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1. ΓΕΝΙΚΑ

1.1 Σκοπός σύνταξης του Πληροφοριακού Σηµειώµατος
Το παρόν Πληροφοριακό Σηµείωµα έχει σκοπό την πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού σχετικά
µε την απόσχιση του κλάδου «∆ιανοµής και Τεχνικής υποστήριξης προϊόντων Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών» (εφεξής «η Απόσχιση») της Εταιρείας «Quest Συµµετοχών Ανώνυµη
Εταιρεία» πρώην «Info-Quest Ανώνυµη Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία Προϊόντων και
Υπηρεσιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» (εφεξής ή «Quest Συµµετοχών Α.Ε.» ή «Quest
Α.Ε.» ή «Εταιρεία») και την εισφορά του στην κατά 100% θυγατρική εταιρεία «Info Quest
Technologies Ανώνυµη Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία Προϊόντων και Υπηρεσιών
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών», η επωνυµία της οποίας µεταβλήθηκε µε την από 16
∆εκεµβρίου 2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της από «RΑΙΝΒΟW SERVICES
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Υπηρεσίες Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών». (εφεξής ή «Info
Quest Technologies Α.Ε.Β.Ε.» ή «Απορροφώσα»).
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.3.12 του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών,
καθώς και τις σχετικές διατάξεις της υπ’αριθµ. 25- 17/07/2008 απόφασης του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.») «Για την απόσχιση κλάδου εταιρίας
της οποίας οι µετοχές είναι εισηγµένες στο Χ.Α. και ο οποίος αντιπροσωπεύει το 30% τουλάχιστον
του κύκλου εργασιών της κατά την τελευταία οικονοµική χρήση, η εκδότρια εταιρία υποχρεούται
στην έκδοση πληροφοριακού σηµειώµατος».
Η απόσχιση του κλάδου ολοκληρώνεται µε τη λήψη της εγκριτικής απόφασης της αρµόδιας αρχής,
στην οποία υπάγεται η αναδεχόµενη τον κλάδο εταιρεία.

1.2.

Υπεύθυνοι σύνταξης του Πληροφοριακού Σηµειώµατος

Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες µπορούν να απευθύνονται τις
εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, Αργυρουπόλεως 2α Καλλιθέα τηλ.
211 9994000, αρµόδιος ο κ. ∆ηµήτρης Παπαδιαµαντόπουλος, ∆ιευθυντής Χρηµατοοικονοµικής
∆ιαχείρισης. Το Πληροφοριακό Σηµείωµα είναι επίσης διαθέσιµο στην ιστοσελίδα του
Χρηµατιστηρίου Αθηνών, http://www.ase.gr, καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας,
http://www.quest.gr
Υπεύθυνος για τη σύνταξη του Πληροφοριακού ∆ελτίου και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει
είναι o κ. Μάρκος Μπιτσάκος, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρείας,, Αργυρουπόλεως 2α Καλλιθέα
τηλ. 211 9994000.
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2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ

2.1

Περιγραφή της διαδικασίας απόσχισης του κλάδου

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας «Quest Συµµετοχών Α.Ε.» αποφάσισε στις 29
Σεπτεµβρίου 2010 την απόσχιση του κλάδου «∆ιανοµής και Τεχνικής υποστήριξης προϊόντων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» και την εισφορά του στην κατά 100% θυγατρική εταιρεία
«Info Quest Technologies Α.Ε.Β.Ε.», πρώην «RAINBOW SERVICES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ –
Υπηρεσίες Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών». Αντίστοιχα, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
«Info Quest Technologies A.E.Β.Ε.» αποφάσισε στις 29 Σεπτεµβρίου 2010 την απορρόφηση του
ανωτέρω κλάδου της Εταιρείας «Quest Συµµετοχών Α.Ε.».
Τα κύρια αντικείµενα δραστηριότητας της «Quest Συµµετοχών A.E.» από την ίδρυσή της είναι η
εµπορία και παραγωγή προϊόντων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών καθώς και η παροχή
υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης. Κατά τη διάρκεια των ετών η Εταιρεία προέβη στην ίδρυση
θυγατρικών και σε εξαγορές άλλων εταιρειών, µε συναφές ή και διαφορετικό αντικείµενο
δραστηριότητας, τις οποίες κατέχει ως θυγατρικές και ως συνδεδεµένες. Επίσης η Εταιρεία κατέχει
ένα σοβαρό χαρτοφυλάκιο ακινήτων περιουσιακών στοιχείων σε οικόπεδα και κτίρια που
αποκτήθηκαν είτε έµµεσα από τις εξαγορές θυγατρικών εταιρειών, είτε άµεσα από προσθήκες της
ιδίας. Με σκοπό τη βελτίωση της οργανωτικής δοµής τόσο της Εταιρείας, αλλά και του Οµίλου της
«Quest Συµµετοχών Α.Ε.» αποφασίστηκε ότι ο εµπορικός κλάδος αυτής θα πρέπει να λειτουργήσει
µη πλήρη αυτονοµία µέσω της απόσχισης και εισφοράς του στην «Info Quest Technologies
Ανώνυµη Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία Προϊόντων και Υπηρεσιών Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών».
Ο εν λόγω κλάδος είναι ήδη λειτουργικά και οργανωτικά ανεξάρτητος και παρακολουθείται
λογιστικά ως αυτόνοµη µονάδα (επιχειρηµατικός τοµέας) στα βιβλία της Εταιρείας. Η Εταιρεία µετά
την εισφορά του κλάδου στην 100% θυγατρική της εταιρεία θα µετατραπεί σε εταιρεία συµµετοχών
και θα περιορίσει τη δραστηριότητά της σε συµµετοχές σε άλλες εταιρείες (θυγατρικές, συνδεδεµένες
και λοιπές συµµετοχές), στην εκµετάλλευση των ακινήτων της, καθώς και στην παροχή
συµβουλευτικών και διοικητικών υπηρεσιών προς τις θυγατρικές της εταιρείες.
Σηµειώνεται ότι η απόσχιση του εν λόγω κλάδου και η εισφορά του στην Απορροφώσα, δεν
µεταβάλει ουδόλως τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση του Οµίλου, καθότι τα µεγέθη του
αποσχισθέντος κλάδου συµπεριλαµβάνονται ήδη στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της
Εταιρείας.
Η Έκτακτη εξ΄ αναβολής Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας που συγκλήθηκε στις 17
Ιανουαρίου 2011 (λόγω έλλειψης της απαιτούµενης από τον κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο 22 του
Καταστατικού της Εταιρείας απαρτίας των 2/3 του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 23 ∆εκεµβρίου 2010), αποδεχόµενη την από 29 Σεπτεµβρίου
2010 σχετική εισήγηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, αποφάσισε µεταξύ άλλων την απόσχιση του
κλάδου «∆ιανοµής και Τεχνικής υποστήριξης προϊόντων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» και
την εισφορά του στην εταιρεία «Info Quest Technologies Α.Ε.Β.Ε.».
Στην εν λόγω Γενική Συνέλευση συµµετείχαν µέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 76,60% του
µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Η απόφαση για την απόσχιση του ανωτέρω κλάδου ελήφθη µε
πλειοψηφία του 100% των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στην Γενική Συνέλευση. Επιπλέον στην
ίδια Έκτακτη εξ΄αναβολής Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε και η αλλαγή επωνυµίας της Εταιρείας
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από «Info-Quest Ανώνυµη Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία Προϊόντων και Υπηρεσιών
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» σε «Quest Συµµετοχών Ανώνυµη Εταιρεία» και διακριτικό
τίτλο «Quest Holdings»
Η απόσχιση, εισφορά και απορρόφηση του κλάδου «∆ιανοµής και Τεχνικής υποστήριξης προϊόντων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1-5
του Ν. 2166/1993. Η λογιστική κατάσταση του αποσχιζόµενου κλάδου είναι αυτή της 30/9/2010 που
παρατίθεται στο παρόν Πληροφοριακό Σηµείωµα και περιλαµβάνει τα περιουσιακά στοιχεία και τις
υποχρεώσεις που αφορούν τον αποσχιζόµενο κλάδο.
Σηµειώνεται ότι λόγω της αναδοχής του εν λόγω κλάδου από την «Info Quest Technologies
Α.Ε.Β.Ε.», το µετοχικό κεφάλαιο της τελευταίας θα αυξηθεί κατά το ποσό των € 46.634.800,
(€46.623.455,61 η Καθαρή Θέση του εισφερόµενου κλάδου και € 11.344,39 µε καταβολή µετρητών)
µε την έκδοση 630.200 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας € 74 η κάθε µία.
Οι µετοχές που θα εκδώσει η «Info Quest Technologies Α.Ε.Β.Ε.» λόγω της αναδοχής του κλάδου
θα δοθούν στο σύνολο τους ως αντάλλαγµα στην αποσχίζουσα και εισφέρουσα τον κλάδο «Quest
Συµµετοχών Ανώνυµη Εταιρεία».
Η απόσχιση του ανωτέρω κλάδου και η απορρόφησή του από την 100% θυγατρική της Εταιρείας
«Info Quest Technologies Α.Ε.Β.Ε.» ολοκληρώνεται µε τη λήψη της εγκριτικής απόφασης της
αρµόδιας αρχής στην οποία υπάγεται η αναδεχόµενη τον κλάδο εταιρεία.

2.2 Περιγραφή του αποσχισθέντος κλάδου. Οικονοµικά στοιχεία της Quest Συµµετοχών Α.Ε.
πριν και µετά την απόσχιση του κλάδου
Ο κλάδος της «∆ιανοµής και Τεχνικής υποστήριξης προϊόντων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών»
αποτελεί την κύρια εµπορική δραστηριότητα της Εταιρείας.
Η Εταιρεία, µέσω του προς απόσχιση κλάδου, αποτελεί το µεγαλύτερο διανοµέα προϊόντων
πληροφορικής µε το πλέον εκτενές, εξουσιοδοτηµένο δίκτυο συνεργατών. Η Εταιρεία επιπλέον
συνεργάζεται µε όλους τους κορυφαίους διεθνείς κατασκευαστές συστηµάτων, λογισµικού,
περιφερειακών και εξαρτηµάτων της διεθνούς αγοράς, προσφέροντας στην επιχείρηση και στον
Έλληνα καταναλωτή µια πλούσια γκάµα προϊόντων & λύσεων της αγοράς.
Η «Quest Συµµετοχών Α.Ε.» επενδύει συνεχώς και σε υποδοµές διαχείρισης της εφοδιαστικής
αλυσίδας (ISO, διαδικασίες, logistics, διαχείριση αποθεµάτων, σύγχρονους αποθηκευτικούς χώρους,
ηλεκτρονικό σύστηµα παραγγελιοληψίας κ.ά.) εξασφαλίζοντας ότι κάθε προϊόν φθάνει στον πελάτη
σε άριστη κατάσταση, µέσω απλών αυτοµατοποιηµένων διαδικασιών, µε τον πιο γρήγορο τρόπο,
στην πιο ανταγωνιστική τιµή.
Η Εταιρεία διαθέτοντας οργανωµένο & εξειδικευµένο Τεχνικό Τµήµα πιστοποιηµένο από τους
κορυφαίους κατασκευαστές προσφέρει σήµερα το µεγαλύτερο και πλέον ποιοτικό εύρος υπηρεσιών
τεχνικής υποστήριξης στην αγορά, εξασφαλίζει τη βέλτιστη λειτουργία κάθε προϊόντος ή λύσης που
προωθεί, καλύπτοντας τις ανάγκες τόσο του µεµονωµένου χρήστη όσο και της µεγάλης επιχείρησης
και οργανισµού.
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Πιο συγκεκριµένα ο ανωτέρω κλάδος αποτελείται από τους εξής επιµέρους επιχειρηµατικούς τοµείς:

•

∆ιανοµή προϊόντων πληροφορικής σε µεταπωλητές (τρίτους):
Αφορά τη χονδρική πώληση προϊόντων & εµπορευµάτων πληροφορικής σε µεταπωλητές
(καταστήµατα και αλυσίδες).

•

∆ιανοµή προϊόντων πληροφορικής σε µεταπωλητές του δικτύου U-You της Εταιρείας:

Πρόκειται για χονδρική πώληση προϊόντων και εµπορευµάτων κυρίως πληροφορικής και
τηλεπικοινωνιών στο δίκτυο µεταπωλητών της Εταιρείας µε επωνυµία U. Σηµειώνεται ότι η Εταιρεία
σήµερα διαθέτει σε όλη την Ελλάδα 75 σηµεία πώλησης του δικτύου U.
•

Πώληση προϊόντων πληροφορικής σε µεγάλους πελάτες:

Αναφέρεται στη διάθεση προϊόντων πληροφορικής σε µεγάλους εταιρικούς τελικούς πελάτες
(direct sales).
•

Πώληση προϊόντων πληροφορικής και τεχνολογίας µέσω του ηλεκτρονικού καταστήµατος
(www.you.gr):

Το ηλεκτρονικό κατάστηµα U (http://www.you.gr) δηµιουργήθηκε το 2006 και απευθύνεται σε
ιδιώτες και επιχειρήσεις παρέχοντας προϊόντα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, αλλά και
υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης.
•

Παραγωγή του Quest PC:

Από το 1991 που ξεκίνησε η κατασκευή τους και η διάθεσή τους στην αγορά, οι υπολογιστές
Quest αποτελούν ένα από τα πλέον επιτυχηµένα και αναγνωρίσιµα προϊόντα της Ελληνικής αγοράς
πληροφορικής.
•

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (In-house και field service):

Πρόκειται για το τµήµα επισκευών (service) της Εταιρείας που καλύπτει κυρίως εγγυήσεις
προϊόντων και εµπορευµάτων, παρέχει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης σε ιδιώτες και επιχειρήσεις ή
ακόµα και µέσω συµβολαίων παρέχεται τεχνική υποστήριξη στον χώρο του πελάτη (field service).
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Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι λογιστικές καταστάσεις του αποσχισθέντος κλάδου
«∆ιανοµής και Τεχνικής υποστήριξης προϊόντων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» και τα
οικονοµικά µεγέθη της Εταιρείας πριν και µετά από την απόσχιση του ανωτέρου κλάδου µε
ηµεροµηνία 30/09/2010 :
30.09.2010

(Ποσά σε χιλ. ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώµατα πάγια στοιχεία
Λοιπά ασώµατα πάγια στοιχεία
Επενδύσεις σε θυγατρικές
∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις

Πριν την απόσχιση

InfoQuest A.E.B.E.

Αποσχιζόµενος κλάδος

Μετά την απόσχιση

Κλάδος «∆ιανοµής και
Τεχνικής υποστήριξης
προϊόντων
Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών»

Quest Συµµετοχών
Α.Ε.

42.233
916
79.557
9.492
6.266

1.090
916
1.651

41.142
127.670
9.492
4.615

138.463

3.657

182.919

10.787
49.362

10.787
48.228

1.134

169
13.083
2.462

-

169
13.083
2.462

75.863

59.015

16.848

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

214.326

62.672

199.767

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο
Λοιπά αποθεµατικά
Αδιανέµητα κέρδη
Ίδιες µετοχές
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

34.093
40.128
11.981
108.080
(163)
194.120

46.623
1.490
48.113

34.093
40.128
11.981
108.080
(163)
194.120

871
81

773
-

98
81

952

773

179

19.167
87

13.699
87

5.469
0
0

19.254

13.786

5.469

20.206

14.559

5.647

214.326

62.672

199.767

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέµατα
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω της
Κατάστασης Αποτελεσµάτων
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

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

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα
∆άνεια

Σύνολο υποχρέωσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρέωσεων
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Ο λογαριασµός «Επενδύσεις σε θυγατρικές» µε υπόλοιπο € 79.557 χιλ. πριν την απόσχιση,
διαµορφώνεται σε € 127.670 χιλ. µετά την απόσχιση καθώς προσαυξάνεται µε την αξία της καθαρής
θέσης του αποσχιζόµενου κλάδου, µε βάση τα ∆ιεθνή λογιστικά πρότυπα χρηµατοοικονοµικής
αναφοράς, η οποία ανέρχεται σε € 48.113 χιλ.
Το ποσό € 1.490 χιλ στο κονδύλι «Λοιπά αποθεµατικά» του αποσχιζόµενου κλάδου αφορά τη
διαφορά που έχει προκύψει από τη µετατροπή του ισολογισµού µετασχηµατισµού του κλάδου από
ΕΓΛΣ σε ∆ΛΠ για τους σκοπούς του παρόντος Πληροφοριακού Σηµειώµατος.

2.2.1 Ανάλυση βασικών κονδυλίων της Εταιρείας πριν την απόσχιση του κλάδου

Ενσώµατα πάγια
Τα ενσώµατα πάγια της Εταιρείας πριν την απόσχιση αναλύονται ως εξής :
Ενσώµατα Πάγια 30.09.2010

Αξία κτήσης

Συσσωρευµένες
Αναπόσβεστη αξία
Αποσβέσεις

(Ποσά σε χιλ. ευρώ)
Οικόπεδα & Κτίρια
Μεταφορικά µέσα & µηχ/κός εξοπλισµός
Έπιπλα και εξαρτήµατα

46.115
1.655
8.252

6.769
1.161
5.860

39.346
494
2.392

Σύνολο Ενσώµατων Παγίων

56.022

13.789

42.233

Αύλα περιουσιακά στοιχεία
Τα Αύλα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας πριν την απόσχιση ποσού € 916 χιλ. αναφέρονται στην
αναπόσβεστη αξία λογισµικών προγραµµάτων.
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Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες
Οι επενδύσεις της Εταιρείας σε θυγατρικές εταιρείες ανήλθαν στις 30.9.2010 σε € 79.557 χιλ. και
αναλύονται ως ακολούθως :
Επωνυµία

Χώρα
Κόστος κτήσης
Αποµείωση
εγκατάστασης συµµετοχής

(Ποσά σε χιλ. ευρώ)
30.09. 2010
UNISYSTEMS A.E.
ACS A.E.E.
UNITEL HELLAS A.E.
ISQUARE A.E.
U - YOU A.E.
QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.
RAINBOW SERVICES A.E.
ISTORM Ε.Π.Ε.

Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα

76.078
20.045
23.619
60
60
8.607
408
57
128.934

28.042
21.334
49.377

Αξία
Ισολογισµού

% Ποσοστό
συµµετοχής

48.036
20.045
2.285
60
60
8.607
408
57
79.557

100,00%
99,68%
100,00%
100,00%
100,00%
55,00%
100,00%
100,00%

∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία της Εταιρείας πριν την απόσχιση του
κλάδου ανήλθαν στις 30.9.2010 σε € 9.492 χιλ. και αναλύονται ως ακολούθως :

∆ιαθέσιµα προς πώληση
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 30.09.2010

Αξία κτήσης

Αποµειώσεις

Αναπόσβεστη αξία

(Ποσά σε χιλ. ευρώ)
MEDEX A.E.
A.C. & E. Hellas A.E.
Ιάσων Πληροφορική Α.Ε.
Cosmos Business Systems Α.Ε.
ΤΕΚΑ Systems Α.Ε.
Πάρκο Υψηλής Τεχνολογίας Ακρόπολις
Effect Εφαρµογές Πληροφορικής Α.Ε.
Ι.Ν.Α. Α.Ε.
Στέγη Ελληνικής Βιοµηχανίας
Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε.
Catalyst fund
Σύνολο

1.044
1.734
1.871
742
4.344
71
773
139
50
6
789

1.044
(796)
(632)
491
690
5
408
55
30
779

2.531
2.503
252
3.654
66
365
84
21
6
10

14.315

4.823

9.492

Σηµειώνεται ότι οι ανωτέρω συµµετοχές της Εταιρείας δεν αποτελούν κονδύλι του αποσχιζόµενου
κλάδου και παραµένουν στην Εταιρεία καθώς δεν αποτελούν τµήµα της εµπορικής δραστηριότητας.
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Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Οι πελάτες και οι λοιπές απαιτήσεις της Εταιρείας πριν την απόσχιση του κλάδου αναλύονται ως
ακολούθως :
Πελάτες και Λοιπές απαιτήσεις
30.09.2010
(Ποσά σε χιλ. ευρώ)
Εµπορικοί πελάτες
Προκαταβολές
Έξοδα εποµένων χρήσεων (προπληρωµές)
∆εδουλευµένα έσοδα
Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης
Σύνολο

58.480
2.901
142
(327)
(11.833)
49.362

Αποθέµατα
Τα αποθέµατα την 30/09/2010 ανήρθαν σε καθαρό ποσό ύψους € 10.787 χιλ και αναλύονται
παρακάτω :
Αποθέµατα 30.09.2010
(Ποσά σε χιλ. ευρώ)

Αξία κτήσης

Αποµειώσεις

Καθαρή αξία

Πρώτες και βοηθητικές ύλες
Έτοιµα προϊόντα
Εµπορεύµατα

987
96
10.464

216
0
544

770
96
9.920

Σύνολο

11.547

760

10.787

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις
Οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις ύψους 13.083 χιλ. αφορούν σχεδόν στο σύνολο τους στην
καταβολή φόρου 5% προερχόµενου από σχηµατισµό αποθεµατικού από την πώληση της Q
Telecommunication το 2006. Το ανωτέρω ποσό αποτελεί φορολογική απαίτηση, καθώς θα
συµψηφιστεί µε το φόρο που θα προκύψει σε περίπτωση µελλοντικής διανοµής των κερδών που
έχουν προκύψει από την πώληση αυτή και έχουν παραµείνει ως αδιανέµητα κέρδη στα βιβλία της
Εταιρείας.
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Προµηθευτές
Οι προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις την 30/09/2010 αναλύονται ως ακολούθως:
Προµηθευτές και Λοιπές υποχρεώσεις 30.09.2010
(Ποσά σε χιλ. ευρώ)
Προµηθευτές
∆εδουλευµένα έξοδα
Ασφαλιστικοί οργανισµοί και λοιποί φόροι/ τέλη
Προκαταβολές πελατών
Έσοδα εποµένων χρήσεων
Λοιπές υποχρεώσεις

11.975
1.273
2.708
584
129
2.498

Σύνολο

19.167

2.2.2 Ανάλυση βασικών κονδυλίων του αποσχιζόµενου κλάδου
Ενσώµατα πάγια
Τα ενσώµατα πάγια του αποσχιζόµενου κλάδου αναλύονται ως εξής:
Ενσώµατα Πάγια 30.09.2010

Αξία κτήσης

Συσσωρευµένες
Αναπόσβεστη αξία
Αποσβέσεις

(Ποσά σε χιλ. ευρώ)
Οικόπεδα & Κτίρια
Μεταφορικά µέσα & µηχ/κός εξοπλισµός
Έπιπλα και εξαρτήµατα

195
454
5.065

30
340
4.253

165
114
812

Σύνολο Ενσώµατων Παγίων

5.713

4.623

1.090

Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Τα Άυλα περιουσιακά στοιχεία του αποσχιζόµενου κλάδου ποσού € 916 χιλ. αναφέρονται στην
αναπόσβεστη αξία λογισµικών προγραµµάτων.
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Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Οι πελάτες και λοιπές απαιτήσεις του αποσχιζόµενου κλάδου αναλύονται ως εξής :
Πελάτες και Λοιπές απαιτήσεις
30.09.2010
(Ποσά σε χιλ. ευρώ)
Εµπορικοί πελάτες
Προκαταβολές
Έξοδα εποµένων χρήσεων (προπληρωµές)
∆εδουλευµένα έσοδα
Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης

57.188
2.803
71
(2)
(11.833)

Σύνολο

48.228

Αποθέµατα
Τα αποθέµατα του αποσχιζόµενου κλάδου αφορούν το σύνολο των αποθεµάτων της Εταιρείας πριν
την απόσχιση και αναλύονται ως ακολούθως:
Αποθέµατα 30.09.2010
(Ποσά σε χιλ. ευρώ)

Αξία κτήσης

Αποµειώσεις

Καθαρή αξία

Πρώτες και βοηθητικές ύλες
Έτοιµα προϊόντα
Εµπορεύµατα

987
96
10.464

216
0
544

770
96
9.920

Σύνολο

11.547

760

10.787

Προµηθευτές
Οι προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις του κλάδου που αποσχίζεται αναλύονται ως ακολούθως:
Προµηθευτές και Λοιπές υποχρεώσεις 30.09.2010
(Ποσά σε χιλ. ευρώ)
Προµηθευτές
∆εδουλευµένα έξοδα
Ασφαλιστικοί οργανισµοί και λοιποί φόροι/ τέλη
Προκαταβολές πελατών
Έσοδα εποµένων χρήσεων
Λοιπές υποχρεώσεις

11.825
1.131
584
123
35

Σύνολο

13.699
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2.3 Αποτίµηση αποσχισθέντος κλάδου
Ως ηµεροµηνία κατάρτισης του ισολογισµού απόσχισης ορίσθηκε η 30η Σεπτεµβρίου 2010.
Για την πραγµατοποίηση της εισφοράς του κλάδου «∆ιανοµής και Τεχνικής υποστήριξης προϊόντων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» έγινε ο κατά Ν.2166/93 έλεγχος της λογιστικής αξίας των
περιουσιακών στοιχείων του εισφερόµενου κλάδου της Εταιρείας, καθώς και η σύνταξη των
σχετικών εκθέσεων από τον Ορκωτό Ελεγκτή -Λογιστή κ. Στυλιανός Μ. Ξενάκης (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ.
11541, της ανώνυµης εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών «Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές»,
Φωκίωνος Νέγρη 3 Αθήνα, τηλ. 2108691100). Ο διορισµός του ανωτέρω Ορκωτού Ελεγκτή –
Λογιστή έγινε βάσει της από 29 Σεπτεµβρίου 2010 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
Εταιρείας.
Η καθαρή θέση του αποσχισθέντος κλάδου που διαπιστώθηκε και αναφέρεται στις από 03/11/2010
εκθέσεις του ανωτέρου ορκωτού ελεγκτή ανέρχεται σε ποσό € 46.623 χιλ και αναλύεται ως εξής:

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΑΠΟΣΧΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ
(Ποσά σε χιλ. ευρώ)
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Κυκλοφορούν ενεργητικό
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΑΠΟΣΧΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ

30.09.2010
1.754
59.308
61.062
773
13.665
14.439
46.623

Η Έκθεση Ελέγχου της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του εισφερόµενου κλάδου του
ως άνω Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή παρατίθεται στο Παράρτηµα 1 του παρόντος Πληροφοριακού
Σηµειώµατος.

2.4 Επίδραση στα αποτελέσµατα του Οµίλου και της Εταιρείας και τη µερισµατική πολιτική
της για την πρώτη µετά την απόσχιση χρήση
Η εταιρεία «Info Quest Technologies Α.Ε.Β.Ε.» είναι 100% θυγατρική της Εταιρείας «Quest
Συµµετοχών Α.Ε.» και ενοποιείται στον Όµιλο µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης, συνεπώς τα
ενοποιηµένα αποτελέσµατα του Οµίλου δεν θα επηρεαστούν από την απόσχιση του κλάδου
«∆ιανοµής και Τεχνικής υποστήριξης προϊόντων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών».
Σε επίπεδο Εταιρείας θα υπάρχει επίδραση, καθώς µετά την ολοκλήρωση της απόσχισης τα έσοδα
της Εταιρείας θα προέρχονται κατά συντριπτική πλειοψηφία από µερίσµατα, µισθώµατα ακινήτων
και παροχή διοικητικών και συµβουλευτικών υπηρεσιών προς τις θυγατρικές της.
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∆εν µπορεί να καθορισθεί η µερισµατική πολιτική της Εταιρείας για την πρώτη από την απόσχιση
του κλάδου χρήση, καθώς αυτή θα είναι αποτέλεσµα του επενδυτικού σχεδιασµού και των
αποτελεσµάτων της Εταιρείας. Επισηµαίνεται ωστόσο, ότι το ενδεχόµενο προς διανοµή µέρισµα που
θα αντιστοιχεί στα αποτελέσµατα της εταιρείας «Info Quest Technologies Α.Ε.Β.Ε.» µετά την
απόσχιση του κλάδου, πιθανόν να διανεµηθεί στους µετόχους της Εταιρείας µε υστέρηση ενός έτους,
όταν δηλαδή εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Quest Συµµετοχών Α.Ε..
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Α.Ε.
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3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

3.1 Γενικές πληροφορίες
Η Εταιρεία συστήθηκε αρχικά ως Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης το 1981 µε την επωνυµία
“INFO-QUEST Ε.Π.Ε.”. Στη συνέχεια, το Νοέµβριο του 1985 (ΦΕΚ3453/06.11.85) ιδρύθηκε η Α.Ε.
η οποία ανέλαβε όλες τις δραστηριότητες της ΕΠΕ µε την επωνυµία αρχικά «INFO-QUEST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ,
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ».
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 28/06/2002 (ΦΕΚ10166/04.10.02), η
επωνυµία της εταιρείας είναι «INFO-QUEST Ανώνυµη Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία
Προϊόντων και Υπηρεσιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» και µε διακριτικό τίτλο «InfoQuest A.E.B.E.».
Επιπλέον, σύµφωνα µε την από 17 Ιανουαρίου 2011 απόφαση της Έκτακτης εξ΄αναβολής Γενικής
Συνέλευσης των µετόχων, η Εταιρεία µετονοµάσθηκε σε «Quest Συµµετοχών Ανώνυµη Εταιρεία».
Η Εταιρεία έχει την έδρα της στο ∆ήµο Καλλιθέας Αττικής στην οδό Αργυρουπόλεως 2Α (Τ.Κ. 176
76, τηλέφωνο 211-9994000, web site: www.quest.gr) και είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο
Ανωνύµων Εταιριών µε αριθµό 5419/06/Β/86/02. Η διάρκειά της έχει ορισθεί σε 50 χρόνια και λήγει
το έτος 2035.
Η Εταιρεία είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών από το 1998, στον κλάδο εµπορίας
ηλεκτρονικών υπολογιστών και είναι στην κατηγορία της µεσαίας και µικρής κεφαλαιοποίησης.
Ο σκοπός της Εταιρείας βάσει του κωδικοποιηµένου καταστατικού της παρατίθεται στο κεφάλαιο 3.6
του παρόντος Πληροφοριακού Σηµειώµατος.
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Οι Κωδικοί Αριθµοί δραστηριότητας της Εταιρείας είναι οι εξής:
Κωδικός ΚΑ∆
26201100

∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ

26201500

∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ

35111003
41201000
41202000
41203000

∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ
∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ
∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ
∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ

41204000

∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ

46511000
46521100
47413100
47423200
53200000
58295000

ΚΥΡΙΑ
∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ
∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ
∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ
∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ
∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ

61201101

∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ

62021000
62022000
62023000
62091000
68201100

∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ
∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ
∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ
∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ
∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ

68201200

∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ

73111900
77331200

∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ
∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ

79903900

∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ

82110000
82991901
82991902
82991903
95111000
95121000

ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ
∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ
∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ
∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ
∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ
∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ

Περιγραφή
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ, ΒΑΡΟΥΣ
<= 10 KG, ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ "LAPTOP" ΚΑΙ "NOTEBOOK'· ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ (PDA) ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ, ΕΙΤΕ
ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ Η ∆ΕΝ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΣΤΟ Ι∆ΙΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΜΙΑ Η ∆ΥΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΥΠΟΥΣ
ΜΟΝΑ∆ΩΝ: ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΜΝΗΜΗΣ, ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ, ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΞΟ∆ΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ,
ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ)
ΧΟΝ∆ΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΧΟΝ∆ΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΑΛΛΕΣ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α∆ΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ, ΠΟΥ ΑΜΕΙΒΕΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΩΝ, ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ, ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ, ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ
ΣΥΝ∆ΕΣΕΩΝ, ΚΟΙΝΗΣ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΚΛΠ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ (HARDWARE) ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΟΥ ∆ΕΝ
ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ Π.∆.Κ.Α.
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΕΝΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΚΟΚΑΡΤΩΝ, ΤΗΛΕΚΑΡΤΩΝ, ΚΑΡΤΩΝ INTERNET, ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ,
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΚΟΚΑΡΤΩΝ, ΤΗΛΕΚΑΡΤΩΝ, ΚΑΡΤΩΝ INTERNET, ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ,
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΤΟΥΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

3.2 Σύντοµο ιστορικό

Το 1981 ιδρύεται η INFO-QUEST Ε.Π.Ε. Το 1985, σε συνέχεια της ανωτέρω εταιρείας η οποία
λύθηκε τον Ιανουάριο του 1993, ιδρύεται η Info-Quest Α.Ε.Β.Ε. µε µετόχους τον κ. Θεόδωρο Φέσσα
(κατά 70%) και τη σύζυγό του κ. Ευτυχία Κουτσουρέλη (κατά 30%). Η ίδρυση της εταιρείας
προηγήθηκε της εκρηκτικής ανάπτυξης στην αγορά των µικροϋπολογιστών, µε αποτέλεσµα η InfoQuest να έχει έγκαιρα οργανωθεί έτσι ώστε κατά τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της να πετύχει
σηµαντικούς ρυθµούς ανόδου του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας της. Το 1990 η εταιρεία
αναδεικνύεται ως η κορυφαία ελληνική εταιρία πληροφορικής, µε πολλές διακρίσεις στο ενεργητικό
της.
Η Info-Quest, υπήρξε από τις πρώτες ελληνικές εταιρείες πληροφορικής που εφάρµοσε αποκλειστικά
τη διανοµή των προϊόντων που αντιπροσώπευε µέσω δικτύου µεταπωλητών. Ήταν η εταιρεία που
από το 1985 καθιέρωσε στις πρώτες θέσεις της Ελληνικής αγοράς προϊόντα, όπως οι εκτυπωτές
STAR και οι υπολογιστές TULIP, επιτυγχάνοντας µερίδιο αγοράς για τα προϊόντα αυτά κατά πολύ
ανώτερο των άλλων χωρών.
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Τον Οκτώβριο του 1991, κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά ο Η/Υ QUEST που κατασκευάζει η
Info-Quest, ο οποίος σύντοµα καθιερώνεται σαν ένα ποιοτικό προϊόν µε ανταγωνιστική τιµή και
εξαιρετική τεχνική υποστήριξη. Το αποτέλεσµα είναι να αναδειχτεί best seller της ελληνικής αγοράς,
κατακτώντας σηµαντικό µερίδιο. Σηµαντικός είναι και ο αριθµός των Η/Υ QUEST που πουλήθηκαν
σε χώρες του εξωτερικού.
Το 1992 ιδρύεται η QUEST ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΒΕΕ προκειµένου να προωθηθούν οι
δραστηριότητες της Info-Quest και όλων των θυγατρικών εταιριών της στην Βόρεια Ελλάδα και να
εξασφαλισθεί η προοπτική εξάπλωσης στον ευρύτερο Βαλκανικό χώρο. Τον Αύγουστο του 2001
έγινε η συγχώνευση µε απορρόφηση της QUEST ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ από την Info-Quest και η
µετατροπή της σε υποκατάστηµα.
Το 1993 ιδρύεται η Q-PHONE ΑΕ που δραστηριοποιείται σαν ένας από τους έξι εµπορικούς
συνεργάτες της PANAFON. Η ίδρυση της Q-PHONE AE σηµατοδοτεί την είσοδο του Οµίλου
QUEST στο χώρο της κινητής τηλεφωνίας που παρουσιάζει σηµαντική ανάπτυξη µε ικανοποιητικές
προοπτικές στη χώρα µας. Η Q-PHONE συγχωνεύθηκε µε την PALMAFONE στις αρχές του 1998
και µετονοµάστηκε σε UNIFON AE. Οι µετοχές της UNIFON AE εισήχθησαν στο Χρηµατιστήριο
Αθηνών τον Αύγουστο του 1999, ενώ εντός του 2001 η εταιρεία απορροφήθηκε από την
VODAFONE.
Το 1994 η Info-Quest συµµετέχει στη DECISION AE, αποκτώντας έτσι πρόσβαση στην αγορά των
ολοκληρωµένων έργων πληροφορικής µεγάλης κλίµακας, ενώ από το 1998 κατέχει το 100% της
εταιρείας.
Από το 1995 η Εταιρεία λειτουργεί στις ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις της, συνολικής
επιφάνειας 7.734 τ.µ. επί της οδού Αλ. Πάντου 25-27, Καλλιθέα. Το 2000 επεκτάθηκε και στα
Α
ιδιόκτητα γραφεία της στο κτίριο επί της οδού Αργυρουπόλεως 2 στην Καλλιθέα, συνολικής
επιφάνειας 2.474 τ.µ.
Το 1996 η Εταιρεία πιστοποιήθηκε κατά ISO 9001 για τη γραµµή παραγωγής, τον ποιοτικό έλεγχο,
τη διαχείριση και διακίνηση εµπορευµάτων, την τεχνική υποστήριξη, καθώς και το σχεδιασµό
προϊόντων και συστηµάτων.
Τον Ιούλιο του 1996, η Info-Quest εισέρχεται και στο δυναµικά αναπτυσσόµενο χώρο του Internet.
Μέσω της θυγατρικής της εταιρείας COM-QUEST ΑΕ αποκτά την πλειοψηφία του µετοχικού
κεφαλαίου της HELLAS ON LINE AE (HOL) που είναι από τους µεγαλύτερους παροχείς υπηρεσιών
Internet στην Ελλάδα. Η COMQUEST απορρόφησε την HELLAS ON LINE τον Σεπτέµβριο του
2000. Στις 23/05/2002 το σύνολο των µετοχών που κατείχε η Info-Quest µεταβιβάσθηκε στην
τράπεζα EFG EUROBANK ERGASIAS.
Το ∆εκέµβριο του 1998, η Εταιρεία προέβη σε αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου µε δηµόσια
εγγραφή και ταυτόχρονη εισαγωγή της στην Παράλληλη αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών.
Εντός του 1999, η Info-Quest επελέγη ως κύριος ανάδοχος για την προµήθεια και εγκατάσταση του
Ολοκληρωµένου Συστήµατος Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (ΟΑΣΗΣ) στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Η
Decision Systems Integration (θυγατρική κατά 100% της Info-Quest) ανέλαβε τη διοίκηση του έργου,
την προσαρµογή των εφαρµογών και την ολοκλήρωση και παράδοση σε κανονική λειτουργία του
συστήµατος ΟΑΣΗΣ.
Τον Απρίλιο του 1999, η Info-Quest απέκτησε µέσω του Χρηµατιστηρίου το 15,84% της εισηγµένης
στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, εταιρείας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕΒΕ
(ERGODATA S.A.), το οποίο σταδιακά έφθασε στο 34%. Τον Αύγουστο του 2001 ολοκληρώθηκε η
συγχώνευση µε απορρόφηση της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ από την Info-Quest.
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Το ∆εκέµβριο του 2000, η Info-Quest επέκτεινε τη δραστηριότητά της στις τηλεπικοινωνιακές
υποδοµές και στον τοµέα παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών µε την ίδρυση της QUEST
WIRELESS, όπου συµµετείχε αρχικά κατά 60%. H QUEST WIRELESS, η οποία ιδρύθηκε το
∆εκέµβριο του 2000, υπό τη µορφή αρχικά κοινοπραξίας πλειοδότησε και έλαβε Ειδική Άδεια για
την εγκατάσταση, λειτουργία και εκµετάλλευση δηµόσιου Τηλεπικοινωνιακού ∆ικτύου Σταθερής
Ασύρµατης Πρόσβασης στο φάσµα 2Χ21MHz των 3,5 GHz και την παροχή Σταθερής δηµόσιας
Τηλεφωνικής Υπηρεσίας, κόστους € 4.402 χιλ. Η ειδική άδεια που απέκτησε η QUEST WIRELESS
αφορά την εγκατάσταση και εκµετάλλευση πολυ-σηµειακών συστηµάτων σταθερής ασύρµατης
επικοινωνίας (Local Multipoint Distribution System –LMDS). Η Info-Quest απέκτησε το 100% της
εταιρείας QUEST WIRELESS ΑΕ το ∆εκέµβριο του 2001.
Τον Ιούλιο του 2001, πραγµατοποιήθηκε η µετάταξη του συνόλου των µετοχών της Info-Quest από
την Παράλληλη στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών.
Εντός του 2001, ολοκληρώθηκε στο µεγαλύτερο µέρος της η αναδιάρθρωση της Info-Quest µετά την
απορρόφηση της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και της QUEST ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ.
Τον Αύγουστο του 2001, η Info-Quest έλαβε Ειδική Άδεια παροχής δικτύου στη φασµατική περιοχή
του GSM/DCS και υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας 2ης Γενιάς στη ∆ηµοπρασία, η οποία έγινε από
την ΕΕΤΤ για τη χορήγηση Ειδικής Άδειας Εγκατάστασης, Λειτουργίας και Εκµετάλλευσης
δηµόσιου τηλεπικοινωνιακού ∆ικτύου Κινητών Επικοινωνιών 2ης Γενιάς και την παροχή ∆ηµοσίων
Κινητών Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών 2ης Γενιάς. Το κόστος της άδειας που απέκτησε η InfoQuest ήταν € 20.542.930.
Το Μάιο του 2002, ολοκληρώθηκε η συγχώνευση µε απορρόφηση της QUEST WIRELESS από την
Info-Quest. Σκοπός της συγχώνευσης ήταν η διαχείριση των σταθερών και κινητών
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών από έναν φορέα, έτσι ώστε να µεγιστοποιηθούν οι λειτουργικές
συνέργιες και να επιτευχθούν οικονοµίες κλίµακας.
Το Σεπτέµβριο του 2002, η Q-Telecom ξεκίνησε την εµπορική της λειτουργία µε τη διάθεση
συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας µε το πρόθεµα 699, καθώς και σταθερής τηλεφωνίας µέσω του
τετραψήφιου κωδικού 1765 προσφέροντας πανελλαδική κάλυψη και εξυπηρέτηση στους πελάτες
της.
Εντός του 2003, ξεκίνησε η λειτουργία του ιδιόκτητου δικτύου τηλεπικοινωνιών κινητής και
σταθερής τηλεφωνίας της Q-Telecom, αναπτύσσοντας εθνικό δίκτυο κορµού µε χρήση µισθωµένων
και ιδιόκτητων γραµµών και ιδίων συστηµάτων µετάδοσης.
Τον Οκτώβριο του 2004, η Info-Quest επενδύοντας στη δυναµική αγορά της Β. Ελλάδος εγκαινίασε
τις ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις της, συνολικής επιφάνειας 9.000 τ.µ. επί της οδού Μαρίνου
Αντύπα 41, στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.
Στις 27 Οκτωβρίου του 2005, υπεγράφη η σύµβαση πώλησης της «Q-Telecommunications Α.Ε.»
από την «Info-Quest Α.Ε.Β.Ε.» στις επενδυτικές εταιρίες Apax Partners και Texas Pacific Group
(TPG), οι οποίες ελέγχουν την πλειοψηφία των µετοχών της TIM Hellas, έναντι τιµήµατος € 330 εκ.
σε µετρητά και ταυτόχρονη ανάληψη από τους αγοραστές της υποχρέωσης αποπληρωµής
οµολογιακού δανείου € 25 εκ.. Η εν λόγω πώληση ολοκληρώθηκε εντός του 2006.
Στις 6 Απριλίου του 2006, ιδρύθηκε από την Info-Quest η εταιρεία «Quest Ενεργειακή Κτηµατική
Α.Ε.Β.Ε.» µε σκοπό τη δραστηριοποίηση του Οµίλου στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από
ανανεώσιµες πηγές (ΑΠΕ).
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Στις 24 Ιουλίου του 2007, η Εταιρεία ίδρυσε την εταιρεία «Quest Solar A.B.E.T.E.» µε στόχο τη
δραστηριοποίησή της στους τοµείς της εµπορίας απαιτούµενου εξοπλισµού για την εγκατάσταση
σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές, αλλά και την παροχή τεχνικής
υποστήριξης και ολοκληρωµένων υπηρεσιών.
Κατά τη διάρκεια του 2007, η Εταιρεία εξαγόρασε το 100% της εισηγµένης στο Χρηµατιστήριο
Αθηνών εταιρείας «Unisystems A.E.E.» κατόπιν υποχρεωτικής δηµόσιας πρότασης προς τους
µετόχους της τελευταίας. Εντός του ίδιου έτους, η Info-Quest προχώρησε στην εισφορά της
θυγατρικής της «DECISION A.E.» και του κλάδου λύσεων πληροφορικής της Εταιρείας µε
ταυτόχρονη απορρόφηση τους από την εταιρεία «Unisystems A.E.E.»
Τον Αύγουστο του 2008, η Info-Quest, µέσω της θυγατρικής της «Quest Ενεργειακή Κτηµατική
Α.Ε.Β.Ε.» προχώρησε µαζί µε την εταιρεία EDF-EN, θυγατρική του οµίλου EDF, στη δηµιουργία
κοινής επενδυτικής εταιρείας (Joint Venture) µε την επωνυµία «Ανεµοπύλη Ελληνογαλλική
Α.Ε.Β.Ε.» µε σκοπό την ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία έργων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας
στην Ελλάδα.
Το ∆εκέµβριο του 2009, η Info-Quest µέσω της κατά 100% θυγατρικής της «iSquare Α.Ε.»
ολοκλήρωσε την 100% εξαγορά της εισηγµένης στο Χρηµατιστήριο Αθηνών εταιρείας «Rainbow
Α.Ε.» αναλαµβάνοντας ταυτόχρονα την επίσηµη διανοµή των προϊόντων της Apple σε Ελλάδα και
Κύπρο.
3.3 Παρουσίαση του αντικειµένου εργασιών της Quest Συµµετοχών Α.Ε.
Όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο 2.2 του παρόντος Πληροφοριακού Σηµειώµατος, η «Quest
Συµµετοχών Α.Ε.» παραµένοντας σταθερά στην κορυφή της Ελληνικής αγοράς πληροφορικής,
διεύρυνε το πεδίο των δραστηριοτήτων της ιδρύοντας νέες εταιρείες ή και εξαγοράζοντας άλλες στον
τοµέα των νέων τεχνολογιών, ενώ παράλληλα κατακτά ολοένα µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς και
σηµαντικότερη θέση στον τοµέα των υπηρεσιών και των ολοκληρωµένων λύσεων µεγάλου εύρους.
Έτσι η Εταιρεία:
Αποτελεί τον µεγαλύτερο διανοµέα προϊόντων, λύσεων & υπηρεσιών Πληροφορικής &
Επικοινωνιών στην ελληνική αγορά και έχει αναπτύξει συνεργασία µε τους σηµαντικότερους
κατασκευαστές της παγκόσµιας αγοράς. Η Εταιρεία µέσω του αποσχιζόµενου κλάδου έχοντας
επενδύσει, από το 1984, στην ανάπτυξη δικτύου συνεργατών, διαθέτει, σήµερα, το πλέον εκτεταµένο
πανελλαδικό δίκτυο αντιπροσώπων, εξασφαλίζοντας τη διάθεση των προϊόντων, λύσεων και
υπηρεσιών της, σε ιδιώτες και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα.
∆ιαδραµατίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στον τοµέα των ολοκληρωµένων λύσεων, ενσωµατώνοντας µε
επιτυχία τις νέες τεχνολογικές τάσεις που απορρέουν από τη σύγκλιση της Πληροφορικής και των
Τηλεπικοινωνιών. Παράλληλα στον τοµέα των επιχειρηµατικών εφαρµογών, προσφέροντας ένα
εύρος προηγµένων λύσεων, που βασίζονται στις πλέον διακεκριµένες τεχνολογικές πλατφόρµες της
διεθνούς αγοράς, έχει υλοποιήσει µερικά από τα σηµαντικότερα έργα πληροφορικής στην Ελλάδα.
Επιπλέον, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 4.4, σε επίπεδο Οµίλου και διαµέσου Θυγατρικών και
συνδεδεµένων εταιρειών, η Quest Συµµετοχών δραστηριοποιείται και σε διαφορετικούς
επιχειρηµατικούς τοµείς πέραν της Πληροφορικής.
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Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει το απασχολούµενο προσωπικό της Εταιρείας και του Οµίλου από
το 2007 :

Πωλήσεις

Αριθµός προσωπικού Info - Quest
2007
2008
2009
101
101
100

Τεχνικοί

147

126

93

∆ιακίνηση Προϊόντων

73

72

63

∆ιοίκηση

42

41

43

Λοιπές Ειδικότητες
Σύνολο

147
510

133
473

88
387

Κατηγορία

Αριθµός προσωπικού Οµίλου Info - Quest
2007
2008
2009
1.594

1.528

1.449

3.4 Παρουσίαση µετοχικής σύνθεσης και ∆ιοίκησης
3.4.1 Μετοχική σύνθεση
Η µετοχική σύνθεση της Εταιρείας κατά τη σύγκληση της Έκτακτης εξ΄αναβολής Γενικής
Συνέλευσης των Μετόχων που αποφάσισε την απόσχιση του κλάδου της «∆ιανοµής και Τεχνικής
υποστήριξης προϊόντων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» είχε ως εξής :

Μέτοχος

Μετοχική σύνθεση
Αριθµός µετοχών

(%)

Φέσσας Θεόδωρος
Κουτσουρέλη Ευτυχία
Ίδιες Μετοχές
Λοιποί µέτοχοι

25.737.930
10.682.972
265.384
12.018.934

52,84%
21,93%
0,54%
24,68%

Σύνολο

48.705.220

100%

Η ανάλυση της µετοχικής βάσης σύµφωνα µε τον αριθµό το µετοχών που κατέχει κάθε µέτοχος ήταν
στις 31/12/2009:
Μετοχική βάση
Κατανοµή ανά αριθµό µετοχών

Αριθµός µετόχων

Μετοχές
(%)

Μέτοχοι
(%)

1 - 50

2.399

0,1%

23,1%

51 - 100

1.943

0,3%

18,7%

101 - 150

1.021

0,3%

9,8%

151 - 200

997

0,4%

9,6%

201 - 500

1.675

1,2%

16,1%

501 - 1000

1.046

1,7%

10,1%

1001 - 2000

550

1,8%

5,3%

2001 - 5000

416

2,9%

4,0%

5001 - 10000

162

2,4%

1,6%

10001 - 20000

99

2,9%

1,0%

20001 - 40000

37

2,3%

0,4%

40001 και άνω

28

83,6%

0,3%

Σύνολα

10.373

100,0%

100,0%
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3.4.2

∆ιοικητικό Συµβούλιο

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο που εξελέγη στην Έκτακτη εξ΄αναβολής Γενική Συνέλευση της Εταιρείας
στις 17.01.2011 και συγκροτήθηκε σε σώµα την ίδια ηµέρα είναι:
Ονοµατεπώνυµο
Θεόδωρος Φέσσας
Μάρκος Μπιτσάκος
ΦαίδωναsΤαµβακάκηs
Ευτυχία Κουτσουρέλη
Κωνσταντίνος Ρήγας
Άννα Γιαννάκου - Ραζέλου
Απόστολος Παπαδόπουλος

Θέση στο ∆.Σ.

Ιδιότητα (βάσει του 3016)

Πρόεδρος
∆ιευθύνων Σύµβουλος
Αντιπρόεδρος
Μέλος ∆.Σ.
Μέλος ∆.Σ.
Μέλος ∆.Σ.
Μέλος ∆.Σ.

Εκτελεστικό Μέλος
Εκτελεστικό Μέλος
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Εκτελεστικό Μέλος
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του ανωτέρω ∆.Σ. ορίζεται έως την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας
του έτους 2014.
Τα σύντοµα βιογραφικά των ανωτέρω µελών του ∆.Σ. παρουσιάζονται ως ακολούθως :
Θεόδωρος Φέσσας, Πρόεδρος
Ο κ. Φέσσας σπούδασε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (πτυχίο Μηχανολόγου – Ηλεκτρολόγου)
και στο Birmingham University (MSc in Thermodynamics). Εργάσθηκε ως ελεύθερος επαγγελµατίας
και ως επιστηµονικός συνεργάτης στο ΕΜΠ. Ίδρυσε την Info-Quest το 1981. Υπήρξε Πρόεδρος του
Συνδέσµου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Ελλάδος (ΣΕΠΕ), από την ίδρυσή του µέχρι το 1999, και
κατόπιν Επίτιµος Πρόεδρος. Το 2000 εξελέγη στο ∆.Σ. του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών.
Φαίδων Ταµβακάκης, Αντιπρόεδρος - Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος ∆.Σ
Συνιδρυτής της ALPHA TRUST Ανώνυµης Εταιρείας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Εν έτη
1987). Αντιπρόεδρος ∆.Σ. & ∆ιευθύνων Σύµβουλος. M.A. in Investment & Finance, Exeter
University. Μη εκτελεστικό Μέλος ∆.Σ. Taylor Young Investment Management Ltd. Αντιπρόεδρος
∆.Σ. Ελληνικής Ένωσης ∆ιαχειριστών Συλλογικών Επενδύσεων και Περιουσίας (ΕΘΕ). Μέλος ∆.Σ.
Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών. Μέλος ∆.Σ. σε διάφορες
επιχειρήσεις και κοινωφελή ιδρύµατα.
Μάρκος Μπιτσάκος, ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Ο κ. Μπιτσάκος γεννήθηκε το 1959. Σπούδασε Οικονοµικά στο Πανεπιστήµιο Πειραιά, είναι
απόφοιτος του ετήσιου ΜΒΑ course της ΕΕ∆Ε και αριστούχος του επίσης ετήσιου Magazine
Management Certificate της FIPP. ∆ιαθέτει εµπειρία από διάφορους επαγγελµατικούς τοµείς
(υπηρεσίες, εµπορία, βιοµηχανία, µέσα ενηµέρωσης) και έχει υπηρετήσει στο παρελθόν τις
∆ιευθύνσεις Οικονοµικού, ∆ιοικητικού, C.F.O., και Γενικού ∆ιευθυντή. Από το 2003 έως και τις
αρχές του 2007 είχε τη θέση του Γενικού Οικονοµικού και ∆ιοικητικού ∆ιευθυντή στον Όµιλο Info-
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Quest και από το 2007 έως Φεβρουάριο 2010 κατείχε τη θέση του Προέδρου και ∆ιευθύνοντος
Συµβούλου στις εταιρίες ∆ΑΦΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ και ΝΙΚΗ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ.
Ευτυχία Κουτσουρέλη, Εκτελεστικό µέλος ∆.Σ.
Η κ. Κουτσουρέλη σπούδασε ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων & Οικονοµικά στο Deree College. Υπήρξε
ελεύθερη επαγγελµατίας και συνεργάσθηκε µε την Info-Quest από την ίδρυσή της µέχρι το 1984 που
απέκτησε µετοχική σχέση και εντάχθηκε στο δυναµικό της Εταιρίας.
Κωνσταντίνος Ρήγας, Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό Μέλος ∆.Σ.
Ο κ. Ρήγας, είναι διπλωµατούχος Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ. και διδάκτωρ (PhD)
Bioengineering του Πανεπιστηµίου Strathclyde της Σκωτίας. Εξελέγη στο ∆.Σ. της Info-Quest το
2003, ως ανεξάρτητο, µη εκτελεστικό µέλος.
Άννα Γιαννακάκου – Ραζέλου, Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό Μέλος ∆.Σ.
Η κ. Γιαννακάκου – Ραζέλου είναι δικηγόρος, απόφοιτη της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου
Αθηνών. Εξελέγη στο ∆.Σ. της Info-Quest το 2006 ως ανεξάρτητο, µη εκτελεστικό µέλος.
Απόστολος Παπαδόπουλος, Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος ∆.Σ
Ο κ. Παπαδόπουλος γεννήθηκε το 1956 και κατέχει πτυχία Οικονοµικών σπουδών (BSc, PhD) από
το Πανεπιστήµιο του Bradford στη Μ. Βρετανία. ∆ιαθέτει πολυετή εργασιακή εµπειρία, ως
σύµβουλος δηµοσίων και ιδιωτικών οργανισµών για πλήθος οικονοµικών θεµάτων. Από το 1998 έως
σήµερα είναι Partner και Επικεφαλής του Τµήµατος GIA (Government & Infrastructure Advisory)
της Grant Thornton στην Ελλάδα. Εξελέγη στο ∆.Σ. της Info-Quest το 2010 ως ανεξάρτητο, µη
εκτελεστικό µέλος.

3.4.3

∆ιευθυντικά στελέχη

Τα ∆ιευθυντικά στελέχη της Εταιρείας έχουν ως ακολούθως:

Ονοµατεπώνυµο
Γιαννέλης Στέλιος
Ζουρνατζής Γεράσιµος
Ζώτος Νικόλαος
Καπέτσης Αθανάσιος
Παπαδιαµαντόπουλος ∆ηµήτρης
Παπαθανασοπούλου Eυγενία

Θέση
∆/ντης Εσωτερικού ελέγχου
∆/ντης ∆ιαχείρισης ανθρώπινων πόρων
∆/ντής ∆ιασφάλισης ποιότητας & Ασφάλειας υποδοµών
∆/ντης ∆ιαχείρισης υποδοµών και εγκαταστάσεων
∆/ντης Χρηµατοοικονοµικής διαχείρισης και Επενδυτικών σχέσεων
Νοµική Σύµβουλος Οµίλου

- 25 -

Πληροφοριακό Σηµείωµα

______________________________________________________________________________
Παρακάτω παρουσιάζεται το οργανόγραµµα της Εταιρείας όπως διαµορφώνεται µετά την Απόσχιση :

3.5

Συµµετοχές των κυρίων µετόχων και µελών ∆.Σ. σε άλλες εταιρείες

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι εταιρείες στις οποίες συµµετέχουν τα µέλη του ∆.Σ. της
Εταιρείας στο µετοχικό κεφάλαιο ή τη διοίκηση:
Μέλη ∆.Σ. - Κύριοι Μέτοχοι

Εταιρεία Συµµετοχής
ISQuare AE
U - YOU AE
QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕΒΕ
QUEST SOLAR and environmental technologies Ανώνυµη
Βιοµηχανική Εµπορική Τεχνική Εταιρεία

Θεόδωρος Φέσσας

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΜΑΛΙΑ Α.Ε.
ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΑΙ Α.Ε.
ΑΛΠΕΝΕΡ
Unitel (υπό εκκαθάριση)
QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ -ΑΓΚΑΘΙ ΕΠΕ
QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ-ΑΓΙΟΙ ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ
ΕΠΕ
QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ -ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ
ΕΠΕ
QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ-ΛΙΑΠΟΥΡΘΙ ΕΠΕ
QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ -ΡΙΖΑ ΕΠΕ
QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ -ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΕΠΕ
QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ -ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΠΕ
QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ -ΡΙΓΑΝΗ ΕΠΕ
QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ -ΧΕΛΩΝΑ ΕΠΕ
QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ -ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΕΠΕ
QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΟΥ -∆ΙΣΤΡΑΤΑ ΕΠΕ
QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ - ΛΙΒΑ∆ΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΠΕ
QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ∆ΙΣΤΟΜΟΥ- ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΑΙ ΕΠΕ
QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ - ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΕ
QUEST Αιολική Σιδηροκάστρου - Χορτερό ΕΠΕ
QUEST SOLAR Αλµυρού ΕΠΕ
QUEST SOLAR Βοιωτίας ΕΠΕ
RΑΙΝΒΟW SERVICES ΑΕ – Υπηρεσίες Υποστήριξης
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών»
UniSystems AE
A.C.S. SA
Numina Trading and Investments Ltd
Vledan Services Ltd
Ivydale
S.C. Weincity S.R.L.

% Συµµετοχής στο κεφάλαιο

Θέση στα όργανα της ∆ιοίκησης

0,00%
0,00%
0,00%

Πρόεδρος ∆Σ
Πρόεδρος ∆Σ & ∆/νων Σύµβουλος
Πρόεδρος ∆Σ

0,00%

Πρόεδρος ∆Σ

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,00%

Πρόεδρος ∆Σ
Πρόεδρος ∆Σ
Πρόεδρος ∆Σ
Εκκαθαριστής
-

1,32%

-

1,00%

-

1,00%
1,00%
1,31%
1,00%
1,33%
1,00%
1,00%
1,33%
1,33%
1,33%
1,33%
1,32%
1,33%
1,33%

-

0,00%

Πρόεδρος

0,00%
0,00%
100,00%
50,00%
100,00%
50,00%

Μέλος
Πρόεδρος
-
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Μέλη ∆.Σ. - Κύριοι Μέτοχοι

Ευτυχία Κουτσουρέλη

∆ηµήτριος Εφορακόπουλος

Εταιρεία Συµµετοχής
U - YOU AE
QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕΒΕ
Ελληνική Ακτή Α.Ε.
A.C.S. SA
U - YOU AE
ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΜΑΛΙΑ Α.Ε.
ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΑΙ Α.Ε.
ΑΛΠΕΝΕΡ
Unitel (υπό εκκαθάριση)
iStorm M ΕΠΕ
RΑΙΝΒΟW SERVICES ΑΕ – Υπηρεσίες Υποστήριξης
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών»
AC & E AE
ΙΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ
EFFECT AE

% Συµµετοχής στο κεφάλαιο

Θέση στα όργανα της ∆ιοίκησης

0,00%
0,00%
100,00%
0,00%

Αντιπρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Μέλος ∆.Σ.
Αντιπρόεδρος

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Μέλος ∆.Σ.
Μέλος ∆.Σ.
Μέλος ∆.Σ.
Μέλος ∆.Σ.
Εκκαθαριστής
∆ιαχειριστής

0,00%

Αντιπρόεδρος & ∆/νων

0,00%
0,00%
0,00%

Μέλος ∆.Σ.
Μέλος ∆.Σ.
Μέλος ∆.Σ.

ISQuare AE
QUEST SOLAR and environmental technologies Ανώνυµη
Βιοµηχανική Εµπορική Τεχνική Εταιρεία

0,00%

Αντιπρόεδρος

0,00%

Μέλος ∆Σ

RΑΙΝΒΟW SERVICES ΑΕ – Υπηρεσίες Υποστήριξης Ηλεκ
UniSystems AE
A.C.S. SA

0,00%
0,00%
0,00%

Μέλος ∆Σ
Μέλος ∆Σ
Μέλος ∆Σ

Μάρκος Μπιτσάκος

Κων/νος Ρήγας
Απόστολος Παπαδόπουλος

3.6

ΤΕΚΑ ΣΥΣΤΕΜΣ ΑΕ

0,00%

Μέλος ∆Σ

Νηρέας Ναυτιλιακά Συστήµατα Ανώνυµη Εταιρεία
Εκδόσεις Λυµπέρη Α.Ε.

0,00%
0,00%

Πρόεδρος ∆.Σ.
Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό Μέλος

Σκοπός της Quest Συµµετοχών (Πρώην Info-Quest ΑΕΒΕ)

Ο σκοπός της «Quest Συµµετοχών A.E.» (Πρώην Info-Quest ΑΕΒΕ) πριν την τελευταία αλλαγή του
από την Έκτακτη εξ΄αναβολής Γενική Συνέλευση των µετόχων στις 17 Ιανουαρίου 2011, σύµφωνα
µε το καταστατικό της εταιρείας, είχε ως ακολούθως :
α) Η κατασκευή και εµπορία, η εκµίσθωση ή το LEASING ηλεκτρονικών υπολογιστών (Computers),
περιφερειακών µηχανηµάτων αυτών (εκτυπωτών, οθονών, µονάδων αποθηκεύσεως δεδοµένων,
µονάδων επικοινωνίας κλπ.) αναλωσίµων ειδών (µελανοταινιών, µαγνητοταινιών, µαγνητικών
δίσκων κλπ.) ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων απάντων των ανωτέρω.
β) Η µελέτη, σχεδιασµός, εγκατάσταση, λειτουργία και εκµετάλλευση κάθε τύπου και τεχνολογίας
συστηµάτων τηλεφωνίας, καθώς και δηµοσίων και ιδιωτικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων µεταφοράς
φωνής, ήχου, εικόνας και δεδοµένων.
γ) Η παροχή κάθε είδους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε σχέση µε τα ανωτέρω συστήµατα
τηλεφωνίας και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, καθώς και η παροχή υπηρεσιών διαδικτύου (INTERNET).
Η ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και εκµετάλλευση συστηµάτων Ηλεκτρονικού Εµπορίου (ECommerce).
δ) Η προµήθεια, εµπορία, κατασκευή και διανοµή παντός είδους τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού,
ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων κινητής τηλεφωνίας, τηλεφωνικών συσκευών, ειδών
επικοινωνιακού εξοπλισµού και εν γένει δικτύων µεταφοράς ήχου, εικόνας και δεδοµένων,
ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων αυτών καθώς και η ανάπτυξη, παραγωγή και η διάθεση λογισµικού
(software) για τη λειτουργία των ανωτέρω.
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ε) Η εισαγωγή εκ του εξωτερικού (προς εµπορία) των ανωτέρω (ηλεκτρονικών υπολογιστών,
περιφερειακών µηχανηµάτων, αναλωσίµων, ειδών εξοπλισµού επικοινωνίας, (κινητής ή µη
τηλεφωνίας, µεταφοράς δεδοµένων κλπ.) και η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και
εξωτερικού στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή των ειδών αυτών..
στ) Η ανάληψη της εκτέλεσης µελετών εφαρµογής προγραµµάτων µε τους ηλεκτρονικούς
υπολογιστές..
ζ) Η ανάληψη και εκτέλεση µελετών τεχνικών έργων και η µεταβίβαση ή γενικώς η εµπορία KNOW
HOW. Η διενέργεια πάσης άλλης συναφούς εργασίας η επιχειρήσεως που θα καθορίζεται µε
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας.
η) Η ίδρυση και εκµετάλλευση εκπαιδευτικών µονάδων, σεµιναρίων κλπ. και η επιχείρηση
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σχετικά µε οποιονδήποτε τοµέα της πληροφορικής και των
επικοινωνιών.
θ) Η προβολή, προώθηση και διαφήµιση των προϊόντων και των εν γένει επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων της Εταιρείας καθώς επίσης η ανάληψη και παραγωγή διαφηµιστικών εργασιών εν
σχέση µε οιονδήποτε τοµέα της πληροφορικής και των επικοινωνιών.
ι) Η παροχή υπηρεσιών επισκευής συντήρησης και γενικά τεχνικής υποστήριξης των υπό της
εταιρείας διατιθεµένων ειδών στους τόπους εγκατάστασής τους.
ια) Η διενέργεια χερσαίων, θαλασσίων και αεροπορικών µεταφορών για δικό της λογαριασµό ή και
για λογαριασµό τρίτων, όλων των ανωτέρω ειδών.
ιβ) Η ανάληψη έργων, σχετικών µε τους τοµείς δραστηριότητας της Εταιρείας, από το ∆ηµόσιο, τα
Νοµικά Πρόσωπα δηµοσίου και Ιδιωτικού ∆ικαίου και τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
ιγ) Η έρευνα, ανάπτυξη, µελέτη, εφαρµογές και εκτέλεση έργων καθώς και η παροχή υπηρεσιών
στους τοµείς του ελέγχου, της διοίκησης, οικονοµικής, λογιστικής, διοικητικής και τεχνολογικής
οργάνωσης και λειτουργίας επιχειρήσεων.
ιδ) Η παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών, υπηρεσιών ταχυµεταφοράς και µεταφοράς για κάθε είδους
και βάρους ταχυδροµικά αντικείµενα.
ιε) Η µελέτη, κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από ανανεώσιµες πηγές και η κατασκευή και εµπορία εξοπλισµού παραγωγής ενέργειας. Ειδικότερα
η κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία και εκµετάλλευση µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
και των απαραιτήτων υποδοµών και λοιπών τεχνικών έργων και εγκαταστάσεων για την µεταφορά
και παράδοση της παραγόµενης ενέργειας, σύµφωνα µε το ισχύον νοµοθετικό και κανονιστικό
πλαίσιο και αυτό που θα ισχύσει στο µέλλον. Η πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στο εσωτερικό ή και
στο εξωτερικό. Η πάσης φύσεως εκµίσθωση, αγορά ή κατασκευή ακινήτων που είναι απαραίτητα για
την υλοποίηση των ανωτέρω. Η συνεργασία ή και συµµετοχή σε οποιαδήποτε εταιρεία έχουσα
παρεµφερή σκοπό.
Πάσα πράξη και ενέργεια συναφής προς τον ως άνω σκοπό.
ιστ) Η έρευνα, ανάπτυξη, µελέτη, εφαρµογές και εκτέλεση έργων καθώς και η παροχή υπηρεσιών
στον τοµέα της ηλεκτρονικής έκδοσης εισιτηρίων (e-ticketing).
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ιζ) Η µελέτη και κατασκευή πάσης φύσεως τεχνικών έργων δηµοσίων ή ιδιωτικών στην Ελλάδα ή
στο εξωτερικό.
ιη) Η κατασκευή, επισκευή, ανακαίνιση, αναπαλαίωση πάσης φύσεως ακινήτων, δηµοσίων ή
ιδιωτικών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
ιθ) Η ανέγερση οικοδοµών είτε επί ιδίου οικοπέδου, είτε επί οικοπέδου τρίτου και πώληση ή
µίσθωση αυτών.
ιι) Η άσκηση εµπορίας και γενικά η διενέργεια κάθε επιχειρηµατικής πράξης και η ανάληψη κάθε
δραστηριότητας ή ενέργειας, έµµεσα ή άµεσα συναφούς µε τους παραπάνω σκοπούς της εταιρείας.
ικ) Η µελέτη, σχεδιασµός, κατασκευή, χρηµατοδότηση, προµήθεια, εγκατάσταση, δοκιµή,
συντήρηση, θέση σε λειτουργία, αγορά, πώληση και η εν γένει εκµετάλλευση κάθε είδους ακινήτων
δηµοσίων ή ιδιωτικών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ασκώντας κάθε είδους επιχείρηση, όπως
ενδεικτικά επιχείρηση κατασκευής και εµπορίας ακινήτων µε πώληση, µίσθωση, υποµίσθωση ή
σύναψη συµβάσεων παραχώρησης µε τρίτους ολόκληρων ακινήτων ή οριζοντίων ιδιοκτησιών για
κάθε είδους χρήση, όπως για κατοικία, γραφεία, καταστήµατα, γκαράζ, τουριστική επιχείρηση κλπ.

Για την πραγµατοποίηση των παραπάνω σκοπών της η Εταιρεία µπορεί να συµµετέχει σε
υφιστάµενες ή όχι εταιρείες ή επιχειρήσεις οποιασδήποτε µορφής, ηµεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν
συναφείς ή µη ή παρεµφερείς σκοπούς, να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο
για την επίτευξη των σκοπών αυτών και να ιδρύει υποκαταστήµατα ή αντιπροσωπείες στο εσωτερικό
ή και στο εξωτερικό.
Μετά την από 17 Ιανουαρίου 2011 απόφαση της Έκτακτης εξ’αναβολής Γενικής Συνέλευσης των
µετόχων της Εισφέρουσας Εταιρείας και µε βάση το κωδικοποιηµένο καταστατικό, ο σκοπός της
Εταιρείας είναι:
α) Η παροχή συµβουλών και υπηρεσιών διοικητικής οργάνωσης και συντονισµού, ελέγχου και
διεκπεραίωσης των εργασιών των θυγατρικών εταιρειών, ενδεικτικά σε θέµατα οικονοµικής
πολιτικής, χρηµατοοικονοµικής διαχείρισης, στην αποτίµηση ενδεχόµενων επενδυτικών ευκαιριών,
στη χάραξη αναπτυξιακής στρατηγικής, στον καθορισµό της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και
επικοινωνίας.
β) Η ίδρυση ή/και συµµετοχή σε νοµικά πρόσωπα οποιασδήποτε µορφής που έχουν ήδη συσταθεί ή
θα συσταθούν ανεξαρτήτως του εταιρικού σκοπού τους και εδρεύουν στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
γ) Η διαχείριση τίτλων και κινητών αξιών σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
δ) Η διαχείριση της περιουσίας της (κινητής και ακίνητης) και η αξιοποίησή της για την παροχή
υπηρεσιών σε τρίτους.
ε) Οι επενδύσεις γενικώς µε κάθε νόµιµο τρόπο και ιδιαίτερα µε αγορές εταιριών ή χαρτοφυλακίων
και µε συµµετοχή σε αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου άλλων εταιριών
Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρεία δύναται:
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1. Να παρέχει πάσης φύσεως εγγυήσεις υπέρ των θυγατρικών της εταιρειών,
2. Να επιχειρεί οτιδήποτε άλλο είναι απαραίτητο για την πραγµάτωση του σκοπού της.
Επιπλέον η ανωτέρω Γενική Συνέλευση αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 1 σχετικά µε την
επωνυµία της Εταιρείας από «Info-Quest Ανώνυµη Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία Προϊόντων
και Υπηρεσιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» σε «Quest Συµµετοχών Ανώνυµη Εταιρεία.»
και διακριτικό τίτλο «Quest Holdings.».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗ
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4. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗ
4.1 Κύρια δραστηριότητα και κλάδος δραστηριοποίησης πριν την απόσχιση του Κλάδου
Η κύρια δραστηριότητα και οι τοµείς δραστηριοποίησης της Quest Συµµετοχών Α.Ε. πριν την
απόσχιση του κλάδου, αναλύονται στα κεφάλαια 2.2 και 3.2 του παρόντος Πληροφοριακού
Σηµειώµατος.

4.2 Κλάδος δραστηριοποίησης και αντικείµενο εργασιών της Quest Συµµετοχών Α.Ε. µετά την
απόσχιση του Κλάδου
Στα πλαίσια της καλύτερης οργάνωσης των ετερογενών δραστηριοτήτων του Οµίλου και της
αποδοτικότερης χρήσης των υφιστάµενων πόρων και των λειτουργιών του Οµίλου, η Εταιρεία
αποφάσισε την απόσχιση του κλάδου «∆ιανοµής και Τεχνικής υποστήριξης προϊόντων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» µε την ταυτόχρονη εισφορά του σε 100% θυγατρική της µε
στρατηγικό στόχο τη µετατροπή της σε εταιρεία συµµετοχών.
Το αντικείµενο δραστηριοποίησης της Εταιρείας µετά την απόσχιση του ανωτέρου κλάδου θα
περιορισθεί σε:
Α) Συµµετοχές σε θυγατρικές και συνδεδεµένες εταιρείες
Β) ∆ιαχείριση και ανάπτυξη κτιριακών εγκαταστάσεων (γραφεία και αποθήκες ιδιοκτησίας της
Εταιρείας) και
Γ) Παροχή διοικητικών υπηρεσιών σε εταιρείες του Οµίλου

4.3 Αλλαγές στο σκοπό και το καταστατικό της Quest Συµµετοχών, καθώς και κάθε άλλη
διαφοροποίηση σε σχέση µε την ταυτότητα της πριν την απόσχιση
Με βάση την από 17 Ιανουαρίου 2011 Έκτακτη εξ΄αναβολής Γενική Συνέλευση των Μετόχων της
Εταιρείας, αποφασίστηκε η αλλαγή του άρθρου 4 του καταστατικού της αναφορικά µε τον σκοπό της
Εταιρείας ως ακολούθως:
α) Η παροχή συµβουλών και υπηρεσιών διοικητικής οργάνωσης και συντονισµού, ελέγχου και
διεκπεραίωσης των εργασιών των θυγατρικών εταιρειών, ενδεικτικά σε θέµατα οικονοµικής
πολιτικής, χρηµατοοικονοµικής διαχείρισης, στην αποτίµηση ενδεχόµενων επενδυτικών ευκαιριών,
στη χάραξη αναπτυξιακής στρατηγικής, στον καθορισµό της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και
επικοινωνίας.
β) Η ίδρυση ή/και συµµετοχή σε νοµικά πρόσωπα οποιασδήποτε µορφής που έχουν ήδη συσταθεί ή
θα συσταθούν ανεξαρτήτως του εταιρικού σκοπού τους και εδρεύουν στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
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γ) Η διαχείριση τίτλων και κινητών αξιών σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
δ) Η διαχείριση της περιουσίας της (κινητής και ακίνητης) και η αξιοποίησή της για την παροχή
υπηρεσιών σε τρίτους.
ε) Οι επενδύσεις γενικώς µε κάθε νόµιµο τρόπο και ιδιαίτερα µε αγορές εταιριών ή χαρτοφυλακίων
και µε συµµετοχή σε αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου άλλων εταιριών
Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρεία δύναται:
1. Να παρέχει πάσης φύσεως εγγυήσεις υπέρ των θυγατρικών της εταιρειών,
2. Να επιχειρεί οτιδήποτε άλλο είναι απαραίτητο για την πραγµάτωση του σκοπού της.
Επιπλέον η ανωτέρω Γενική Συνέλευση αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 1 σχετικά µε την
επωνυµία της Εταιρείας από «Info-Quest Ανώνυµη Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία Προϊόντων
και Υπηρεσιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» σε «Quest Συµµετοχών Ανώνυµη Εταιρεία»
και διακριτικό τίτλο «Quest Holdings».

4.4 Πώς επηρεάζονται οι προοπτικές της Quest Συµµετοχών Α.Ε. µετά την απόσχιση, µε
ιδιαίτερη αναφορά στο επενδυτικό πρόγραµµα της µετά την απόσχιση και το
χρονοδιάγραµµα υλοποίησής του
Η Εταιρεία σήµερα δραστηριοποιείται µέσω θυγατρικών και συνδεδεµένων εταιρειών, αλλά και του
αποσχιζόµενου κλάδου στους παρακάτω 3 βασικούς τοµείς επιχειρηµατικής δραστηριότητας :
•

Τοµέας Πληροφορικής

Αναφέρεται στη παραγωγή, εισαγωγή και εµπορία προϊόντων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών
κυρίως µέσω του αποσχιζόµενου κλάδου, αλλά και των θυγατρικών εταιρειών «I Square Ανώνυµη
εταιρεία Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» και «iStorm Μονοπρόσωπη ΕΠΕ» που
δραστηριοποιούνται στη διανοµή και τη λιανική πώληση των προϊόντων APPLE στην Ελληνική και
Κυπριακή αγορά. Επιπλέον παρέχονται ένα πλήθος λύσεων και υπηρεσίες υποστηρίξεις για τα
προϊόντα που διανέµουν οι ανωτέρω εταιρείες.
Επίσης, µέσω της 100% θυγατρικής εταιρείας «Unisystems A.E.E.», ο Όµιλος δραστηριοποιείται και
στον επιχειρηµατικό τοµέα των «Ολοκληρωµένων Πληροφοριακών Συστηµάτων» που απευθύνεται
κυρίως σε µεγάλους οργανισµούς (τράπεζες, τηλεπικοινωνιακούς φορείς κτλ) και ∆ηµόσιους φορείς.
•

Τοµέας Ταχυµεταφορών (Courier)

Ο Όµιλος δραστηριοποιείται, µέσω της εταιρείας ταχυµεταφορών «ACS Α.Ε.» (θυγατρική κατά
99,68%), στον τοµέα των ταχυµεταφορών. Σήµερα η ACS είναι η µεγαλύτερη εταιρεία παροχής
υπηρεσιών ταχυµεταφορών στην Ελλάδα µε πλήθος εξειδικευµένων µεταφορών και παρουσία σε
περισσότερα από 320 σηµεία στη χώρα και το εξωτερικό.
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•

Τοµέας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π

Η Εταιρεία, διαµέσου της θυγατρικής της «Quest Ενεργειακή Κτηµατική Α.Ε.Β.Ε.» και µε
στρατηγικούς εταίρους, τις εταιρείες «Thrush Investments Holdings Ltd» και «EDF Energies
Nouvelles S.A.», κατέχει ένα σύνολο αδειών για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες
πηγές ύψους άνω των 700 MW. Τα πρώτα έργα είναι ήδη στην κατασκευαστική τους περίοδο και
αναµένεται να φέρουν τα πρώτα έσοδα στον Όµιλο εντός του 2011.
•

Λοιπές Συµµετοχές

Επιπλέον των ανωτέρω τριών βασικών επιχειρηµατικών τοµέων, ή Εταιρεία κατέχει χαρτοφυλάκιο
µειοψηφικών ποσοστών που κυµαίνονται από 20% έως 38% σε άλλες εταιρείες που
δραστηριοποιούνται στον κλάδο της διανοµής προϊόντων πληροφορικής, αλλά και των
ολοκληρωµένων πληροφοριακών συστηµάτων.
Μετά την απόσχιση η Εταιρεία θα µετατραπεί σε εταιρεία συµµετοχών. Ο µετασχηµατισµός αυτός
αποτελεί κίνηση στρατηγικής σηµασίας για το Όµιλο και την Εταιρεία, καθώς αφενός θα δώσει την
δυνατότητα στην αναδεχόµενη τον κλάδο εταιρεία να λειτουργήσει αυτόνοµα, όπως άλλωστε
συµβαίνει και µε όλες τις άλλες θυγατρικές εταιρείες του Οµίλου και αφετέρου θα προσφέρει στον
Όµιλο την κατάλληλη ευελιξία για την αποτελεσµατικότερη διαχείριση των ετερογενούς
αντικειµένου θυγατρικών του.
Το επενδυτικό πρόγραµµα της Εταιρείας και του Οµίλου, καθώς και το χρονοδιάγραµµα υλοποίησής
του δεν επηρεάζεται από την απόσχιση.
4.5 Παρουσίαση του κύκλου εργασιών του Οµίλου και της Εταιρείας «Quest Συµµετοχών
Α.Ε.» µε διακεκριµένη παρουσίαση των εσόδων του κλάδου που αποσχίζεται
Η ανάλυση των πωλήσεων του Οµίλου «Quest Συµµετοχών» και του αποσχισθέντος κλάδου
«∆ιανοµής και Τεχνικής υποστήριξης προϊόντων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» για τις
χρήσεις 2005 έως 2009 έχει ως ακολούθως:
ΚΛΑ∆ΟΙ Quest Συµµετοχών Α.Ε.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
% επί του
συνόλου
2007

2005

% επί του
συνόλου

2006

% επί του
συνόλου

284.623

53,00%

220.552

52,35%

213.092

Λοιπά

252.356

47,00%

200.756

47,65%

Σύνολο

536.979

100,00%

421.308

100,00%

(Ποσά σε χιλ. ευρώ)
Κλάδος "∆ιανοµής και Τεχνικής
υποστήριξης προιόντων Πληροφορικης
και Τηλεπικοινωνιών"

2008

% επί του
συνόλου

2009

% επί του
συνόλου

48,01%

259.877

56,67%

210.666

52,37%

230.743

51,99%

198.691

43,33%

191.586

47,63%

443.835

100,00%

458.568

100,00%

402.252

100,00%
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Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι πωλήσεις της Εταιρείας και του αποσχιζόµενου Κλάδου
την 30 Σεπτεµβρίου 2010 µε την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο :

ΚΛΑ∆ΟΙ Quest Συµµετοχών Α.Ε.
(Ποσά σε χιλ. ευρώ)
Κλάδος "∆ιανοµής και Τεχνικής
υποστήριξης προιόντων Πληροφορικης
και Τηλεπικοινωνιών"

01.0130.09.2009

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
% επί του
01.01% επί του
συνόλου 30.09.2010 συνόλου

145.406

100,00%

98.820

100,00%

Λοιπά

-

0,00%

-

0,00%

Σύνολο

145.406

100,00%

98.820

100,00%

Καθώς ο αποσχιζόµενος κλάδος, ιδιαίτερα µετά την απόσχιση του κλάδου των «Επιχειρηµατικών
λύσεων (SBA)» το 2008, αποτελεί τη µοναδική εµπορική δραστηριότητα της Εταιρείας, το σύνολο
των πωλήσεων του κλάδου αφορά τις συνολικές πωλήσεις της Εταιρείας.
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4.6 ∆ιάρθρωση του Οµίλου «Quest Συµµετοχών» όπως διαµορφώνεται µετά την απόσχιση
Η διάρθρωση του Οµίλου «Quest Συµµετοχών» µετά την απόσχιση του κλάδου διαµορφώνεται ως
εξής:

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

(55%)
QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

QUEST SOLAR AE
QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ
ΠΥΡΓΟΣ ΕΠΕ
ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΜΑΛΙΑ ΑΕ

(94,87%)
(94,87%)

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΑΪ ΑΕ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΛΠΕΝΕΡ ΑΕ

(90%)
(99%)

QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΧΟΡΤΕΡΟ ΕΠΕ
QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ
ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΕΠΕ

(19%)
(19%)

QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΡΙΖΑ
ΕΠΕ

(19%)

QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ
ΧΕΛΩΝΑ ΕΠΕ

(19%)

QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ
ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΠΕ

(19%)

QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ
ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΕΠΕ
QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ
ΡΙΓΑΝΗ ΕΠΕ
QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
∆ΙΣΤΡΑΤΑ ΕΠΕ
QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΙΒΑ∆ΙΟΥ
ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΠΕ
QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ
ΑΓΙΟΙ ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΕΠΕ
QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΕΡΒΙΩΝ
ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΕ
QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΕΠΕ

(50%)

(40%)

(77,45%) QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ
(77,50%)

(77,50%)

(77,33%)
(77,45%)
(77,45%)

(18,67%)
(77,33%)
(95%)
(95%)
(95%)
(18,67%)
(98,67%)

(95%)
(95%)
(95%)

(18,67%)

(100%)
iSquare A.E.

(100%)
U YOU A.E.

(100%)

(100%)

Info-Quest Technologies
Α.Ε.

iStorm ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Ε.Π.Ε.

(100%)
RAINBOW ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕ

(100%)
UNISYSTEMS BULGARIA LTD

MEDEX
AMERICAN COMPUTERS
ENGINEERING ATEΠE
ΙΑΣΩΝ ΑΕΒΕΕ

ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ

ΑΓΚΑΘΙ ΕΠΕ

ACOM

QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΡΙΖΑ
ΕΠΕ

EFFECT

(77,50%) QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ

(19%)

(98,67%)

(99,68%)
ACS A.E.

ΑΝΕΜΟΠΥΛΗ ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ
ΕΠΕ
(77,50%) QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ
ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΕΠΕ

(77,33%)

(18,67%)

(100%)
UNITEL A.E.

INFO-QUEST
CYPRUS LTD

(100%)

(77,48%)

(19%)

(100%)

UNISYSTEMS SYSTEMS
INTEGRATION & SERVICES LTD

(77,33%)

QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ
ΑΓΚΑΘΙ ΕΠΕ

QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ
ΛΙΑΠΟΥΡΘΙ ΕΠΕ

PARK MOBILE
HELLAS AE

(100%)
(20%)

(100%)
UNISYSTEMS A.E.

(95%)

COSMOS BUSINESS
SYSTEMS

ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ
ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΕΠΕ

TEKA

QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ
ΡΙΓΑΝΗ ΕΠΕ
QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ
ΠΥΡΓΟΣ ΕΠΕ
QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ
ΛΙΑΠΟΥΡΘΙ ΕΠΕ
QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΕΠΕ
QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ
ΑΓΙΟΙ ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΕΠΕ
QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ
ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΠΕ
QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ
ΧΕΛΩΝΑ ΕΠΕ
QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
∆ΙΣΤΡΑΤΑ ΕΠΕ
EDF EN SA ΚΑΙ ΣΙΑ - ΘΡΑΚΗ 1 ΕΕ
EDF EN SA ΚΑΙ ΣΙΑ - ΡΟ∆ΟΠΗ 1 ΕΕ
EDF EN SA ΚΑΙ ΣΙΑ - ΡΟ∆ΟΠΗ 2 ΕΕ
EDF EN SA ΚΑΙ ΣΙΑ - ΡΟ∆ΟΠΗ 3 ΕΕ
EDF EN SA ΚΑΙ ΣΙΑ - ΡΟ∆ΟΠΗ 4 ΕΕ
EDF EN SA ΚΑΙ ΣΙΑ - ΡΟ∆ΟΠΗ 5 ΕΕ
EDF EN SA ΚΑΙ ΣΙΑ - ΕΒΡΟΣ 1 ΕΕ

(98,67%)

QUEST ΑΙΟΛΙΚΗ ∆ΙΣΤΟΜΟΥ
ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΑΪ ΕΠΕ

Επιπλέον παρακάτω παρουσιάζονται οι θυγατρικές και συνδεδεµένες εταιρείες του Οµίλου µε τα
άµεσα και έµµεσα ποσοστά συµµετοχής τους :
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Επωνυµία
** Quest Συµµετοχών Α.Ε.

Χώρα
εγκατάστασης

Έµµεσο
Άµεσο
ποσοστό
ποσοστό
συµµετοχής συµµετοχής

-

-

-

Ελλάδα
Βέλγιο
Ελλάδα
Κύπρος
Ρουµανία
Βουλγαρία

100,00%
99,84%
40,00%
100,00%
100,00%
100,00%

100,00%
100,00%
40,00%
100,00%
100,00%
100,00%

* ACS A.E.
- ACS Courier SH.p.k.

Ελλάδα
Αλβανία

99,68%
100,00%

99,68%
99,68%

* Quest Ενεργειακή Κτηµατική ΑΕΒΕ
- Quest Αιολική Μαρµαρίου Πύργος ΕΠΕ
- Αιολικό Πάρκο Βοιωτίας Αµαλία Α.Ε.
- Αιολικό Πάρκο Βοιωτίας Μεγάλο Πλάι Α.Ε.
- Εναλλακτική Ενεργειακή ΑΛΠΕΝΕΡ Α.Ε.
- Quest Αιολική Μαρµαρίου Τρίκορφο ΕΠΕ
- Quest Αιολική Μαρµαρίου Αγκάθι ΕΠΕ
- Quest Αιολική Μαρµαρίου Ρίζα ΕΠΕ
- Quest Αιολική Μαρµαρίου Χελώνα ΕΠΕ
- Quest Αιολική Μαρµαρίου Πλάτανος ΕΠΕ
- Quest Αιολική Μαρµαρίου Λιαπούρθι ΕΠΕ
- Quest Αιολική Μαρµαρίου Αγ. Απόστολοι ΕΠΕ
- Quest Αιολική Μαρµαρίου Ρίγανη ΕΠΕ
- Quest Αιολική Καρύστου ∆ίστρατα ΕΠΕ
- Quest Αιολική Λιβαδίου Λάρισας ΕΠΕ
- Quest Αιολική Μαρµαρίου Αγιοι Ταξιάρχες ΕΠΕ
- Quest Αιολική Σερβίων Κοζάνης ΕΠΕ
- Quest Αιολική Μαρµαρίου Περιστέρι ΕΠΕ
- Quest Αιολική ∆ιστόµου µεγάλο πλάι ΕΠΕ
- Quest Αιολική Σιδηροκάστρου Χορτερό ΕΠΕ
- Quest Solar Αλµυρού ΕΠΕ
- Quest Solar Βοιωτίας ΕΠΕ
- Quest Solar Α.Β.Ε.Τ.Ε.
- Ανεµοπύλη Ελληνογαλλική ΑΕΒΕ
- Quest Αιολική Μαρµαρίου Τρίκορφο ΕΠΕ
- Quest Αιολική Μαρµαρίου Αγκάθι ΕΠΕ
- Quest Αιολική Μαρµαρίου Ρίζα ΕΠΕ
- Quest Αιολική Μαρµαρίου Αγ. Απόστολοι ΕΠΕ
- Quest Αιολική Μαρµαρίου Ρίγανη ΕΠΕ
- Quest Αιολική Μαρµαρίου Πύργος ΕΠΕ
- Quest Αιολική Μαρµαρίου Λιαπούρθι ΕΠΕ
- Quest Αιολική Μαρµαρίου Περιστέρι ΕΠΕ
- Quest Αιολική Μαρµαρίου Αγιοι Ταξιάρχες ΕΠΕ
- Quest Αιολική Μαρµαρίου Πλάτανος ΕΠΕ
- Quest Αιολική Μαρµαρίου Χελώνα ΕΠΕ
- Quest Αιολική Καρύστου ∆ίστρατα ΕΠΕ
- EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΘΡΑΚΗ 1 ΕΕ
- EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΕΒΡΟΣ 1 ΕΕ
- EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΡΟ∆ΟΠΗ 1 ΕΕ
- EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΡΟ∆ΟΠΗ 2 ΕΕ
- EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΡΟ∆ΟΠΗ 3 ΕΕ
- EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΡΟ∆ΟΠΗ 4 ΕΕ
- EDF EN SA KAI ΣΙΑ – ΡΟ∆ΟΠΗ 5 ΕΕ
* Unitel Hellas A.E.
* I Square A.E.
* Info-Quest Technologies A.E.
- Rainbow Εκπαιδευτικό κέντρο ΕΠΕ
* iStorm Μονοπρόσωπη ΕΠΕ
* U You Ανώνυµη εταιρεία πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών

Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα

55,00%
20,00%
94,87%
94,87%
90,00%
19,00%
19,00%
19,00%
19,00%
19,00%
19,00%
19,00%
18,67%
18,67%
98,67%
18,67%
98,67%
18,67%
98,67%
98,67%
98,67%
98,67%
100,00%
50,00%
77,50%
77,45%
77,50%
77,50%
77,33%
77,48%
77,48%
77,50%
77,33%
77,33%
77,45%
77,33%
95,00%
95,00%
95,00%
95,00%
95,00%
95,00%
95,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

55,00%
11,00%
52,18%
52,18%
49,50%
10,45%
10,45%
10,45%
10,45%
10,45%
10,45%
10,45%
10,27%
10,27%
54,27%
10,27%
54,27%
10,27%
54,27%
54,27%
54,27%
54,27%
55,00%
27,50%
21,31%
21,30%
21,31%
21,31%
21,27%
21,31%
21,31%
21,27%
21,27%
21,30%
21,30%
21,27%
26,13%
26,13%
26,13%
26,13%
26,13%
26,13%
26,13%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

* Unisystems Α.Ε.
- Unisystems Belgium S.A.
- Parkmobile Hellas A.E.
- Info-Quest Cyprus Ltd
- Unisystems Information Technology Systems SRL
- Unisystems Bulgaria Ltd

* Άµεσες Συµµετοχές
** Μητρική Εταιρεία
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4.7 Συµβολή του αποσχισθέντος κλάδου στα αποτελέσµατα της Quest Συµµετοχών
Ο αποσχισθείς κλάδος «∆ιανοµής και Τεχνικής υποστήριξης προϊόντων Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών» της Εταιρείας εισφέρεται στην 100% θυγατρική της εταιρεία «Info Quest
Technologies Ανώνυµη Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία Προϊόντων και Υπηρεσιών
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» ως εκ τούτου τα οικονοµικά αποτελέσµατα του ανωτέρω
κλάδου ενοποιούνται µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης στα οικονοµικά αποτελέσµατα του
Οµίλου, οπότε δεν αναµένεται να υπάρξει καµία επίδραση από την απόσχιση του κλάδου στα
οικονοµικά αποτελέσµατα του Οµίλου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ
ΕΙΣΦΕΡΕΤΑΙ Ο ΚΛΑ∆ΟΣ
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5. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΣΦΕΡΕΤΑΙ Ο ΚΛΑ∆ΟΣ
Η απορροφώσα τον κλάδο διανοµής προϊόντων πληροφορικής είναι η εταιρεία «Info Quest
Technologies Ανώνυµη Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία Προϊόντων και Υπηρεσιών
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» (πρώην «RΑΙΝΒΟW SERVICES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ –
Υπηρεσίες Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών») που ιδρύθηκε το 1986 (ΦΕΚ 3343/17.12.86)
µε έδρα την Καλλιθέα Αττικής επί της οδού Αργυρουπόλεως 2α (Τ.Κ. 17676). Είναι εγγεγραµµένη
στο µητρώο Ανωνύµων Εταιριών µε αριθµό ΑΕ 14291/01/Β/86/57. Η διάρκειά της έχει ορισθεί έως
το 2026.
Η ανωτέρω εταιρεία ανήκει στον Όµιλο Quest Συµµετοχών (100% θυγατρική της Quest
Συµµετοχών) και αποκτήθηκε µέσω της τµηµατικής εξαγοράς της κατά 100% µητρικής της
εισηγµένης στο Χρηµατιστήριο Αθηνών εταιρείας «Rainbow ανώνυµος εταιρεία προϊόντων και
υπηρεσιών προηγµένης τεχνολογίας». Η ανωτέρω εξαγορά ολοκληρώθηκε από την κατά 100%
θυγατρική εταιρεία της Quest Συµµετοχών Α.Ε. µε την επωνυµία «iSquare ανώνυµη εταιρεία
πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών εταιρεία» την 18η ∆εκεµβρίου 2009, κατόπιν της άσκησης του
δικαιώµατος εξαγοράς (squeeze-out) της τελευταίας.
Εντός του Ιουλίου 2010, η κατά 100% έµµεση θυγατρική εταιρεία «Rainbow ανώνυµος εταιρεία
προϊόντων και υπηρεσιών προηγµένης τεχνολογίας» προέβη σε µεταβίβαση της θυγατρικής της
«RΑΙΝΒΟW SERVICES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Υπηρεσίες Υποστήριξης Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών» στην Εταιρεία µε συνολικό τίµηµα € 408 χιλ.

5.1 Αντικείµενο δραστηριότητας και κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία
Η εταιρία «Info Quest Technologies Ανώνυµη Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία Προϊόντων και
Υπηρεσιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών», όπως µετονοµάσθηκε µε την από 16 ∆εκεµβρίου
2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης από «RΑΙΝΒΟW SERVICES ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Υπηρεσίες Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών», είχε ως αντικείµενο την
επισκευή, αναβάθµιση και εγκατάσταση συστηµάτων υπολογιστών και περιφερειακών παρείχε
υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και ανάληψης εργασιών συντήρησης για τα προϊόντα hardware της
APPLE.
Η απορροφώσα τον κλάδο εταιρεία µέχρι την 31 Μαρτίου 2010, δυνάµει της από 29 Σεπτεµβρίου
2008 σύµβασης «Apple Authorized Service Provider Agreement” µε την «Apple Sales International»,
αποτελούσε εξουσιοδοτηµένο επισκευαστικό κέντρο για τα προϊόντα APPLE.
Ο σκοπός της ανωτέρω απορροφώσας τον κλάδο εταιρείας, βάσει του καταστατικού της, αναφέρεται
στο κεφάλαιο 5.2 του παρόντος Πληροφοριακού Σηµειώµατος.
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5.2 Μετοχική σύνθεση – ∆ιεύθυνση – Κοινά ∆ιευθυντικά στελέχη (Πριν και µετά την απόσχιση
του κλάδου)

Μετοχική σύνθεση πριν και µετά την απόσχιση του κλάδου
Μόνος µέτοχος της «Info Quest Technologies Α.Ε.Β.Ε.» πριν και µετά την απόσχιση του κλάδου,
κατά ποσοστό 100% του µετοχικού της κεφαλαίου, είναι η Quest Συµµετοχών Α.Ε..

∆ιοικητικό Συµβούλιο πριν την απόσχιση του κλάδου
Σύµφωνα µε την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Mετόχων της εταιρείας «Info Quest Technologies
Α.Ε.Β.Ε.» της 16ης Ιουλίου 2010 εκλέχθηκε το παρακάτω ∆ιοικητικό Συµβούλιο το οποίο
συγκροτήθηκε σε σώµα την ίδια ηµέρα :

Ονοµατεπώνυµο
Φέσσας Θεόδωρος
Εφορακόπουλος ∆ηµήτριος
Μπιτσάκος Μάρκος

Θέση στο ∆.Σ.

Ιδιότητα (βάσει του 3016)

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος
Μέλος ∆.Σ.

Εκτελεστικό Μέλος
Εκτελεστικό Μέλος
Εκτελεστικό Μέλος

∆ιοικητικό Συµβούλιο µετά την απόσχιση του κλάδου
Σύµφωνα µε την Καθολική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Mετόχων της εταιρείας «Info Quest
Technologies Α.Ε.Β.Ε.» της 17ης Ιανουαρίου 2011, εκλέχθηκε το παρακάτω ∆ιοικητικό Συµβούλιο
µε πενταετή θητεία το οποίο συγκροτήθηκε σε σώµα την ίδια ηµέρα.
Ονοµατεπώνυµο
Θεόδωρος Φέσσας
Μάρκος Μπιτσάκος
Εφορακόπουλος ∆ηµήτριος
Κωνσταντίνος Ρήγας
Ιωάννης ∆ηµητριάδης

Θέση στο ∆.Σ.

Ιδιότητα (βάσει του 3016)

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
∆ιευθύνων Σύµβουλος
Μέλος ∆.Σ.
Μέλος ∆.Σ.

Εκτελεστικό Μέλος
Εκτελεστικό Μέλος
Εκτελεστικό Μέλος
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Εκτελεστικό Μέλος

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο διαµορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης της εταιρείας
εποπτεύοντας και ελέγχοντας τη διαχείριση της περιουσίας της.
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Τα Μέλη ∆.Σ. της εταιρείας παρουσιάζονται αναλυτικά ως εξής:
Θεόδωρος Φέσσας, Πρόεδρος
Ο κ. Φέσσας σπούδασε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (πτυχίο Μηχανολόγου – Ηλεκτρολόγου)
και στο Birmingham University (MSc in Thermodynamics). Εργάσθηκε ως ελεύθερος επαγγελµατίας
και ως επιστηµονικός συνεργάτης στο ΕΜΠ. Ίδρυσε την Info-Quest το 1981. Υπήρξε Πρόεδρος του
Συνδέσµου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Ελλάδος (ΣΕΠΕ), από την ίδρυσή του µέχρι το 1999, και
κατόπιν Επίτιµος Πρόεδρος. Το 2000 εξελέγη στο ∆.Σ. του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών.
Μάρκος Μπιτσάκος, Αντιπρόεδρος
Ο κ. Μπιτσάκος γεννήθηκε το 1959. Σπούδασε Οικονοµικά στο Πανεπιστήµιο Πειραιά, είναι
απόφοιτος του ετήσιου ΜΒΑ course της ΕΕ∆Ε και αριστούχος του επίσης ετήσιου Magazine
Management Certificate της FIPP. ∆ιαθέτει εµπειρία από διάφορους επαγγελµατικούς τοµείς
(υπηρεσίες, εµπορία, βιοµηχανία, µέσα ενηµέρωσης) και έχει υπηρετήσει στο παρελθόν τις
∆ιευθύνσεις Οικονοµικού, ∆ιοικητικού, C.F.O., και Γενικού ∆ιευθυντή. Από το 2003 έως και τις
αρχές του 2007 είχε τη θέση του Γενικού Οικονοµικού και ∆ιοικητικού ∆ιευθυντή στον Όµιλο InfoQuest και από το 2007 έως Φεβρουάριο 2010 κατείχε τη θέση του Προέδρου και ∆ιευθύνοντος
Συµβούλου στις εταιρίες ∆ΑΦΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ και ΝΙΚΗ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ.
∆ηµήτριος Εφορακόπουλος, ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Ο κ. Εφορακόπουλος γεννήθηκε το 1962. Είναι πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ξεκίνησε την επαγγελµατική του σταδιοδροµία στην Info-Quest. Εξελέγη
στη θέση του Αντιπρόεδρου της Info-Quest το 2007.
Κωνσταντίνος Ρήγας, Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό Μέλος ∆.Σ.
Ο κ. Ρήγας, είναι διπλωµατούχος Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ. και διδάκτωρ (PhD)
Bioengineering του Πανεπιστηµίου Strathclyde της Σκωτίας. Εξελέγη στο ∆.Σ. της Info-Quest το
2003, ως ανεξάρτητο, µη εκτελεστικό µέλος.
Ιωάννης ∆ηµητριάδης, Εκτελεστικό Μέλος ∆.Σ.
Ο κ. ∆ηµητριάδης γεννήθηκε το 1953 και εργάζεται από το 1987 στην εταιρεία Info Quest ως
διευθυντής πιστώσεων.
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∆ιευθυντικά Στελέχη
Τα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας µετά την εισφορά του κλάδου είναι οι:
Ονοµατεπώνυµο
Αναγνωστοπούλου Κων/να
Βλάχος Κων/νος
∆ασόπουλος Νικόλαος
∆ηµητριάδης Ιωάννης
∆ηµητρίου Ευάγγελος
Σασαρίδης ∆ηµήτρης
Σκορδίλη Ουρανία
Στουρνάρας Κων/νος
Τσακάλης Κων/νος
Τσιαπαρίκος Αθανάσιος
Φράγκος Θεόδωρος
Ψωµαδέλη Στέλλα

Θέση
∆/ντρια Λογιστηρίου
∆/ντης Πωλήσεων (Direct sales)
∆/ντης Οικονοµικών υπηρεσιών
∆/ντης Πιστωτικού ελέγχου
∆/ντης Τεχνικού τµήµατος
∆/ντης Πωλήσεων Β.Ελλάδας
∆/ντρια Marketing
∆/ντης Μηχανογράφισης
∆/ντης Πωλήσεων δικτύου & Τοµέα Product marketing
∆/ντης Logistics
∆/ντης Πωλήσεων (Retail sales) & Τοµέα Product marketing
∆/ντρια Εξυπηρέτησης πελατών

Κοινά ∆ιευθυντικά στελέχη µε την «Quest Συµµετοχών Α.Ε.» πριν και µετά την απόσχιση.
∆εν υπάρχουν κοινά διευθυντικά στελέχη µεταξύ της Εταιρείας και της «Info Quest Technologies»
πριν και µετά την Απόσχιση.
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Παρακάτω παρουσιάζεται το οργανόγραµµα της αναδεχόµενης τον κλάδο εταιρείας µετά την
απόσχιση:

5.3 Σκοπός της εταιρείας και τυχόν τροποποίησή του λόγω της απορρόφησης του νέου κλάδου
Ο σκοπός της εταιρείας σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Καταστατικού της ήταν:
α) Η µηχανογραφική επεξεργασία πληροφοριακών και λοιπών στοιχείων για λογαριασµό τρίτων
β) H παραγωγή, κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και πώληση προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και
πάσης φύσεως ηλεκτρονικού εξοπλισµού.
γ) Η αντιπροσώπευση ξένων κατασκευαστικών οίκων προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και πάσης
φύσεως ηλεκτρονικού εξοπλισµού.
δ) H µίσθωση πάσης φύσεως προϊόντων υψηλής τεχνολογίας.
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Με απόφαση της από 17 Ιανουαρίου 2011 Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων
της Info Quest Technologies A.E.B.E. µεταξύ άλλων τροποποιήθηκε ο σκοπός της εταιρείας ως
ακολούθως:
α) Η κατασκευή και εµπορία, η εκµίσθωση ή το LEASING ηλεκτρονικών υπολογιστών (Computers),
περιφερειακών µηχανηµάτων αυτών (εκτυπωτών, οθονών, µονάδων αποθηκεύσεως δεδοµένων,
µονάδων επικοινωνίας κλπ.) αναλωσίµων ειδών (µελανοταινιών, µαγνητοταινιών, µαγνητικών
δίσκων κ.λ.π.) ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων απάντων των ανωτέρω.
β) Η µελέτη, σχεδιασµός, εγκατάσταση, λειτουργία και εκµετάλλευση κάθε τύπου και τεχνολογίας
συστηµάτων τηλεφωνίας, καθώς και δηµοσίων και ιδιωτικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων µεταφοράς
φωνής, ήχου, εικόνας και δεδοµένων.
γ) Η παροχή κάθε είδους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε σχέση µε τα ανωτέρω συστήµατα
τηλεφωνίας και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα καθώς και η παροχή υπηρεσιών διαδικτύου (INTERNET).
Η ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και εκµετάλλευση συστηµάτων Ηλεκτρονικού Εµπορίου (ECommerce).
δ) Η προµήθεια, εµπορία, κατασκευή και διανοµή παντός είδους τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού,
ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων κινητής τηλεφωνίας, τηλεφωνικών συσκευών, ειδών
επικοινωνιακού εξοπλισµού και εν γένει δικτύων µεταφοράς ήχου, εικόνας και δεδοµένων,
ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων αυτών καθώς και η ανάπτυξη, παραγωγή και η διάθεση λογισµικού
(software) για τη λειτουργία των ανωτέρω.
ε) Η εισαγωγή από το εξωτερικό (προς εµπορία) των ανωτέρω (ηλεκτρονικών υπολογιστών,
περιφερειακών µηχανηµάτων, αναλωσίµων, ειδών εξοπλισµού επικοινωνίας, (κινητής ή µη
τηλεφωνίας, µεταφοράς δεδοµένων κλπ.) και η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και
εξωτερικού στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή των ειδών αυτών.
στ) Η ανάληψη της εκτέλεσης µελετών εφαρµογής προγραµµάτων µε τους ηλεκτρονικούς
υπολογιστές..
ζ) Η ανάληψη και εκτέλεση µελετών τεχνικών έργων και η µεταβίβαση ή γενικώς η εµπορία KNOW
HOW. Η διενέργεια πάσης άλλης συναφούς εργασίας ή επιχειρήσεως που θα καθορίζεται µε
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας.
η) Η ίδρυση και εκµετάλλευση εκπαιδευτικών µονάδων, σεµιναρίων κλπ. και η επιχείρηση
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σχετικά µε οποιονδήποτε τοµέα της πληροφορικής και των
επικοινωνιών.
θ) Η προβολή, προώθηση και διαφήµιση των προϊόντων και των εν γένει επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων της Εταιρείας, καθώς επίσης η ανάληψη και παραγωγή διαφηµιστικών εργασιών εν
σχέση µε οιονδήποτε τοµέα της πληροφορικής και των επικοινωνιών.
ι) Η παροχή υπηρεσιών επισκευής συντήρησης και γενικά τεχνικής υποστήριξης των υπό της
Εταιρείας διατιθεµένων ειδών στους τόπους εγκατάστασής τους.
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ια) Η ανάληψη έργων, σχετικών µε τους τοµείς δραστηριότητας της Εταιρείας, από το ∆ηµόσιο, τα
Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού ∆ικαίου και τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
ιβ) Η έρευνα, ανάπτυξη, µελέτη, εφαρµογές και εκτέλεση έργων καθώς και η παροχή υπηρεσιών
στους τοµείς του ελέγχου, της διοίκησης, οικονοµικής, λογιστικής, διοικητικής και τεχνολογικής
οργάνωσης και λειτουργίας επιχειρήσεων.
Πάσα πράξη και ενέργεια συναφής προς τον ως άνω σκοπό.
ιγ) Η έρευνα, ανάπτυξη, µελέτη, εφαρµογές και εκτέλεση έργων καθώς και η παροχή υπηρεσιών
στον τοµέα της ηλεκτρονικής έκδοσης εισιτηρίων (e-ticketing).
ιδ) Η άσκηση εµπορίας και γενικά η διενέργεια κάθε επιχειρηµατικής πράξης και η ανάληψη κάθε
δραστηριότητας ή ενέργειας, έµµεσα ή άµεσα συναφούς µε τους παραπάνω σκοπούς της Εταιρείας.
Για την πραγµατοποίηση των παραπάνω σκοπών της, η Εταιρεία µπορεί να συµµετέχει σε
υφιστάµενες ή όχι εταιρείες ή επιχειρήσεις οποιασδήποτε µορφής, ηµεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν
συναφείς ή µη ή παρεµφερείς σκοπούς, να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο
για την επίτευξη των σκοπών αυτών και να ιδρύει υποκαταστήµατα ή αντιπροσωπείες στο εσωτερικό
ή και στο εξωτερικό.
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5.4 Περιουσιακή διάρθρωση της εταιρείας και χρηµατοοικονοµική κατάσταση πριν από την
εισφορά του κλάδου
Η περιουσιακή διάρθρωση της αναδεχόµενης εταιρείας «Info Quest Technologies Ανώνυµη
Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία Προϊόντων και Υπηρεσιών Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών» πριν από την εισφορά του Κλάδου «∆ιανοµής και τεχνικής υποστήριξης
προϊόντων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών» απεικονίζεται στις ακόλουθες λογιστικές
καταστάσεις µε ηµεροµηνία 30/09/2010:
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
30.09.2010
(Ποσά σε χιλ. ευρώ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Συµµετοχές
Λοιπές Απαιτήσεις
Σύνολο µη κυκλοφορούντος ενεργητικού

45
0
46

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Εµπορικές Απαιτήσεις
Λοιπές Απαιτήσεις
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού

18
12
105
135

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

181

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικά
Ζηµιές Εις Νέο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρέωσεων
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

355
65
(259)
161

18
2
20
181
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Η κατάσταση αποτελεσµάτων της εταιρείας «Info Quest Technologies Ανώνυµη Εµπορική και
Βιοµηχανική Εταιρεία Προϊόντων και Υπηρεσιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» πριν την
εισφορά του κλάδου για την περίοδο 01/01/2010 έως 30/09/2010 έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
01.01- 30.09.2010
(Ποσά σε χιλ. ευρώ)
Κύκλος εργασιών
Κόστος Πωληθέντων
Μικτό Αποτέλεσµα

16
(37)
(21)

Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας
Έξοδα Λειτουργίας ∆ιαθέσεως
Λοιπά κέρδη / (ζηµίες) καθαρά

(30)
(39)
1

Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών και
Επενδυτικών Αποτελεσµάτων
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα
Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα

(90)
(0)

Αποτελέσµατα Πρό Φόρων
Έξοδο Φόρου
Αποτελέσµατα Μετά από Φόρους

(90)
(18)
(109)

Σηµειώνουµε ότι η εταιρεία «Info Quest Technologies Α.Ε.Β.Ε.» σύµφωνα µε το άρθρο 29 του
καταστατικού της ορίζει την εταιρική οικονοµική της χρήση από 1 Ιουλίου έως 30 Ιουνίου κάθε έτους.
Με την από 16-07-2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας, η χρήση
ορίσθηκε ότι θα αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου κάθε έτους και θα λήγει την τριακοστή πρώτη (31η)
∆εκεµβρίου του ίδιου έτους, αρχής γενοµένης από την 1η Ιανουαρίου του έτους 2011, εξαιρετικά δε για
την χρήση που είχε αρχίσει από 1η Ιουλίου 2009, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την επιµήκυνση της
διάρκειάς της και ότι αυτή θα λήξει την 31η ∆εκεµβρίου του έτους 2010.
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5.5 Περιουσιακή διάρθρωση και προοπτικές µετά την εισφορά του κλάδου
Η περιουσιακή διάρθρωση της αναδεχόµενης εταιρείας «Info Quest Technologies Α.Ε.Β.Ε.» µετά
από την εισφορά προς αυτήν του κλάδου «∆ιανοµής και τεχνικής υποστήριξης προϊόντων
πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών» απεικονίζεται στις ακόλουθες λογιστικές καταστάσεις µε
ηµεροµηνία 30/09/2010:
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
30.09.2010
(Ποσά σε χιλ. ευρώ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώµατα πάγια στοιχεία
Λοιπά ασώµατα πάγια στοιχεία
Επενδύσεις σε θυγατρικές
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

1.090
916
45
1.651
3.702

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέµατα
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

10.787
48.258
105
59.150

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

62.853

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά αποθεµατικά
Αδιανέµητα κέρδη
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

46.978
65
1.231
48.274

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από
την υπηρεσία

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις

773
773

13.701
87
18
13.806

Σύνολο υποχρέωσεων

14.579

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρέωσεων

62.853
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5.6 Μερισµατική πολιτική της εταιρείας που εισφέρεται ο κλάδος την τελευταία τριετία και
αναφορά στην επίδραση των κερδών στην Info-Quest για την πρώτη µετά την απόσχιση χρήση
Η εταιρεία «Info Quest Technologies Α.Ε.Β.Ε.» προέβη στη διανοµή µερίσµατος για τη χρήση 2007
και 2008 ποσού € 4,8 χιλ. ανά χρήση, ενώ για τη χρήση 2009 δεν εγκρίθηκε η διανοµή µερίσµατος. Η
διανοµή µερίσµατος τα επόµενα χρόνια θα καθορισθεί από τα επίπεδα κερδοφορίας που θα
διαµορφωθούν µετά την εισφορά του κλάδου. Επισηµαίνεται ότι η ανωτέρω εταιρεία είναι 100%
θυγατρική της «Quest Συµµετοχών Α.Ε.» και θα εισπράττει το σύνολο του ενδεχόµενου µερίσµατος
από την αναδεχόµενη εταιρεία.

5.7 Παρουσίαση του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας πριν την εισφορά του κλάδου
Ο κύκλος εργασιών του Οµίλου και της Εταιρείας «Quest Συµµετοχών Α.Ε.» καθώς και της
αναδεχόµενης εταιρείας «Info Quest Technologies Α.Ε.Β.Ε.» την τελευταία τριετία (2007-2009)
παρουσιάζεται ως ακολούθως:

Κύκλος Εργασιών
(Ποσά σε χιλ. ευρώ)

2007
Όµιλος

2008
Εταιρία

Όµιλος

2009
Εταιρία

Όµιλος

Εταιρία

Εταιρίες
Quest Συµµετοχών Α.Ε.
Info Quest Technologies A.E.

443.835
404

213.092

458.568
459

259.877

402.252

210.666

396

Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε το άρθρο 29 του καταστατικού της εταιρείας «Info Quest Technologies
Α.Ε.Β.Ε.» έχει ορισθεί οικονοµική χρήση µε έναρξη την πρώτη (1η) Ιουλίου κάθε έτους και λήξη την
τριακοστή (30η) Ιουνίου του εποµένου έτους, συνεπώς τα στοιχεία που παρατίθενται που στον
ανωτέρω πίνακα αντιστοιχούν σε:
2007: χρήση 01.07.2006 – 30.06.2007, 2008: χρήση 01.07.2007 – 30.06.2008 και 2009: χρήση
01.07.2008 – 30.06.2009.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ
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ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Ανώνυµη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών
ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Μ. ΞΕΝΑΚΗΣ
Αθήνα, 3 Νοεµβρίου 2010

ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ «∆ΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Info-Quest Α.Ε.Β.Ε.» KAI ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
«RAINBOW SERVICES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ –Υπηρεσίες
Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών»

1. Εντολή ελέγχου και αντικείµενο εργασίας
Κατόπιν του υπό ηµεροµηνία 27/10/2010 εγγράφου της
Ανώνυµης Εταιρείας «Info-Quest A.E.B.E.» και της εν συνεχεία αριθµ.
143760/3-11-2010 εντολής της Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. µου ανατέθηκε η διενέργεια
ελέγχου, για τη βεβαίωση των λογιστικών αξιών των περιουσιακών
στοιχείων (Ενεργητικού και Παθητικού ) του αποσχισθέντος κλάδου
«∆ιανοµή και Τεχνική Υποστήριξη Προϊόντων Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών»

κατά

την

30/9/2010,

προκειµένου

αυτός

να

απορροφηθεί από την υφιστάµενη και λειτουργούσα ανώνυµη εταιρεία
«RAINBOW SERVICES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ –Υπηρεσίες Υποστήριξης

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών» βάσει των διατάξεων του Ν.

2166/1993.

2. Ίδρυση - Έδρα - ∆ιάρκεια - Σκοπός Εταιρείας
Η επωνυµία της Ανώνυµης Εµπορικής και Βιοµηχανικής
Εταιρείας είναι: «INFO-QUEST Ανώνυµη Εµπορική και Βιοµηχανική
Εταιρεία Προϊόντων και Yπηρεσιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών»
και µε το διακριτικό τίτλο «Info-Quest A.E.B.E.»., όπως τροποποιήθηκε
σύµφωνα µε την υπό ηµεροµηνία 28/6/2002 απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης των µετόχων (ΦΕΚ 10166/04.10.02). Καταχωρήθηκε

στο

Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών και έχει σήµερα Αριθµό Μητρώου
5419/06/Β/86/02.
- Η έδρα της Εταιρείας είναι στο ∆ήµο Καλλιθέας στην οδό Αλ.
Πάντου 25 και η διάρκειά της ορίστηκε πεντηκονταετής (50) αρχοµένη από
την ηµέρα της δηµοσίευσης στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφηµερίδας
της Κυβερνήσεως της απόφασης που ενέκρινε το Καταστατικό.
Σκοπός της Εταιρείας ορίζεται:
α) Η κατασκευή και εµπορία, η εκµίσθωση ή το LEASING ηλεκτρονικών
υπολογιστών

(Computers),

περιφερειακών

µηχανηµάτων

αυτών

(εκτυπωτών, οθονών, µονάδων αποθηκεύσεως δεδοµένων, µονάδων
επικοινωνίας κ.λ.π.) αναλωσίµων ειδών (µελανοταινιών, µαγνητοταινιών,
µαγνητικών δίσκων κ.λ.π.) ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων απάντων των
ανωτέρω.
β) Η µελέτη, σχεδιασµός, εγκατάσταση, λειτουργία και εκµετάλλευση κάθε
τύπου και τεχνολογίας συστηµάτων τηλεφωνίας καθώς και δηµοσίων και
ιδιωτικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων µεταφοράς φωνής, ήχου, εικόνας
και δεδοµένων.
γ) Η παροχή κάθε είδους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε σχέση µε τα
ανωτέρω συστήµατα τηλεφωνίας και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα καθώς και η
παροχή υπηρεσιών διαδικτύου (INTERNET).
Η ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και εκµετάλλευση συστηµάτων
Ηλεκτρονικού Εµπορίου (E-Commerce).
δ) Η προµήθεια, εµπορία, κατασκευή και διανοµή παντός είδους
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού, ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων κινητής
τηλεφωνίας, τηλεφωνικών συσκευών, ειδών επικοινωνιακού εξοπλισµού
και

εν

γένει

δικτύων

µεταφοράς

ήχου,

εικόνας

και

δεδοµένων,
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ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων αυτών καθώς και η ανάπτυξη, παραγωγή
και η διάθεση λογισµικού (software) για τη λειτουργία των ανωτέρω.
ε) Η εισαγωγή εκ του εξωτερικού (προς εµπορία) των ανωτέρω
(ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών µηχανηµάτων, αναλωσίµων,
ειδών εξοπλισµού επικοινωνίας, (κινητής ή µη τηλεφωνίας, µεταφοράς
δεδοµένων κ.λ.π.) και η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και
εξωτερικού στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή των ειδών αυτών.
στ) Η ανάληψη της εκτέλεσης µελετών εφαρµογής προγραµµάτων µε τους
ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
ζ) Η ανάληψη και εκτέλεση µελετών τεχνικών έργων και η µεταβίβαση ή
γενικώς η εµπορία KNOW HOW. Η διενέργεια πάσης άλλης συναφούς
εργασίας η επιχειρήσεως που θα καθορίζεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της Εταιρείας.
η) Η ίδρυση και εκµετάλλευση εκπαιδευτικών µονάδων, σεµιναρίων κ.λ.π.
και η επιχείρηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σχετικά µε οποιονδήποτε
τοµέα της πληροφορικής και των επικοινωνιών.
θ) Η προβολή, προώθηση και διαφήµιση των προϊόντων και των εν γένει
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας καθώς επίσης η ανάληψη
και παραγωγή διαφηµιστικών εργασιών εν σχέσει µε οιονδήποτε τοµέα της
πληροφορικής και των επικοινωνιών.
ι) Η παροχή υπηρεσιών επισκευής συντήρησης και γενικά τεχνικής
υποστήριξης των υπό της εταιρείας διατιθεµένων ειδών στους τόπους
εγκατάστασής τους.
ια) Η διενέργεια χερσαίων, θαλασσίων και αεροπορικών µεταφορών για
δικό της λογαριασµό ή και για λογαριασµό τρίτων, όλων των ανωτέρω
ειδών.
ιβ) Η ανάληψη έργων, σχετικών µε τους τοµείς δραστηριότητας της
Εταιρείας, από το ∆ηµόσιο, τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού
∆ικαίου και τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
ιγ) Η έρευνα, ανάπτυξη, µελέτη, εφαρµογές και εκτέλεση έργων καθώς και
η παροχή υπηρεσιών στους τοµείς του ελέγχου, της διοίκησης,
οικονοµικής, λογιστικής, διοικητικής και τεχνολογικής οργάνωσης και
λειτουργίας επιχειρήσεων.
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ιδ) Η παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών, υπηρεσιών ταχυµεταφοράς και
µεταφοράς για κάθε είδους και βάρους ταχυδροµικά αντικείµενα.
ιε) Η µελέτη, κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων

σταθµών

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές και η
κατασκευή και εµπορία εξοπλισµού παραγωγής ενέργειας. Ειδικότερα η
κατασκευή,

εγκατάσταση,

λειτουργία

και

εκµετάλλευση

µονάδων

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και των απαραιτήτων υποδοµών και
λοιπών τεχνικών έργων και εγκαταστάσεων για τη µεταφορά και
παράδοση της παραγόµενης ενέργειας, σύµφωνα µε το ισχύον νοµοθετικό
και κανονιστικό πλαίσιο και αυτό που θα ισχύσει στο µέλλον. Η πώληση
ηλεκτρικής ενέργειας στο εσωτερικό ή και στο εξωτερικό. Η πάσης φύσεως
εκµίσθωση, αγορά ή κατασκευή ακινήτων που είναι απαραίτητα για την
υλοποίηση των ανωτέρω. Η συνεργασία ή και συµµετοχή σε οποιαδήποτε
εταιρεία έχουσα παρεµφερή σκοπό. Πάσα πράξη και ενέργεια συναφής
προς τον ως άνω σκοπό.
ιστ) Η έρευνα, ανάπτυξη, µελέτη, εφαρµογές και εκτέλεση έργων καθώς
και η παροχή υπηρεσιών στον τοµέα της ηλεκτρονικής έκδοσης εισιτηρίων
(e-ticketing).
ιζ)Η µελέτη και κατασκευή πάσης φύσεως τεχνικών έργων δηµοσίων ή
ιδιωτικών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
ιη) Η κατασκευή, επισκευή, ανακαίνιση, αναπαλαίωση πάσης φύσεως
ακινήτων, δηµοσίων ή ιδιωτικών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
ιθ) Η ανέγερση οικοδοµών είτε επί ιδίου οικοπέδου, είτε επί οικοπέδου
τρίτου και πώληση ή µίσθωση αυτών.
ιι) Η άσκηση εµπορίας και γενικά η διενέργεια κάθε επιχειρηµατικής
πράξης και η ανάληψη κάθε δραστηριότητας ή ενέργειας, έµµεσα ή άµεσα
συναφούς µε τους παραπάνω σκοπούς της εταιρείας.
ικ) Η µελέτη, σχεδιασµός, κατασκευή, χρηµατοδότηση, προµήθεια,
εγκατάσταση, δοκιµή, συντήρηση, θέση σε λειτουργία, αγορά, πώληση και
η εν γένει εκµετάλλευση κάθε είδους ακινήτων δηµοσίων ή ιδιωτικών στην
Ελλάδα ή στο εξωτερικό ασκώντας κάθε είδους επιχείρηση, όπως
ενδεικτικά επιχείρηση κατασκευής και εµπορίας ακινήτων µε πώληση,
µίσθωση, υποµίσθωση ή σύναψη συµβάσεων παραχώρησης µε τρίτους

4

ολόκληρων ακινήτων ή οριζοντίων ιδιοκτησιών για κάθε είδους χρήση,
όπως για κατοικία, γραφεία, καταστήµατα, γκαράζ, τουριστική επιχείρηση
κ.λ.π.
Για την πραγµατοποίηση των παραπάνω σκοπών της η
Εταιρεία µπορεί να συµµετέχει σε υφιστάµενες ή όχι εταιρείες ή
επιχειρήσεις οποιασδήποτε µορφής, ηµεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν
συναφείς ή µη ή παρεµφερείς σκοπούς, να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για την επίτευξη των σκοπών αυτών και να
ιδρύει υποκαταστήµατα ή αντιπροσωπείες στο εσωτερικό ή και στο
εξωτερικό.
3. Μετοχικό Κεφάλαιο
1. Το Μετοχικό κεφάλαιο είχε αρχικά ορισθεί στο καταστατικό σε
δραχµές 10.000.000 καταβλητέο τοις µετρητοίς διαιρούµενο σε 10.000
ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 1.000 δραχµών η κάθε µία.
2. Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας της
27/12/1985 το αρχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 10.000.000 δραχµές µε την
έκδοση 10.000 νέων ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 1.000
δραχµών η κάθε µία.
3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της
13/6/1986 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 10.000.000 δραχµές µε
την έκδοση 10.000 ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας 1.000
δραχµών η κάθε µία.
4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των

Μετόχων της

8/12/1986 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 10.000.000 δραχµές µε
την έκδοση 10.000 ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας 1.000
δραχµών η κάθε µία.
5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της
29/2/1988, που τροποποίησε το καταστατικό το Μετοχικό Κεφάλαιο
αυξήθηκε κατά 20.000.000 δρχ. τοις µετρητοίς µε την έκδοση 20.000 νέων
ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 1.000 δραχµών η κάθε µία.
6. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της
18/6/1990, που τροποποίησε το καταστατικό το Μετοχικό Κεφάλαιο
αυξήθηκε κατά 20.000.000 δρχ. τοις µετρητοίς µε την έκδοση 20.000 νέων
ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 1.000 δραχµών η κάθε µία.
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7. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της
8/1/1992 που τροποποίησε το καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο
αυξήθηκε κατά 80.000.000 δραχµές τοις µετρητοίς µε την έκδοση 80.000
νέων ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 1.000 δραχµών η κάθε
µία.
8. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της
25/5/1992 που τροποποίησε το καταστατικό, η ονοµαστική αξίας κάθε
µετοχής καθορίστηκε σε πεντακόσιες (500) δραχµές και το καταβεβληµένο
Μετοχικό Κεφάλαιο ανερχόµενο σε 160.000.000 δραχµές διαιρέθηκε σε
320.000 ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 500 δραχµών η κάθε µία.
9. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της
25/5/1992 που τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο
αυξήθηκε κατά 300.000.000 δραχµές µε την έκδοση 600.000 νέων
ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 500 δραχµών η κάθε µία, µε
µερική καταβολή τοις µετρητοίς του ¼ της ονοµαστικής αξίας κάθε
µετοχής, επί συνόλου 600.000 µετοχών, δηλ. ποσού 75.000.000 δρχ. και
µε ανάληψη υποχρέωσης για καταβολή του υπολοίπου της αξίας κάθε
µετοχής, επί συνόλου 600.000 µετοχών, συνολικού ύψους 225.000.000
δρχ. σε δύο (2) ισόποσες δόσεις ύψους 112.500.000 δρχ. η κάθε µία,
καταβλητέων της µεν πρώτης µέχρι την 31/12/1992, της δε δεύτερης,
µέχρι 30/6/1993. Κατόπιν ολοσχερούς εξοφλήσεως των ανωτέρω δόσεων
το καταβεβληµένο σε µετρητά Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε τετρακόσια
εξήντα εκατοµµύρια (460.000.000) δραχµές και διαιρέθηκε σε 920.000
ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 500 δραχµών η κάθε µία.
10. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της
30/12/1992, που τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο
αυξήθηκε κατά 22.488.500 δραχµές, µε κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας, η
οποία προέκυψε λόγω αναπροσαρµογής της αξίας των γηπέδων της
Εταιρείας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 2065/1992, µε την έκδοση
44.977 νέων ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 500 δραχµών η
κάθε µία.
11. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της
29/1/1993, που τροποποίησε το Καταστατικό, οι µετοχές της Εταιρείας
µετετράπησαν από ονοµαστικές σε ανώνυµες.
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12. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της
30/6/1994, που τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο
αυξήθηκε κατά 31.400.000 δραχµές µε κεφαλαιοποίηση αφορολόγητου
αποθεµατικού, σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Ν. 1882/90, µε την έκδοση
62.800 νέων µετοχών, ονοµαστικής αξίας 500 δραχµών η κάθε µία.
13. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της
30/11/1994, που τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο
αυξήθηκε κατά 95.000.000 δραχµές µε την έκδοση 190.000 νέων µετοχών
ονοµαστικής αξίας 500 δραχµών η κάθε µία.
14. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της
17/12/1994, που τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο
αυξήθηκε κατά 487.500.000 δραχµές µε την έκδοση 975.000 νέων
µετοχών ονοµαστικής αξίας 500 δραχµών η κάθε µία.
15. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της
31/5/1996, που τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο
αυξήθηκε κατά 200.000.000 δραχµές µε την έκδοση 400.000 νέων
µετοχών ονοµαστικής αξίας 500 δραχµών η κάθε µία.
16. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της
8/11/1996, που τροποποίησε το Καταστατικό, η ονοµαστική αξία κάθε
µετοχής καθορίστηκε σε διακόσιες πενήντα (250) δραχµές και οι µετοχές
µετετράπησαν από ανώνυµες σε ονοµαστικές.
17. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της
15/1/1997, που τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο
αυξήθηκε κατά 61.600.000 δραχµές, µε κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας, η
οποία προέκυψε λόγω αναπροσαρµογής της αξίας των ακινήτων της
Εταιρείας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 2065/1992, µε την έκδοση
246.400 νέων ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 250 δραχµών η
κάθε µία.
18. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της
18/12/1997, που τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο
αυξήθηκε

κατά

30.000.000

δραχµές,

µε

κεφαλαιοποίηση

ειδικού

αφορολόγητου αποθεµατικού, σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Ν. 1882/90,
µε την έκδοση 120.000 νέων ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 20
δραχµών η κάθε µία.
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19. Με απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων της
4/2/98 & 4/11/98, που τροποποίησαν το Καταστατικό, αποφασίστηκε η
αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας :
α)

Κατά

διακόσια

δέκα

εκατοµµύρια

διακόσιες

είκοσι

χιλιάδες

(210.220.000) δραχµές σε µετρητά από δηµόσια εγγραφή µε την έκδοση
840.880 νέων ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 250 δραχµών η
κάθε µία.
β) Κατά δέκα εκατοµµύρια διακόσιες ενενήντα µία χιλιάδες πεντακόσιες
(10.291.500) δραχµές σε µετρητά από ιδιωτική τοποθέτηση, µε την έκδοση
41.166 νέων ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας 250 δραχµών η
κάθε µία, οι οποίες θα διατεθούν εκτός δηµόσιας εγγραφής, µετά από
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας.
20. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της
29/1/99 η ονοµαστική αξία κάθε µετοχής καθορίστηκε σε εκατόν
εβδοµήντα πέντε (175) δραχµές και το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά
2.895.300.000

δραχµές,

µε

κεφαλαιοποίηση

µέρους

του

ειδικού

αποθεµατικού – διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο.
21. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της
21/6/99, που τροποποίησε το Καταστατικό το Μετοχικό Κεφάλαιο
αυξήθηκε κατά 2.321.200.000, µε έκδοση 13.264.000 νέων µετοχών
ονοµαστικής αξίας 175 δραχµών η κάθε µία.
22. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της
27/6/2000, που τροποποίησε το Καταστατικό το Μετοχικό Κεφάλαιο
αυξήθηκε κατά 1.365.000.000 δραχµές. µε έκδοση 7.800.000 νέων
µετοχών ονοµαστικής αξίας 175 δραχµών η κάθε µία.
23. Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας της
20/12/2000, κατόπιν άσκησης δικαιώµατος προαίρεσης, βάσει εγκριθέντος
από 27/6/00 προγράµµατος (stock options) το Μετοχικό Κεφάλαιο της
εταιρείας αυξήθηκε, χωρίς τροποποίηση Καταστατικού, κατά 34.942.250
δραχµές, µε έκδοση 199.670 νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας 175
δραχµών η κάθε µία.
24. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της
22/6/2001 που τροποποίησε το καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο
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αυξήθηκε

κατά

5.434.969.800

δραχµές.

λόγω

του

εισφεροµένου

κεφαλαίου της απορροφούµενης εταιρείας «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΕ» και κατά 4.102.363.200 δρχ. µε κεφαλαιοποίηση µέρους του ειδικού
αποθεµατικού - διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο, η δε
ονοµαστική αξία της µετοχής της εταιρείας καθορίστηκε σε 340,75 δρχ.
(ένα ευρώ).
25.Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας της
20/12/2001,

κατόπιν

άσκησης

δικαιώµατος

προαίρεσης,

βάσει

εγκριθέντων από 27/6/2000 και 22/6/2001 προγραµµάτων (stock options),
το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε, χωρίς τροποποίηση
Καταστατικού, κατά 171.301.840 δρχ. ή 502.720 Ευρώ, µε έκδοση
502.720 νέων ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας 340,75 δρχ. ή 1
Ευρώ η κάθε µία.
Μετά την 1η Ιανουαρίου 2002,

το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε

52.629.720 Ευρώ και διαιρείται σε 52.629.720 άυλες ονοµαστικές µετοχές,
ονοµαστικής αξίας 1 Ευρώ η κάθε µία .
26. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της
22/6/2005 που τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο
µειώθηκε κατά 2.537.550 Ευρώ µε ακύρωση, βάσει του άρθρου 16, παρ.
12 του Κ.Ν. 2190/20 2.537.550 µετοχών.
27. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της
5/12/2005, που τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο
µειώθηκε κατά 1.386.950 Ευρώ µε ακύρωση, βάσει του άρθρου 16, παρ.
12 του Κ.Ν. 2190/20 1.386.950 µετοχών.
28. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της
28/3/2006 που τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο της
εταιρείας αυξήθηκε κατά 68.187.308 Ευρώ µε αύξηση της ονοµαστικής
αξίας κάθε µετοχής κατά 1,4 Ευρώ µε κεφαλαιοποίηση µέρους του
αποθεµατικού «διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο» και
µειώθηκε κατά 73.057.830 Ευρώ µε µείωση της ονοµαστικής αξίας κάθε
µετοχής κατά 1,5 Ευρώ µε σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου µε µετρητά
στους µετόχους.
29. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της
19/12/2006 που τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο της
9

εταιρείας µειώθηκε κατά 9.741.044 Ευρώ µε µείωση της ονοµαστικής
αξίας κάθε µετοχής κατά 0,20 Ευρώ µε σκοπό το συµψηφισµό ζηµιών
προηγούµενων ετών.
Έτσι, το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας µετά τις ανωτέρω
αυξοµειώσεις ανέρχεται σήµερα σε

€ 34.093.654,00 διαιρούµενο σε

48.705.220 κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας € 0,70 εκάστη.
4. ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Στην υπό ηµεροµηνία 16/4/2010 Τακτική Γενική Συνέλευση των
µετόχων της εταιρείας, εκλέχτηκε νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο το οποίο
ανασυγκροτήθηκε σε σώµα σύµφωνα µε το υπό ηµεροµηνία 29/4/2010
πρακτικό του ∆.Σ. µε την εξής σύνθεση:
Φέσσας Θεόδωρος
Κουτσουρέλη Ευτυχία

Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Αντιπρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος

Εφορακόπουλος ∆ηµήτριος

Αντιπρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος

Μπιτσάκος Μάρκος
Ρήγας Κων/νος

Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος –
Εκτελεστικό Μέλος
Ανεξάρτητο – Μη εκτελεστικό Μέλος

Γιαννακάκου – Ραζέλου Άννα

Ανεξάρτητο – Μη εκτελεστικό Μέλος

Παπαδόπουλος Απόστολος

Ανεξάρτητο – Μη εκτελεστικό Μέλος

Το ανωτέρω ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα διοικήσει την εταιρεία
µέχρι την 30/6/2013.
5. Βιβλία και στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε ο έλεγχος
Η εισφέρουσα Ανώνυµη Εταιρεία «Info-Quest A.E.B.E.» από
την ίδρυσή της τηρεί βιβλία Γ’ Κατηγορίας και στοιχεία προβλεπόµενα από
τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων τα οποία έχουν θεωρηθεί νόµιµα από
την αρµόδια ∆.Ο.Υ. Το ίδιο ισχύει και για την απορροφώσα εταιρεία
«RAINBOW SERVICES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ –Υπηρεσίες Υποστήριξης
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών»
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6. Αποφάσεις ∆ιοικητικών Συµβουλίων
Στο υπό ηµεροµηνία 29/9/2010 Πρακτικό του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου της

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

απόσχιση του κλάδου «∆ιανοµή και Τεχνική Υποστήριξη Προϊόντων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» της εταιρείας σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν. 2166/1993 και εισφορά του στην εταιρεία «RAINBOW
SERVICES
Ηλεκτρονικών

ΑΝΩΝΥΜΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Υπολογιστών»

µε

–Υπηρεσίες

ηµεροµηνία

Υποστήριξης

σύνταξης

Λογιστικής

Κατάστασης την 30 Σεπτεµβρίου 2010.
Επίσης

στο

υπό

ηµεροµηνία

29/9/2010

Πρακτικό

του

∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας εταιρεία «RAINBOW SERVICES
ΑΝΩΝΥΜΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

–Υπηρεσίες

Υποστήριξης

Ηλεκτρονικών

Υπολογιστών» αποφασίστηκε η απορρόφηση του κλάδου «∆ιανοµή και
Τεχνική Υποστήριξη Προϊόντων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» της
εταιρείας «Info-Quest A.E.B.E.».
7. Καταχώρηση της Απογραφής και της Λογιστικής
Κατάστασης στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισµού
Η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων (Ενεργητικού και
Παθητικού) του κλάδου «∆ιανοµή και Τεχνική Υποστήριξη Προϊόντων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών»

και η λογιστική κατάσταση της

30/9/2010 καταχωρήθηκαν στις σελίδες 14310-14842 του τηρούµενου
Βιβλίου Απογραφών και Ισολογισµού της εισφέρουσας τον κλάδο
ανώνυµης εταιρείας «Info-Quest A.E.B.E.»

8. Προσδιορισµός της Λογιστικής Αξίας των περιουσιακών
στοιχείων του κλάδου «∆ιανοµή και Τεχνική Υποστήριξη
Προϊόντων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» της
εταιρείας «Info-Quest A.E.B.E.”
α) Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση της 30ης Σεπτεµβρίου 2010
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
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Eξοδα εγκαταστάσεως

915.788,37 Προβλέψεις

773.333,34

Πάγια

838.635,86 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

11.962.053,80

Αποθέµατα

10.876.473,65 Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού

Απαιτήσεις

45.771.521,16

Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού

2.659.815,42 Σύνολο (β)

14.438.778,85

Εισφερόµενο κεφάλαιο (α)-(β)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (α)

46.623.455,61

61.062.234,46 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

1.703.391,71

61.062.234,46

7.873.228,13 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

7.873.228,13

β) Επαλήθευση της Λογιστικής Αξίας µε αναλυτική παράθεση
των λογαριασµών της Λογιστικής Κατάστασης

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
-Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
-Λογισµικά προγράµµατα Η/Υ
Αναλύεται:
Χρεωστικό υπόλοιπο 31/12/2009

€

5.099.692,26

Πλέον: Προσθήκες 1/1-30/9/2010

€

132.414,74

Χρεωστικό υπόλοιπο 30/9/20010

€

5.232.107,00

«

4.316.318,63

€

915.788,37

Μείον:

- Αποσβεσθέντα µέχρι 31/12/2009

€

4.027.043.06

- Αποσβέσεις 1/1 – 30/9/2010

«

289.275.57

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 30/9/2010

-Στην παρούσα περίοδο 1/1-30/9/2010 διενεργήθηκαν αποσβέσεις
µε τον κατώτερο συντελεστή ποσοστού 24% που προβλέπεται από το
Π.∆. 299/2003 και εφαρµόζεται κατά πάγια τακτική.
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
1. Κτίρια – Εγκαταστάσεις κτιρίων - Τεχνικά έργα
Αναλύεται:
Κ.Α. 11.07 Κτίρια - Εγκ/σεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων
Χρεωστικό υπόλοιπο 30/9/2010
€
Μείον:

- Αποσβεσθέντα µέχρι 31/12/2009

€

194.746,02

17.574,20
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- Αποσβέσεις 1/1 – 30/9/2010

12.166,76

«

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 30/9/2010

«

29.740,96

€

165.005,06

-Το ανωτέρω χρεωστικό υπόλοιπο της 30/9/2010, αφορά τις
προσθήκες και βελτιώσεις που έγιναν στο ενοικιαζόµενο από την εταιρεία
ακίνητο επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 29 στον Πειραιά.
- Στην παρούσα περίοδο 1/1-30/9/2010 διενεργήθηκαν αποσβέσεις,
ανάλογα µε το χρόνο της συµβατικής µίσθωσης του κτιρίου, µε συντελεστή
8,33% που εφαρµόζεται κατά πάγια τακτική.
2. Μηχανήµατα – Τεχνικές εγκαταστάσεις
και λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός
Αναλύεται:
Κ.Α. 12.02 Φορητά µηχανήµατα "χειρός"
Κ.Α. 12.03 Εργαλεία
Κ.Α. 12.04 Καλούπια - Ιδιοκατασκευές
Χρεωστικό υπόλοιπο 30/9/2010
Μείον:

- Αποσβεσθέντα µέχρι 31/12/2009

€

29.204,40

- Αποσβέσεις 1/1 – 30/9/2010

«

1.146,75

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 30/9/2010

- Στην

παρούσα

περίοδο

1/1-30/9/2010

€
«
«
€

1.991,42
1.638,35
31.009,33
34.639,10

«

30.351,15

€

4.287,95

διενεργήθηκαν

αποσβέσεις µε τον κατώτερο συντελεστή 11% που προβλέπεται από το
Π.∆. 299/2003 για τα Καλούπια και εφαρµόζεται κατά πάγια τακτική, γιατί
τα υπόλοιπα µηχανήµατα είχαν αποσβεσθεί πλήρως σε προηγούµενες
χρήσεις.

3. Μεταφορικά µέσα
Αναλύεται:
Κ.Α. 13.01 Λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα
Κ.Α. 13.02 Φορτηγά-Ρυµούλκες-Ειδικής χρήσεως
Κ.Α. 13.09 Μέσα εσωτερικών µεταφορών
Χρεωστικό υπόλοιπο 30/9/2010
Μείον:

- Αποσβεσθέντα µέχρι 31/12/2009

€

268.313,96

- Αποσβέσεις 1/1 – 30/9/2010

«

20.303,43

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 30/9/2010

€
«
«
€

24.445,92 (1)
202.987,06 (1)
191.456,20
418.889,18

«

288.617,39

€

130.271,79
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(1)

Τα ανωτέρω µεταφορικά µέσα αναλύονται περαιτέρω ως εξής:

Αριθµός
Κυκλοφορίας
Επιβατικά αυτοκίνητα
ΙΗΝ 8392
ΙΜΡ3820

Αξία Κτήσης
30.9.2010

Σύνολο
Φορτηγά αυτοκίνητα
ΥΖΜ 2955
IYP-6901
ΥΗY-9196
ΥΗY-9197
ΥΗY-9201
YHY9920
YHY9921
YHY9927
ZZN-9015
ZZN-9016
ΙΖΑ 8277
ΙΒΚ-5068
IZK9083
Σύνολο

- Στην

παρούσα

Σύνολο
Αποσβέσεω
ν
30/9/2010

Αναπόσβεστο
Υπόλοιπο
30.9.2010

10.319,99
14.125,93

4.047,60
647,44

6.272,39
13.478,49

24.445,92

4.695,04

19.750,88

19.056,00
17.838,57
16.848,62
16.046,90
9.803,99
10.230,79
10.231,70
10.231,70
14.590,54
14.590,54
20.427,93
21.384,35
21.705,43
202.987,06

19.021,86
17.838,51
16.848,55
16.020,19
9.803,93
10.230,73
10.231,64
10.231,64
14.590,45
14.590,45
14.802,58
19.243,65
13.023,25
186.477,43

34,14
0,06
0,07
26,71
0,06
0,06
0,06
0,06
0,09
0,09
5.625,35
2.140,70
8.682,18
16.509,63

περίοδο

1/1-30/9/2010

διενεργήθηκαν

αποσβέσεις µε τους κατώτερους συντελεστές που προβλέπονται από το
Π.∆. 299/2003 (Επιβατικά αυτοκίνητα, Μέσα εσωτερικών µεταφορών 11%
και Φορτηγά αυτοκίνητα 15%) και εφαρµόζονται κατά πάγια τακτική.

4.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός
Αναλύεται:
Κ.Α. 14.00
Κ.Α. 14.01
Κ.Α. 14.02
Κ.Α. 14.03
Κ.Α. 14.04
Κ.Α. 14.05
Κ.Α. 14.08
Κ.Α. 14.09

Επιπλα
Σκεύη
Μηχανές γραφείων
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
Μέσα αποθήκευσης και µεταφοράς
Επιστηµονικά Οργανα
Εξοπλισµός τηλεπικοινωνιών
Λοιπός εξοπλισµός

€
€
€
€
€
€
€
€

107.142,61
15.840,41
9.985,46
3.890.094,89
826,22
91.923,78
662.270,16
286.935,56
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Χρεωστικό υπόλοιπο 30/9/2010
Μείον:

- Αποσβεσθέντα µέχρι 31/12/2009

€

4.369.087,82

- Αποσβέσεις 1/1 – 30/9/2010

€

191.397,18

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 30/9/2010

-Στην

παρούσα

περίοδο

1/1-30/9/2010

€

5.065.019,09

€

4.560.485,00

€

504.534,09

διενεργήθηκαν

αποσβέσεις µε τους κατώτερους συντελεστές (εκτός από τα Μέσα
αποθήκευσης και µεταφοράς ,που διενεργούνται αποσβέσεις µε τον ανώτερο

συντελεστή 20%) που προβλέπονται από το Π.∆. 299/2003 (Έπιπλα,
σκεύη, µηχανές γραφείων, επιστηµονικά όργανα, τηλεπικοινωνιακός και
λοιπός εξοπλισµός 15% και Η/Υ 24%) και εφαρµόζονται κατά πάγια
τακτική.
ΙΙΙ. Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις
- Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
-

Εγγυήσεις µίσθωσης αυτοκινήτων
Εγγυήσεις µίσθωσης ακινήτων
Εγγυήσεις κάδου ανακύκλωσης µπαταριών
Ως άνω

€
€
€
€

23.150,97
11.236,00
150,00
34.536,97

∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέµατα
1. Εµπορεύµατα
Χρεωστικό Υπόλοιπο 30/9/2010

€

9.566.442,34

Μείον: Προβλέψεις απαξίωσης

€

543.886,00

Χρεωστικό Υπόλοιπο 30/9/2010

€

9.022.556,34

Στον ανωτέρω λογ/σµό περιλαµβάνεται η αξία κτήσεως
ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού (Η/Υ, Ανταλλακτικά Η/Υ,
Εκτυπωτές, Αναλώσιµα Η/Υ, κ.λπ).
Η αποτίµηση των εν λόγω αποθεµάτων έγινε στη χαµηλότερη
τιµή, µεταξύ της τιµής κτήσεως και της τρέχουσας τιµής αγοράς τους.
Ως τιµή κτήσεως λήφθηκε η µέση σταθµική τιµή αγοράς.
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Οι

προβλέψεις

απαξίωσης

αφορούν

τη

σωρευτικά

σχηµατισθείσα από την εταιρεία πρόβλεψη µέχρι 30/9/2010, για την
απαξίωση των εµπορευµάτων.
2. Προϊόντα έτοιµα και ηµιτελή
Χρεωστικό Υπόλοιπο 30/9/2010

€

96.159,37

Η αποτίµηση των ανωτέρω αποθεµάτων (συναρµολόγηση Η/Υ)
έγινε στην αξία του κόστους παραγωγής τους.
3. Πρώτες και βοηθητικές ύλες –Αναλώσιµα υλικά– Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας
Χρεωστικό Υπόλοιπο 30/9/2010

€

986.558,89

Μείον: Προβλέψεις απαξίωσης

€

216.114,00

Χρεωστικό Υπόλοιπο 30/9/2010

€

770.444,89

Η αποτίµηση των ανωτέρω αποθεµάτων έγινε στη χαµηλότερη
τιµή, µεταξύ της τιµής κτήσεως και της τρέχουσας τιµής αγοράς τους. Ως
τιµή κτήσεως λήφθηκε η µέση σταθµική τιµή αγοράς.
Οι

προβλέψεις

απαξίωσης

αφορούν

τη

σωρευτικά

σχηµατισθείσα από την εταιρεία πρόβλεψη µέχρι 30/9/2010, για την
απαξίωση των πρώτων και βοηθητικών υλών.
4. Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων
Χρεωστικό Υπόλοιπο 30/9/2010
Αφορά

τα

χρεωστικά

υπόλοιπα

€
των

987.313,05

προµηθευτών

της

30/9/2010, που έχουν δοθεί ως προκαταβολές για αγορά αποθεµάτων.
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες
Χρεωστικό Υπόλοιπο 30/9/2010

€

23.536.490,58

- Οι ανωτέρω απαιτήσεις από πελάτες αναλύονται ως εξής:
30.00

Πελάτες εσωτερικού

€

13.206.505,71

30.01

Πελάτες εξωτερικού

€

255.251,85
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30.02

Πελάτες Ελληνικού ∆ηµοσίου

€

82.666,84

30.03

Πελάτες Ν.Π.∆.∆. – ∆ηµ. Επιχειρήσεις

€

133,09

30.80

Πελάτες µε συµβάσεις εκχώρησης Factoring

€

9.991.933,09

Σύνολο ως άνω

€

23.536.490,58

2. Γραµµάτια σε καθυστέρηση
Χρεωστικό Υπόλοιπο 30/9/2010

€

76.000,00

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά δέκα γραµµάτια εισπρακτέα του
πελάτη Κουτρουµπά Αθ. και Σία, µε ηµεροµηνία λήξης από 2.9.2009 έως
και 2.6.2010, τα οποία βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας και
µέχρι την ηµεροµηνία του ελέγχου µας δεν είχαν εισπραχθεί.
3. Επιταγές Εισπρακτέες
Χρεωστικό Υπόλοιπο 30/9/2010
Οι

συµπεριλαµβανόµενες

€
στον

17.971.441,92

ανωτέρω

λογαριασµό

µεταχρονολογηµένες επιταγές αναλύονται ως εξής:
-

€
€
€
€

Επιταγές εισπρακτέες (µεταχρ/νες) Χαρτοφυλακίου
Επιταγές εισπρακτέες (µεταχρ/νες) στις Τράπεζες για είσπραξη
Επιταγές εισπρακτέες εκχωρηµένες (FACTORING)
Ως άνω

15.652.177,82
116.349,42
2.202.914,68
17.971.441,92

Κρίνουµε σκόπιµο να σηµειώσουµε εδώ ότι, οι «Επιταγές
εισπρακτέες (µεταχρ/νες) στις Τράπεζες για είσπραξη» τον Οκτώβριο του
2010 επεστράφηκαν στους πελάτες και αντικαταστάθηκαν µε άλλες
επιταγές ισόποσης αξίας και µεταγενέστερης ηµεροµηνίας.
4. Επιταγές σε καθυστέρηση
Χρεωστικό Υπόλοιπο 30/9/2010

€

394.216,70

Αφορά επιταγές µε ηµεροµηνία λήξεως πριν την 15.9.2010, οι
οποίες βρίσκονταν για είσπραξη στις Τράπεζες και αφού σφραγίστηκαν,
επιστράφηκαν στην εταιρεία.
5. Επισφαλείς – επίδικοι πελάτες και χρεώστες
Χρεωστικό Υπόλοιπο 30/9/2010
Μείον: Προβλέψεις

€
€

15.398.646,00
11.832.552,47
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€

3.566.093,53

Οι ανωτέρω επισφαλείς – επίδικοι πελάτες και χρεώστες
αναλύονται ως εξής:
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
30.97
30.99
3099000001
3099000003
3099000004
3099000006
3099000007
3099000011
3099000014
3099000024
3099000025
33.99

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΠΕΛΑΤΕΣ
ΛΟΙΠΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΠΙ∆ΙΚΩΝ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΥΣ
Γ. ∆.ΓΚΟΥΖΟΥΛΗ
ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟ
ΜΑΡΙΝΑ Ν. ΑΘΥΡΟΥ
Φ.ΦΥΛΑΚΤΟΓΛΟΥ-Γ. ΣΠΑΝΟΥ &
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΚΑΖΙΑΝΗ
EULE HERMES EMPORIKI
ΑΝ∆ΡΕΑΣ- ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ
Μ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
∆ΗΜ.ΡΟΥΓΚΛΙΟΥ
ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΕΠΙ∆ΙΚΟΙ

€

ΠΟΣΟ
8.594,08

€

15.388.183,12

€
€

1.868,80
15.398.646,00

ΠΟΣΟ

€
€
€

2.550.523,86
1.924.755,59
16.109,28

€
€
€
€
€
€

69.741,45
10.092.182,02
170.251,56
381.383,97
122.089,21
61.146,18

Εναντι των ανωτέρω επισφαλών απαιτήσεων έχει σχηµατιστεί
σωρευτικά µέχρι 30/9/2010 πρόβλεψη, συνολικού ποσού € 11.832.552,47
(ποσοστό 77% περίπου), η οποία κατά την άποψή µας κρίνεται επαρκής
για να καλύψει την ενδεχόµενη ζηµία που θα προκύψει από τη µη
είσπραξή τους.
6. Χρεώστες διάφοροι
Χρεωστικό Υπόλοιπο 30/9/2010

€

173.751,91

- Οι ανωτέρω απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:
33.00
33.02
33.92
33.95
52

Προκαταβολές προσωπικού
∆άνεια προσωπικού
Απαιτήσεις αποζηµιώσεων κατά
ασφαλιστικών εταιρειών
Λοιποί χρεώστες διάφοροι
Τράπεζες λογ/σµοί βραχ/σµων υποχρεώσεων
Σύνολο ως άνω

€
«

690,22
28.047,90

«
«
«
€

4.049,96
56.500,05
84.463,78
173.751,91
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Ο ανωτέρω

λογ/σµός µε Κ.Α. 52 «Τράπεζες λογ/σµοί

βραχ/σµων υποχρεώσεων» ποσού € 84.463,57 αφορά απαιτήσεις από
τις εταιρείες « Ε.Τ.Ε FACTORS A.E.» ποσού € 11.581,25 και «A.B.C
FACTORS» ποσού € 72.882,32.
7. Λογαριασµοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων
Χρεωστικό Υπόλοιπο 30/9/2010

€

53.526,52

Αναλύεται
35.00.000000

Εκτελωνιστές λογ/σµοί προς απόδοση

€

18.161,92

35.01.000000

Προσωπικό λογ/σµοί προς απόδοση

«

19.680,15

35.02.000000

Λοιποί συνεργάτες τρίτοι προς απόδοση

«

6.451,98

35.03.000000

Πάγιες προκαταβολές

«

579,78

50

Προµηθευτές (Χρεωστικά υπόλοιπα)

«

8.652,69

Ως άνω

€

53.526,52

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόµενων χρήσεων
Χρεωστικό υπόλοιπο 30/9/2010

€

980.861,13

Στον ανωτέρω λογαριασµό περιλαµβάνονται τα έξοδα που
καταβλήθηκαν µέσα στην περίοδο 1/1-30/9/2010, αλλά ανήκουν στην
επόµενη.
Τα εν λόγω έξοδα αναλύονται ως εξής:
-Προµήθειες από πωλήσεις
-Εξοδα αγορών Box Software
-Εξοδα αγορών Software Λοιποί
-Λοιπές αµοιβές τρίτων
-Ασφάλιστρα
-Λοιπές δαπάνες
Ως άνω

€
«
«
«
«
«
€

5.850,00
546.392,85
350.856,30
28.446,21
19.065,56
30.250,21
980.861,13

2. Λοιποί µεταβατικοί λ/σµοί ενεργητικού
Χρεωστικό υπόλοιπο 30/9/2010

€

1.678.954,29

Στον ανωτέρω λογαριασµό περιλαµβάνονται οι αγορές υπό
παραλαβή την 30/9/2010 καθώς και οι προβλέψεις των εκπτώσεων
αγορών από τους προµηθευτές της εταιρείας , αναλύονται δε ως εξής:
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-Αγορές υπό παραλαβή

€

2.698,76

-Εκπτώσεις επί αγορών χρήσης

«

1.676.255,53

€

1.678.954,29

Ως άνω

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
- Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου
από την υπηρεσία
Πιστωτικό υπόλοιπο 30/9/2009

€

773.333,34

Αφορά σωρευτική µέχρι 30/9/2010 πρόβλεψη αποζηµίωσης
προσωπικού σύµφωνα µε συνταχθείσα αναλογιστική µελέτη.
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
1. Προµηθευτές
Πιστωτικό υπόλοιπο 30/9/2010

€

11.127.928,08

Αναλύονται:
Κ.Α. 50.00

Προµηθευτές εσωτερικού

€

6.874.278,81

Κ.Α. 50.01

Προµηθευτές εξωτερικού

«

4.251.958,04

Κ.Α. 50.02

Προµηθευτές Ελληνικό ∆ηµόσιο

«

1.691,23

€

11.127.928,08

Σύνολο
2. Γραµµάτια πληρωτέα
Πιστωτικό υπόλοιπο 30/9/2010

€

12.634,86

Αφορά υποχρεώσεις που προέρχονται: (α) από τρία γραµµάτια
προς την προµηθεύτρια εταιρεία «ΛΙΜΠΕΚΟΜ Α.Ε» συνολικής αξίας €
3.650,00 και

(β) ένα γραµµάτιο προς την « Η Καθηµερινή Α.Ε.»

€

8.984,86. Η ηµεροµηνία λήξης των γραµµατίων αυτών είναι µεταγενέστερη
της 15.11.2010.
3. Προκαταβολές πελατών
Πιστωτικό υπόλοιπο 30/9/2010

€

584.279,87

Στον ανωτέρω λογ/σµό περιλαµβάνονται τα πιστωτικά υπόλοιπα των
πελατών
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4. Πιστωτές διάφοροι
Πιστωτικό υπόλοιπο 30/9/2010

€

237.210,99

Αναλύονται:
Κ.Α.
Κ.Α.
Κ.Α.
Κ.Α.
Κ.Α.

53. 00
53.98.00.0000
53.98.00.0002
53.98.20.1002
53.99.00.0000

Κ.Α.
Κ.Α.
Κ.Α.

33.95
35.01.00.0000
35.02.00.0000

Αµοιβές προσωπικού πληρωτέες
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις σε IS - SBA
EFG – Πιστωτική κάρτα 42730749
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
σε Ξ.Ν.
Λοιποί χρεώστες διάφοροι
Προσωπικό λογ/σµοί προς απόδοση
Λοιποί συνεργάτες τρίτοι προς απόδοση
Ως άνω

€
€
€
€

-475,63
3.848,05
106.749,01
2.012,71

€
€
€
€
€

54.827,98
88,49
43.238,76
26.921,62
237.210,99

∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1. Εσοδα επόµενων χρήσεων
Πιστωτικό Υπόλοιπο 30/9/2010

€

103.645,84

Το ανωτέρω υπόλοιπο αφορά ποσά που έχει λάβει η εταιρεία,
από την «AUTODESK SA» µέχρι 30.9.2010, για τη διαφήµιση των
προϊόντων της, η οποία θα γίνει µεταγενέστερα της 30/9/2010.

2. Εξοδα χρήσεως δουλευµένα
Πιστωτικό Υπόλοιπο 30/9/2010

€

711.669,25

Στον ανωτέρω λογαριασµό καταχωρούνται µε αντίστοιχη
χρέωση των οικείων λογ/σµών εξόδων, τα έξοδα που ανήκουν στην
κλειόµενη περίοδο 1/1-30/9/2010, αλλά δεν πληρώθηκαν µέσα σ΄ αυτήν
και τα οποία δεν είναι στο τέλος της περιόδου απαιτητά από τους
δικαιούχους

και για το λόγω αυτό δεν κρίνεται ορθό ή σκόπιµο να

φέρονται σε πίστωση των οικείων λογ/σµών υποχρεώσεων.
Τα εν λόγω έξοδα αναλύονται ως εξής:
- Προβλέψεις δώρου Χριστουγέννων εργαζοµένων

€

366.622,13

- Προβλέψεις τόκων τραπεζικών δανείων

«

1.222,54

- Αγορές Box Software

€

31.548,96

- Ενοίκια αυτοκινήτων δεδουλευµένα

«

6.015,05

- Προβλέψεις προµηθειών πωλήσεων

«

43.386,85

- Προβλέψεις αµοιβών τρίτων

«

262.873,72
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Ως άνω

€

711.669,25

3. Λοιποί µεταβατικοί λογ/σµοί παθητικού
Πιστωτικό Υπόλοιπο 30/9/2010

€

888.076,62

Το εν λόγω υπόλοιπο αναλύεται ως εξής:
- Αγορές υπό τακτοποίηση

€

559.076,62

- Εκπτώσεις πωλήσεων

«

329.000,00

€

888.076,62

Ως άνω

- Οι αγορές υπό τακτοποίηση αφορούν εµπορεύµατα που έχουν
παραληφθεί, ενώ τα τιµολόγια αγοράς δεν περιήλθαν µέχρι 30/9/2010
στην εταιρεία.
- Οι εκπτώσεις πωλήσεων αφορούν προβλέψεις εκπτώσεων λόγω
τζίρου

σε πελάτες, οι οποίοι έχουν πετύχει τους προβλεπόµενους

συµβατικούς στόχους, αλλά µέχρι 30/9/2010 τα ποσά αυτά δεν είχαν
αποδοθεί σ΄αυτούς.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ / ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία / ∆ικαιούχοι
αλλότριων περιουσιακών στοιχείων 30/9/2010

€

46,69

Αφορούν διάφορα περιουσιακά στοιχεία τρίτων, τα οποία
βρίσκονται στην εταιρεία.
2. Χρεωστικοί / Πιστωτικοί λογ/σµοί εγγυήσεων
και εµπράγµατων ασφαλειών 30/9/2010

€

5.971.212,92

Αναλύονται:
Υποθήκες και προσηµειώσεις για εξασφάλιση απαιτήσεων
Ε/Ε για εξασφάλιση απαιτήσεων
Ε/Ε για συµµετοχή σε διαγωνισµούς
Ε/Ε για καλή εκτέλεση έργου µε πελάτες
Ε/Ε για εξασφάλιση πελατείας λοιπών περιπτώσεων
Ε/Ε για εξασφάλιση υποχρεώσεων προς προµηθευτή
Σύνολο

€
€
«
«
«
«
€

1.508.998,60
2.394.052,82
1.338.026,25
298.682,20
331.453,05
100.000,.00
5.971,212,92
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Κρίνουµε σκόπιµο να σηµειώσουµε εδώ ότι, από το ανωτέρω ποσό
των «Ε/Ε για εξασφάλιση απαιτήσεων» ποσού € 2.394.052,82, εγγυητικές
επιστολές ποσού € 847.200,00 έχουν λήξει και δεν έχουν επιστραφεί, ως
έπρεπε, στους δικαιούχους.
3. Απαιτήσεις / Υποχρεώσεις από αµφοτεροβαρείς
συµβάσεις

30/9/2010

€ 1.901.456,44

Αφορούν µη εκτελεσθείσες µέχρι 30/9/2010 συµβάσεις που έχει
υπογράψει η εταιρεία µε την Ε.Τ.Ε για προαγορά συναλλάγµατος.
4. Λοιποί λογαριασµοί τάξεως

30/9/2010

€

512,08

Αφορούν τους κατωτέρω λογαριασµούς πληροφοριών, για
κρατήσεις που αναλογούν σε πωλήσεις που διενεργεί η εταιρεία στο
∆ηµόσιο.
Περιγραφή Λογ/σµού

Ποσό

-Λοιποί παρακρατούµενοι φόροι εισοδήµατος

€

485,29

-Κρατήσεις υπέρ ∆ηµοσίου και τρίτων από πωλήσεις

€

26,79

€

512,08

Ως άνω

9. Συµπέρασµα
Εκθεση επί των κονδυλίων της Λογιστικής Κατάστασης
Επαληθεύσαµε τις ανωτέρω λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων
(Ενεργητικού – Παθητικού) του αποσχισθέντος κλάδου «∆ιανοµής και
Τεχνικής Υποστήριξης Προϊόντων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών»
της ανώνυµης εταιρείας «Info-Quest A.E.B.E.» της 30ης Σεπτεµβρίου 2010
(περίοδος

1/1-30/9/2010),

προκειµένου

ο

ανωτέρω

κλάδος

να

απορροφηθεί από την υφιστάµενη και λειτουργούσα Ανώνυµη Εταιρεία
«RAINBOW SERVICES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ –Υπηρεσίες Υποστήριξης
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών» µε βάση τις διατάξεις του Ν. 2166/1993.
Ευθύνη ∆ιοίκησης για τα κονδύλια της Λογιστικής Κατάστασης
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Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των
κονδυλίων της Λογιστικής Κατάστασης σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα
που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νοµοθεσία, όπως και για εκείνες
τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να
καθίσταται δυνατή η κατάρτιση λογιστικών καταστάσεων απαλλαγµένων
από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη Ελεγκτή
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί των κονδυλίων της
Λογιστικής Κατάστασης µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό
µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά
απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να
σχεδιάζουµε και να διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση
εύλογης διασφάλισης για το εάν τα κονδύλια της ανωτέρω Λογιστικής
Κατάστασης είναι απαλλαγµένα από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος
περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών
τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται
στην ανωτέρω Λογιστική Κατάσταση. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες
βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των
κινδύνων

ουσιώδους

ανακρίβειας

των

κονδυλίων

της

Λογιστικής

Κατάστασης, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη
διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις
εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη
παρουσίαση των λογιστικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το
σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι
µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των
εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την
αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που
χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη
διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των
κονδυλίων της Λογιστικής Κατάστασης. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά
τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη
θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης.
Γνώµη
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Κατά τη γνώµη µας, τα ανωτέρω κονδύλια της Λογιστικής Κατάστασης, τα
οποία προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εισφέρουσας τον κλάδο
εταιρείας «Info-Quest A.E.B.E.», απεικονίζουν το ύψος των λογιστικών
αξιών των περιουσιακών στοιχείων (Ενεργητικού – Παθητικού) του
αποσχισθέντος κλάδου «∆ιανοµής και Τεχνικής Υποστήριξης Προϊόντων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» κατά την 30η Σεπτεµβρίου 2010,
σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την
Ελληνική νοµοθεσία.
Η παρούσα έκθεση συντάσσεται για να χρησιµεύσει για το
σκοπό

της

απορροφήσεως

του

κλάδου

«∆ιανοµής

και

Τεχνικής

Υποστήριξης Προϊόντων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» από την
Ανώνυµη Εταιρεία «RAINBOW SERVICES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ –
Υπηρεσίες Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών» από 1/10/2010 µε
βάση τις διατάξεις του Ν. 2166/1993.
10. Σηµείωση
Από τους συνηµµένους στην παρούσα έκθεση, ισολογισµούς
της εισφέρουσας εταιρείας «Info-Quest A.E.B.E.» της 31/12/2009 και της
απορροφώσας εταιρείας «RAINBOW SERVICES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
–Υπηρεσίες Υποστήριξης

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών» της 30/6/2009,

προκύπτει ότι το Μετοχικό Κεφάλαιο της απορροφώσας τον κλάδο µετά
την απορρόφηση θα είναι µεγαλύτερο από το οριζόµενο από το άρθρο 2 §
5 Ν. 2166/1993 και το Μετοχικό Κεφάλαιο της εισφέρουσας τον κλάδο
µετά την απόσχιση θα είναι µεγαλύτερο από το ελάχιστο όριο που
προβλέπει το αρθρ. 8 §2 του Ν. 2190/1920.
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Μ. ΞΕΝΑΚΗΣ
Αρ Μ ΣΟΕΛ 11541
Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
µέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125
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ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Μ. ΞΕΝΑΚΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ «∆ΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Info-Quest Α.Ε.Β.Ε.» KAI
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ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
«RAINBOW SERVICES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ –Υπηρεσίες
Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σελίδα
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Εντολή ελέγχου και αντικείµενο εργασίας....................................................... 1
Ίδρυση - Έδρα - ∆ιάρκεια - Σκοπός Εταιρείας................................................ 2
Μετοχικό Κεφάλαιο ......................................................................................... 5
∆ιοικητικό Συµβούλιο.................................................................................... 10
Βιβλία και στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε ο έλεγχος.................................... 10
Αποφάσεις ∆ιοικητικών Συµβουλίων ............................................................ 11
Καταχώρηση της Απογραφής και της Λογιστικής Κατάστασης στο Βιβλίο
Απογραφών και Ισολογισµού ....................................................................... 11
8. Προσδιορισµός της Λογιστικής Αξίας των περιουσιακών στοιχείων του
κλάδου «∆ιανοµή και Τεχνική Υποστήριξη Προϊόντων Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών» της εταιρείας «Info-Quest A.E.B.E.».............................. 11
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ...................................................................................................... 12
Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ .......................................................................... 12
-Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως ...................................................................... 12
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ................................................................................... 12
ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις ......................................................................... 12
1. Κτίρια – Εγκαταστάσεις κτιρίων - Τεχνικά έργα ........................................... 12
2. Μηχανήµατα – Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός ..........................................
µηχανολογικός εξοπλισµός .......................................................................... 13
3. Μεταφορικά µέσα ......................................................................................... 13
4. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός .................................................................... 14
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ΙΙΙ. Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις ..... 15
- Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις ......................................................... 15
∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ................................................................... 15
Ι. Αποθέµατα ................................................................................................... 15
1. Εµπορεύµατα ............................................................................................... 15
2. Προϊόντα έτοιµα και ηµιτελή ......................................................................... 16
3. Πρώτες και βοηθητικές ύλες –Αναλώσιµα υλικά– Ανταλλακτικά .....................
και είδη συσκευασίας.................................................................................... 16
4. Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων ....................................................... 16
ΙΙ. Απαιτήσεις .................................................................................................... 16
1. Πελάτες......................................................................................................... 16
2. Γραµµάτια σε καθυστέρηση......................................................................... 17
3. Επιταγές Εισπρακτέες .................................................................................. 17
4. Επιταγές σε καθυστέρηση ............................................................................ 17
5. Επισφαλείς – επίδικοι πελάτες και χρεώστες ............................................... 17
6. Χρεώστες διάφοροι....................................................................................... 18
7. Λογαριασµοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων.......................... 19
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ .......................................... 19
1. Έξοδα επόµενων χρήσεων........................................................................... 19
2. Λοιποί µεταβατικοί λ/σµοί ενεργητικού ......................................................... 19
ΠΑΘΗΤΙΚΟ.......................................................................................................... 20
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ .............................................................................................. 20
- Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου ..............................
από την υπηρεσία......................................................................................... 20
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ............................................................................................ 20
ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ................................................................... 20
1. Προµηθευτές ................................................................................................ 20
2. Γραµµάτια πληρωτέα.................................................................................... 20
3. Προκαταβολές πελατών ............................................................................... 20
4. Πιστωτές διάφοροι ........................................................................................ 21
∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ................................................. 21
1. Εσοδα επόµενων χρήσεων .......................................................................... 21
2. Εξοδα χρήσεως δουλευµένα ....................................................................... 21
3. Λοιποί µεταβατικοί λογ/σµοί παθητικού........................................................ 22
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ / ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ....................................... 22
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία / ∆ικαιούχοι αλλότριων ..................................
περιουσιακών στοιχείων............................................................................... 22
2. Χρεωστικοί / Πιστωτικοί λογ/σµοί εγγυήσεων και ............................................
εµπράγµατων ασφαλειών............................................................................. 22
3. Απαιτήσεις / Υποχρεώσεις από αµφοτεροβαρείς συµβάσεις ...................... 23
4. Λοιποί λογαριασµοί τάξεως ....................................................................... 23
9. Συµπέρασµα................................................................................................ 23
10. Σηµείωση...................................................................................................... 25
Συνηµµένα:
-Λογιστική Κατάσταση της 30ης Σεπτεµβρίου 2010 (περίοδος 1/1-30/9/2010)
του αποσχισθέντος κλάδου «∆ιανοµή και Τεχνική Υποστήριξη Προϊόντων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» της «Info-Quest A.E.B.E.»

28

-Ισολογισµός 31/12/2009
της εισφέρουσας τον
Τεχνικής Υποστήριξης Προϊόντων Πληροφορικής
εταιρείας «Info-Quest A.E.B.E.»
- Ισολογισµός 30/06/2009 της απορροφώσας τον
Τεχνικής Υποστήριξης Προϊόντων Πληροφορικής
εταιρείας
«RAINBOW SERVICES ΑΝΩΝΥΜΟΣ
Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών»

κλάδο «∆ιανοµής και
και Τηλεπικοινωνιών»
κλάδο « ∆ιανοµής και
και Τηλεπικοινωνιών»
ΕΤΑΙΡΕΙΑ –Υπηρεσίες
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008
(δηµοσιευόµενα βάσει του Ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις,
ενοποιηµένες και µη, κατά ∆ΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της "RAINBOW SERVICES A.E.
Υπηρεσίες Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών". Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της,
πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που προβλέπουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και η έκθεση ελέγχου του Ορκωτού
Ελεγκτή-Λογιστή. Ενδεικτικά µπορεί να ανατρέξει στην διεύθυνση www.rainbow.gr του ∆ιαδικτύου της µητρικής της εταιρείας "RAINBOW ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ" , όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
∆ιεύθυνση έδρας εταρίας :
Ηλία Ηλιού 79, 11744, Ν.ΚΟΣΜΟΣ
Αρ.Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών:
14291/01/Β/86/57
Εποπτεύουσα Αρχή :
Νοµαρχία Αθηνών
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:
Γεώργιος Βάµιαλης, Νικόλαος Ζήβας,
Αργυρούλα Βάµιαλη, Κυριακή Μπιλίτση
Ηµεροµηνία έγκρισης οικονοµικών καταστάσεων
(από τις οποίες αντλήθηκαν τα στοιχεία) : 23 Σεπτεµβρίου 2008
Ορκωτός ελεγκτής - λογιστής :
Καζάς Βασίλειος (Α.Μ.ΣΟΕΛ:13281)
Ελεγκτική εταιρεία :
Grant Thornton ΑΕ
Tύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτή :
Με σύµφωνη γνώµη
∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου :
www.rainbow.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
(ετήσια) ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
(ετήσια) ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30.06.2008 30.06.2007
Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως
(1/7/2007 και 1/7/2006 αντίστοιχα)
Ζηµιές της χρήσεως µετά από φόρους
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα
Καθαρή θέση λήξης χρήσεως
(30/6/2008 και 30/6/2007 αντίστοιχα)

442.508
-8.016
-24.000

404.339

410.492

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Έµµεση µέθοδος)
ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30.06.2008
30.06.2007
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού
Αποθέµατα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού
Σύνολο Ενεργητικού

58.294
203.613
121.505
106.941
490.353

18.121
236.415
153.337
88.219
496.092

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες Τραπεζικές Υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Συνολο Υποχρεώσεων (α)
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης µετόχων εταιρείας
Σύνολο Καθαρής Θέσης Mετόχων Εταιρείας (β)
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (γ)
Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ)= (β) + (γ)
Σύνολο Παθητικού (ε)= (α) + (δ)

3.234
0
82.779
86.013
355.200
49.139
404.339
0
404.339
490.353

3.234
0
82.366
85.600
355.200
55.292
410.492
0
410.492
496.092

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
(ετήσια) ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/7/07-30/6/08 1/7/06-30/6/07
458.500
404.187
133.487
92.105

Σύνολο Κύκλου Εργασιών
Μικτά Κέρδη
Ζηµιές προ φόρων,χρηµατοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων
Ζηµιές προ φόρων,χρηµατοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσµάτων
Ζηµιές προ φόρων σύνολο
Μείον/Πλέον φόροι
Ζηµιές µετά από φόρους σύνολο
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή- βασικά (σε ευρώ)
Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή (σε Ευρώ)

410.492
-1.353
-4.800

12.738

4.312

-465
-1.805
453
-1.352
(0,2817)
1,00

-2.774
-3.734
-4.282
-8.016
(1,6700)
1,00

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30.06.2008 30.06.2007
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες)
-1.805
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
13.203
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές)
επενδυτικής δραστηριότητας
-5
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
1.346
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων
32.802
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
28.924
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
-4.074
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
-1.346
Καταβεβληµένοι φόροι
0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
69.045
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων
-53.669
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων
293
Τόκοι εισπραχθέντες
5
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
-53.371
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Μερίσµατα πληρωθέντα
-4.800
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) -4.800
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα
και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ)
10.874
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου
10.531
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου
21.405

-3.734
7.086
-306
1.266
12.312
8.457
21.570
-1.266
-16.343
29.042
-2.008
0
306
-1.702
-24.000
-24.000
3.340
7.191
10.531

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1) ∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας.
2) ∆εν υπάρχον επίδικες ή υπο διαιτησία δαφορές της Εταιρείας, καθώς και αποφασείς δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην
οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας.
3) Το ποσό των πρβλέψεων για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις σωρευτικά εώς 30/6/08 ήταν 4.000.
4) Το απασχολούµενο προσωπικό της Εταιρείας την 30/6/2008 ανέρχεται σε 5 άτοµα .
5) Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι την 30/6/2003.
6) Τόσο στην λήξη της τρέχουσας περιόδου όσο και κατά την διάρκεια αυτης η εταιρεία δεν κατέιχε ιδίες µετοχές.
7) ∆εν έχει επέλθει διακοπή εκµετάλλευσης κλάδου ή εταιρείας
8) Το µέρισµα που εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της 31.12.2007 για τη χρήση 1.07.06-30.06.07 ήταν 1 ευρώ ανά µετοχή (επί συνόλου 4.800 µετοχών) ενώ το
µέρισµα που θα προτείνει το ∆.Σ. στη Γ.Σ. για τη χρήση 1.07.07-30.06.08 ανέρχεται επίσης σε 1 ευρώ ανά µετοχή.
9) Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας, περιλαµβάνονται µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης, στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου "RAINBOW A.E. Προϊόντων και
Υπηρεσιών Προηγµένης Τεχνολογίας" , που έχει έδρα στην Ελλάδα και κατέχει ποσοστό συµµετοχής 99,92 % επί της Εταιρείας.
10) Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της οικονοµικής χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας στην λήξη της τρέχουσας
περιόδου που έχουν προκύψει από συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα προς αυτήν µέρη, κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24 αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:
Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ
α) Έσοδα
400.593
β) Έξοδα
10.081
γ) Απαιτήσεις
98.050
δ) Υποχρεώσεις
5.849
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης
0
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης
0
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης
0

Αθήνα, 23 Σεπτεµβρίου 2008
O Πρόεδρος του ∆.Σ.

Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.

Ο Λογιστής

Γεώργιος Ε. Βάµιαλης
A.∆.T. Ρ 515345

Νικόλαος Α. Ζήβας
A.∆.T. Μ 026524

Γεώργιος Μ. ∆ελώνας
Α.∆.Τ. Ξ 098132

R A I N B OW S E RV I C E S A . E .
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Αρ.Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 14291/01/Β/86/57
∆ιεύθυνση έδρας εταρίας : Ηλία Ηλιού 79, 11744, Ν.ΚΟΣΜΟΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009
(δηµοσιευόµενα βάσει του κ.ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές κααταστάσεις,ενοποιηµένες και µη, κατά ∆ΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα
της "RAINBOW SERVICES A.E. Υπηρεσίες Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών". Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή
ή άλλη συναλλαγή µε την Εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση www.rainbow.gr του ∆ιαδικτύου της µητρικής της εταιρείας "RAINBOW ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ", όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Αρµόδια Υηρεσία-Νοµαρχία :
Νοµαρχία Αθηνών
∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου :
www.rainbow.gr
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:
Γεώργιος Βάµιαλης ,
Νικόλαος Ζήβας,Αργυρούλα Βάµιαλη,
Κυριακή Μπιλίτση,
Ηµεροµηνία έγκρισης οικονοµικών καταστάσεων
(από τις οποίες αντλήθηκαν τα στοιχεία) : 28 Σεπτεµβρίου 2009
Ορκωτός ελεγκτής - λογιστής :
Μαριλένα Χ. Μπουζούρα
(Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 30511)
Ελεγκτική εταιρεία :
Grant Thornton ΑΕ
Tύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτή :
Με σύµφωνη γνώµη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
(ετήσια) ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης
Σύνολο Καθαρής Θέσης (α)
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολα υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)

30.06.2009

30.06.2008

48.563
53.992
23.034
189.125
57.715
372.429

58.294
20.068
203.613
121.505
86.873
490.353

355.200
(43.204)
311.996
8.234
52.199
60.433

355.200
49.139
404.339
7.234
78.780
86.014

372.429

490.353

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
(ετήσια) ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
1/7/08-30/6/09 1/7/07-30/6/08
Κύκλος Εργασιών
395.877
458.500
Μικτά Κέρδη
55.448
133.487
Ζηµιές προ φόρων,χρηµατοδοτικών και
(99.683)
(465)
επενδυτικών αποτελεσµάτων
Ζηµιές προ φόρων
(100.336)
(1.805)
Ζηµιές µετά από φόρους
(87.543)
(1.352)
(0,2817)
Ζηµιές µετά από φόρους ανά µετοχή- βασικά (σε ευρώ) (18,2381)
Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή
0
1
Κέρδη/Ζηµιές προ φόρων,χρηµατοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων
(88.922)
12.738

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
(ετήσια) ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσεως
(1/7/2008 και 1/7/2007 αντίστοιχα)
Ζηµιές χρήσεως µετά από φόρους
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα
Σύνολο καθαρής θέσης λήξεως χρήσεως
(30/6/2009 και 30/6/2008 αντίστοιχα)

30.06.2009

30.06.2008

404.339
(87.543)
(4.800)

410.492
(1.353)
(4.800)

311.996

404.339

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Έµµεση µέθοδος)
(ετήσια) ποσά εκφρασµένα σε ευρώ
30.06.2009
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες)
(100.336)
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
10.761
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές)
επενδυτικής δραστηριότητας
(462)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
1.115
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων
180.579
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(20.522)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
(36.754)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
(1.115)
Καταβεβληµένοι φόροι
(13.836)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
19.430
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων
(1.029)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων
0
Τόκοι εισπραχθέντες
462
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
(567)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Μερίσµατα πληρωθέντα
(4.800)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
(4.800)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και
ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ)
14.063
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου χρήσης
21.405
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου χρήσης
35.468

30.06.2008
(1.805)
13.203
(5)
1.346
32.802
28.924
(4.074)
(1.346)
0
69.045
(53.669)
293
5
(53.371)
(4.800)
(4.800)
10.874
10.531
21.405

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1) ∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας.
2) ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρείας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην
οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας.
3) Το ποσό των πρoβλέψεων για τις ανέλεγκτες χρήσεις σωρευτικά εώς 30/6/09 ήταν 5000.
4) Το απασχολούµενο προσωπικό της Εταιρείας την 30/6/2009 ανέρχεται σε 4 άτοµα .
5) Η Εταιρεία περαίωσε φορολογικά βάσει του Ν.3697/08 τις χρήσεις 1/7/03-30/6/04, 1/7/04-30/6/05, 1/7/05-30/6/06 και το συνολικό ποσό της περαίωσης ανήλθε σε 9.155,77 ευρώ
Το ποσό αυτό λόγω εφ' άπαξ καταβολής του µειώθηκε κατά 5% και το τελικό ποσό που κατεβλήθη , ανήλθε σε 8.697,99 ευρώ.
6) Οι ανέλεγκτες χρήσεις της Εταιρείας είναι οι 1/7/06-30/06/07, 1/7/07-30/06/08 και 1/7/08-30/6/09
7) Τόσο στην λήξη της τρέχουσας περιόδου όσο και κατά την διάρκεια αυτής η εταιρεία δεν κατείχε ίδιες µετοχές.
8) ∆εν έχει επέλθει διακοπή εκµετάλλευσης κλάδου ή εταιρείας
9) Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας, περιλαµβάνονται µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης, στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου "RAINBOW A.E. Προϊόντων και
Υπηρεσιών Προηγµένης Τεχνολογίας" , που έχει έδρα στην Ελλάδα και κατέχει ποσοστό συµµετοχής 100 % επί της Εταιρείας.
10) Τυχόν διαφορές σε αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
11) Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της περιόδου 1.7.2008 καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που
έχουν προκύψει από συναλλαγές της µε τα συνδεµένα, κατά την έννοια του ∆.Λ.Π. 24, προς αυτή µέρη έχουν ως εξής:
Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ
α ) Έσοδα
218.563
β ) Έξοδα
6.351
γ ) Υποχρεώσεις
850
δ) Απαιτήσεις
164.511
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης
0
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης
0
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης.
0

Αθήνα, 28 Σεπτεµβρίου 2009
O Πρόεδρος του ∆.Σ.

Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.

Ο Λογιστής

Γεώργιος Ε. Βάµιαλης
A.∆.T. Ρ 515345

Νικόλαος Α. Ζήβας
A.∆.T. Μ 026524

Γεώργιος Μ. ∆ελώνας
Α.∆.Τ. Ξ 098132

