
 
 

 
         
 

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 
 
 

Η Εταιρεία «Quest Συμμετοχών A.E.» ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα του Α΄ 
Τριμήνου 2017, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής αναφοράς. 

 Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα: 

     

 

Οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό (Capex) για το Α τρίμηνο 2017 ανήλθαν σε € 2.192 χιλ. 
έναντι € 4.188 χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 

 Οικονομικά  Αποτελέσματα μητρικής εταιρείας (Quest Holdings):  

Για το σύνολο των δραστηριοτήτων (Συνεχιζόμενες και Διακοπείσες), τα έσοδα ανήλθαν σε € 
291 χιλ. έναντι € 756 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Τα αποτελέσματα προ φόρων 
τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε κέρδη € 280 χιλ. έναντι  € 54 χιλ. το 2016. Τα 
κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 269 χιλ. έναντι € 84 χιλ. πέρυσι. Τα κέρδη μετά από φόρους 
ήταν € 197 χιλ. έναντι ζημιών € 21 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. 

 Οικονομικά  Αποτελέσματα θυγατρικών εταιρειών : 

ΚΛΑΔΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

Info Quest Technologies 

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 26,6 εκατ. έναντι € 25,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του  2016 
σημειώνοντας άνοδο 3,9%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 433 χιλ. έναντι κερδών 
€ 305 χιλ. , τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 106 χιλ. έναντι € 33 χιλ. και τα κέρδη μετά από 
φόρους ανήλθαν σε € 66 χιλ. έναντι € 19 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. 

(ποσά σε χιλιάδες ευρώ) Α Τρίμηνο 2017 Α Τρίμηνο 2016 %
Πωλήσεις 96.733 87.097 11,1%

Κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, 

επενδυτικών αποτελεσμάτων και 

συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)

7.028 5.419 29,7%

Κέρδη προ φόρων 3.566 1.963 81,7%

Κέρδη μετά φόρων 2.487 1.205 106%

Κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα 
μειοψηφίας 2.503 1.240 102%



Quest on Line (you.gr) 

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 3,4 εκατ. έναντι € 2,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του του 2016 
σημειώνοντας άνοδο 42%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 58 χιλ. έναντι ζημιών € 
84 χιλ., τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 32 χιλ. έναντι ζημιών € 105 χιλ. και τα κέρδη μετά 
από φόρους ανήλθαν σε € 32 χιλ. έναντι ζημιών € 105 χιλ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.  

iSquare 

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 16,3 εκατ. έναντι  € 16,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο  του 2016. 
Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών 
αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 484 χιλ. έναντι € 553 χιλ. το 2016, τα κέρδη προ φόρων 
ανήλθαν σε € 420 χιλ. έναντι € 449 χιλ. και τα κέρδη μετά από φόρους σε €295 χιλ. έναντι σε 
€ 323 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. 

iStorm & iStorm Cyprus 

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 3,8 εκατ. έναντι € 3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016 
σημειώνοντας αύξηση 26,7%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 89 χιλ. έναντι € 62 χιλ., 
οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε € 15 χιλ. έναντι  ζημιών 18 € χιλ. το 2016 και οι ζημίες μετά 
από φόρους ανήλθαν σε € 21 χιλ. έναντι ζημιών € 18 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. 

Όμιλος UniSystems 

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 23,3 εκατ. έναντι € 19 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του  2016 
σημειώνοντας αύξηση 22,6%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 812 χιλ. έναντι € 1.030 
χιλ., τα κέρδη προ φόρων σε € 467 χιλ. έναντι € 703 χιλ. το 2016 και τα κέρδη μετά από φόρους 
ανήλθαν σε € 273 χιλ. έναντι κερδών € 428 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. 

 

ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

ACS Courier 

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 23,2 εκατ. έναντι € 19,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 
σημειώνοντας αύξηση 18%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 2.096 χιλ. έναντι € 1.507 
χιλ., τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 1.862 χιλ. έναντι € 1.334 χιλ., ενώ τα κέρδη μετά από 
φόρους ανήλθαν σε € 1.324 χιλ. έναντι € 958 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. 

 

 

 

 



ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ  

Cardlink 

Τα αποτελέσματα της κατά 85% θυγατρικής «Cardlink» που δραστηριοποιείται στον τομέα 
της παροχής υπηρεσιών δικτύου τερματικών POS για ηλεκτρονικές συναλλαγές με κάρτες 
πληρωμών έχουν ως εξής:  

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 6 εκατ. έναντι € 4,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016 
σημειώνοντας αύξηση 34%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 2.526 χιλ. έναντι € 886 
χιλ., τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 261 χιλ. έναντι ζημιών € 811 χιλ., ενώ τα κέρδη μετά 
από φόρους ανήλθαν σε € 178 χιλ. έναντι ζημιών € 486 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.  

 

ΚΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ 
ΠΗΓΕΣ (ΑΠΕ): 

Όμιλος Quest Energy 

Η Quest Energy ανήκει κατά 55% στην Quest Συμμετοχών και έχει ως αντικείμενο την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Εντός του 2016 η Quest Energy 
προέβη σε πώληση των θυγατρικών της Quest Solar ΑΒΕΤΕ και Quest Solar Αλμυρού ΑΕ οι 
οποίες κατείχαν φωτοβολταϊκά πάρκα ισχύος 7,5 MW και 10 MW αντίστοιχα, κατά συνέπεια 
τα οικονομικά αποτελέσματα της δραστηριότητας δεν είναι συγκρίσιμα με την αντίστοιχη 
περίοδο της προηγούμενης χρήσης.      

Τα συνολικά αποτελέσματα του κλάδου (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες έχουν 
ως εξής :  

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 0,06 εκατ. έναντι € 1,5 εκατ. τo 2016. Οι ζημίες προ φόρων, 
χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) 
ανήλθαν σε € 74 χιλ. έναντι κερδών € 1.074 χιλ., οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε € 83 χιλ. 
έναντι κερδών € 315 χιλ., ενώ οι ζημιές μετά από φόρους ανήλθαν σε € 91 χιλ. έναντι κερδών 
€ 117 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016. 

ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ: 

BriQ Properties 

Τα αποτελέσματα της νεοϊδρυθείσας θυγατρικής BriQ Properties ΑΕΕΑΠ η οποία συστάθηκε 
μετά από εισφορά ακινήτων και μετρητών της Quest Συμμετοχών ΑΕ και της Unisystems AE 
έχουν ως εξής: 

Οι πωλήσεις για το Α’ τρίμηνο του 2017 ανήλθαν σε € 470 χιλ.. Τα κέρδη προ φόρων, 
χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) 
ανήλθαν σε € 299 χιλ., τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 297 χιλ. ενώ τα κέρδη μετά από 
φόρους ανήλθαν σε € 262 χιλ..  

 



Σημείωση: 

Ο Όμιλος χρησιμοποιεί εναλλακτικούς δείκτες μέτρησης απόδοσης (ΕΔΜΑ) για την καλύτερη 
αξιολόγηση των οικονομικών του επιδόσεων. Στο παρόν δελτίο τύπου παρουσιάζεται το μέγεθος 
«Κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών 
αποσβέσεων (EBITDA)» που αναλύεται παρακάτω. Το ανωτέρω μέγεθος θα πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη σε συνδυασμό με τα οικονομικά αποτελέσματα που έχουν συνταχθεί σύμφωνα 
με τα ΔΠΧΑ και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά αυτά. 

 

       
 
Οι οικονομικές καταστάσεις του A’ τριμήνου 2017 της Quest Συμμετοχών θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) και στην εταιρική ιστοσελίδα (www.Quest.gr) την Παρασκευή 2 
Ιουνίου 2017 . 
 
 

31/3/2017 31/3/2016 31/3/2017 31/3/2016

Κέρδη προ φόρων 3.566 1.963 269 84

Πλέον :
Αποσβέσεις - (Σημείωση 7, 8 & 10 των 
Χρηματοοικονομικών καταστάσεων) 2.492 2.426 10 11

Χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα) (888) (1.131) 39 33
Λοιπά κέρδη / (ζημίες) (82) 101 (40) 8

Κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών 
αποσβέσεων (EBITDA) 7.028 5.419 280 54

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ


