
            
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 
 

Η Εταιρεία «Quest Συμμετοχών A.E.» ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα του 1ου 
τριμήνου 2011, κατά τη διάρκεια του οποίου ολοκληρώθηκε η   απόσχιση του κλάδου «Διανομή 
και Τεχνική υποστήριξη προϊόντων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» και εισεφέρθη 
στην κατά 100% θυγατρική εταιρεία «Info Quest Technologies Α.Ε.Β.Ε.»  

 

• Αποτελέσματα Ομίλου: 

Οι Πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε € 72,2 εκατ. έναντι € 84,4 εκατ. μειωμένες κατά 14%. 
Η μείωση αυτή των πωλήσεων προέρχεται τόσο από τον κλάδο των προϊόντων και λύσεων  
πληροφορικής όσο και από τον κλάδο των ταχυμεταφορών.  

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 2,2 εκατ. 
έναντι € 2,1 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2010. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων 
ανήλθαν σε € 0,43 εκατ. έναντι € 0,25 εκατ. πέρυσι. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους και 
δικαιώματα μειοψηφίας ήταν κέρδη € 1 εκατ. έναντι ζημιών € 0,74 εκατ. πέρυσι. 

Η δανειακή επιβάρυνση του Ομίλου ανέρχεται σε € 25,2 εκατ. έναντι € 17,2 εκατ. στο τέλος 
της προηγούμενης χρήσης. Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου στο τέλος της τρέχουσας 
περιόδου ανέρχονται σε € 24,5 εκατ. έναντι € 22,9 εκατ. στο τέλος της προηγούμενης χρήσης 
με συνέπεια να καταγράφεται καθαρός δανεισμός (δανειακή επιβάρυνση μείον ταμειακά 
διαθέσιμα) ύψους € 0,7 εκατ. έναντι   καθαρών διαθεσίμων ύψους € 5,7 εκατ. το 2010. Η 
αύξηση του δανεισμού οφείλεται στην χρηματοδότηση της θυγατρικής εταιρείας «Quest 
Solar» με ποσό ύψους € 8,4 εκατ. προκειμένου να ολοκληρώσει την κατασκευή  
φωτοβολταικού πάρκου ισχύος 7,5MW στην περιοχή της Θήβας. Το πάρκο έχει τεθεί σε 
λειτουργία τον Μάρτιο του 2011.    

• Αποτελέσματα μητρικής εταιρείας (Holding):  

(Έναντι των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων της αντίστοιχης περιόδου της 
προηγούμενης χρήσης) 

Τα έσοδα ανήλθαν σε ανήλθαν σε € 1 εκατ. έναντι € 0,81 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή       
περίοδο. Τα αποτελέσματα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε  κέρδη 
€ 0,18 εκατ. έναντι ζημιών € 0,21 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2010 Τα αποτελέσματα 
προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη € 0,01 εκατ. έναντι ζημιών € 0,58 εκατ. Τα αποτελέσματα μετά 
από φόρους ήταν κέρδη € 0,03 εκατ. έναντι ζημιών € 0,58 εκατ. την αντίστοιχη περσινή 
περίοδο.  

Η δανειακή επιβάρυνση της Εταιρείας ανέρχεται σε € 4,2 εκατ. έναντι € 4,1 εκατ. στο τέλος 
της προηγούμενης χρήσης. Τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας στο τέλος της τρέχουσας 
περιόδου ανέρχονται σε € 0,7 εκατ. έναντι € 1,2 εκατ. στο τέλος της προηγούμενης χρήσης. 



ΚΛΑΔΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

Info Quest Technologies 

- Τα οικονομικά μεγέθη της Info Quest Technologies (έναντι των διακοπεισών 
δραστηριοτήτων της Εταιρείας της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης)  
για το 1ο τρίμηνο 2011 έχουν ως εξής:  

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 28,9 εκατ. έναντι  € 40,3 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο 
μειωμένες κατά 28%. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 
0,18 εκατ. έναντι ζημιών € 0,26 εκατ., τα αποτελέσματα  προ φόρων  ήταν ζημιές € 0,1 εκατ. 
έναντι ζημιών € 0,74 εκατ. και οι ζημιές μετά από φόρους ανήλθαν σε € 0,12 εκατ. έναντι 
ζημιών € 0,78 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.  

Η δανειακή επιβάρυνση της εταιρείας ανήλθε σε € 2,5 εκατ. ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα της 
εταιρείας στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ανέρχονται σε € 0,9 εκατ..  

iSquare 

- Τα οικονομικά αποτελέσματα της iSquare (που διανέμει τα προϊόντα Apple σε Ελλάδα 
και Κύπρο). για το 1ο τρίμηνο 2011, έχουν ως εξής: 

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 10,2 εκατ. έναντι  € 8,8 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο 
σημειώνοντας αύξηση κατά 16%. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 
ανήλθαν σε € 0,59 εκατ. έναντι € 0,74 εκατ., τα κέρδη προ φόρων σε € 0,46 εκατ. έναντι € 
0,47  και τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε € 0,37 εκατ. 
έναντι σε € 0,29 εκατ. πέρυσι. 

Τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ανέρχονται σε € 3,7 
εκατ. έναντι € 2,2 εκατ. στο τέλος της προηγούμενης χρήσης, ενώ υφίσταται ομολογιακό  
δάνειο, το ανεξόφλητο μέρος του οποίου ανέρχεται σε  € 10,2 εκατ..  

 

UniSystems 

- Τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου UniSystems για το Α' τρίμηνο του 2011 έχουν ως 
εξής: 

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 15,5 εκατ. έναντι  € 17 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο 
μειωμένες κατά 9%, τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 
0,75 εκατ. έναντι € 1,1 εκατ., τα κέρδη προ φόρων σε € 0,36 εκατ. έναντι € 0,82 εκατ. και τα 
κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε € 0,13 εκατ. έναντι σε € 
0,37 εκατ. πέρυσι. 

Τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ανέρχονται σε € 3,9 
εκατ. έναντι € 5,4 εκατ. στο τέλος της προηγούμενης χρήσης, ενώ δεν υφίσταται καμμία 
δανειακή επιβάρυνση.  

 

 



 

 

ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

ACS Courier 

- Τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας ταχυμεταφορών ACS Courier για το Α' 
τρίμηνο του 2011 έχουν ως εξής:  

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 18,4 εκατ. έναντι € 20,6 εκατ. σημειώνοντας μείωση 11% ,τα 
κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 0,73 εκατ. έναντι € 0,88 
εκατ., τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 0,58 εκατ. έναντι € 0,73 εκατ., ενώ τα κέρδη μετά 
από φόρους ανήλθαν σε € 0,26 εκατ. έναντι € 0,25 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.   

Τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ανέρχονται σε € 
14,5 εκατ. έναντι € 12 εκατ. στο τέλος της προηγούμενης χρήσης ενώ δεν υφίσταται καμμία 
δανειακή επιβάρυνση.  

 

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» ολοκλήρωσε τον Μάρτιο 2011 την κατασκευή ενός 
φωτοβολταικού πάρκου ισχύος 7,5 MW στην περιοχή της Θήβας. Το πάρκο αυτό ξεκίνησε 
την παραγωγική του λειτουργία εντός του Μαρτίου 2011. Η τραπεζική χρηματοδότηση που 
έλαβε η Quest Solar για την ολοκλήρωση του ως άνω φωτοβολταικού πάρκου ήταν ύψους € 
8.360 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 Ομίλου για το 1ο τρίμηνο 2011 επιβαρύνθηκαν με ζημιές 
προ φόρων € 0,5 εκατ. από την Quest Energy. 

Τα Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες του Α τριμήνου 2011 της Quest Συμμετοχών θα 
δημοσιευθούν στον τύπο την Παρασκευή 27 Μαΐου 2011. 
 


