
INFO-QUEST: Ετήσια Αποτελέσματα 2008 
 
Συνοπτικά 
 
Κατά το 2008 ο Όμιλος Info-Quest, μετά την περυσινή συγκέντρωση των δραστηριοτήτων 
του στις λύσεις και έργα πληροφορικής στην κατά 100% θυγατρική εταιρεία Uni Systems, 
προέβη σε δραστικό εξορθολογισμό των δραστηριοτήτων του και της αποτίμησης των 
περιουσιακών του στοιχείων. Κατόπιν αυτού προέκυψαν ζημίες ύψους € 26,95 εκατ. μετά από 
φόρους, που οφείλονται κατά κύριο λόγο στα ακόλουθα: 

1. Στη διαγραφή € 11,5 εκατ. από την υπεραξία (Goodwill) της Uni Systems που 
εξαγοράσθηκε το 2007. 

2. Στις ζημίες ύψους € 10,9 εκατ. (μετά από φόρους) του Ομίλου Uni Systems καθώς με 
σκοπό την ορθολογικότερη προσαρμογή των μελλοντικών κινδύνων ελήφθησαν υπόψη: 
α. Συντηρητική επανακοστολόγηση (ΔΛΠ11) του προϋπολογισμού των μακροχρόνιων 
συμβάσεων της εταιρείας ύψους € 9,6 εκατ. 
β. Επισφαλείς απαιτήσεις ύψους € 0,8 εκατ. 
γ. Απαξιωμένα εμπορεύματα ύψους € 0,9 εκατ. 
δ. Κόστος αναδιάρθρωσης και αποζημιώσεων του προσωπικού που απεχώρησε ύψους € 
0,9 εκατ. 

3. Στις ζημίες της Quest Ενεργειακής από συνεχιζόμενες επενδύσεις κι έξοδα, ύψους € 1,9 
εκατ. 

4. Στη διακοπή εργασιών, ρευστοποίηση ή/και πώληση ζημιογόνων δραστηριοτήτων κι 
εταιρειών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συνολικού ύψους € 3,1 εκατ. 

5. Στα αυξημένα Χρηματοοικονομικά έξοδα ύψους € 4,3 εκατ. που προήλθαν από τόκους και 
συναλλαγματικές διαφορές, παρότι ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου δεν αυξήθηκε 
σημαντικά. Συγκεκριμένα την 31/12/2008 ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός των 
εταιρειών του Ομίλου ανήλθε στα € 73,4 εκατ. έναντι € 57,1 την 31/12/2007, ενώ σήμερα 
(30/3/2009) δεν υπερβαίνει τα € 50 εκατ. 

Αναλυτικά 
Το 2008 η εταιρεία και ο Όμιλος Info-Quest συνέχισε το μετασχηματισμό των 
δραστηριοτήτων του στις εξής κατευθύνσεις: 

• Ανάπτυξη λιανικών πωλήσεων μέσω του διαδικτύου www.you.gr και της αλυσίδας 
καταστημάτων «U». Στο τέλος της χρήσης του 2008 η εταιρεία είχε ήδη αναπτύξει 60 
καταστήματα με την επωνυμία U. 

• Επενδύσεις στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Η εταιρεία 
συμμετέχει μέσω της Quest Ενεργειακής Α.Ε.Β.Ε. σε 23 θυγατρικές που επενδύουν στον 
κλάδο της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, οι οποίες είτε κατέχουν 
άδειες παραγωγής για αιολικά πάρκα, είτε έχουν καταθέσει αιτήσεις για την έκδοση αδειών 
παραγωγής για αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα. 

• Ηγετική παρουσία στον τομέα λύσεων πληροφορικής μέσω της «νέας» Uni Systems όπως 
αυτή προέκυψε από την απορρόφηση στα τέλη του 2007 του κλάδου λύσεων πληροφορικής 
της εταιρείας Info-Quest και της θυγατρικής εταιρείας Decision. 

• Απομάκρυνση από φθίνουσες ή ζημιογόνες δραστηριότητες του Ομίλου. Στο πλαίσιο αυτό η 
εταιρεία στο 2008 προχώρησε στην πώληση θυγατρικών της στην Αλβανία και τις Ηνωμένες 
Πολιτείες Αμερικής καθώς επίσης και στην έναρξη της εκκαθάρισης της θυγατρικής 
της UNITEL. 
Τα αποτελέσματα της εταιρείας και του Ομίλου Info-Quest στην κλειόμενη χρήση 2008 
χαρακτηρίζονται από εκτεταμένες απαξιώσεις/διαγραφές συμμετοχών και επενδύσεων που σε 
καμία περίπτωση δεν αντικατοπτρίζουν την τρέχουσα δραστηριότητα της εταιρείας και του 
Ομίλου. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας για το 
2008 είναι συγκρίσιμα με αυτά του 2007 παρά την απόσχιση του κλάδου «λύσεων και 

http://www.you.gr/


επιχειρηματικών εφαρμογών πληροφορικής» την 30/09/2007 με ταυτόχρονη απορρόφηση 
του από την κατά 100% θυγατρική εταιρεία Uni Systems A.E.E., καθώς τα αποτελέσματα του 
ως άνω κλάδου παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας διακριτά ως 
διακοπείσες δραστηριότητες για τη χρήση του 2007. Επιπλέον σε επίπεδο Ομίλου τα 
αποτελέσματα δεν είναι συγκρίσιμα λόγω της ολικής ενοποίησης καθόλο το 2008 του Ομίλου 
Uni Systems ενώ στη χρήση του 2007 η Uni Systems περιλαμβανόταν με ολική ενοποίηση 
στον Όμιλο για το χρονικό διάστημα 30/04/2007 έως 31/12/2007. 
Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2008, καταρτισμένες με βάση τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, τα ετήσια αποτελέσματα του έτους 2008 της 
Info-Quest διαμορφώνονται ως εξής: 
Όμιλος 
Οι Πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε € 459 εκατ. έναντι € 444 εκατ. το 2007. 
Οι ζημίες προ Φόρων, Αποσβέσεων, Χρηματοοικονομικών και Επενδυτικών ανήλθαν σε € 11,8 
εκατ. έναντι κερδών € 8,5 εκατ. πέρυσι. 
Οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε € 32,5 εκατ. έναντι κερδών € 4,4 εκατ. 
Τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας είναι ζημίες 26,4 εκατ. € 
έναντι ζημιών 7,3 εκατ. € πέρυσι. 
Μητρική Εταιρεία 
Τα αποτελέσματα της μητρικής εταιρείας Info-Quest για το 2008 έχουν ως εξής: 
Οι Πωλήσεις ανήλθαν σε € 260 εκατ. έναντι € 213 εκατ. το 2007 σημειώνοντας αύξηση κατά 
22% η οποία οφείλεται κατά 14% σε πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών προς τη θυγατρική 
εταιρεία Uni Systems και κατά 8% αύξηση πωλήσεων προς άλλους πελάτες. 
Τα Κέρδη προ Φόρων, Αποσβέσεων, Χρηματοοικονομικών και Επενδυτικών ανήλθαν σε € 1,0 
εκατ. έναντι € 1,3 εκατ. πέρυσι. 
Οι Ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε € 34,9 εκατ. έναντι κερδών € 4,9 εκατ. πέρυσι. 
Τα αποτελέσματα μετά από φόρους ήταν ζημίες € 30,4 εκατ. έναντι ζημιών € 3,6 εκατ. το 
2007. 
Τα αποτελέσματα της εταιρείας Info-Quest επηρεάστηκαν αρνητικά από τις παρακάτω 
απομειώσεις/διαγραφές συμμετοχών σε θυγατρικές και επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση: 

• Απομείωση τμήματος συμμετοχής στη Θυγατρική εταιρεία Uni Systems ύψους € 28 εκατ. 
• Απομείωση συμμετοχής στην εταιρεία UNITEL A.E. ποσού € 1,4 εκατ. λόγω εκκαθάρισης. 
• Τμηματική διαγραφή σε συμμετοχή στη θυγατρική εταιρεία Info-Quest Cyprus ποσού € 0,5 

εκατ. 
• Ζημιά από πώληση των θυγατρικών Globestar LLC και Quest Albania ύψους € 0,9 εκατ. και 
• Τμηματική διαγραφή της συμμετοχής της εταιρείας στην εισηγμένη εταιρεία στις Ηνωμένες 

Πολιτείες Αμερικής «Softbrands» ύψους € 2 εκατ. 
Uni Systems - ενοποιημένα αποτελέσματα του 2008 
Οι ενοποιημένες πωλήσεις του 2008 της Uni Systems ανήλθαν σε € 126,9 εκατ. έναντι € 85,9 
εκατ. τo 2007, οι ζημιές προ Φόρων, Αποσβέσεων, Χρηματοοικονομικών και επενδυτικών 
ανήλθαν σε € 10,2 εκατ. έναντι κερδών € 8,4 εκατ. Οι ζημιές προ φόρων σε € 13,4 εκατ. 
έναντι κερδών € 5,2 εκατ. 
ACS Courier 
Η θυγατρική εταιρεία ταχυμεταφορών ACS Courier συνέχισε τη δυναμική της ανάπτυξη και 
κατά το 2008, κερδίζοντας μερίδιο αγοράς και βελτιώνοντας το σύνολο των οικονομικών της 
μεγεθών. 
Οι πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν σε € 87,6 εκατ. έναντι € 80,6 εκατ., τα Κέρδη προ Φόρων, 
Αποσβέσεων, Χρηματοοικονομικών και επενδυτικών ανήλθαν σε € 6 εκατ. έναντι € 4,9 εκατ., 
τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 5,3 εκατ. έναντι € 4,1 εκατ. ενώ τα κέρδη μετά από 
φόρους σε € 3,1 εκατ. από € 2,9 εκατ. την προηγούμενη χρήση. 



 


	INFO-QUEST: Ετήσια Αποτελέσματα 2008

