ΙΩΝΙΚΗ ΕΠΙΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡOΗΓΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ, ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)
Συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 31 ∆εκεµβίου 2007
(δηµοσιευµένα βάσει του κ.ν. 2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις κατά τα ∆ΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της «ΙΩΝΙΚΗ ΕΠΙΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡOΗΓΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ, ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» 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
διαδικτύου της, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία και στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών µε αριθµό 37949/01ΝΤ/Β/97/13
∆ιεύθυνση έδρας Εταιρείας: Αργυρουπόλεως 2A- 17676 Καλλιθέα
Α.Μ.Α.Ε. 37949/01ΝΤ/Β/97/13
Αρµόδια Νοµαρχία: Αθηνών, Τοµέας Νότιας Αθήνας
Ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων
(από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία): 22 Ιανουαρίου 2008

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Στυλιανός Μ. Ξενάκης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 11541)
Ελεγκτική εταιρεία: ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε. (Α.Μ. ΣΟΕΛ 125)
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύµφωνη γνώµη
∆ιεύθυνση διαδικτύου εταιρείας: www.quest.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ποσά εκφρασµένα σε €)
31/12/2007
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγια στοιχεία ενεργητικού
Επενδύσεις
Αποθέµατα
Aπαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

344
139.103
139.447

-

-

432
432
277.808
(156.857)
120.951
121.383

784.736
(645.289)
139.447
139.447

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε €)
1/1 - 31/12/2007

1/1 - 31/12/2006

Σύνολο κύκλου εργασιών

-

-

Μικτά Κέρδη/(Ζηµίες)

-

-

31/12/2006

121.383
121.383

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
Φέσσας ∆. Θεόδωρος
Καραγεώργης Α.∆ηµήτριος
Αναγνωστοπούλου Α. Κωσταντινιά

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων

(18.473)

(253.320)

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων

(18.473)

(253.320)

Χρηµατοοικονοµικά και επενδυτικά αποτελέσµατα
Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων σύνολο
Μείον Φόροι

Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις
Προµηθευτές
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (α)
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης
Σύνολο Καθαρής Θέσης µετόχων εταιρείας (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (γ) = (α) + (β)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε €)

Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (1/1/2007 και 1/1/2006 αντίστοιχα)
Κέρδη / (ζηµίες) της χρήσεως µετά από φόρους
Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31/12/2007 και 31/12/2006 αντίστοιχα)

31/12/2007
139.447
(18.496)
120.951
120.951

31/12/2006
392.778
(253.331)
139.447
139.447

31/12/2007

31/12/2006

(18.496)

(253.331)

23

(20)
31

(2.092)
432

266.323
(10.453)

(23)
(20.156)

(31)
2.518

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε €)
Έµµεση Μέθοδος
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων
Πλέον / µείον προσαρµογές για
Αποσβέσεις
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζοντα
µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Mείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
Αύξηση / (µείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εξοφλήσεις δανείων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή (µείωση) / αύξηση στα ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ)
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσεως
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσεως

20
20

(20.156)
135.767
115.611

2.538
133.229
135.767

(11)

(18.496)

(253.331)

-

Καθαρά κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους σύνολο
Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε € )

-

(18.496)

(253.331)

(0,13)

(1,77)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :
1. Οι πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δεν ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στη οικονοµική
κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας.
2. Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2000-2007.
3. ∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των πάγιων στοιχείων (η εταιρεία δεν διαθέτει ιδιόκτητα ακίνητα)
4. Η Εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό την 31 ∆εκεµβρίου 2007 και 31 ∆εκεµβρίου 2006
5. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσεως και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων
και υποχρεώσεων στη λήξη της τρέχουσας χρήσεως που έχουν προκύψει από συναλλαγές µε τα συνδεµένα µέρη, όπως
αυτά ορίζονται από το ∆ΛΠ 24, έχουν ως εξής:
1/1 - 31/12/2007
i). Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
0
12.000
ii). Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
iii). Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη
0
iv) Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη
0
v) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης
0
vi) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης
0
vii) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης
0
6. Σύµφωνα µε την υπό ηµεροµηνία 10/12/2007 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας, η
εταιρεία από 31/12/2007 τίθεται σε εκκαθάριση, γιατί λόγω αλλαγής των επιχειρηµατικών σχεδίων των µετόχων, δεν υφίστατα
πλέον ο λόγος για τον οποίο συνεστήθη.
7. ∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της 31ης ∆εκεµβρίου 2007 τα οποία θα έπρεπε ή ν
κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεω
8. Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαµβάνονται στον ενοποιηµένο ισολογισµό της εταιρείας INFO-QUEST
A.E.B.E. µε έδρα την Ελλάδα. Η Συµµετοχή της στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας είναι 82,54% και ενσωµατώνεται µε τη
µέθοδο της ολικής ενοποίησης.

Καλλιθέα, 22 Ιανουαρίου 2008
ΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

-

(23)

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆.ΦΕΣΣΑΣ
Α.∆.Τ. ΑΒ 327202/2006

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗΣ
Α.∆.Τ. ΑΕ 562728/2007

H ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΝ/ΝΙΑ A. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Α.∆.Τ. T 071699/1999

ΚΩΝ/ΝΙΑ A. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Α.∆.Τ. T 071699/1999
ΑΡ.Α∆ΕΙΑΣ 0002601-Α΄ ΤΑΞΗΣ

