
Αρμόδια Υπηρεσία:Περιφέρεια Αττικής-Νοτίου τομέα Αθηνών Σύνθεση ∆ιοικητικού Συμβουλίου: Πρόεδρος του ∆.Σ. Φέσσας Θεόδωρος
∆ιεύθυνση διαδικτύου εταιρείας:     www.quest.gr Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. Κουτσουρέλη Ευτυχία
Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ∆ιευθύνων Σύμβουλος Εφορακόπουλος ∆ημήτριος
από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο: 5 Μαρτίου 2013
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Τσιρώνη Χριστίνα (Α.Μ.ΣΟΕΛ 36671)
Ελεγκτική Εταιρεία: Grant Thornton Α.Ε. (ΑΜ ΣΟΕΛ 127)
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Σύμφωνη Γνώμη - Έμφαση Θέματος

31/12/2012 31/12/2011 1/1 - 31/12/2012 1/1 - 31/12/2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κύκλος εργασιών 3.582.619                -                                
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 9.174                422                            Μικτά Κέρδη/(Ζημίες) 373.699                   -                                
΄Αυλα περιουσιακά στοιχεία 3.590                -                                Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (685.086)                  (21.135)                      
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 9.331                -                                Χρηματοοικονομικά και επενδυτικά αποτελέσματα (28.601)                    46                              
Αποθέματα 182.895            -                                Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (713.687)                  (21.089)                      
Aπαιτήσεις από πελάτες 375.587            -                                Μείον Φόροι -                              -                                
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 214.545            25.668                       Καθαρά κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α) (713.687)                  (21.089)                      
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 795.122            26.090                       Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) -                              -                                

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) (713.687)                  (21.089)                      

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο 60.000              60.000                       Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε € ) (11,8948) (0,3515)
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων (757.511)           (43.824)                      
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων μετόχων Εταιρείας (α) (697.511)           16.176                       επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (683.792)                  (21.089)                      
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 16.858              -                                
Προμηθευτές 1.318.350         5.513                         
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 157.426            4.401                         ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :
Σύνολο υποχρεώσεων (β) 1.492.634         9.914                         1. Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση 6/4/2009-31/12/2010.∆εν σχηματίσθηκε πρόβλεψη φόρου για την ανέλεγκτη χρήση 2010 
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  (α) + (β) 795.122            26.090                           γιατί  η εταιρεία έχει σημαντικές σωρευμένες ζημιές.

2. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της εταιρείας ανερχόταν κατά την 31 ∆εκεμβρίου 2012 σε 15 άτομα και κατά την 31 ∆εκεμβρίου 
2011 δεν απασχολούσε προσωπικό.
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 
   αυτά ορίζονται από το ∆ΛΠ 24, έχουν ως εξής:

1/1 - 31/12/2012 1/1 - 31/12/2011 1/1 - 31/12/2012 1/1 - 31/12/2011
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (1/1/2012 και 1/1/2011 αντίστοιχα) 16.176              37.265                         i).  ΄Εσοδα 48.445 -                                
Κέρδη   χρήσεως μετά από φόρους (713.687)           (21.089)                       ii).  Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 3.752.618 9.532
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31/12/2012 και 31/12/2011 αντίστοιχα ) (697.511)         16.176                     iii). Απαιτήσεις από συνδεμένα μέρη 29.441 1.096

iv).  Υποχρεώσεις προς συνδεμένα μέρη 1.146.481 -                                
4. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στον ενοποιημένο ισολογισμό της εταιρείας «Quest  Συμμετοχών ΑΕ». με έδρα την 
    Ελλάδα.Η Συμμετοχή της  στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας είναι 100% και ενσωματώνεται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης.
5.  Οι πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δεν ενδεχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία 

Έμμεση Μέθοδος της Εταιρείας.
1/1 - 31/12/2012 1/1 - 31/12/2011 6.Τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας την 31/12/2012 είναι αρνητικά, συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 

Λειτουργικές δραστηριότητες 48 παρ.1 γ) του Κ.Ν. 2190/1920 περί της συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας. Προς θεραπεία των σχετικών κινδύνων η ∆ιοίκηση προτίθεται 
Αποτελέσματα προ φόρων (713.687)           (21.089)                      να λάβει τα απαραίτητα μέτρα   ώστε να αρθούν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου αυτού, να βελτιωθεί η κεφαλαιακή επάρκεια  και να 
Πλέον / μείον προσαρμογές για: διασφαλιστεί η συνέχιση  της λειτουργίας της Εταιρείας για μια περίοδο τουλάχιστον 12 μηνών.
Αποσβέσεις 1.293                5                                 7.∆εν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31ης ∆εκεμβρίου  2012 τα οποία θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να 
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα,κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας (11.152)             (46)                            διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων.
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 39.754              -                                

 με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Mείωση / (αύξηση)  αποθεμάτων (182.895)           -                                
Mείωση / (αύξηση)  απαιτήσεων (463.730)           (2.253)                        
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 1.465.862         9.405                         
Αύξηση/ (μείωση) υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης 16.858              -                                

Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (39.754)             -                                
Καταβεβλημένοι Φόροι (300)                  -                                

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 112.249            (13.978)                      
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆Σ

Επενδυτικές δραστηριότητες 
Αγορές ενσώματων και αύλων παγίων στοιχείων (13.635)             (427)                           
Τόκοι Εισπράχθέντες 11.152              46                              
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (2.483)               (381)                           

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου -                       -                                
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -                       -                                ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗ
Καθαρή (μείωση) / αύξηση στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσεως (α) + (β) + (γ) 109.766            (14.360)                      Α∆Τ.ΑΙ 615523/2010
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως 21.270              35.630                       
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως 131.037            21.270                       

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 67961/01ΝΤ/Β/09/45

ΑΡ.Α∆ΕΙΑΣ  0002601-Α΄ ΤΑΞΗΣ

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 

ΚΩΝ/ΝΙΑ A. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

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

Α.∆.Τ.  T 071699/1999

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε  €)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε  €)

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

Καλλιθέα, 5  Μαρτίου  2013

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. H ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

QuestOnLine Ανώνυμη Εταιρεία Ηλεκτρονικού Εμπορίου

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 «QuestOnLine Ανώνυμη Εταιρεία Ηλεκτρονικού Εμπορίου». 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 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (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)

∆ιεύθυνση έδρας Εταιρείας: Αργυρουπόλεως 2A- 17676 Καλλιθέα 


