
            
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012 
 
 

Η Εταιρεία «Quest Συµµετοχών A.E.» ανακοινώνει τα οικονοµικά αποτελέσµατα του Α΄ 
εξαµήνου 2012, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής αναφοράς. 

 

• Οικονοµικά  Αποτελέσµατα Οµίλου: 

Οι Πωλήσεις του Οµίλου ανήλθαν σε € 135,3 εκατ. έναντι € 148,6 εκατ. πέρυσι, µειωµένες 
κατά 9%. Η µείωση των πωλήσεων προέρχεται τοσο 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 € 4.098 
χιλ. έναντι € 6.367 χιλ. του 2011. Τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 1.130 χιλ. 
έναντι € 2.848 χιλ. πέρυσι. Τα αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας 
ήταν ζηµίες € 420 χιλ. έναντι κερδών € 982 χιλ. πέρυσι. 

Τα καθαρά ταµειακά διαθέσιµα (ταµειακά διαθέσιµα µείον δανειακή επιβάρυνση) του 
Οµίλου ανέρχονται σε € 1,7 εκατ. έναντι € -0,7 εκατ. στο τέλος της  χρήσης του 2011.  

 

• Οικονοµικά  Αποτελέσµατα µητρικής εταιρείας (Quest Holdings):  

Τα έσοδα ανήλθαν σε  € 2.177 χιλ. έναντι € 2.084 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Τα 
αποτελέσµατα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε  κέρδη € 20,5 χιλ. 
έναντι  € 372 χιλ. του 2011. Τα αποτελέσµατα προ φόρων ανήλθαν σε ζηµιές € 57 χιλ. έναντι 
ζηµιών € 247 χιλ. πέρυσι. Οι ζηµιές µετά από φόρους ήταν € 101 χιλ. έναντι € 1.313 χιλ. τη 
περυσινή περίοδο.  

 

 

 

 

 

 

 



• Οικονοµικά  Αποτελέσµατα θυγατρικών εταιρειών : 

 

ΚΛΑ∆ΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

Info Quest Technologies 

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 47,2 εκατ. έναντι  € 56.2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2011 
µειωµένες κατά 16%. Τα αποτελέσµατα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 
ανήλθαν σε ζηµιές € 381 χιλ. έναντι κερδών € 65 χιλ., οι ζηµιές προ φόρων ανήλθαν σε  € 
588 χιλ. έναντι  € 318 χιλ. και οι ζηµιές µετά από φόρους ανήλθαν σε € 688 χιλ. έναντι € 403 
χιλ. το 2011.  

 

iSquare 

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

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 22,3 εκατ. έναντι  € 21,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2011 
αυξηµένες κατά 4%. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 
€834 χιλ. έναντι € 1.219 χιλ. το 2011, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 604 χιλ. έναντι € 
974 χιλ. και τα κέρδη µετά από φόρους σε € 466 χιλ. έναντι € 761 χιλ. πέρυσι. 

 

Όµιλος UniSystems 

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 30,3 εκατ. έναντι € 32,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο της 
προηγούµενης χρήσης µειωµένες κατά 6,5%, τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων 
(EBITDA) ανήλθαν σε € 1.496 χιλ. έναντι € 1.880 χιλ., τα κέρδη προ φόρων σε € 491 χιλ. 
έναντι € 1.132 χιλ. το 2011 και τα κέρδη µετά από φόρους ανήλθαν σε € 7,9 χιλ. έναντι € 390 
χιλ. πέρυσι. 

 

ΚΛΑ∆ΟΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

ACS Courier 

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 35,6 εκατ. έναντι € 39,1 εκατ. πέρυσι σηµειώνοντας µείωση 9%, 
τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 1.175 χιλ. έναντι 
€2.517 χιλ., τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 1.325 χιλ. έναντι € 2.245 χιλ., ενώ τα κέρδη 
µετά από φόρους ανήλθαν σε € 703 χιλ. έναντι € 1.329 χιλ. την περυσινή περίοδο.   

 

 

 



 

 

ΚΛΑ∆ΟΣ 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 κυρίως µέσω της θυγατρικής της Quest Solar λειτουργεί φωτοβολταικά πάρκα 
συνολικής ισχύος 8,2 MW.  

Τα οικονοµικά αποτελέσµατα της Quest Solar για το Α εξάµηνο 2012 ήταν:  Οι πωλήσεις 
ανήλθαν σε € 2,4 εκατ. έναντι € 1,5 εκατ. πέρυσι, τα κέρδη προ φόρων τόκων και 
αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 1.897 χιλ. έναντι € 1.346 χιλ., τα κέρδη προ φόρων σε 
€ 932 χιλ. έναντι € 814 χιλ. και τα κέρδη µετά από φόρους  σε € 744 χιλ έναντι € 743 χιλ. την 
αντίστοιχη περσινή περίοδο.  

 Τα οικονοµικά αποτελέσµατα του Α εξαµήνου 2012 για τον υποόµιλο της Quest Energy 
(σύνολο Ενεργειακού κλάδου)  ήταν: 

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 2,5 εκατ. έναντι € 1,6 εκατ. πέρυσι, τα κέρδη προ φόρων τόκων 
και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 1.397 χιλ. έναντι € 402 χιλ., τα αποτελέσµατα προ 
φόρων ήταν κέρδη € 190 χιλ. έναντι ζηµιών € 297 χιλ. το 2011 και τα αποτελέσµατα µετά 
από φόρους ήταν κέρδη €1χιλ. έναντι ζηµιών € 371 χιλ.   

 
 
 
 
Τα Οικονοµικά Στοιχεία και Πληροφορίες του Α εξαµήνου 2012 της Quest Συµµετοχών θα 
δηµοσιευθούν την Τετάρτη 29 Αυγούστου 2012. 
 


