
 
 

 
          
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ENNEAMHNOY 2018 
 
 

Η Εταιρεία «Quest Συμμετοχών A.E.» ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα του εννεαμήνου 2018, σύμφωνα 
με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής αναφοράς.    
 
 
Ο Όμιλος Quest κατά το εννεάμηνο του 2018 πέτυχε: 

 Διψήφια ανάπτυξη στις Πωλήσεις (+17,3%) σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.  

 Διψήφια αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA (+14,4%), των προ φόρων κερδών ΕΒΤ (66%) 
και των κερδών ανά μετοχή (104,6%) σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. 

 Τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα (ταμειακά διαθέσιμα μείον δανεισμός) διαμορθώθηκαν σε € 16,5 εκατ. έναντι 
€ 18,4 εκατ. στο τέλος του περυσινού εννεαμήνου και  -€4,5 εκατ. στο τέλος του 2017.     

Τα βασικότερα Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα & μεγέθη παρουσιάζονται ακολούθως: 

 

* Δεν περιλαμβάνονται τα "Λοιπά κέρδη / (ζημίες)" της κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου που σχετίζονται με την 
επενδυτική δραστηριότητα. 
 

 
Στο εννεάμηνο του 2018 οι κεφαλαιουχικές επενδύσεις του Ομίλου ανήλθαν σε ευρώ € 3,26 εκατ. (χαμηλότερα 
κατά 78% από το 2017) και είναι επιμερισμένες σε όλους τους κλάδους. 
 
 
Μητρική Εταιρεία Quest Συμμετοχών 
 

Τα έσοδα της μητρικής Εταιρείας κατά το εννεάμηνο του 2018 ανήλθαν σε €4,35 εκατ. σε σχέση με €4,18 εκατ. 

την ίδια περίοδο πέρυσι. Τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) ανήλθαν σε €3,18 εκατ. έναντι €3,10 εκατ. πέρυσι και τα 

κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε €3,13 εκατ. έναντι κερδών €2,99 εκατ. στο εννεάμηνο του 2017. Τα έσοδα της 

Μητρικής εταιρείας στο εννεάμηνο του 2018 περιλαμβάνουν μερίσματα ύψους €3,43 εκατ. έναντι €3,34 εκατ. την 

αντίστοιχη περυσινή περίοδο. 
 

 
 
 
 
 
 



 

Πορεία εννεαμήνου ανά δραστηριότητα - Προοπτικές για το σύνολο του 2018  
 

Αναλυτικότερα, σχετικά με την πορεία του εννεαμήνου και τις προοπτικές για το υπόλοιπο 2018 σε σχέση με το 
2017, αναφέρονται τα ακόλουθα ανά δραστηριότητα: 

 
 Προϊόντα Πληροφορικής (Info Quest Technologies, iSquare, Quest on Line, iStorm) 

 Στο εννεάμηνο του 2018 επιτεύχθηκε ισχυρή διψήφια αύξηση στις πωλήσεις (+30,4%), η επίδραση της 
οποίας δεν απεικονίζεται στα προ φόρων κέρδη (-35%), λόγω των έκτακτων προβλέψεων ύψους €1,4 
εκατ. για την ενδεχόμενη κάλυψη υποχρέωσης αναδρομικής καταβολής δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας που θεσπίσθηκε στα τέλη Μαΐου 2018 με διάταξη του Ν. 4540/2018 και για την οποία η 
Διοίκηση του Ομίλου διατηρεί ισχυρές επιφυλάξεις ως προς τη νομική ορθότητα και τη συνταγματικότητα 
της επιβολής της. Η οργανική κερδοφορία του κλάδου (πριν από τις ως ανω έκτακτες προβλέψεις) είναι 
ισόποσα μεγαλύτερη, ενώ όλες οι επιμέρους εταιρείες αναπτύχθηκαν ταχύτερα από το μέσο ρυθμό 
ανάπτυξης του κλάδου τους, κερδίζοντας μερίδιο αγοράς.  

 Για το  σύνολο του  2018 εκτιμάται ότι θα υπάρχει ανάπτυξη σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, 
πιθανότατα όμως με χαμηλότερους ρυθμούς από αυτούς του εννεαμήνου. Παράλληλα εκτιμάται ότι θα 
υπάρχει βελτίωση της κερδοφορίας σε σχέση με το εννεάμηνο.  
 

 Υπηρεσίες Πληροφορικής (όμιλος Unisystems) 

 Το εννεάμηνο του 2018 οι πωλήσεις αυξήθηκαν (+5,8%), ενώ υπήρχε μείωση στα προ φόρων κέρδη (-
52,3%). Η μείωση στα κέρδη προ φόρων οφείλεται σε πρόσθετες δαπάνες που απαιτήθηκαν λόγω 
καθυστερήσεων κατά την εκτέλεση δύο μεγάλων έργων.   

 Για το σύνολο του 2018 εκτιμάται ότι θα διατηρηθεί η τάση του  εννεαμήνου, αφενός λόγω της ύφεσης 
στην εγχώρια αγορά και αφετέρου εξαιτίας των εν λόγω δύο εργών. 
  

 Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (ACS - Courier) 

 Στο εννεάμηνο του 2018 επιτεύχθηκε ανάπτυξη στις πωλήσεις (+3,8%) προερχόμενη κυρίως από τις 
υπηρεσίες ταχυμεταφορών, ενώ τα προ φόρων κέρδη κινήθηκαν θετικά (+7,2%).   

 Στο σύνολο του  2018 εκτιμάται ότι οι καλές επιδόσεις θα συνεχιστούν και αναμένεται αναπτυξη με ίδιους 
ή λίγο ηπιότερους ρυθμούς. Παράλληλα αναμένεται σταδιακά και η έναρξη της υλοποίησης των νέων 
αναπτυξιακών επενδύσεων της εταιρείας. 
 

 Ηλεκτρονικές Συναλλαγές (Cardlink) 

 Στο εννεάμηνο του 2018 επιτεύχθηκε διψήφια αύξηση στις πωλήσεις (+11%) και ακόμα υψηλότερη 
αύξηση στα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και επενδυτικών αποτελεσμάτων(+36%). Η 
ανάπτυξη των μεγεθών οφείλεται κυρίως στην περυσινή εγκατάσταση μεγάλου αριθμού συσκευών 
ηλεκτρονικών πληρωμών (POS) στους εμπόρους και στην ωρίμανση των επενδύσεων των 
προηγούμενων ετών.  

 Στο σύνολο  2018 εκτιμάται ότι θα  υπάρχει ανάπτυξη με ηπιότερους ρυθμούς. 
 
 Παραγωγή Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (όμιλος Quest Energy) 

 Στο εννεάμηνο του 2018 επιτεύχθηκε σημαντική αύξηση όλων των μεγεθών, λόγω της απόκτησης δύο 
νέων φωτοβολταϊκών πάρκων στη διάρκεια της περυσινής χρονιάς. Η συνολική εγκατεστημένη βάση  στο 
εννεάμηνο 2018 ανέρχεται σε 5,7ΜW σε σχέση με τα 0,7MW  στις αρχές του 2017. 

 Στο υπόλοιπο 2018 εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί η ανάπτυξη των εσόδων και της κερδοφορίας 

 Εντός του Νοεμβρίου αποκτήθηκαν επιπλέον πάρκα συνολικής ισχύος 7ΜW. Το ύψος της επένδυσης 
ανήλθε στα  €4,3m, πλέον ανάληψης €11,7εκατ. καθαρού δανεισμού. 

 
 
Ο Όμιλος Quest υλοποιεί τα επιχειρηματικά του σχέδια στοχεύοντας στην αύξηση των εσόδων, στη 
μείωση/συγκράτηση του λειτουργικού κόστους, στον περιορισμό των κινδύνων και στη σταθερή παραγωγή 
θετικών λειτουργικών ταμειακών ροών. 

Η πορεία του εννεαμήνου επαληθεύει προηγούμενη εκτίμηση της Διοίκησης, ότι δηλαδή ο Όμιλος Quest στο 
σύνολό του στο 2018 θα παρουσιάσει ανάπτυξη των βασικών οικονομικών μεγεθών του στις συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες και θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές. Για  το σύνολο του 2018 εκτιμάται ότι θα υπάρχει  
ανάπτυξη με ηπιότερους ρυθμούς σε σχέση με το εννεάμμηνο. 

 

Τα αποτελέσματα ανά τομέα παρουσιάζονται στους ακόλουθους πίνακες: 



Αναλυτικά τα οικονομικά αποτελέσματα του εννεαμήνου 2018 ανά κλάδο δραστηριότητας του Ομίλου  
 

Η Μητρική Εταιρεία περιλαμβάνεται στις λοιπές μη κατανεμηθείσες δραστηριότητες. 
 

 
 
 

 
Οι οικονομικές καταστάσεις του εννεαμήνου 2018 της Quest Συμμετοχών θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) και στην εταιρική ιστοσελίδα 
(www.quest.gr) την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018. 

9M 2018  (€ x 1.000)
Προϊόντα 

Πληροφορικής

Υπηρεσίες 

Πληροφορικής

Ταχυδρομικές 

Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές 

Συναλλαγές

Παραγωγή 

Ενέργειας ΑΠΕ

Μη 

κατανεμηθέντα
Σύνολο

Συνολικές μεικτές πωλήσεις ανά τομέα 192.865 65.776 75.197 31.390 1.724 - 366.953

Εσωτερικές πωλήσεις μεταξύ τομέων (19.036) (834) (1.048) (15) (113) (1) (21.048)

Σύνολο Πωλήσεων 173.829 64.942 74.149 31.375 1.611 (1) 345.905

EBITDA 2.577 1.826 9.474 15.122 1.153 164 30.315

% Πωλήσεων 1,5% 2,8% 12,8% 48,2% 71,6% - 8,8%

Κέρδη προ φόρων (EBT) 1.047 576 8.370 6.901 849 175 17.917

% Πωλήσεων 0,6% 0,9% 11,3% 22,0% 53% - 5,2%

Κέρδη μετά από φόρους (EAT) 554 202 5.802 4.653 677 127 12.016

Κέρδη μετά από φόρους και ΔΜ (EAT & NCI) 11.324

9M 2017  (€ x 1.000)
Προϊόντα 

Πληροφορικής

Υπηρεσίες 

Πληροφορικής

Ταχυδρομικές 

Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές 

Συναλλαγές

Παραγωγή 

Ενέργειας ΑΠΕ

Μη 

κατανεμηθέντα
Σύνολο

Συνολικές μεικτές πωλήσεις ανά τομέα 149.375 61.961 72.454 28.268 544 1.100 313.703

Εσωτερικές πωλήσεις μεταξύ τομέων (16.080) (594) (1.040) (13) (14) (1.055) (18.796)

Σύνολο Πωλήσεων 133.296 61.367 71.414 28.255 530 45 294.907

EBITDA* 3.166 2.438 8.632 11.141 7 1.109 26.493

% Πωλήσεων 2,4% 4,0% 12,1% 39,4% 1,3% - 9,0%

Κέρδη προ φόρων (EBT) 1.611 1.209 7.811 (1.224) 692 695 10.792

% Πωλήσεων 1,2% 2,0% 10,9% -4,3% 131% - 3,7%

Κέρδη μετά από φόρους (EAT) 747 363 5.417 (2.478) 639 466 5.152

Κέρδη μετά από φόρους και ΔΜ (EAT & NCI) 5.539

Μεταβολή 2018/2017 %
Προϊόντα 

Πληροφορικής

Υπηρεσίες 

Πληροφορικής

Ταχυδρομικές 

Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές 

Συναλλαγές

Παραγωγή 

Ενέργειας ΑΠΕ
Μη κατανεμηθέντα Σύνολο

Σύνολο Πωλήσεων 30,4% 5,8% 3,8% 11,0% - - 17,3%

EBITDA* -18,6% -25,1% 9,7% 36% - -85,2% 14,4%

Κέρδη προ φόρων (EBT) -35,0% -52,3% 7,2% - 22,6% -74,9% 66,0%
Κέρδη μετά από φόρους (EAT) -25,9% -44,3% 7,1% - 6,0% -72,7% -
Κέρδη μετά από φόρους και ΔΜ (EAT & NCI) -


