
            
 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012 

 

 

Η Εταιρεία «Quest Συμμετοχών A.E.» ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα του Α 

τριμήνου 2012, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής αναφοράς. 

 

 Οικ. Αποτελέσματα Ομίλου: 

Οι Πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε € 67,6 εκατ. έναντι € 72,2 εκατ. πέρυσι, μειωμένες 

κατά 6%. Η μείωση των πωλήσεων προέρχεται κυρίως από τον κλάδο των προϊόντων και 

λύσεων πληροφορικής.  

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 2.045 

χιλ. έναντι € 2.148 χιλ. του 2011. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 160 χιλ. 

έναντι € 430 χιλ. πέρυσι. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας 

ήταν κέρδη € 83 χιλ. έναντι € 1.041 χιλ. πέρυσι. 

Τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα (ταμειακά διαθέσιμα μείον δανειακή επιβάρυνση) του 

Ομίλου ανέρχονται σε € 5,5 εκατ. έναντι € -0,7 εκατ. στο τέλος της προηγούμενης χρήσης.  

 

 Οικ. Αποτελέσματα μητρικής εταιρείας (Quest Holdings):  

Τα έσοδα ανήλθαν σε  € 1.014 χιλ. έναντι € 994 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Τα 

αποτελέσματα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε  κέρδη € 159 χιλ. 

έναντι  € 184 χιλ. του 2011. Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη € 18 χιλ. έναντι 

€ 14 χιλ. πέρυσι. Οι ζημιές μετά από φόρους ήταν € 5 χιλ. έναντι κερδών € 33 χιλ. τη 

περυσινή περίοδο.  

Τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα (ταμειακά διαθέσιμα μείον δανειακή επιβάρυνση) της 

Εταιρείας στο τέλος της περιόδου ανέρχονται σε € 0,7 εκατ. έναντι € 0,8 εκατ. στο τέλος της 

προηγούμενης χρήσης.  

 

 

 

 

 



 Οικ. Αποτελέσματα θυγατρικών εταιρειών : 

 

ΚΛΑΔΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

Info Quest Technologies 

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 24,1 εκατ. έναντι  € 28,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2011 

μειωμένες κατά 17%. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 

3 χιλ. έναντι € 176 χιλ., τα αποτελέσματα  προ φόρων  ήταν ζημιές € 142 χιλ. έναντι ζημιών € 

101 χιλ. και οι ζημιές μετά από φόρους ανήλθαν σε € 224 χιλ. έναντι ζημιών € 121 χιλ. το 

2011.  

Τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα (ταμειακά διαθέσιμα μείον δανειακή επιβάρυνση) στο τέλος 

της κλειόμενης περιόδου ανέρχονται σε € 3,5 εκατ. έναντι € -5,3 εκατ. το 2011.   

 

I Square 

(Η i Square διανέμει τα προϊόντα της Apple σε Ελλάδα και Κύπρο) 

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 10,3 εκατ. έναντι  € 10,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2011. 

Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 359 χιλ. έναντι € 592 

χιλ. το 2011, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 220 χιλ. έναντι € 457 χιλ. και τα κέρδη μετά 

από φόρους σε € 165 χιλ. έναντι σε € 367 χιλ. πέρυσι. 

Τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα (ταμειακά διαθέσιμα μείον δανειακή επιβάρυνση) στο τέλος 

της περιόδου ανήλθαν σε € -6,1 εκατ. έναντι €- 6,8 εκατ. στο τέλος της προηγούμενης 

χρήσης,  

 

Όμιλος UniSystems 

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 15,4 εκατ. έναντι € 15,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο της 

προηγούμενης χρήσης, τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 

785 χιλ. έναντι € 746 χιλ., τα κέρδη προ φόρων σε € 358 χιλ. έναντι € 359 χιλ. το 2011 και τα 

κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 522 χιλ. έναντι σε € 125 χιλ. πέρυσι. 

Τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα (ταμειακά διαθέσιμα μείον δανειακή επιβάρυνση) στο τέλος 

της περιόδου ανέρχονται σε € 4,2 εκατ. έναντι € 8,2 εκατ. στο τέλος της προηγούμενης 

χρήσης,  

 

 

 

 



ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

ACS Courier 

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 17,4 εκατ. έναντι € 18,4 εκατ. πέρυσι σημειώνοντας μείωση 5% 

,τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 580 χιλ. έναντι € 730 

χιλ., τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 433 χιλ. έναντι € 575 χιλ., ενώ τα κέρδη μετά από 

φόρους ανήλθαν σε € 254 χιλ. έναντι € 262 χιλ. την περυσινή περίοδο.   

Τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα (ταμειακά διαθέσιμα μείον δανειακή επιβάρυνση) στο τέλος 

της περιόδου ανέρχονται σε € 15 εκατ. έναντι € 13,5 εκατ. στο τέλος της προηγούμενης 

χρήσης.  

 

ΚΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ 

ΠΗΓΕΣ (ΑΠΕ): 

 

Quest Energy 

Η Quest Energy  ανήκει κατά 55% στην Quest Συμμετοχών και έχει ως αντικείμενο την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες πηγές.  

Η εταιρία, μέσω της κατά 100% θυγατρικής της «Quest Solar» λειτουργεί ένα 

φωτοβολταικό πάρκο ισχύος 7,5 MW στην περιοχή της Θήβας  από τον Μάρτιο του 2011.  

Τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2011 της Quest Solar ήταν :  Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 

0,87 εκατ., τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 682 χιλ., τα 

κέρδη προ φόρων σε € 145 χιλ. και τα κέρδη μετά από φόρους  σε € 58 χιλ.  

Τα υπόλοιπα έργα της εταιρείας βρίσκονται σε στάδιο αρχικών επενδύσεων ,οι οποίες 

πραγματοποιούνται σταδιακά ανάλογα με την πορεία των αδειοδοτήσεων και των 

συμβάσεων χρηματοδότησης από τις τράπεζες (project finance). Τα οικονομικά 

αποτελέσματα του Α τριμήνου 2012 για τον υποόμιλο της Quest Energy (σύνολο 

Ενεργειακού κλάδου)  ήταν: 

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 0,9 εκατ. έναντι € 0,2 εκατ. πέρυσι, τα αποτελέσματα προ φόρων 

τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε κέρδη € 365 χιλ. έναντι ζημιών € 253 χιλ., τα 

αποτελέσματα προ φόρων ήταν ζημιές € 328 χιλ. έναντι ζημιών € 503 χιλ. το 2011 και τα 

αποτελέσματα μετά από φόρους ήταν ζημιές € 239 χιλ. έναντι ζημιών € 503 χιλ.   

Τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα του υποομίλου Quest Energy (ταμειακά διαθέσιμα μείον 

δανειακή επιβάρυνση) στο τέλος της κλειόμενης περιόδου ανέρχονται σε € -12,5 εκατ. έναντι 

€ -11,6 εκατ. στο τέλος της προηγούμενης χρήσης.   

 
Τα Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες του Α τριμήνου 2012 της Quest Συμμετοχών θα 
δημοσιευθούν στον τύπο την Τρίτη 29 Μαΐου 2012. 

 


