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31/12/2012 31/12/2011 01/01/2012 - 31/12/2012 01/01/2011 - 31/12/2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κύκλος εργασιών 50.124.949                                49.381.959             
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 787.206                         838.082              Μικτά Κέρδη/(Ζηµίες) 6.228.316                                  6.486.633              
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 144                               226                    Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων 1.807.721                                  2.233.702              
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 5.163.518                      5.277.306           Χρηµατοοικονοµικά και επενδυτικά αποτελέσµατα (342.284)                                    (435.592)                
Αποθέµατα 1.006.380                      729.896              Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων 1.465.437                                  1.798.110              
Aπαιτήσεις από πελάτες 8.083.640                      9.009.378           Μείον Φόροι (407.025)                                    (629.536)                
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 3.592.631                      4.373.878           Καθαρά κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους (Α) 1.058.412                                  1.168.574              
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 18.633.519                    20.228.766         Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) -                                                -                            

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β) 1.058.412                                  1.168.574              
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο 60.000                           60.000               Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε € ) 17,6402 19,4762
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 4.058.286                      2.999.874           
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων µετόχων Εταιρείας (α) 4.118.286                      3.059.874           επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 1.884.565                                  2.312.464              
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 5.225.000                      6.875.000           
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 120.466                         68.945               
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 1.650.000                      3.650.000           ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :

Προµηθευτές 4.585.004                      4.335.514           1.  Δεν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Eταιρείας.
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 2.934.763                      2.239.433           2. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρίας, καθώς και  αποφάσεις    δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που  έχουν ή ενδέχεται να έχουν 
Σύνολο υποχρεώσεων (β) 14.515.233                    17.168.892         σηµαντική  επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας  και για αυτό δεν συντρέχουν λόγοι σχηµατισµού σχετικών προβλέψεων.
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  (α) + (β) 18.633.519                    20.228.766         3.Το απασχολούµενο προσωπικό της Εταιρείας  στις 31/12/2012 ανέρχεται σε 43  άτοµα αντίστοιχα, ενώ στις 31/12/11 ανερχόταν  σε 41  άτοµα.

4. 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 ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής:

31/12/2012 31/12/2011   i).  Εσοδα 7.301.515
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης  (01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα  ) 3.059.874                      1.891.300            ii).  Έξοδα/Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 1.090.871
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 1.058.412                      1.168.574            iii). Απαιτήσεις από συνδεµένα µέρη 1.710.431
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2012 και 31.12.2011 αντίστοιχα  ) 4.118.286                      3.059.874           iv).  Υποχρεώσεις προς συνδεµένα µέρη 172.745

 v).  Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 376.247

5. Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται στον ενοποιηµένο ισολογισµό της εταιρείας Quest Συµµετοχών Α.Ε. µε έδρα την Ελλάδα.
    Η Συµµετοχή της  στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας είναι 100% και ενσωµατώνεται µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης.
6. Έχουν τηρηθεί οι ίδιες λογιστικές αρχές µε τις συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις της 31.12.2011 (IFRS Stable Platform).Δεν έχουν επέλθει αλλαγές σε εκτιµήσεις, 

Έµµεση Μέθοδος διόρθωση λογιστικού λάθους ή αναταξινοµήσεις κονδυλίων των οικονοµικών καταστάσεων.
7. Οι ανέλεγκτες οικονοµικές χρήσεις, καθώς και η σχηµατισθείσα πρόβλεψη ανέλεγκτων χρήσεων αναφέρεται στην σηµείωση 29 των Ετήσιων Οικονοµικών

01/01/2012 - 31/12/2012 01/01/2011 - 31/12/2011  Καταστάσεων.
8.Τόσο στη λήξη της τρέχουσας περιόδου όσο και κατά την διάρκεια αυτής, η  εταιρεία δεν κατείχε ίδιες µετοχές.

1.465.437                      1.798.110           9. Τυχόν διαφορές σε αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
10.Με την ψήφιση του Ν.4110/2013 ο φορολογικός συντελεστής, από το οικονοµικό έτος 2014 (χρήση 2013) και µετά, αυξήθηκε από 20% σε 26% . Λόγω του ότι η

Αποσβέσεις 76.844                           78.762                  αύξηση αυτή αποτελεί µη διορθωτικό γεγονός σύµφωνα µε το ΔΛΠ 10 παρ. 22, εάν η ανωτέρω αλλαγή του φορολογικού συντελεστή εφαρµόζονταν για τον
(148.934)                        (106.903)               υπολογισµό της αναβαλλόµενης φορολογίας της κλειόµενης χρήσης, θα είχε θετική επίδραση στα µετά από φόρους αποτελέσµατα της Εταιρεία ύψους ευρώ 17.970 
491.218                         542.495                Πέραν τούτων δεν προέκυψαν περαιτέρω σηµαντικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία Ισολογισµού.

(276.484)                        810.411              
1.348.497                      (1.990.117)          
1.051.808                      976.693              

18.540                           7.975                 
Μείον:

(491.218)                        (542.495)            
(481.032)                        (439.700)            

3.054.676                      1.135.231           

(25.886)                          (27.324)              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Τόκοι εισπραχθέντες 148.934 106.903

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 123.048                         79.579               
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια - 2.000.000           
Εξοφλήσεις δανείων (3.650.000)                     (1.650.000)          

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (3.650.000)                     350.000              ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΕΣΣΑΣ

Καθαρή (µείωση) / αύξηση στα ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσεως (α) + (β) + (γ) (472.276)                        1.564.810           Α.Δ.Τ. ΑE 106909/2008

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσεως 3.753.381                      2.188.571           
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσεως 3.281.105                      3.753.381           

Καταβεβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώµατων και αύλων παγίων στοιχείων

 µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
    (Αύξηση)/ µείωση αποθεµάτων

Mείωση / (αύξηση)  απαιτήσεων
Αύξηση / (µείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Αύξηση/ (µείωση) υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα

Λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτελέσµατα προ φόρων  (συνεχιζόµενες δραστηριότητες)
Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται

ISQuare -  Ανώνυµη Εταιρεία Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 121788301000     (πρώην  ΑΡ.Μ.Α.Ε.   66823/01ΝΤ/Β/08/268)

Διεύθυνση έδρας Εταιρείας: Αλ.Πάντου 27 - 17671 Καλλιθέα 
Στοιχεία και πληροφορίες  χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012

 (Δημοσιευόμενα βάσει του κ.ν. 2190/20 άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ενοποιημένες και μη , κατά  τα Δ.Π.Χ.Α.)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της «ISQuare - Ανώνυµη Εταιρεία Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» (Εταιρεία). Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους
επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την Εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της  Εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόµιµου ελεγκτή λογιστή . 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε €) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ποσά εκφρασµένα σε €)

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  (Ποσά εκφρασµένα σε  €)
1/1/2012 - 31/12/2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  (Ποσά εκφρασµένα σε  €)

           Α.Δ.Τ. ΑΗ 058375/2008                                      Α.Δ.Τ. ΑΖ 048370/2007 Α.Δ.Τ.  Ξ 098132/1987
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ  0049241-Α΄ ΤΑΞΗΣ

Καλλιθέα, 26 Μαρτίου 2013

        Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                       Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ                   ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΛΩΝΑΣ


