
            
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ENNEAMHNOY 2012 
 
 

Η Εταιρεία «Quest Συμμετοχών A.E.» ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα του 
εννεαμήνου 2012, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής αναφοράς. 

 

• Οικονομικά  Αποτελέσματα Ομίλου: 

Οι Πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε € 202,8 εκατ. έναντι € 225,8 εκατ. πέρυσι, μειωμένες 
κατά 10%. Η μείωση των πωλήσεων προέρχεται τοσο  από τον κλάδο των προϊόντων και 
λύσεων πληροφορικής , οσο και τον κλάδο των ταχυμεταφορών.  

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 7.188 
χιλ. έναντι € 9.854χιλ. του 2011. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 1.017 χιλ. 
έναντι € 4.527 χιλ. πέρυσι. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας 
ήταν ζημίες € 1.917 χιλ. έναντι κερδών € 2.004 χιλ. πέρυσι. 

Τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα (ταμειακά διαθέσιμα μείον δανειακή επιβάρυνση) του 
Ομίλου ανέρχονται σε € 5,2 εκατ. έναντι € -0,7 εκατ. στο τέλος της  χρήσης του 2011.  

 

• Οικονομικά  Αποτελέσματα μητρικής εταιρείας (Quest Holdings):  

Τα έσοδα ανήλθαν σε  € 3.207 χιλ. έναντι € 3.579 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Τα 
κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 243 χιλ. έναντι  € 627 χιλ. 
του 2011. Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη € 18 χιλ. έναντι ζημιών € 228 χιλ. 
πέρυσι. Οι ζημιές μετά από φόρους ήταν € 54 χιλ. έναντι € 1.244χιλ. τη περυσινή περίοδο.  

 

 

 

 

 

 

 



• Οικονομικά  Αποτελέσματα θυγατρικών εταιρειών : 

 

ΚΛΑΔΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

Info Quest Technologies 

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 70,5 εκατ. έναντι  € 84,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2011 
μειωμένες κατά 17%. Οι ζημιές προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 
905 χιλ. έναντι € 10,5 χιλ., οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε  € 1.319 χιλ. έναντι  € 615 χιλ. 
και οι ζημιές μετά από φόρους ανήλθαν σε € 1.399 χιλ. έναντι € 711 χιλ. το 2011.  

 

iSquare 

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

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 35,4 εκατ. έναντι  € 33,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2011 
αυξημένες κατά 5%. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 
1.434 χιλ. έναντι € 1.710 χιλ. το 2011, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 1.081 χιλ. έναντι € 
1.333 χιλ. και τα κέρδη μετά από φόρους σε € 846 χιλ. έναντι σε € 1.044 χιλ. πέρυσι. 

 

Όμιλος UniSystems 

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 43,4 εκατ. έναντι € 48,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο της 
προηγούμενης χρήσης μειωμένες κατά 11 %, τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων 
(EBITDA) ανήλθαν σε € 2.716 χιλ. έναντι € 2.339 χιλ., τα κέρδη προ φόρων σε € 81 χιλ. 
έναντι € 1.168 χιλ. το 2011 και οι ζημίες μετά από φόρους ανήλθαν σε € 1.105 χιλ. έναντι 
κερδών € 390 χιλ. πέρυσι. 

 

ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

ACS Courier 

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 52,6 εκατ. έναντι € 58,8 εκατ. πέρυσι σημειώνοντας μείωση 10%, 
τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 1.843 χιλ. έναντι € 
4.071χιλ., τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 1.831 χιλ. έναντι € 3.744 χιλ., ενώ τα κέρδη 
μετά από φόρους ανήλθαν σε € 967 χιλ. έναντι € 2.387 χιλ. την περυσινή περίοδο.   

 

 

 

 



 

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» λειτουργεί 4 φωτοβολταικά 
πάρκα ,συνολικής ισχύος 8,2 MW.Τα οικονομικά αποτελέσματα για το εννεάμηνο 2012 της 
Quest Solar ήταν: Πωλήσεις € 4,05 εκατ. έναντι € 3,1 εκατ. πέρυσι , κέρδη προ φόρων 
τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) € 3.276 χιλ. έναντι € 2.524 χιλ., κέρδη προ φόρων €1.783 
χιλ. έναντι € 1.488 χιλ. και κέρδη μετά από φόρους  € 1.365 χιλ. έναντι € 1.312 χιλ. την 
αντίστοιχη περυσινή περίοδο.    

Αντίστοιχα τα οικονομικά αποτελέσματα του εννεαμήνου 2012 για τον όμιλο της Quest 
Energy (σύνολο Ενεργειακού κλάδου)  ήταν: Πωλήσεις  € 4,2 εκατ. έναντι € 3,2 εκατ. 
πέρυσι,  κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)  € 2.532 χιλ. έναντι € 1.236 
χιλ.,  αποτελέσματα προ φόρων κέρδη € 591 χιλ. έναντι € 14 χιλ. το 2011 και  αποτελέσματα 
μετά από φόρους  κέρδη € 169 χιλ. έναντι ζημιών € 166 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή 
περίοδο.   

 
 
 
 
 


