ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 ΟΜΙΛΟΥ INFO-QUEST

Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα
της Info-Quest Α.Ε.Β.Ε για το Α' τρίµηνο 2010 έχουν ως εξής:
Οι Πωλήσεις του Οµίλου ανήλθαν σε € 84,4 εκατ. έναντι € 94,8 εκατ. µειωµένες κατά 11%.
Η µείωση των πωλήσεων προέρχεται κυρίως από τους κλάδους των προϊόντων και λύσεων
πληροφορικής. Ο κλάδος των ταχυµεταφορών παρουσίασε ισόποσες πωλήσεις µε το
αντίστοιχο διάστηµα του 2009.
Τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 2,1 εκατ.
έναντι € 2,5 εκατ. του 2009. Τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 0,253 εκατ.
έναντι € 0,345 εκατ. πέρυσι. Τα αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας
ήταν ζηµιές € 0,74 εκατ. έναντι ζηµιών € 0,18 εκατ. πέρυσι.
Η δανειακή επιβάρυνση του Οµίλου ανέρχεται σε € 28,1 εκατ. έναντι € 32,6 εκατ. στο τέλος
της προηγούµενης χρήσης µειωµένη κατά 14% .Τα ταµειακά διαθέσιµα του Οµίλου στο
τέλος της τρέχουσας περιόδου ανέρχονται σε € 24,9 εκατ. έναντι € 21,2 εκατ. στο τέλος της
προηγούµενης χρήσης.
•

Τα αποτελέσµατα της µητρικής εταιρείας για το Α΄ τρίµηνο 2010 έχουν ως εξής:

Οι Πωλήσεις ανήλθαν σε € 40,3 εκατ. έναντι € 52,5 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο,
µειωµένες κατά 23%. Η µείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην κάµψη της καταναλωτικής
ζήτησης που επηρέασε και την αγορά των προϊόντων πληροφορικής.
Τα αποτελέσµατα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ζηµιές € 0,5
εκατ. έναντι κερδών € 0,06 εκατ. το 2009 Τα αποτελέσµατα προ φόρων ήταν ζηµιές € 1,3
εκατ. έναντι ζηµιών € 1,4 εκατ. Τα αποτελέσµατα µετά από φόρους ήταν ζηµιές € 1,4 εκατ.
έναντι ζηµιών € 1,3 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Η δανειακή επιβάρυνση της Εταιρείας ανέρχεται σε € 16,6 εκατ. έναντι € 21,6 εκατ. στο
τέλος της προηγούµενης χρήσης σηµειώνοντας µείωση κατά 23%.Τα ταµειακά διαθέσιµα της
Εταιρείας στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ανέρχονται σε € 1 εκατ. έναντι € 0,9 εκατ. στο
τέλος της προηγούµενης χρήσης.
• Τα οικονοµικά µεγέθη του Οµίλου UniSystems για το Α' τρίµηνο του 2010 έχουν ως
εξής:
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 17 εκατ. έναντι € 26,7 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο
µειωµένες κατά 36%. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €
1,1 εκατ. έναντι € 1,8 εκατ., τα κέρδη προ φόρων σε € 0,8 εκατ. έναντι € 1,3 εκατ. και τα
κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας ανήλθαν σε € 0,4 εκατ. έναντι σε € 0,6
εκατ. πέρυσι.

Η δανειακή επιβάρυνση της εταιρείας ανήλθε σε € 0,5 εκατ. έναντι µηδενικού δανεισµού στο
τέλος της προηγούµενης χρήσης. Τα ταµειακά διαθέσιµα της εταιρείας στο τέλος της
τρέχουσας περιόδου ανέρχονται σε € 2,9 εκατ. έναντι € 7,8 εκατ. στο τέλος της
προηγούµενης χρήσης.
• Τα οικονοµικά αποτελέσµατα της θυγατρικής εταιρείας ταχυµεταφορών ACS Courier
για το Α' τρίµηνο του 2010 έχουν ως εξής:
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 20,6 εκατ. έναντι € 20,8 εκατ., τα κέρδη προ φόρων τόκων και
αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 0,9 εκατ. έναντι € 1,1 εκατ., τα κέρδη προ φόρων
ανήλθαν σε € 0,7 εκατ. έναντι € 1 εκατ., ενώ τα κέρδη µετά από φόρους ανήλθαν σε € 0,2
εκατ. έναντι € 0,7 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Τα ταµειακά διαθέσιµα της εταιρείας στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ανέρχονται σε € 9
εκατ. έναντι € 8,1 εκατ. στο τέλος της προηγούµενης χρήσης ενώ δεν υφίστανται δανειακή
επιβάρυνση.
• Τα οικονοµικά αποτελέσµατα της θυγατρικής iSquare A.E. που περιλαµβάνουν και τα
αποτελέσµατα της εταιρείας πληροφορικής Rainbow A.E., για το 1ο τρίµηνο 2010, έχουν ως
εξής:
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 8,8 εκατ., τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)
σε € 0,7 εκατ., τα κέρδη προ φόρων σε € 0,5 εκατ. ενώ τα κέρδη µετά από φόρους σε € 0,3
εκατ. Σηµειώνεται ότι τα ταµειακά διαθέσιµα της ανωτέρω θυγατρικής ανήλθαν σε € 3,1
εκατ. ενώ υφίσταται µακροχρόνιο οµολογιακό δάνειο ύψους € 11 εκατ. που χρηµατοδότησε
την εξαγορά του 100% των µετοχών της Rainbow Α.Ε..
• Όσον αφορά στην Quest Energy, που ανήκει κατά 55% στην Info-Quest και έχει ως
αντικείµενο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές, βρίσκεται ακόµη
στο στάδιο των αρχικών επενδύσεων, οι οποίες πραγµατοποιούνται σταδιακά ανάλογα µε την
πορεία των αδειοδοτήσεων. Τα οικονοµικά αποτελέσµατα του Οµίλου για το 1ο τρίµηνο
2010 επιβαρύνθηκαν µε ζηµιές € 0,3 εκατ. από την Quest Energy. Tα έργα της Quest Energy
αναµένεται να φέρουν τα πρώτα έσοδα στην Εταιρεία µέσα στο 2011.

