS A.Ε. 2.187 3.512 525 (1.324) 40,00% Ελλάδα
2.187 3.512 525 (1.324)  

 

 

9. Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 30/6/2008 31/12/2007 30/6/2008 31/12/2007

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 15.396 14.276 14.250 14.259
Πρώτη ενσωμάτωση/ πώληση εταιρίας - 7.006 - -
Εισφορά τμήματος λύσεων και επιχειρηματικών 
εφαρμογών πληροφορικής σε θυγατρική - - - (76)
Προσθήκες - 4.416 - 412
Πωλήσεις/ διαγραφές (29) (10.237) - (280)
Προσαρμογή σε εύλογη αξία (2.428) (64) (2.428) (64)

Υπόλοιπο λήξεως περιόδου 12.939 15.396 11.822 14.250

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 12.939 15.396 11.822 14.250
12.939 15.396 11.822 14.250

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑO ΟΜΙΛΟΣ

 

 

Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν κυρίως μη εισηγμένες 
μετοχές. Η εύλογη αξία των μη εισηγμένων μετοχών προσδιορίζεται με την χρήση τεχνικών αποτίμησης και 
παραδοχών που στηρίζονται σε δεδομένα της αγοράς κατά την ημερομηνία της οικονομικής πληροφόρησης. Η 
εύλογη αξία των εισηγμένων μετοχών προσδιορίζεται από τις δημοσιευμένες τιμές προσφοράς που ισχύουν 
κατά την ημερομηνία της οικονομικής πληροφόρησης. Η ανωτέρω προσαρμογή σε εύλογη αξία ύψους € 
(2.428) χιλ. αφορά πρόβλεψη υποτίμησης συμμετοχών στην καθαρή θέση της Εταιρείας από τίτλους 
εισηγημένους σε χρηματαγορές εξωτερικού.   
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10. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω της 
Κατάστασης Αποτελεσμάτων 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 30/6/2008 31/12/2007 30/6/2008 31/12/2007

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 917 3.006 917 3.006
Προσθήκες 77 6.203 77 6.203
Πωλήσεις/ διαγραφές (346) (7.894) (346) (7.894)
Προσαρμογή σε εύλογη αξία (208) (398) (208) (398)

Υπόλοιπο λήξεως περιόδου 440 917 440 917

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑO ΟΜΙΛΟΣ

 

 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω της Κατάστασης των Αποτελεσμάτων 
περιλαμβάνουν εισηγμένες μετοχές στο Χρηματιστήριο Αξίων Αθηνών. Η εύλογη αξία τους προσδιορίζεται 
από τις δημοσιευμένες τιμές προσφοράς που ισχύουν κατά την ημερομηνία της οικονομικής πληροφόρησης. 

 

11. Μετοχικό κεφάλαιο 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
Αριθμός 
μετοχών

Κοινές 
μετοχές

Αποθεματικό 
υπέρ το άρτιο Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2007 48.705.220 34.093 40.128 74.221
31 Δεκεμβρίου 2007 48.705.220 34.093 40.128 74.221

1 Ιανουαρίου 2008 48.705.220 34.093 40.128 74.221
30 Ιουνίου 2008 48.705.220 34.093 40.128 74.221  

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

12. Δανεισμός 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 30/6/2008 31/12/2007 30/6/2008 31/12/2007

Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Τραπεζικός δανεισμός 47.467 56.956 41.372 35.344
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 30 189 - -

Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων 47.497 57.145 41.372 35.344

Σύνολο δανείων 47.497 57.145 41.372 35.344

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑO ΟΜΙΛΟΣ

 

Ο Όμιλος έχει εγκεκριμένες γραμμές χρηματοδότησης με πιστωτικά ιδρύματα ύψους ευρώ 130 εκατ. και η 
Εταιρεία ύψους ευρώ 90 εκατ.  
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Η μεταβολή του δανεισμού της Εταιρείας και του Ομίλου έχει ως εξής: 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 30/6/2008 31/12/2007 30/6/2008 31/12/2007

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 57.145 3.985 35.344 1
Εξοφλήσεις δανείων (15.677) (3.013) - -
Εισπράξεις από δάνεια 6.029 56.173 6.029 35.343
Υπόλοιπο λήξεως περιόδου 47.496 57.145 41.373 35.344

O ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

13. Προβλέψεις 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 

Πρόβλεψη για 
κατάπτωση 
εγγύησης

Λοιπές 
προβλέψεις Σύνολο

O ΟΜΙΛΟΣ

1 Ιανουαρίου 2007 500 - 500

Ενσωμάτωση νέων θυγατρικών - 1.926 1.926

Μη χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις που 
αναστράφηκαν (500) - (500)
Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως - (1.926) (1.926)

31 Δεκεμβρίου 2007 - - -

1 Ιανουαρίου 2008 - - -
Πρόσθετες προβλέψεις περιόδου - 158 158

30 Ιουνίου 2008 - 158 158  

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 

Πρόβλεψη για 
κατάπτωση 
εγγύησης

Λοιπές 
προβλέψεις Σύνολο

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1 Ιανουαρίου 2007 500 - 500

Μη χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις που 
αναστράφηκαν (500) - (500)

31 Δεκεμβρίου 2007 - - -

1 Ιανουαρίου 2008 - - -
30 Ιουνίου 2008 - - -  
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14. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις 
 

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

 

 

Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 30/6/2008 31/12/2007 30/6/2008 31/12/2007

Υποχρεώσεις
Εγγυήσεις για εξασφάλιση υποχρεώσεων προς προμηθευτές 22 66 22 66
Εγγυήσεις για εξασφάλιση καλής εκτελέσεως συμβάσεων με πελάτες 45.548 43.467 1.974 881
Εγγυήσεις σε Τράπεζες υπέρ θυγατρικών 7.333 6.733 6.533 5.933
Λοιπές 43.389 43.442 85 13

96.292 93.708 8.614 6.893

O ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
Εκτός των ανωτέρω θεμάτων υπάρχουν και τα εξής συγκεκριμένα θέματα: 

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

(β) Σύμφωνα με την από ημερομηνία 10/12/2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 
εταιρείας Ιωνική Επίνοια Α.Ε., η εταιρεία από 31/12/2007 τίθεται σε εκκαθάριση, γιατί λόγω των 
επιχειρηματικών σχεδίων των μετόχων, δεν υφίσταται πλέον ο λόγος για τον οποίον συνεστήθη. 

(γ) Οι φορολογικές υποχρεώσεις του Ομίλου δεν έχουν καταστεί οριστικές αφού παραμένουν ανέλεγκτες 
προηγούμενες φορολογικές χρήσεις. Η Σημείωση 22 παρουσιάζει τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για κάθε 
εταιρεία του Ομίλου. 

(δ) Υπάρχει επίδικη απαίτηση αποζημίωσης θυγατρικής (ACS Α.Ε.Ε.) από αγωγή που έχει ασκηθεί προς 
τρίτους για αθέμιτο ανταγωνισμό ποσού € 20,4 εκ. περίπου η οποία απερρίφθη στο Πολυμελές Πρωτοδικείο 
Αθηνών και το Εφετείο Αθηνών. Εναντίον της αποφάσεως του Εφετείου έχει ασκηθεί αναίρεση ενώπιον του 
Αρείου Πάγου, η οποία έχει προσδιοριστεί να συζητηθεί την 17/11/2008. Για την ανωτέρω δεν έχει 
σχηματιστεί πρόβλεψη στα βιβλία της εταιρείας ACS A.E.E. 

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

15. Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη 

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

Κατά την ημερομηνία σύνταξης της ενδιάμεσης συνοπτικής οικονομικής πληροφόρησης, οι κεφαλαιουχικές 
δαπάνες που έχουν αναληφθεί αλλά δεν έχουν εκτελεσθεί για τον Όμιλο με ημερομηνία 30 Ιουνίου 2008 είναι   
€ 789 χιλ. 

Υποχρεώσεις λειτουργικών μισθώσεων 

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

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 30/6/2008 31/12/2007 30/6/2008 31/12/2007
Έως 1 έτος 599 343 241 -
Από 1-5 έτη 907 453 498 -

1.507 796 739 -

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑO ΟΜΙΛΟΣ

 

17. Διακοπείσες δραστηριότητες 
 
Στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της 27 Δεκεμβρίου 2007 εγκρίθηκε η απόσχιση του τμήματος (λύσεων και 
επιχειρηματικών εφαρμογών πληροφορικής) και η εισφορά του στην εταιρεία με επωνυμία «Unisystems 
Συστήματα Πληροφορικής Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία» σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2166/ 1993. Την 
Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2007 εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης η συγχώνευση από την εταιρεία 
«Unisystems Α.Ε.Ε.» με απορρόφηση του αποσχιζόμενου τμήματος λύσεων και επιχειρηματικών εφαρμογών 
πληροφορικής της «Info-Quest  Α.Ε.Β.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2166/ 1993. Η ημερομηνία του 
ισολογισμού μετασχηματισμού είχε ορισθεί σύμφωνα με τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των εταιρειών 
η 30η  Σεπτεμβρίου 2007.  

Ως εκ τούτου, το αποτέλεσμα του τμήματος παρουσιάζεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του ΔΠΧΠ 5 «Στοιχεία 
μη κυκλοφορούντος ενεργητικού προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες» ως διακοπείσα 
δραστηριότητα στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας την 30 Ιουνίου 2007 για λόγους 
συγκρισιμότητας των κονδυλίων με την 30 Ιουνίου 2008.  

Το αποτέλεσμα του τμήματος των λύσεων και επιχειρηματικών εφαρμογών πληροφορικής  της «Info Quest  
Α.Ε.Β.Ε.» είχε ως εξής για την εξάμηνη περίοδο μέχρι την 30 Ιουνίου 2007: 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
1/1/2008 έως 

30/6/2008
1/1/2007 έως 

30/6/2007
Πωλήσεις - 34.924
Έξοδα - (35.691)
(Ζημιά) προ φόρων από διακοπείσες δραστηριότητες - (767)
Φορολογία - -
Καθαρή (ζημιά) από διακοπείσες δραστηριότητες 
τμήματος των Λύσεων & επιχ/κών εφαρμογών 
πληροφορικής - (767)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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18. Φόρος Εισοδήματος 

Ο φόρος εισοδήματος της Εταιρείας και του Ομίλου την εξάμηνη περίοδο μέχρι την 30 Ιουνίου 2008 και  2007 
ήταν : 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
1/1/2008 έως 

30/6/2008
1/1/2007 έως 

30/6/2007
1/1/2008 έως 

30/6/2008
1/1/2007 έως 

30/6/2007
Φόρος χρήσης (1.786) (9.992) (471) (9.221)
Αναβαλλόμενος φόρος 387 590 111 1.364

Σύνολο (1.398) (9.403) (360) (7.857)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑO ΟΜΙΛΟΣ

 

Επιπλέον η συσσωρευμένη πρόβλεψη για μελλοντική φορολογική υποχρέωση της Εταιρείας και του Ομίλου 
σχετικά με τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ήταν με 30 Ιουνίου 2008 και 31 Δεκεμβρίου 2007 ως 
ακολούθως: 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 30/6/2008 31/12/2007 30/6/2008 31/12/2007

Πρόβλεψη για ανέλεγκτες 
φορολογικά χρήσεις 1.396 1.063 440 301

O ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Ο τρέχον φόρος εισοδήματος έχει υπολογισθεί με βάσει τον τρέχοντα φορολογικό συντελεστή της χρήσης 
2008, 25% (2007, 25%) για την μητρική εταιρεία και τις θυγατρικές του εσωτερικού. Σχετικά με τις θυγατρικές 
της Εταιρείας όπου είναι εγκατεστημένες στο εξωτερικό, για τον υπολογισμό της τρέχουσας φορολογικής 
επιβάρυνσης εφαρμόζονται οι τοπικοί φορολογικοί συντελεστές.   

 

19. Μερίσματα  
 
Με βάση το από 30 Ιουλίου 2008 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η σύγκληση έκτακτης 
γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας την 03/09/2008 όπου θα συζητηθεί ως θέμα η διανομή 
μερίσματος από φορολογηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων ύψους ευρώ 0,31 ανά μετοχή. (Σημείωση 30 
Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού). 
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20. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη έχουν ως εξής: 

 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
1/1/2008 έως 

30/6/2008
1/1/2007 έως 

30/6/2007
1/1/2008 έως 

30/6/2008
1/1/2007 έως 

30/6/2007

i) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

Πωλήσεις αγαθών προς: 718 1.613 9.129 3.547

  -Unisystems - - 8.283 1.564

  -ACS - - 77 140

  -Λοιπές άμεσες θυγατρικές - - 53 166

  -Λοιπές έμμεσες θυγατρικές - - 65

  -Λοιπές συνδεόμενες 718 1.613 716 1.613

Πωλήσεις υπηρεσιών προς: 1.043 439 9.149 581

  -Unisystems - - 8.029 1

  -ACS - - 5 37

  -Λοιπές άμεσες θυγατρικές - - 59 120

  -Λοιπές έμμεσες θυγατρικές - - 46 13

  -Λοιπές συνδεόμενες 1.043 439 1.011 410

1.760 2.052 18.279 4.128

ii) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών

Αγορές αγαθών από: 883 1.349 994 1.505

  -Unisystems - - 119 164

  -ACS - - - -

  -Λοιπές άμεσες θυγατρικές - - - 75

  -Λοιπές έμμεσες θυγατρικές - - - -

  -Λοιπές συνδεόμενες 883 1.349 875 1.267

Αγορές υπηρεσιών από: 44 67 204 1.642

  -Unisystems - - 29 1

  -ACS - - 174 133

  -Λοιπές άμεσες θυγατρικές - - - 1.439

  -Λοιπές έμμεσες θυγατρικές - - - 2

  -Λοιπές συνδεόμενες 44 67 - 67

927 1.416 1.198 3.147

iii) Παροχές προς τη Διοίκηση

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών & μελών της διοίκησης 1.638 2.046 604 835

1.638 2.046 604 835

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

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 30/6/2008 30/6/2007 30/6/2008 30/6/2007

Απαιτήσεις από:

  -Unisystems - - 9.516 955

  -ACS - - 623 60

  -Λοιπές άμεσες θυγατρικές - - 152 131
  -Λοιπές έμμεσες θυγατρικές - - 47 85
  -Λοιπές συνδεόμενες 1.340 357 1.332 348

1.340 357 11.670 1.579

Υποχρεώσεις προς :

  -Unisystems - - 178 1

  -ACS - - 46 24

  -Λοιπές άμεσες θυγατρικές - - - 1.566
  -Λοιπές έμμεσες θυγατρικές - - 2 2
  -Λοιπές συνδεόμενες 340 319 206 301

340 319 432 1.894

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

vi)   Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 25 - - -

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑO ΟΜΙΛΟΣ

 

 

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

21. Κέρδη ανά μετοχή 

Βασικά και μειωμένα 

Τα βασικά και μειωμένα κέρδη/ (ζημιές) ανά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση του κέρδους/ (ζημιάς) που 
αναλογεί στους μετόχους της μητρικής, με τον σταθμισμένο μέσο αριθμό των κοινών μετοχών στην διάρκεια 
της περιόδου, εξαιρουμένων των ιδίων κοινών μετοχών που αγοράσθηκαν από την επιχείρηση. 

Συνεχιζόμενες δραστηριότητες 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
1/1/2008 έως 

30/6/2008
1/1/2007 έως 

30/6/2007
Κέρδη/ (Ζημιές) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν 
στους μετόχους της μητρικής (2.969) (7.630)
Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών 48.705.220 48.705.220

Βασικά και μειωμένα κέρδη/ (ζημιές) ανά μετοχή (Ευρώ ανά μετοχή) (0,0610) (0,1567)

O ΟΜΙΛΟΣ
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Διακοπείσες δραστηριότητες 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
1/1/2008 έως 

30/6/2008
1/1/2007 έως 

30/6/2007
(Ζημιές) από διακοπείσες δραστηριότητες που αναλογούν στους 
μετόχους της μητρικής - -
Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών 48.705.220 48.705.220
Βασικά και μειωμένα κέρδη/ (ζημιές) ανά μετοχή (Ευρώ ανά μετοχή) - -

O ΟΜΙΛΟΣ

 

 

Σύνολο συνεχιζόμενων και διακοπεισών δραστηριοτήτων 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
1/1/2008 έως 

30/6/2008
1/1/2007 έως 

30/6/2007
Κέρδη/ (Ζημιές) που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής (2.969) (7.630)
Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών 48.705.220 48.705.220
Βασικά και μειωμένα κέρδη/ (ζημιές) ανά μετοχή (Ευρώ ανά μετοχή) (0,0610) (0,1567)

O ΟΜΙΛΟΣ
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22. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

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

 

Επωνυμία Χώρα 
εγκατάστασης

Άμεσο 
ποσοστό 

συμμετοχής

Έμμεσο 
ποσοστό 

συμμετοχής

Μέθοδος 
ενοποίησης

Ανέλεγκτες 
Φορολογικά 
Χρήσεις

** Info-Quest A.E.B.E. - - - - 2007

* Unisystems Α.Ε. Ελλάδα 100,00% 100,00% Ολική 2006-2007
- UNI-NORTEL Τεχνολογίες Επικοινωνίας Ελλας Α.Ε. Ελλάδα 70,00% 70,00% Ολική 2003-2007
- Οικονομικές Τεχνολογίες Α.Ε. Ελλάδα 100,00% 100,00% Ολική 2003-2007
- Parkmobile Hellas A.E. Ελλάδα 40,00% 40,00% Καθαρή Θέση 2007

* ACS A.E. Ελλάδα 99,68% 99,68% Ολική 2007
- ACS Albania SH.A. Αλβανία 100,00% 99,68% Ολική 2004-2007
- ACS Courier SH.p.k. Αλβανία 100,00% 99,68% Ολική 2005-2007

* Quest Ενεργειακή Κτηματική ΑΕΒΕ Ελλάδα 55,00% 55,00% Ολική 2007
- Quest Αιολική Μαρμαρίου Πύργος Μονοπρόσωπη ΕΠΕ Ελλάδα 100,00% 55,00% Ολική 2007
- Αιολικό Πάρκο Βοιωτίας Αμαλία Α.Ε. Ελλάδα 94,87% 52,18% Ολική 2001-2007
- Αιολικό Πάρκο Βοιωτίας Μεγάλο Πλάι Α.Ε. Ελλάδα 94,87% 52,18% Ολική 2001-2007
- Εναλλακτική Ενεργειακή ΑΛΠΕΝΕΡ Α.Ε. Ελλάδα 90,00% 49,50% Ολική 2006-2007
- Quest Αιολική Μαρμαρίου Τρίκορφο ΕΠΕ Ελλάδα 99,00% 54,45% Ολική Ίδρυση το 2008
- Quest Αιολική Μαρμαρίου Αγκάθι ΕΠΕ Ελλάδα 99,00% 54,45% Ολική Ίδρυση το 2008
- Quest Αιολική Μαρμαρίου Ρίζα ΕΠΕ Ελλάδα 99,00% 54,45% Ολική Ίδρυση το 2008
- Quest Αιολική Μαρμαρίου Χελώνα ΕΠΕ Ελλάδα 99,00% 54,45% Ολική Ίδρυση το 2008
- Quest Αιολική Μαρμαρίου Πλάτανος ΕΠΕ Ελλάδα 99,00% 54,45% Ολική Ίδρυση το 2008
- Quest Αιολική Μαρμαρίου Λιαπούρθι ΕΠΕ Ελλάδα 99,00% 54,45% Ολική Ίδρυση το 2008
- Quest Αιολική Μαρμαρίου Αγ. Απόστολοι ΕΠΕ Ελλάδα 99,00% 54,45% Ολική Ίδρυση το 2008

* Info-Quest Cyprus Ltd Κύπρος 100,00% 100,00% Ολική 2007
- Unisystems Information Technology Systems SRL Ρουμανία 100,00% 100,00% Ολική 2007
- Unisystems Bulgaria Ltd Βουλγαρία 100,00% 100,00% Ολική Ίδρυση το 2008

* Unitel Hellas A.E. Ελλάδα 100,00% 100,00% Ολική 2007
* Globestar LLC USA 98,00% 98,00% Ολική Δεν προβλέπεται
* Quest Solar Α.Β.Ε.Τ.Ε. Ελλάδα 95,00% 95,00% Ολική -
* Ιωνική Επίνοια Α.Ε. Ελλάδα 82,54% 82,54% Ολική 2007
* Quest Albania SH.A. Ελλάδα 51,00% 51,00% Ολική 2007

* Άμεσες Συμμετοχές
** Μητρική Εταιρεία  

 

Κατά την χρονική περίοδο της σύνταξης της ενδιάμεσης συνοπτικής οικονομικής πληροφόρησης του Α΄ 
εξαμήνου 2008 βρίσκονταν σε εξέλιξη φορολογικός έλεγχος για την χρήση 2007 στην Εταιρεία Info-Quest 
A.E.B.E. 

 

23. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 

Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου: Ομίλου 1.590, Εταιρείας 502 και 
στο τέλος της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης: Ομίλου 1.561, Εταιρείας 603. 
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24. Εποχικότητα 

Η Εταιρεία παρουσιάζει αυξημένες πωλήσεις το Δ΄ τρίμηνο κάθε χρήσης και ως εκ τούτου οι πωλήσεις του Α΄ 
εξαμήνου δεν αντικατοπτρίζουν τις πωλήσεις του Β΄ εξαμήνου.  

 

25. Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ Ενεργητικό Παθητικό Ενεργητικό Παθητικό
Προθεσμιακά συμβόλαια δολλαρίου Η.Π.Α. - 
κατεχόμενα για εμπορία - 170 - 15
Σύνολο - 170 - 15

30/6/2008 31/12/2007
O ΟΜΙΛΟΣ O ΟΜΙΛΟΣ

 

Τα παραπάνω αφορούν προθεσμιακά συμβόλαια αγοράς δολαρίων Η.Π.Α. και αποτελούν χρηματοοικονομικά 
στοιχεία παθητικού αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους μέσω του λογαριασμού των αποτελεσμάτων. Την 30 
Ιουνίου 2008 η αποτίμηση των παραπάνω συμβολαίων επιβάρυνε τα αποτελέσματα της Εταιρείας με ποσό 
ευρώ 170 χιλ.  

 

26. Επενδύσεις σε Ακίνητα 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 30/6/2008 31/12/2007
Υπόλοιπο έναρξης 8.230 -
Μεταφορά από Ενσώματα Πάγια - 8.230
Υπόλοιπο λήξεως 8.230 8.230

O ΟΜΙΛΟΣ

 

 

Το ανωτέρω ποσό € 8.230 χιλ. αφορά σε εύλογη αξία οικοπέδου της θυγατρικής εταιρείας Unisystems A.E.E., 
στην λεωφόρο Αθηνών το οποίο η ανωτέρω θυγατρική είχε αγοράσει στη χρήση 2006 με αρχικό σκοπό την 
ανέγερση κτιρίου για την μετεγκατάσταση των γραφείων της.  Στη χρήση 2007 αποφασίστηκε ότι δε θα 
ανεγερθεί νέο κτίριο στο ανωτέρω οικόπεδο. Ως εκ τούτου, και δεδομένου ότι το ανωτέρω οικόπεδο κατέχεται 
για μακροπρόθεσμη αύξηση της αξίας του παρά για βραχυπρόθεσμη πώληση και με βάση τις σχετικές 
διατάξεις του Δ.Λ.Π. 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα» μεταφέρθηκε από τα ενσώματα πάγια στις επενδύσεις σε 
ακίνητα. Η αξία όπου παρουσιάζεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχει αναπροσαρμοστεί λόγω 
της κατανομής του τιμήματος εξαγοράς της ανωτέρω θυγατρικής και παρουσιάζεται στη σημείωση 28.     
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27. Μη Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση 

Η μεταβολή των μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατεχόμενων προς πώληση στον  Όμιλο έχει ως 
εξής : 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 30/6/2008 31/12/2007
Υπόλοιπο έναρξης 15.840 -
Μεταφορά από Ενσώματα Πάγια - 15.840
Πωλήσεις (15.087)
Υπόλοιπο λήξης 753 15.840

O ΟΜΙΛΟΣ

 

 

Το ανωτέρω ποσό € 15.840 χιλ. της 31 Δεκεμβρίου 2007 αφορά κατά ποσό € 15.087 χιλ. στην αξία του 
ακινήτου της θυγατρικής εταιρείας Unisystems A.E.E. επί της οδού Στρ. Συνδέσμου 24, Αθήνα και κατά ποσό 
€ 753 χιλ. ευρώ στην αξία του ακινήτου της ανωτέρω θυγατρικής επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, 
Θεσσαλονίκη. Τα ανωτέρω ποσά παρουσιάζονται σε δίκαιη αξία στην παρούσα ενδιάμεση οικονομική 
πληροφόρηση λόγω της κατανομής του τιμήματος εξαγοράς της εταιρείας Unisystems (Σημείωση 28). Η 
θυγατρική εταιρεία Unisystems Α.Ε.Ε. υπέγραψε τον Απρίλιο του 2008 οριστικό συμβόλαιο και προχώρησε 
στην μεταβίβαση του ακινήτου ιδιοκτησίας της επί της οδού Στρ. Συνδέσμου 24 στην εταιρεία Κυκλάμινο Α.Ε. 
έναντι τιμήματος € 16.000 χιλ. Από την πώληση αυτή προέκυψε κέρδος συνολικού ποσού ευρώ 3.792 χιλ. στην 
εταιρεία Unisystems A.E.E. ενώ στον όμιλο προέκυψε κέρδος ευρώ 913 χιλ. λόγω προσαρμογής σε εύλογη 
αξία του παραπάνω ακινήτου.  
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28. Επιχειρηματικές Συνενώσεις 

Η κατά την προηγούμενη χρήση εξαγορά των μετοχών της εταιρείας «Unisystems Α.Ε.Ε.» πραγματοποιήθηκε 
τμηματικά. Την 30/04/2007 η ως άνω εταιρεία μετατράπηκε σε θυγατρική, ενώ η εξαγορά της ολοκληρώθηκε 
με τελικό ποσοστό 100% την 30/11/2007. Μετά την ολοκλήρωση της κατανομής του τιμήματος εξαγοράς της 
θυγατρικής εταιρείας «Unisystems Α.Ε.Ε.», η «Info-Quest Α.Ε.Β.Ε.» γνωστοποιεί, με τη δημοσίευση της 
ενδιάμεσης συνοπτικής οικονομικής πληροφόρησης της 30 Ιουνίου 2008, τα οριστικά ποσά. Αναλυτικότερα οι 
εύλογες και λογιστικές αξίες εξαγοράς του ενοποιημένου ομίλου Unisystems, το συνολικό τίμημα (κόστος) 
εξαγοράς και η προκύψασα οριστική υπεραξία για τον Όμιλο έως την 30/11/2007 (ημερομηνία απόκτησης του 
100% της εταιρείας Unisystems) έχουν ως ακολούθως : 

• Έως την 30 Απριλίου 2007 ο Όμιλος απέκτησε μέσω εξαγοράς το 50,47% της εταιρείας Unisystems 
AEE. Το συνολικό κόστος εξαγοράς ανερχόταν σε € 37.178 χιλ. Τα στοιχεία του Ενεργητικού και 
Παθητικού της εξαγορασθείσας εταιρείας Unisystems AEE την 30/04/2007 ήταν : 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Λογιστικές Αξίες
Προσαρμογές 
εύλογης αξίας Εύλογες αξίες 

Ενσώματα πάγια 22.846 7.080 29.926
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 2.601 2.601
Διακριτικός Τίτλος "Unisystems" 0 15.600 15.600
Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 605 605
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 1.623 1.623
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία 1.069 1.069
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 70 70
Αποθέματα 6.186 6.186
Πελάτες 16.996 16.996
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία 6.024 6.024
Λοιπές απαιτήσεις 1.780 1.780
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 11.157 11.157
Σύνολο ενεργητικού 70.958 22.680 93.638

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 2.036 2.036
Επιχορηγήσεις 412 412
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.260 1.260
Προμηθευτές 9.257 9.257
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 6.556 6.556
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 518 518
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις 0 5.670 5.670
Δάνεια 1.299 1.299
Σύνολο υποχρεώσεων 21.338 5.670 27.008

Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 49.620 17.010 66.630
Δικαιώματα μειοψηφίας εταιρείας Unisystems AEE -333 0 -333
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων που αναλογούν στους μετόχους της Unisystems AEE 49.287 17.010 66.297
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν (50,47%) 24.875 8.585 33.460

Πληρωμή στους προηγούμενους μετόχους 36.933
Άμεσα έξοδα που αφορούν την αγορά 244
Συνολικό τίμημα 37.178

Προκύπτουσα υπεραξία από την απόκτηση 3.718  
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• Έως την 30 Σεπτεμβρίου 2007 ο Όμιλος απέκτησε μέσω εξαγοράς επιπλέον ποσοστό 44,07% της 
εταιρείας Unisystems AEE. Το κόστος εξαγοράς του επιπλέον ποσοστού συμμετοχής  ανερχόταν σε           
€ 35.579 χιλ. Τα στοιχεία του Ενεργητικού και Παθητικού της εξαγορασθείσας εταιρείας Unisystems 
AEE την 30/09/2007 ήταν : 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Λογιστικές Αξίες
Προσαρμογές 
εύλογης αξίας Εύλογες αξίες 

Ενσώματα πάγια 22.491 7.033 29.524
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 2.301 2.301
Διακριτικός Τίτλος "Unisystems" 0 15.383 15.383
Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 546 546
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 1.206 1.206
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία 1.098 1.098
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 32 32
Αποθέματα 4.999 4.999
Πελάτες 28.732 28.732
Λοιπές απαιτήσεις 1.165 1.165
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 9.274 9.274
Σύνολο ενεργητικού 71.844 22.416 94.260

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 2.107 2.107
Επιχορηγήσεις 399 399
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 547 547
Προμηθευτές 11.089 11.089
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 7.932 7.932
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 87 87
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις 0 5.604 5.604
Δάνεια 590 590
Σύνολο υποχρεώσεων 22.751 5.604 28.355

Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 49.093 16.812 65.905
Δικαιώματα μειοψηφίας εταιρείας Unisystems AEE -657 0 -657
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων που αναλογούν στους μετόχους της Unisystems AEE 48.436 16.812 65.248
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν (44,07%) 21.346 7.409 28.755

Πληρωμή στους προηγούμενους μετόχους 35.510
Άμεσα έξοδα που αφορούν την αγορά 69
Συνολικό τίμημα 35.579

Προκύπτουσα υπεραξία από την απόκτηση 6.824  
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• Έως την 30 Νοεμβρίου 2007 ο Όμιλος απέκτησε μέσω εξαγοράς επιπλέον ποσοστό 5,46% της εταιρείας 
Unisystems AEE ολοκληρώνοντας την απόκτηση κατά ποσοστό 100%. Το κόστος εξαγοράς του επιπλέον 
ποσοστού συμμετοχής  ανερχόταν σε € 4.413 χιλ. Τα στοιχεία του Ενεργητικού και Παθητικού της 
εξαγορασθείσας εταιρείας Unisystems AEE την 30/11/2007 ήταν : 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Λογιστικές Αξίες
Προσαρμογές 
εύλογης αξίας Εύλογες αξίες 

Ενσώματα πάγια 24.364 7.023 31.386
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 2.255 2.255
Διακριτικός Τίτλος "Unisystems" 0 15.297 15.297
Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 546 546
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 1.706 1.706
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία 1.098 1.098
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 31 31
Αποθέματα 5.353 5.353
Πελάτες 23.491 23.491
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία 0 0
Λοιπές απαιτήσεις 669 669
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 8.167 8.167
Σύνολο ενεργητικού 67.681 22.319 90.000

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 2.107 2.107
Επιχορηγήσεις 413 413
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 547 547
Προμηθευτές 10.399 10.399
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 6.635 6.635
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 0 0
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις 0 5.580 5.580
Δάνεια 575 575
Σύνολο υποχρεώσεων 20.675 5.580 26.255

Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων 47.005 16.739 63.745
Δικαιώματα μειοψηφίας εταιρείας Unisystems AEE -549,54 0 -549,54
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων που αναλογούν στους μετόχους της Unisystems AEE 46.456 16.739 63.195
Αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν (5,46%) 2.536 914 3.450

Πληρωμή στους προηγούμενους μετόχους 4.413
Άμεσα έξοδα που αφορούν την αγορά 0
Συνολικό τίμημα 4.413

Προκύπτουσα υπεραξία από την απόκτηση 963

Συνολική πληρωμή στους προηγούμενους μετόχους 76.856
Συνολικά άμεσα έξοδα που αφορούν την αγορά 313
Συνολικό τίμημα 77.170

Συνολική οριστική προκύπτουσα υπεραξία από την απόκτηση 11.504  
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29. Αναμορφώσεις Κονδυλίων προηγούμενης χρήσης / περιόδου   

 

Λόγω της κατανομής του τιμήματος εξαγοράς της εταιρείας Unisystems AEE προέκυψαν οι παρακάτω 
αναμορφώσεις στις δημοσιευμένες λογιστικές καταστάσεις του Ομίλου της 31ης Δεκεμβρίου 2007 και            
30 Ιουνίου 2007. 

Αναμορφώσεις στον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2007 : 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 
Αρχικώς 

Δημοσιευθέντα Αναμορφωθέντα Αναμορφώσεις
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα πάγια 48.568 50.772 2.204
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 38.084 37.656 (428)
Επενδύσεις σε ακίνητα 6.144 8.230 2.086
Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 202 202
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 2.952 2.952
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία 15.396 15.396
Λοιπές απαιτήσεις 314 314

111.660 115.522 3.862
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα 32.484 32.484
Πελάτες 183.890 183.890
Λοιπές απαιτήσεις 9.998 9.998
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω της Κατάστασης Αποτελεσμάτων 917 917
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 19.269 19.269
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 20.328 20.328

266.886 266.886
Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση 13.113 15.840 2.727
Σύνολο ενεργητικού 391.659 398.248 6.589
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο 34.093 34.093
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο 40.128 40.128
Λοιπά αποθεματικά 7.438 7.438
Αδιανέμητα κέρδη 148.334 149.355 1.021

229.993 231.014 1.021
Δικαιώματα μειοψηφίας 892 892
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 230.885 231.906 1.021
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις - 5.568 5.568
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 4.043 4.043
Επιχορηγήσεις 513 513
Λοιπές υποχρεώσεις 232 232

4.788 10.356 5.568
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές 54.709 54.709
Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα 15 15
Λοιπές υποχρεώσεις 35.128 35.128
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 8.989 8.989
Δάνεια 57.145 57.145

155.986 155.986
Σύνολο υποχρεώσεων 160.774 166.342 5.568
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 391.659 398.248 6.589

O ΟΜΙΛΟΣ
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Αναμορφώσεις στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων της περιόδου 01/01 - 30/06/2007 : 

 

Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ Σημείωση
Αρχικώς 

Δημοσιευθέντα Αναμορφωθέντα Αναμορφώσεις
Πωλήσεις 199.893 199.893
Κόστος Πωληθέντων (177.380) (177.380)
Μεικτό Κέρδος 22.512 22.512
Έξοδα διάθεσης (10.513) (10.513)
Έξοδα διοίκησης (12.178) (12.284) (106)
Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκμετάλλευσης (καθαρά) 1.671 1.671
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 1.492 1.386 (106)
Χρηματοοικονομικά έσοδα/ (έξοδα) - καθαρά 448 448
Αναλογία Κερδών Συνδεδεμένων Εταιρειών 231 231
Κέρδη προ φόρων 2.171 2.065 (106)
Φόρος εισοδήματος (9.429) (9.403) 26
Κέρδη/ (Ζημιές) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (7.258) (7.338) (79)

Καθαρό κέρδος/ (ζημιά) (7.258) (7.338) (79)

Κατανεμημένα σε:
Μετόχους της μητρικής (7.590) (7.631) (40)
Δικαιώματα μειοψηφίας 332 293 (39)

(7.258) (7.338) (79)

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 

 

Αναμορφώσεις στην Κατάσταση Ταμειακών Ροών της περιόδου 01/01 - 30/06/2007 : 

Δεν επηρεάστηκαν οι ταμειακές ροές του Ομίλου από την κατανομή του τιμήματος εξαγοράς της εταιρείας 
Unisystems Α.Ε.Ε. εκ του λόγου ότι η μείωση των κερδών προ φόρων αντισταθμίστηκε από την ισόποση 
αύξηση των αποσβέσεων. Στις ταμειακές ροές του Ομίλου της περιόδου 01/01/2007 έως 30/06/2007 έχει 
πραγματοποιηθεί αναμόρφωση στο κονδύλι των κερδών προ φόρων τα οποία πλέον παρουσιάζονται 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων μειοψηφίας ποσού ευρώ 292 χιλ. αναμορφώνοντας και το κονδύλι 
της μεταβολής των υποχρεώσεων ισόποσα.  

Έχει πραγματοποιηθεί αναμόρφωση στην κατάσταση αποτελεσμάτων της προηγούμενης συγκριτικής περιόδου 
του 2007. Έχει προστεθεί το κονδύλι «Λοιπά κέρδη / (ζημιές) καθαρά», το οποίο περιλαμβάνει αποτελέσματα 
από αποτίμηση διαθεσίμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων ύψους ευρώ 11 χιλ. στην Εταιρεία 
και τον Όμιλο, αναμορφώνοντας αντίστοιχα το κονδύλι της κατάσταση αποτελεσμάτων του Α εξαμήνου 2007 
«Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκμετάλλευσης (καθαρά)». 

Η αναμόρφωση στα ενσώματα πάγια, στις επενδύσεις σε ακίνητα, και στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία κατεχόμενα για πώληση συνολικού ύψους ευρώ 7.017 χιλ αφορά στην προσαρμογή σε εύλογες αξίες 
των ακινήτων της εξαγορασθείσας εταιρείας Unisystems A.E.E. ποσού ευρώ 7.080 χιλ αφενός μείον τις από 30 
Απριλίου 2007 πρόσθετες συσσωρευμένες  αποσβέσεις τους ποσού ευρώ 63 χιλ. 

Η αναμόρφωση στα άυλα περιουσιακά στοιχεία ποσού ευρώ (428) χιλ οφείλεται αφενός στην δημιουργία 
κονδυλίου στον ισολογισμό όπου αφορά στην αξία της εμπορικής επωνυμίας της εταιρείας Unisystems ποσού 
ευρώ 15.600 χιλ μείον τις από 30 Απριλίου 2007 συσσωρευμένες αποσβέσεις του ποσού ευρώ 347 χιλ. και 
αφετέρου στην προσαρμογή της υπεραξίας ποσού ευρώ (15.682) χιλ μετά την οριστικοποίηση της υπεραξίας 
όπου προέκυψε από την κατανομή του τιμήματος εξαγοράς της εταιρείας Unisystems. 
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Σχετικά με την αναμόρφωση του κονδυλίου της αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης ποσού ευρώ 5.568 
χιλ προέκυψε αφενός από την προσαρμογή των περιουσιακών στοιχείων της εξαγορασθείσας εταιρείας και 
αφετέρου από τις από 30 Απριλίου 2007 πρόσθετες αποσβέσεις αυτών. 

Η αναμόρφωση στα έξοδα διοίκησης και στον φόρο εισοδήματος ποσά ευρώ (106) χιλ και (26) χιλ αντίστοιχα 
στα συγκριτικά στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης της 30 Ιουνίου 2007 οφείλεται στις 
πρόσθετες αποσβέσεις των περιουσιακών στοιχείων της εξαγορασθείσας. Επιπλέον πραγματοποιήθηκε 
αναμόρφωση και στην κατάσταση αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου του 2008 λόγω της κατανομής του 
τιμήματος εξαγοράς της εταιρείας Unisystems A.E.E. Συγκεκριμένα τα έξοδα διοίκησης έχουν επιβαρυνθεί με 
πρόσθετες αποσβέσεις ποσού ευρώ 146 χιλ. με μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης λόγω πρόσθετης 
αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης όπου προέκυψε από τις πρόσθετες αποσβέσεις ποσού ευρώ 37 χιλ.        

  

30.  Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 
 
Τον Ιούλιο του 2008 η Γαλλική εταιρεία EDF-EN, θυγατρική του Ομίλου EDF και η Info-Quest A.E.B.E. 
ολοκλήρωσαν τις συμφωνίες για την ίδρυση κοινοπρακτικού (Joint Venture) σχήματος που θα 
δραστηριοποιηθεί στην ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην 
Ελλάδα.  
Η κοινοπραξία υλοποιείται με την ίδρυση κοινής επενδυτικής εταιρείας με την ονομασία "ΑΝΕΜΟΠΥΛΗ" 
ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε και μετοχικό κεφάλαιο ενός εκατομμυρίου (1.000.000) Ευρώ, στην οποία 
συμμετέχουν ισότιμα (50-50) οι δύο Όμιλοι μέσω των θυγατρικών τους εταιρειών EDF-EN Greece και της 
Quest Ενεργειακής αντίστοιχα. 
 
Η Εταιρεία έχει προχωρήσει σε πρόσκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης την 03/09/2008 όπου  θα συζητηθεί 
και η διανομή μερίσματος από φορολογηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων ύψους ευρώ 0,31 ανά μετοχή. 
 
Εντός του Ιουλίου του 2008 υποβλήθηκε αίτημα στην επιτροπή κεφαλαιαγοράς για την διαγραφή των μετοχών 
της θυγατρικής εταιρείας Unisystems από το χρηματιστήριο Αθηνών σε εκτέλεση της από 11.06.2008 σχετικής 
απόφασης της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων δεδομένου ότι μετά από την επιτυχή δημόσια 
πρόταση μοναδικός μέτοχος της θυγατρικής εταιρείας είναι η Εταιρεία Info-Quest Α.Ε.Β.Ε. 

Δεν προέκυψαν περαιτέρω σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία Ισολογισμού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




