QUEST ROM SYSTEMS INTEGRATION & SERVICES LTD
Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 14 Ιουνίου 2006 έως 31 Δεκεμβρίου 2006
Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας:

www.quest.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)
31/12/2006

14/6 - 31/12/2006

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Σύνολο κύκλου εργασιών

Πάγια στοιχεία ενεργητικού

19.880

Επενδύσεις

-

Αποθέματα

-

Aπαιτήσεις από πελάτες

-

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

20.583
40.463

Μεικτά Κέρδη
(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

-

2.268
(58.813)

(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων

(60.089)

Χρηματοοικονομικά και επενδυτικά αποτελέσματα
(Ζημιές) προ φόρων σύνολο

287
(59.802)

Μείον Φόροι

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις

32.360

Καθαρές (ζημιές) μετά από φόρους σύνολο

(59.802)

14.355

Προμηθευτές

252

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

5.754

Σύνολο υποχρεώσεων (α)

20.361

Μετοχικό (ή Εταιρικό) Κεφάλαιο

82.087

Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης

(61.985)

Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων εταιρείας (β)

40.463

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :
1. Οι πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δεν ενδέχεται να έχουν επίπτωση στη οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας.
2. Επί των παγίων στοιχείων της εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.
3. Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για την χρήση 2006.

31/12/2006

Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (14/6/2006)

-

4. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της κλειόμενης χρήσης 3 άτομα.

(59.802)
(59.802)

Έκδοση μετοχικού εταιρικού κεφαλαίου
Διανεμηθέντα μερίσματα

82.087
-

Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών
Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31/12/2006)

(2.183)
20.102

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 συνδεμέναμέρη, όπως αυτά ορίζονται από
το ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής:

i) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
ii) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
iii) Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη
iv) Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)
Έμμεση Μέθοδος
31/12/2006

Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Συναλλαγματικές διαφορές
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Λοιπά
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται

(59.802)
1.276
-

803
-

με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Mείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Mείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσης παροχών στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης

(86)
6.007
-

Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

(803)
(4.457)
(59.505)

Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσματα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

(21.156)
259
(20.897)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εκδοση κοινών μετοχών
Πώληση ιδίων μετοχών
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)
Μερίσματα πληρωθέντα

82.087
14.355
-

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

96.442

Καθαρή (μείωση) / αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της χρήσης (α) + (β) + (γ)

16.040

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης της χρησής

16.040

17.356
46
-

vi) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

-

vii) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

-

6. Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν με βάση το μέσο σταθμισμένο αριθμό επί του συνόλου των μετοχών.
7. Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2006 τα οποία θα έπρεπε ή να
κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων.

(2.183)
(260)

14/6 - 31/12/2006
-

v) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:

0,00

20.102

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

Κέρδη / (ζημίες) της χρήσεως μετά από φόρους

(74,75)

20.102

Δικαιώματα Μειοψηφίας (γ)
Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ) = (β) + (γ)
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ε) = (α) + (δ)

(Zημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε € )
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή - (σε €)

8. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται στον ενοποιημένο ισολογισμό της εταιρείας Info-Quest Α.Ε.Β.Ε. με έδρα την
Ελλάδα. Η έμμεση συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο είναι 100% και ενσωματώνεται με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης.

