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Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη Μέλος Μπιτσάκος Μάρκος
από  το ∆ιοικητικό Συμβούλιο : 27 Φεβρουαρίου 2013

31/12/2012 31/12/2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κύκλος εργασιών 4.869.273              3.862.785            
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 16.109.853       16.984.996                Μικτά Κέρδη/(Ζημίες) 3.202.456              2.397.606            
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 46.562              250                            Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 2.269.961              2.250.334            
Αποθέματα 39.898              -                                Χρηματοοικονομικά και επενδυτικά αποτελέσματα (990.990)               (778.638)              
Aπαιτήσεις από πελάτες 2.828.690         493.772                     Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων 1.278.971              1.471.695            
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.799.367         4.370.468                  Μείον Φόροι (257.362)               (205.017)              
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 20.824.369       21.849.485                Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α) 1.021.609              1.266.678            

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) -                            -                           
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) 1.021.609              1.266.678            

Μετοχικό  Κεφάλαιο 2.880.000         4.200.000                  
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης 158.071            (60.802)                      Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε € ) 3,1099 4,3741
Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων εταιρείας (α) 3.038.071         4.139.198                  
Μακροπρόθεσμα δάνεια 14.462.918       15.736.367                
Παράγωγα 1.657.349         855.085                     επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 3.157.188              2.988.378            
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.262                65.327                       
Προμηθευτές 134.845            85.780                       
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 882.000            771.000                     ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 646.925            196.729 
Σύνολο υποχρεώσεων (β) 17.786.298       17.710.288                1. Η Εταιρεία έχει περαιώσει σύμφωνα με το Ν.3888/2010 τις χρήσεις 24/7/2007-31/12/2008 και 2009.∆εν σχηματίσθηκε πρόβλεψη φόρου 

  για την ανέλεγκτη  χρήση 2010 γιατί  η εταιρεία  δεν είχε έσοδα.
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  (α) + (β) 20.824.369       21.849.485                2. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της εταιρείας ανερχόταν κατά την 31 ∆εκεμβρίου 2012 σε 2 άτομα και δεν  απασχολούσε

     προσωπικό την 31/12/2011.
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 

31/12/2012 31/12/2011    αυτά ορίζονται από το ∆ΛΠ 24, έχουν ως εξής:
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσεως (1/1/2012 και 1/1/2011 αντίστοιχα) 4.139.198         2.340.396                  1/1 - 31/12/2012 1/1 - 31/12/2011
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (1.320.000)        1.400.000                  i).    Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 77.868             209.782          
Κέρδη / (ζημίες)  χρήσεως μετά από φόρους (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 1.021.609         1.266.678                  ii). Απαιτήσεις από συνδεμένα μέρη -                       -                     
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση (802.736)         (867.877)                  iii). Υποχρεώσεις προς συνδεμένα μέρη 13.654           15.867          
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσεως (31/12/2012 και 31/12/2011 αντίστοιχα ) 3.038.071         4.139.198                  

4.  Η εταιρεία είναι θυγατρική της «QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» με ποσοστό 100% , η οποία είναι θυγατρική της εταιρείας 
«Quest Συμμετοχών ΑΕ» .Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται στον ενοποιημένο ισολογισμό της εταιρείας 
«Quest Συμμετοχών ΑΕ» με έδρα την Ελλάδα με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης.

Έμμεση Μέθοδος 5.  Οι πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δεν ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή 
31/12/2012 31/12/2011 λειτουργία  της εταιρείας.

Λειτουργικές δραστηριότητες 6.  Στην παρούσα χρήση καταχωρήθηκαν απ' ευθείας στην καθαρή θέση έξοδα ποσού ευρώ 472, που αφορούν έξοδα αυξήσεως 
Αποτελέσματα προ φόρων  (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 1.278.971         1.471.695                  κεφαλαίου και ποσού ευρώ 802.264 που αφορά εύλογη αξία παραγώγου.
Πλέον / μείον προσαρμογές για: 7. α)Σύμφωνα με το νέο φορολογικό νόμο Ν.4110 (23-1-2013) αυξάνεται ο φορολογικός συντελεστής των νομικών προσώπων που εδρεύουν στην Ελλάδα 
Αποσβέσεις 887.227            738.044                     από 20% σε 26% για χρήσεις που αρχίζουν από 1 Ιανουαρίου και μετά. Η αύξηση του συντελεστή δεν είχε ισχύ κατά την ημερομηνία κλεισίματος του 
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα,κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας (50.435)             (13.628)                      ισολογισμού κατά συνέπεια δεν έχει επηρεάσει τις οικονομικές καταστάσεις του 2012. Κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού, η επίδραση
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.041.425         792.266                     από την παραπάνω μεταβολή του φορολογικού συντελεστή θα ήταν μια αύξηση της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης κατά €  13.545,48.
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται β)∆εν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31ης ∆εκεμβρίου  2012 τα οποία θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να 
 με τις λειτουργικές δραστηριότητες: διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων.
Mείωση / (αύξηση)  αποθεμάτων (39.898)             -                                
Mείωση / (αύξηση)  απαιτήσεων (1.777.963)        (761.203)                    
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 1.070.295         (9.175.581)                 
Αύξηση/ (μείωση) υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης 2.262                -                                

Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (1.041.425)        (792.266)                    
Καταβεβλήμένοι Φόροι (248.126)           (314)                          

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 1.122.332         (7.740.986)                 
Επενδυτικές δραστηριότητες Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
Αγορές ενσώματων παγίων (12.084)             (5.866.609)                 
Τόκοι εισπραχθέντες 50.435              13.628                       
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 38.351              (5.852.982)                 
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια         (1.162.449)                 16.507.367 
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (1.320.000)        1.400.000                  
Εύλογη αξία παραγώγου (802.264)           (855.085)                    ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆.ΦΕΣΣΑΣ
 'Αλλα (472)                 (12.792)                      Α.∆.Τ.ΑΕ 106909/2008
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (3.285.185)        17.039.490                
Καθαρή (μείωση) / αύξηση στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ) (2.124.501)        3.445.521                  
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 3.567.803       122.282                   
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 1.443.302       3.567.803                

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

ΑΡ.Μ.Α.Ε.:63875/01/B/07/204(2011)
∆ιεύθυνση έδρας Εταιρείας: Καλλιδρομίου 3- 10680 Αθήνα 

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

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 

Καλλιθέα, 27  Φεβρουαρίου  2013

H ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΝ/ΝΙΑ A. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

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

1/1- 31/12/20111/1- 31/12/2012

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε  €)

QUEST SOLAR and environmental technologies ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Στοιχεία και πληροφορίες  χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 ∆εκεμβρίου 2012

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 . 

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 συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ενοποιημένες και μη , κατά  τα ∆ΛΠ)


