QUEST SOLAR and environmental technologies ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.:63875/01ΝΤ/B/07/204
∆ιεύθυνση έδρας Εταιρείας: Αργυρουπόλεως 2A- 17676 Καλλιθέα
Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2009 έως 31 ∆εκεµβρίου 2009
(∆ηµοσιευόµενα βάσει του κ.ν. 2190/20 άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις ενοποιηµένες και µη , κατά τα ∆ΛΠ)
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 and environmental technologies ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 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:Νοµαρχία Αθηνών Τοµέας Νότιας Αθήνας
∆ιεύθυνση διαδικτύου εταιρείας:
www.quest.gr
Ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο : 26 Φεβρουαρίου 2010

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 / Θέµα έµφασης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ποσά εκφρασµένα σε €)

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:

Πρόεδρος του ∆.Σ.
Φέσσας Θεόδωρος
Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. & ∆ιευθύνων ΣύµβουλοςΚαραγεώργης ∆ηµήτριος
Μέλος
Μαλανδράκης Χρήστος
Μέλος
Γκουζούλης Γεώργιος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ (Ποσά εκφρασµένα σε€)
31/12/2009

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

15.632
154.008
169.640

1/131/12/2009

31/12/2008
18.471
36.990
55.461

Κύκλος εργασιών

-

Μικτά Κέρδη/(Ζηµίες)

-

-

(20.579)

(352.052)

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

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης
Σύνολο Καθαρής Θέσης µετόχων εταιρείας (α)
Προµηθευτές
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (β)

300.000

(384.394)
165.606

(357.432)
(57.432)

4.034
4.034

Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους (Α)

161
112.732
112.893

-

(6.093)

(1.790)

(26.672)

(353.842)

Μείον Φόροι

550.000

24/7/200731/12/2008

-

-

(26.672)

(353.842)

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)

-

-

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

(26.672)

(353.842)

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

(0,8871)

(11,7947)

(19.122)

(350.747)

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

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)

169.640

55.461
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :
1. Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 24/7/2007-31/12/2008 και 2009.∆εν σχηµατίσθηκε πρόβλεψη φόρου γιατί η εταιρεία
δεν είχε έσοδα.
2. Η εταιρεία δεν απασχολούσε προσωπικό την 31/12/2008 και την 31/12/2009 .

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

3. 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

Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσεως (1/1/2009 και 1/1/2008 αντίστοιχα)
Καταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου κατά την έναρξη
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Κέρδη / (ζηµίες) χρήσεως µετά από φόρους (συνεχιζόµενες δραστηριότητες)
Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσεως (31/12/2009 και 31/12/2008 αντίστοιχα )

31/12/2009
(57.432)
-

250.000
(26.672)
(290)
165.606

31/12/2008

αυτά ορίζονται από το ∆ΛΠ 24, έχουν ως εξής:

31/12/2009

31/12/2008

-

300.000
-

(353.842)
(3.590)
(57.432)

i). Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
19.725
22.600
ii). Απαιτήσεις από συνδεµένα µέρη
434
iii). Υποχρεώσεις προς συνδεµένα µέρη
3.808
110.000
iv). Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελώντης διοίκησης
182.086
4. Η εταιρεία είναι θυγατρική της «QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε..» µε ποσοστό 100% , η οποία είναι θυγατρική της εταιρείας
«Info-Quest Α.Ε.Β.Ε» .Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαµβάνονται στον ενοποιηµένο ισολογισµό της εταιρείας
«Info-Quest Α.Ε.Β.Ε.» µε έδρα την Ελλάδα µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε €)
Έµµεση Μέθοδος
Λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτελέσµατα προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες)
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα,κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον
µ ς / µείον
λειτουργικές
Mείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
Αύξηση / (µείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα

31/12/2009

31/12/2008

(26.672)

(353.842)

1.254
203
6.093

1.305
(1.441)
3.231

(8.902)
112.893

(6.093)

(3.231)

144
(130.336)

(2.326)
(252.313)

Αγορές ενσώµατων παγίων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων & άυλων παγίων

(26)
1.407

(19.776)

Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
'Αλλα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή (µείωση) / αύξηση στα ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσης (α) + (β) + (γ)

1.381

1.441
(18.335)

250.000
(290)
249.710
120.755

300.000
(3.590)
296.410
25.762

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης

25.762
146.517

25.762

1

κεφαλαίου.
7. ∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της 31ης ∆εκεµβρίου 2009 τα οποία θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να
διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων.
8. Θέµα 'Εµφασης:Σύµφωνα µε την έκθεση ελέγχου του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή:"...Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη στη
γνώµη µας, εφιστούµε την προσοχή σας στο εξής : Επειδή το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας είναι µικρότερο του ηµίσεως (1/2) του
µετοχικού κεφαλαίου συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 47 του Κ. Ν. 2190/1920 και επιβάλλεται η εν λόγω εταιρεία
να λάβει τα προσήκοντα µέτρα ώστε να αρθούν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του άρθρου αυτού. "

3.593
(108.859)

Καταβεβλήµένοι Φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες

5. Οι πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δεν ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή
λειτουργία της εταιρείας.
6. Στην παρούσα χρήση καταχωρήθηκαν απ' ευθείας στην καθαρή θέση έξοδα ποσού ευρώ 290 , που αφορούν έξοδα αυξήσεως

Καλλιθέα, 26 Φεβρουαρίου 2010
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

H ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆.ΦΕΣΣΑΣ
Α.∆.Τ.ΑΕ 106909/2008

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

ΚΩΝ/ΝΙΑ A. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

-

Α.∆.Τ. T 071699/1999
ΑΡ.Α∆ΕΙΑΣ 0002601-Α΄ ΤΑΞΗΣ

