
Αρµόδια Υπηρεσία:Γενική Δν/ση Ανάπτυξης-Π.Ε. Νοτίου Τοµέα Αθηνών-Τµήµα Α.Ε. Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:Δηµήτρης Σούρµπης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 16891) Σύνθεση Διοικητικού Συµβουλίου: Πρόεδρος του Δ.Σ. Τζωρτζάκης Παντελής
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Ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτή: Με σύµφωνη γνώµη Διευθύνων Σύµβουλος Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος
από το Διοικητικό Συµβούλιο: 28 Μαρτίου 2014 Μέλος Φέσσας Θεόδωρος

Μέλος Εφορακόπουλος Δηµήτριος

31/12/2013 31/12/2012 01/01/2013 - 31/12/2013 01/01/2012 - 31/12/2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κύκλος εργασιών 50,225,960                                50,124,949             
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 739,459                         787,206              Μικτά Κέρδη/(Ζηµίες) 6,142,937                                  6,228,316              
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 62                                 144                    Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων 1,504,506                                  1,820,689              
Επενδύσεις 70,200                           -                        Χρηµατοοικονοµικά και επενδυτικά αποτελέσµατα (97,015)                                      (342,284)                
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 5,165,735                      5,163,518           Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων 1,407,491                                  1,478,405              
Αποθέµατα 126,605                         1,006,380           Μείον Φόροι (472,529)                                    (409,619)                
Aπαιτήσεις από πελάτες 9,010,152                      8,083,640           Καθαρά κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους (Α) 934,962                                     1,068,786              
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1,153,879                      3,592,631           Λοιπά συνολικά έσοδα/ (ζηµιές) µετά από φόρους (Β) 269                                           (18,618)                  
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 16,266,092                    18,633,519         Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β) 935,231                                     1,050,168              
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο 60,000                           60,000               Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε € ) 15.5827 17.8131
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης 4,991,328                      4,056,097           
Σύνολο Καθαρής Θέσης µετόχων Εταιρείας (α) 5,051,328                      4,116,097           επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) 1,570,996                                  1,897,533              
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις -                                    5,225,000           
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 140,663                         122,655              
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 5,225,000                      1,650,000           ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :

Προµηθευτές 2,956,735                      4,585,004           1. Δεν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Eταιρείας.
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 2,892,366                      2,934,763           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) 11,214,764                     14,517,422         σηµαντική  επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας  και για αυτό δεν συντρέχουν λόγοι σχηµατισµού σχετικών προβλέψεων.
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  (α) + (β) 16,266,092                    18,633,519         3.Το απασχολούµενο προσωπικό της Εταιρείας  στις 31/12/2013 ανέρχεται σε 42  άτοµα αντίστοιχα, ενώ στις 31/12/12 ανερχόταν  σε 43  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:

31/12/2013 31/12/2012   i).  Εσοδα 6,650,287
Σύνολο Καθαρής Θέσης έναρξης χρήσης  (01.01.2013 και 01.01.2012 αντίστοιχα  ) 4,116,097                      3,065,929            ii).  Έξοδα/Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 1,217,925
Κέρδη / (ζηµίες) χρήσεως  µετά από φόρους 934,962                         1,068,786            iii). Απαιτήσεις από συνδεµένα µέρη 1,845,815
Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση 269                               (18,618)              iv).  Υποχρεώσεις προς συνδεµένα µέρη 193,163
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσης (31.12.2013 και 31.12.2012 αντίστοιχα  ) 5,051,328                      4,116,097            v).  Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 384,426

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 31.12.2012 (IFRS Stable Platform).Δεν έχουν επέλθει αλλαγές σε εκτιµήσεις, 

Έµµεση Μέθοδος διόρθωση λογιστικού λάθους ή αναταξινοµήσεις κονδυλίων των οικονοµικών καταστάσεων εκτός από τις µεταβολές που προήλθαν από την υιοθέτηση του
01/01/2013 - 31/12/2013 01/01/2012 - 31/12/2012 αναθεωρηµένου Δ.Λ.Π. 19 (Παροχές σε εργαζοµένους).

7. Οι ανέλεγκτες οικονοµικές χρήσεις, καθώς και η σχηµατισθείσα πρόβλεψη ανέλεγκτων χρήσεων αναφέρεται στην σηµείωση 31 των Ετήσιων Οικονοµικών
Αποτελέσµατα προ φόρων  (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) 1,407,491                      1,478,405            Καταστάσεων.
Πλέον / µείον προσαρµογές για: 8.Τόσο στη λήξη της τρέχουσας περιόδου όσο και κατά την διάρκεια αυτής, η  εταιρεία δεν κατείχε ίδιες µετοχές.
Αποσβέσεις 66,490                           76,844               9. Τυχόν διαφορές σε αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής δραστηριότητας (256,466)                        (148,934)            10. Η Εταιρεία  έχει υιοθετήσει το αναθεωρηµένο Δ.Λ.Π. 19 (Παροχές σε εργαζοµένους) που σύµφωνα µε τις πρόνoιες της αναθεώρησής του ισχύει και για τα 

352,332                         491,218                 συγκριτικά στοιχεία της προηγούµενης χρήσης. Η επίδραση του ανωτέρω αναθεωρηµένου προτύπου στην προηγούµενη χρήση ήταν: 
411,559                         10,227               Ποσά εκφρασµένα σε €

1,981,406                      1,907,760           Κέρδη / (ζηµιές) πρό φόρων 12,968
Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους 10,374
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 8,243

879,775                         (276,484)            Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 2,189
(1,401,351)                     1,348,497           Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
(1,685,130)                     1,047,153           επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 12,968

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (2,206,706)                     2,119,166           
Μείον:

(352,332)                        (491,218)            
(450,912)                        (481,032)            

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (1,028,544)                     3,054,676           

(70,200) - Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

(41,560) (25,886)
24,049 -

255,317 148,934
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 167,606                         123,048              

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 
Εξοφλήσεις δανείων (1,650,000) (3,650,000)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (1,650,000)                     (3,650,000)          ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ

Καθαρή (µείωση) / αύξηση στα ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσεως (α) + (β) + (γ) (2,510,938)                     (472,276)            Α.Δ.Τ. Χ 072948/2002

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσεως 3,281,105                      3,753,381           
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσεως 770,167                         3,281,105           

Απόκτηση θυγατρικών,συγγενών,κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων

Τόκοι εισπραχθέντες

Καταβεβληµένοι φόροι

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορές ενσώµατων και αύλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων

Mείωση / (αύξηση)  απαιτήσεων
Αύξηση / (µείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα

Λειτουργικές δραστηριότητες

Προβλέψεις

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

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

 µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
    (Αύξηση)/ µείωση αποθεµάτων

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 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013

 (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 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε €) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ποσά εκφρασµένα σε €)

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε  €)
1/1/2013 - 31/12/2013

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, 28 Μαρτίου 2014

        Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                       Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ                   ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΛΩΝΑΣ


