
Αρµόδια Υπηρεσία: Πρωτοδικείο Αθηνών
∆ιεύθυνση διαδικτύου εταιρείας:     www.quest.gr
Ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων ∆ιαχειριστής Μαλανδράκης Χρήστος
από το διαχειριστή: 26 Φεβρουαρίου 2010

31/12/2009
22/5/2008 - 
31/12/2009

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κύκλος εργασιών -                            

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 5.470                 Μικτά Κέρδη/(Ζηµίες) -                            

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 51.704               Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων (74.193)                
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 57.174               Χρηµατοοικονοµικά και επενδυτικά αποτελέσµατα (23)                        

Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων (74.216)                

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μείον Φόροι -                            
Εταιρικό Κεφάλαιο 108.000             Καθαρά κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους (Α) (74.216)                

Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης (75.411)              Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) -                            
Σύνολο Καθαρής Θέσης εταίρων εταιρείας (α) 32.589               Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β) (74.216)                

Προµηθευτές 24.437               
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 148                    Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους ανά µερίδιο - βασικά (σε € ) (68,2132)

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 24.585                    
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ   (α) + (β) 57.174               

επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων (73.518)                

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :
1.  H παρούσα χρήση είναι η πρώτη εταιρική χρήση  και είναι υπερδωδεκάµηνη από 22 Μαίου 2008 έως 31 ∆εκεµβρίου 2009. 
2. Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση 22/5/2008-31/12/2009.∆εν σχηµατίσθηκε πρόβλεψη φόρου  γιατί  η εταιρεία 
δεν είχε έσοδα.
3. Η εταιρεία δεν  απασχολούσε προσωπικό την 31/12/2009.
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 

31/12/2009    αυτά ορίζονται από το ∆ΛΠ 24, έχουν ως εξής:
Αύξηση/ (Μείωση) εταιρικού κεφαλαίου 108.000             22/5/2008 - 31/12/2009
Κέρδη / (ζηµίες)  χρήσεως µετά από φόρους (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) (74.216)              α)   Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 25.944            
Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση (1.195)                β)  Υποχρεώσεις σε συνδεµένα µέρη 19.840            
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσεως (31/12/2009 ) 32.589             

5.  Η εταιρεία είναι συγγενής της «QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε..»  µε άµεσο ποσοστό 19%, 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 καθαρής θέσης.
6. Οι πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δεν ενδέχεται να έχουν  σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή 
λειτουργία  της εταιρείας.

Έµµεση Μέθοδος 7. Στην παρούσα χρήση καταχωρήθηκαν απ' ευθείας στην καθαρή θέση έξοδα ποσού ευρώ 1.195, που αφορούν έξοδα αυξήσεως 
31/12/2009 κεφαλαίου.

Λειτουργικές δραστηριότητες 8. ∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της 31ης ∆εκεµβρίου  2009 τα οποία θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να 
Αποτελέσµατα προ φόρων  (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) (74.216)              διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων.

Αποσβέσεις 675                    
Mείωση / (αύξηση)  απαιτήσεων (16.574)              
(Mείωση) / αύξηση  υποχρεώσεων 24.585               
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 23                      

Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (23)                     

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (65.530)              
Επενδυτικές δραστηριότητες 
Αγορές ενσώµατων και αύλων παγίων στοιχείων (6.145)              
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (6.145)                
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 
Εισπράξεις από αύξηση εταιρικού κεφαλαίου 108.000             
 'Αλλα (1.195)                
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 106.805             
Καθαρή (µείωση) / αύξηση στα ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσης (α) + (β) + (γ) 35.130               
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης -                         
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 35.130               

Ο ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Γ.ΜΑΛΑΝ∆ΡΑΚΗΣ
Α.∆.Τ ΑΕ 581519/2007 Α.∆.Τ.  T 071699/1999

ΑΡ.Α∆ΕΙΑΣ  0002601-Α΄ ΤΑΞΗΣ

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 

Καλλιθέα, 26  Φεβρουαρίου  2010
H ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΝ/ΝΙΑ A. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

QUEST Αιολική Μαρµαρίου – ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΕΠΕ

Στοιχεία και πληροφορίες  χρήσης από 22 Μαίου 2008 έως 31 ∆εκεµβρίου 2009

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 Αιολική Μαρµαρίου – ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΕΠΕ». 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. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ποσά εκφρασµένα σε €) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ (Ποσά εκφρασµένα σε €)

 (∆ηµοσιευόµενα βάσει του κ.ν. 2190/20 άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις ενοποιηµένες και µη , κατά  τα ∆ΛΠ)

∆ιεύθυνση έδρας Εταιρείας: Αργυρουπόλεως 2A- 17676 Καλλιθέα 

Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται
 µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε  €)


