
∆ιεύθυνση έδρας Εταιρείας: Αργυρουπόλεως 2A- 17676 Καλλιθέα Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:Στυλιανός Μ. Ξενάκης  (Α.Μ. ΣΟΕΛ 11541) Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου: Πρόεδρος Φέσσας Θεόδωρος
Α.Μ.Α.Ε.: 50541/01ΝΤ/Β/01/40/(07) Ελεγκτική εταιρεία: ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε. (Α.Μ. ΣΟΕΛ 125) Αντιπρόεδρος & 
Αρµόδια Νοµαρχία: Αθηνών, Τοµέας Νότιας Αθήνας Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύµφωνη γνώµη / Θέµατα έµφασης ∆ιευθύνων Σύµβουλος Μαλανδράκης Χρήστος
Ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων ∆ιεύθυνση διαδικτύου εταιρείας:     www.quest.gr Μέλος Εφορακόπουλος ∆ηµήτριος
(από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία): 17 Μαρτίου 2008

31/12/2007 31/12/2006 1/1 - 31/12/2007 1/1 - 31/12/2006
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σύνολο κύκλου εργασιών -                                -                             
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 18.325               40.668                        Μικτά Κέρδη/(Ζηµίες) -                                -                             
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 18.325               40.668                        
ΠΑΘΗΤΙΚΟ επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (47.647)                      (8.746)                    
Προµηθευτές 870                   -                                 Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων (47.647)                      (8.746)                    
Σύνολο υποχρεώσεων (α) 870                   -                                 Χρηµατοοικονοµικά και επενδυτικά αποτελέσµατα (1)                              -                             
Μετοχικό  Κεφάλαιο 84.435               60.000                        Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων σύνολο (47.648)                      (8.746)                    

Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης (66.980)              (19.332)                       Μείον Φόροι -                                -                             
Σύνολο Καθαρής Θέσης µετόχων εταιρείας (β) 17.455               40.668                        Καθαρά κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους σύνολο (47.648)                      (8.746)                    
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ  (γ) = (α) + (β) 18.325               40.668                        

Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε € ) (14,77) (2,92)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :
1.  H παρούσα χρήση είναι η έκτη εταιρική χρήση   από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 31 ∆εκεµβίου 2007.
2. Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2002,2003,2004,2005,2006,2007.
3. ∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των πάγιων στοιχείων (η εταιρεία δεν διαθέτει ιδιόκτητα ακίνητα)
4. ∆εν  απασχόλησε προσωπικό στην κλειόµενη χρήση.
5. 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 

31/12/2007 31/12/2006    αυτά ορίζονται από το ∆ΛΠ 24, έχουν ως εξής:
Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (1/1/2007 και 1/1/2006 αντίστοιχα) 40.668 49.414 1/1 - 31/12/2007 1/1 - 31/12/2006
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 24.435               -                                 i).    Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 1.628 0
Κέρδη / (ζηµίες) της χρήσεως µετά από φόρους (47.648)              (8.746)                         6.  Η εταιρεία είναι θυγατρική της «QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε..» , η οποία είναι θυγατρική της εταιρείας 

17.455               40.668                        «Info-Quest Α.Ε.B.E.» .Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαµβάνονται στον ενοποιηµένο ισολογισµό της εταιρείας 
Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31/12/2007 ) 17.455              40.668                      «Info-Quest Α.Ε.B.E.» µε έδρα την Ελλάδα µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης.

Έµµεση Μέθοδος
31/12/2007 31/12/2006

Λειτουργικές δραστηριότητες 
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (47.648)              (8.746)                         
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1                       -                                 

Mείωση / (αύξηση)  απαιτήσεων (8.558)               50.237                        
Αύξηση / (µείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 870                  (1.731)                       

Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (1)                      -                                 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (55.336)              39.760                        

Επενδυτικές δραστηριότητες Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -                        -                                 
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 24.435               -                                 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 24.435               -                                 
Καθαρή (µείωση) / αύξηση στα ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) (30.901)              39.760                        
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσεως 39.833               73                              
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσεως 8.932                 39.833                        ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆.ΦΕΣΣΑΣ

Α.∆.Τ. ΑΒ 327202/2006 Α.∆.Τ.  T 071699/1999
ΑΡ.Α∆ΕΙΑΣ  0002601-Α΄ ΤΑΞΗΣ

Α.∆.Τ ΑΕ 581519

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 

Καλλιθέα, 17  Μαρτίου  2008

H ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΝ/ΝΙΑ A. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

 ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Γ.ΜΑΛΑΝ∆ΡΑΚΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ &

 µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε  €)

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από1 Ιανουρίου έως 31 ∆εκεµβίου 2007 

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» Ο αναγνώστης που επιζητά να
αντλήσει ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που προβλέπουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Ενδεικτικά µπορεί να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου
της, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία και στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών µε αριθµό 50541/01ΝΤ/Β/01/40/(07)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ποσά εκφρασµένα σε €) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε €)

 (δηµοσιευµένα βάσει του κ.ν. 2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις κατά τα ∆ΛΠ)

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


