QUEST SOLAR ΑΛΜΥΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 095721901000 - Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: 998006480 - Διεύθυνση έδρας Εταιρείας: Αργυρουπόλεως 2A- 17676 Καλλιθέα
Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 01 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014
(Δημοσιευόμενα βάσει του κ.ν. 2190/20 άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ενοποιημένες και μη , κατά τα ΔΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της «QUEST SOLAR ΑΛΜΥΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε 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 ορκωτού ελεγκτή λογιστή .
Αρμόδια Υπηρεσία: Πρωτοδικείο Αθηνών
Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας: www.questsolar-almiros.gr
Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
από το Διοικητικό Συμβούλιο: 5 Μαρτίου 2015
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής:
Τσιρώνη Χριστίνα (Α.Μ.ΣΟΕΛ 36671)
Ελεγκτική Εταιρεία:
Grant Thornton Α.Ε. (ΑΜ ΣΟΕΛ 127)
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:
Σύμφωνη Γνώμη

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Πρόεδρος του Δ.Σ.
Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ.
Μέλος

Tζωρτζάκης Παντελής
Μπιτσάκος Μάρκος
Σίννης Βασίλειος

Θέμα έμφασης: Σύμφωνα με την Εκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή: "....Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του ελέγχου, εφιστούμε την προσοχή σας στο παρακάτω θέμα: Επειδή τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας είναι μικρότερα του ημίσεως (½) του μετοχικού της κεφαλαίου,
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)
31/12/2014
31/12/2013
1/1-31/12/2014
1/1-31/12/2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Κύκλος εργασιών
3.004.017
495.323
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
11.852.650
12.456.304
Μικτά Κέρδη/(Ζημίες)
2.020.896
20.322
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
53.200
41.211
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων
1.703.386
(212.203)
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
16.651
16.651
Χρηματοοικονομικά και επενδυτικά αποτελέσματα
(546.196)
(221.569)
Aπαιτήσεις από πελάτες
1.571.037
361.586
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων
1.157.190
(433.772)
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
2.229.945
2.249.409
Μείον Φόροι
(101.648)
38.104
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
15.723.483
15.125.160
Καθαρά κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α)
1.055.542
(395.669)
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο

6.353.700

6.277.290

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων εταίρων εταιρείας (α)

120.435
6.474.135

(892.219)
5.385.071

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

Μακροπρόθεσμα δάνεια
Προμηθευτές
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)

6.000.000
1.413.904
1.500.000
335.445
9.249.349
15.723.483

2.188.575
7.500.000
51.514
9.740.089
15.125.160

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (1/1/2014 και 1/1/2013 αντίστοιχα)
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Κέρδη / (ζημίες) χρήσεως μετά από φόρους
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στα ίδια κεφάλαια
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31/12/2014 και 31/12/2013 αντίστοιχα )

1/1-31/12/2014

1/1-31/12/2013

5.385.071
76.410
1.055.542
(42.888)
6.474.135

144.405
5.650.020
(395.669)
(13.685)
5.385.071

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)
Έμμεση Μέθοδος
1/1-31/12/2014

1/1-31/12/2013

Λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτελέσματα προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα,κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Προβλέψεις
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται
με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Mείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Mείωση) / αύξηση υποχρεώσεων
Mείωση / (αύξηση) λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλήμένοι Φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων και αύλων παγίων στοιχείων
Τόκοι Εισπράχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Έξοδα Έκδοσης Μετοχικού Κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια - Αποπληρωμή δανεισμού
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή (μείωση) / αύξηση στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

1.157.190

(433.772)

615.870
(956)
547.153
1.053

102.662
(3.407)
224.976
359

(804.305)
(771.872)
-

(1.604.533)
2.179.392
(6.811)

(366.902)
367
377.598

(177.130)
(510)
281.226

(12.217)
956
(11.260)

(12.548.057)
3.407
(12.544.650)

76.410
(57.957)
18.453
384.791
894.141
1.278.932

5.650.020
(11.951)
7.500.000
13.138.069
874.645
19.496
894.141

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

1.055.542

(395.669)

4,9921

(18,4676)

2.319.256

(109.541)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :
1. Η εταιρεία δεν απασχολούσε προσωπικό την 31/12/2014 και την 31/12/2013.
2. 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 (βλ. σημείωση 17),
όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής:
1/1-31/12/2014
α) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
136.745
β) Υποχρεώσεις σε συνδεμένα μέρη
1.372.113

1/1-31/12/2013
181.661
1.449.974

3. Η εταιρεία είναι θυγατρική της «QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» με άμεσο ποσοστό 98,67%, η οποία είναι θυγατρική
της εταιρείας «Quest Συμμετοχών ΑΕ» .Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
της εταιρείας «Quest Συμμετοχών ΑΕ» με έδρα την Ελλάδα με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης.
4. Οι πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δεν ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή
λειτουργία της εταιρείας (βλ. σημείωση 22).
5. Στην παρούσα χρήση διενεργήθη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ποσού 76.410,00 ευρώ και καταχωρήθηκαν απ' ευθείας στα
ίδια κεφάλαια έξοδα ποσού ευρώ 42.888, που αφορούν έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου μετά φόρων.
6. Την 31-12-2013 καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με κωδ.αρ.καταχ.147427, η υπ’ αριθμ. 17413/301-12-2013 Απόφαση του περιφερειάρχη Αττικής
Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, με την οποία : α) παρασχέθηκε άδεια σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «QUEST SOLAR
ΑΛΜΥΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «QUEST SOLAR ΑΛΜΥΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.
095721901000, η οποία προήλθε από μετατροπή της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «QUEST SOLAR Αλμυρού Εταιρεία
Περιορισμένης Ευθύνης» και το διακριτικό τίτλο «QUEST SOLAR Αλμυρού Ε.Π.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 67 Κ.Ν.
2190/1920, όπως ισχύει σήμερα με τις διατάξεις του Ν.4156/2013 και την από 27/11/2013 Έκθεση Εκτίμησης των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών
Αντωνίου Προκοπίδη (ΑΜ ΣΟΕΛ 14511) και Δήμου Πιτέλη (ΑΜ ΣΟΕΛ 14481) και β) εγκρίθηκε το καταστατικό της εταιρείας, όπως αυτό
καταρτίσθηκε με την υπ’ αριθμό 6436/19-12-2013 συμβολαιογραφική πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Δήμητρας Παρασκευοπούλου Παπαμανώλη, καθώς και με την υπ’ αριθμό 6441/30-12-2013 διορθωτική πράξη της ίδιας.
7. Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2014 τα οποία θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν
ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων (βλ. σημείωση 23)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Καλλιθέα, 5 Μαρτίου 2015
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Α.Δ.Τ. AM 032877/2014

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ
Α.Δ.Τ ΑΑ 079768/2005

H ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
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