
Αρμόδια Υπηρεσία: Γ.Ε.ΜΗ:ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Στυλιανός  Μ. Ξενάκης (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11541) Στοιχεία Εκπροσώπων:

                                   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ελεγκτική εταιρεία:ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε. (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 125) Διαχειριστής Βοσδαγαλή Δήμητρα

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη Διαχειριστής Αριδάς  Αριστείδης

Διεύθυνση διαδικτύου:     www.quest.gr , www.genpost.gr

Ημερομηνία έγκρισης από τους Διαχειριστές των 

ετήσιων οικονομικών καταστάσεων : 17  Φεβρουαρίου 2016

31/12/2015 31/12/2014 1/1 - 31/12/2015 8/4 - 31/12/2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κύκλος εργασιών 204                      136                      

Πάγια στοιχεία ενεργητικού -                          -                            Μικτά Κέρδη/ (ζημίες) 61                        35                        

Άυλα περιουσιακά στοιχεία -                          -                            Κέρδη/ (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και 

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία -                          -                            επενδυτικών αποτελεσμάτων 60                        32                        

Αποθέματα -                          -                            Χρηματοοικονομικά και επενδυτικά αποτελέσματα 0                          (0)                         

Aπαιτήσεις από πελάτες 64                       21                         Κέρδη /(ζημίες)  προ φόρων 60                        32                        

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 74                       61                         Καθαρά κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (A) 42                        23                        

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 138                     82                         Λοιπά συνολικά έσοδα  / (ζημίες) μετά από φόρους (Β) -                           -                           

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα κέρδη/(ζημίες) χρήσεως

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  μετά από φόρους (Α)+(Β) 42                        23                        

Εταιρικό Κεφάλαιο 20                       20                         

Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης 66                       23                         Κέρδη /(ζημίες) μετά από φόρους ανά εταιρικό μερίδιο - βασικά (σε € ) 21,1247 11,6787

Σύνολο Καθαρής Θέσης (α) 86                       43                         

Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 3                         2                           Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων 

Προμηθευτές 27                       20                         και συνολικών αποσβέσεων 60 32

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 22                       16                         

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 53                       38                         

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  (α) + (β) 138                     82                         31/12/2015 31/12/2014

Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσεως (1/1/2015 και 8/4/2014 αντίστοιχα ) 43                        20                        

Κέρδη / (ζημίες) χρήσεως μετά από φόρους (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 42                        23                        

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €) Διανεμηθέντα μερίσματα -                           -                           

Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσεως (31/12/2015 και 31/12/2014 αντίστοιχα ) 86                        43                        

Έμμεση Μέθοδος

31/12/2015 31/12/2014

Λειτουργικές δραστηριότητες 

Αποτελέσματα προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 60                       32                         ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :

Πλέον / μείον προσαρμογές για: 1. Το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00€ αποτελούμενο από 2.000 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 10,00€ εκάστο.

Αποσβέσεις -                          -                            2. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων 

Προβλέψεις 1                         2                           3. Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2014 και 2015 (βλέπε σημείωση 20 των οικονομικών καταστάσεων)

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας -                          -                            4. Ο  αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας ανερχόταν κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 και 31η Δεκεμβρίου 2014 σε 7  άτομα αντίστοιχα.

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 0                         0                           5. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσεως καθώς 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 Δ.Λ.Π. 24, έχουν ως εξής:

1/1 - 31/12/2015

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων -                          -                            i)  Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 204 

Μείωση / (αύξηση)  απαιτήσεων (44)                      (21)                        ii) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών  6 

Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 8                         20                         iii) Απαιτήσεις από συνδεμένα μέρη 63 

Μείον: iv) Υποχρεώσεις σε συνδεμένα μέρη 1,7 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (0)                        (0)                          v) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 0 

Καταβεβλημένοι φόροι (14)                      -                            vi) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 11                       32                         vii) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0 

Επενδυτικές δραστηριότητες 6. Οι προβλέψεις της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 31/12/2015 31/12/2014

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων -                          -                            

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων πάγιων στοιχείων -                          -                            Προβλέψεις σχετικές με επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 0 0 

Τόκοι εισπραχθέντες 0                         -                            Προβλέψεις σχετικές με ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 0 0 

Μερίσματα εισπραχθέντα -                          -                            Λοιπές προβλέψεις 3 2 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 0                         -                            

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

Καταβολή εταιρικού κεφαλαίου                           -                          20 

Πληρωμές για μείωση εταιρικού κεφαλαίου -                          -                            8. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται στον ενοποιημένο ισολογισμό της εταιρείας Quest Συμμετοχών A.E. με έδρα την Ελλάδα. 

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια -                          -                            Η Συμμετοχή της  στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας είναι 99,72% και ενσωματώνεται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης.

Εξοφλήσεις  δανείων - -

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) -                          -                            

Μερίσματα πληρωθέντα -                          -                            

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -                          20                         

Καθαρή (μείωση) / αύξηση στα ταμιακά διαθέσιμα 

και ισοδύναμα χρήσεως (α) + (β) + (γ) 11                       52                         

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως 52                       -                            

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως 64                       52                         

Αγ.Ι.Ρέντης, 17 Φεβρουαρίου 2016

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΒΟΣΔΑΓΑΛΗ Π .ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΡΙΔΑΣ Γ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ  Π. ΚΩΝ/ΝΑ

ΑΔ.Τ ΑΙ 647095 ΑΔ.Τ Χ 126110    ΑΔΤ.Ι 186016

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 0002602-Α' ΤΑΞΗΣ

 ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

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

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ:129841807000

Λεωφ.Κηφισσού 125-127 , 18233- Δήμος Αγίου Ιωάννη Ρέντη

7. Δεν υπάρχουν  σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31/12/2015, που να επηρεάζουν την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.

GENERAL POSTAL SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της "GENERAL POSTAL SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ 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 ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή.  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

 (δημοσιευόμενα βάσει του κ.ν. 2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

Το κονδύλι των λοιπών προβλέψεων αφορά σε προβλέψεις σχετικές με την αποζημίωση του προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015

       με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

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


