
            
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2011 
 

Η Εταιρεία «Quest Συµµετοχών A.E.» ανακοινώνει τα οικονοµικά αποτελέσµατα του 2011, 
κατά τη διάρκεια του οποίου ολοκληρώθηκε η απόσχιση του κλάδου «∆ιανοµή και Τεχνική 
υποστήριξη προϊόντων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών»  ο οποίος εισεφέρθη στην κατά 
100% θυγατρική εταιρεία «Info Quest Technologies Α.Ε.Β.Ε.»  

 

• Οικονοµικά Αποτελέσµατα Οµίλου: 

Οι Πωλήσεις του Οµίλου ανήλθαν σε € 307,3 εκατ. έναντι € 331,5 εκατ. πέρυσι, µειωµένες 
κατά 7%. Η µείωση προέρχεται κυρίως από τον κλάδο των προϊόντων και λύσεων 
πληροφορικής. Τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 
ανήλθαν σε € 12,8 εκατ. έναντι € 9,3 εκατ. (+38%)  του 2010.  

Τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 5,83 εκατ. έναντι € 4,52 εκατ. (+29%)  
πέρυσι.  

Τα αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας ήταν κέρδη € 1,5 εκατ. 
έναντι ζηµιών € 0,85 εκατ. πέρυσι. 

Τα καθαρά ταµειακά διαθέσιµα (ταµειακά διαθέσιµα µείον δανειακή επιβάρυνση) του 
Οµίλου ανέρχονται σε € -0,7 εκατ. έναντι € 5,7 εκατ. στο τέλος της προηγούµενης χρήσης.  

 

Οικονοµικά Αποτελέσµατα µητρικής εταιρείας (Quest Holdings):  

(Αναφέρονται στις  συνεχιζόµενες δραστηριότητες της προηγούµενης χρήσης) 

Λόγω της συνεχιζόµενης οικονοµικής κρίσης η διοίκηση της εταιρείας προχώρησε σε 
επανεκτίµηση της αξίας των θυγατρικών της, µε βασικό γνώµονα την δυσµενή συγκυρία και 
δευτερευόντως  τις οικονοµικές τους επιδόσεις. Η επανεκτίµηση της αξίας των θυγατρικών 
«Unisystems» και «Info-Quest Technologies» είχε σαν αποτέλεσµα την επιβάρυνση των 
οικονοµικών αποτελεσµάτων της µητρικής εταιρείας µε ποσό ύψους € 21,5 εκατ µε 
αντίστοιχη µείωση της εµφανιζόµενης αξίας συµµετοχών στον ισολογισµό της µητρικής. 

Τα έσοδα της εταιρείας ανήλθαν σε  € 4,6 εκατ. έναντι € 3,9 εκατ. το 2010. 

 Τα αποτελέσµατα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε  κέρδη € 0,8 
εκατ. έναντι ζηµιών € 0,5 εκατ. του 2010. 

 Τα αποτελέσµατα προ φόρων ανήλθαν σε ζηµιές € 21,4 εκατ., οι οποίες οφείλονται στην  
επανεκτίµηση της αξίας των θυγατρικών «Unisystems» και «Info-Quest Technologies», 



έναντι ζηµιών € 1,6 εκατ. πέρυσι. Οι ζηµιές µετά από φόρους ήταν € 23,3 εκατ. έναντι € 1,2 
εκατ. της περυσινής χρήσης.  

Τα καθαρά ταµειακά διαθέσιµα (ταµειακά διαθέσιµα µείον δανειακή επιβάρυνση) της 
Εταιρείας στο τέλος της χρήσης ανέρχονται σε € 0,8 εκατ. έναντι αρνητικών καθαρών 
ταµειακών διαθεσίµων € -2,9 εκατ. στο τέλος της προηγούµενης χρήσης.  

 

• Οικονοµικά  Αποτελέσµατα θυγατρικών εταιρειών : 

ΚΛΑ∆ΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

Info Quest Technologies 

- (Αναφέρονται στις διακοπείσες δραστηριότητες της Εταιρείας της προηγούµενης 
χρήσης και στα αποτελέσµατα του αποσχισθέντος κλάδου):  

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 116,7 εκατ. έναντι  € 141,2 εκατ. του 2010 ,µειωµένες κατά 17%. 
Τα αποτελέσµατα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε κέρδη € 0,2 
εκατ. έναντι ζηµιών € 2,1 εκατ., τα αποτελέσµατα  προ φόρων  ήταν ζηµιές € 0,66 εκατ. 
έναντι ζηµιών € 4,44 εκατ. και οι ζηµιές µετά από φόρους ανήλθαν σε € 0,67 εκατ. έναντι 
ζηµιών € 4,8 εκατ. του 2010.  

Τα καθαρά ταµειακά διαθέσιµα (ταµειακά διαθέσιµα µείον δανειακή επιβάρυνση) στο τέλος 
της χρήσης ανέρχονται σε € -5,3 εκατ. έναντι € -2,8 το 2010.   

iSquare 

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

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 49,4 εκατ. έναντι  € 36,3 εκατ. το 2010 σηµειώνοντας αύξηση 
κατά 36%. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 2,4 εκατ. 
ισόποσα µε του 2010, τα κέρδη προ φόρων σε € 1,8 εκατ. έναντι € 1,86 εκατ. και τα κέρδη 
µετά από φόρους σε € 1,2 εκατ. έναντι  € 1,1 εκατ. πέρυσι. 

Τα καθαρά ταµειακά διαθέσιµα (ταµειακά διαθέσιµα µείον δανειακή επιβάρυνση) στο τέλος 
της χρήσης ανέρχονται σε € -6,8 εκατ. έναντι € -8 εκατ. στο τέλος της προηγούµενης χρήσης,  

Όµιλος UniSystems 

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 63,9 εκατ. έναντι  € 75,4 εκατ. του 2010 µειωµένες κατά 15%, τα 
κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 3,7 εκατ. έναντι € 5,6 
εκατ., τα κέρδη προ φόρων σε € 2,04 εκατ. έναντι € 5,3 εκατ. και τα κέρδη µετά από φόρους 
ανήλθαν σε € 0,4 εκατ. έναντι  € 3,1 εκατ. πέρυσι. 

Τα καθαρά ταµειακά διαθέσιµα (ταµειακά διαθέσιµα µείον δανειακή επιβάρυνση) στο τέλος 
της χρήσης ανέρχονται σε € 8,2 εκατ. έναντι € 5,4 εκατ. στο τέλος της προηγούµενης χρήσης,  

 

 



ΚΛΑ∆ΟΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

ACS Courier 

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 78,3 εκατ. έναντι € 85,4 εκατ. πέρυσι σηµειώνοντας µείωση 8% 
,τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 4,6 εκατ. έναντι € 5 
εκατ., τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 4,2 εκατ. έναντι € 4,7 εκατ., ενώ τα κέρδη µετά από 
φόρους ανήλθαν σε € 2,7 εκατ. έναντι € 1,6 εκατ. της περυσινής χρήσης.   

Τα καθαρά ταµειακά διαθέσιµα (ταµειακά διαθέσιµα µείον δανειακή επιβάρυνση) στο τέλος 
της χρήσης ανέρχονται σε € 13,5 εκατ. έναντι € 12 εκατ. στο τέλος της προηγούµενης 
χρήσης.  

 

ΚΛΑ∆ΟΣ 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 € 
3,9 εκατ., τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 2,99 εκατ., 
τα κέρδη προ φόρων σε € 1,47 εκατ. και τα κέρδη µετά από φόρους  σε € 1,40 εκατ.  

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 2011 για τον υποόµιλο της Quest Energy (σύνολο Ενεργειακού κλάδου)  
ήταν: 

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 4,2 εκατ. έναντι € 0,2 εκατ. πέρυσι, τα αποτελέσµατα προ φόρων 
τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε κέρδη € 1,17 εκατ. έναντι ζηµιών € 1 εκατ., 
τα αποτελέσµατα προ φόρων ήταν ζηµιές € 0,82 εκατ. έναντι ζηµιών € 1,55 το 2010 και τα 
αποτελέσµατα µετά από φόρους ήταν ζηµιές € 0,9 εκατ. έναντι ζηµιών 1,6 εκατ.   

Τα καθαρά ταµειακά διαθέσιµα του υποοµίλου Quest Energy (ταµειακά διαθέσιµα µείον 
δανειακή επιβάρυνση) στο τέλος της χρήσης ανέρχονται σε € -11,55 εκατ. έναντι € 1,6 εκατ. 
στο τέλος της προηγούµενης χρήσης.   

 
 
Τα Οικονοµικά Στοιχεία και Πληροφορίες του 2011 της Quest Συµµετοχών θα δηµοσιευθούν την 
Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012. 
 


