
 
 

 
          
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019 
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς  

 
 
 
Ο Όμιλος Quest το πρώτο τρίμηνο του 2019 πέτυχε: 
 

 Αύξηση στις Πωλήσεις (+7,9%) σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.  
 

 Αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA (+10,8%), των προ φόρων κερδών ΕΒΤ (+5,8%) και των 
κερδών ανά μετοχή (+19,5%), σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. 

 

Τα βασικότερα Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα & Μεγέθη παρουσιάζονται ακολούθως: 

 
 
* Δεν περιλαμβάνονται τα "Λοιπά κέρδη / (ζημίες)" της κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου, που σχετίζονται 
με την επενδυτική δραστηριότητα. 
 
 
Τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα (ταμειακά διαθέσιμα μείον δάνεια και υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης) 
του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €6,2 εκ., έναντι €25,7 εκ. στις 31/12/2018 και €442 χιλ.στις 31/3/2018.  Η μεταβολή  
από τις 31/12/2018, οφείλεται κυρίως στο κεφάλαιο κίνησης. Οι επενδύσεις του Ομίλου στο 3μηνο 2019 
αυξήθηκαν κατά €1 εκ. σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά λόγω εξαγοράς Φ/Β πάρκου στο Α τρίμηνο του 
2019. Σημειώνεται ότι η επίδραση του ΔΠΧΑ 16 (μισθώσεις) από την πρώτη εφαρμογή τους στο Α’ τρίμηνο του 
2019 ήταν θετική για το EBITDA κατά €1,17 εκ. και μη ουσιαστική για το EBT. 
 
Μητρική Εταιρεία Quest Συμμετοχών 
Τα έσοδα της μητρικής Εταιρείας κατά το Α’ 3μηνο 2019 ανήλθαν σε €361 χιλ. σε σχέση με €308 χιλ. την ίδια 
περίοδο πέρυσι. Τα προ φόρων αποτελέσματα (ΕΒΤ) ανήλθαν σε ζημιές €77 χιλ. έναντι ζημιών €70 χιλ. και τα 
αποτελέσματα μετά φόρων ανήλθαν σε ζημιές €56 χιλ. έναντι ζημιών €83 χιλ. στο 3μηνο 2018.  
 
 

Πορεία 3Μ & Προοπτικές για το 2019 ανά δραστηριότητα 
Αναλυτικότερα, σχετικά με την πορεία του πρώτου τριμήνου και τις προοπτικές για το υπόλοιπο διάστημα του 
2019, αναφέρονται τα ακόλουθα ανά δραστηριότητα: 

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

 Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019 συνεχίστηκε η αύξηση στις πωλήσεις (+9,3%). Τα κέρδη προ φόρων 
εμφανίζονται ιδιαίτερα αυξημένα διότι επηρεάστηκαν θετικά κατά €1,4 εκ., λόγω αντιστροφής 
παλαιότερων έκτακτων προβλέψεων για αναδρομική καταβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. 
Νομοθετική ρύθμιση που ψηφίστηκε κατήργησε  την  αναδρομικότητα, οπότε  και οι εν λόγω προβλέψεις 
αντιστράφηκαν με ισόποση θετική επίδραση στα αποτελέσματα του Ομίλου .  

 Για το υπόλοιπο του έτους εκτιμάται ότι θα υπάρχει ήπια ανάπτυξη σε πωλήσεις και κέρδη προ φόρων, 
σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.  



 
 Υπηρεσίες Πληροφορικής (όμιλος Unisystems) 

 Κατά το Α’ τρίμηνο του 2019 υπήρξε διψήφια αύξηση στις πωλήσεις (+17,9%) και  πολύ υψηλότερη 
αύξηση (x4) στην προ φόρων κερδοφορία. Η σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας σε σχέση με την 
περασμένη περίοδο οφείλεται στην ολοκλήρωση κάποιων έργων τα οποία κατά το παρελθόν παρήγαγαν 
ζημιές, με αποτέλεσμα η εταιρεία σταδιακά να επανέρχεται στα φυσιολογικά επίπεδα περιθωρίου κέρδους 
που είχε και παλιότερα.  

 Για το υπόλοιπο 2019 εκτιμάται συνέχιση της καλής πορείας του πρώτου τριμήνου, τόσο σε επίπεδο 
πωλήσεων όσο και σε επίπεδο κερδών πρό φόρων.  
 

 Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (ACS - Courier) 

 Στο Α’ τρίμηνο του 2019 υπήρξε σταθερότητα στις πωλήσεις (+1,2%), ενώ η προ φόρων κερδοφορία 
κινήθηκε διψήφια θετικά (+10%), λόγω βελτίωσης της παραγωγικότητας.   

 Στο υπόλοιπο 2019 εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί μεγαλύτερη ανάπτυξη των πωλήσεων και ήπια ανάπτυξη 
κερδών πρό φόρων. Παράλληλα σχεδιάζεται και η έναρξη υλοποίησης σημαντικών επενδύσεων για το 
νέο κτήριο διαλογής της εταιρείας. 
 

 Ηλεκτρονικές Συναλλαγές (Cardlink) 

 Κατά το Α’ τρίμηνο του 2019 σημειώθηκε μείωση στις πωλήσεις (-9,7%) και στην προ φόρων κερδοφορία 
(-54,9%), που οφείλεται κυρίως στην ωρίμανση της αγοράς των POS και δευτερευόντως στην ανανέωση 
της συμφωνίας με τις τράπεζες. Η νέα συμφωνία προβλέπει τόσο εκπτώσεις τζίρου για τα έτη 2018 – 
2020, όσο και μειωμένες τιμές στη νέα διάρκειά της (2020 – 2024).  

 Στο σύνολο του έτους εκτιμάται ότι θα σταθεροποιηθούν οι πωλήσεις στα επίπεδα του 2018, ενώ η προ 
φόρων κέρδοφορία εκτιμάται να ανέλθει σε 10-15% επί των πωλήσεων. Η μελλοντική  ανάπτυξη θα 
βασισθεί στην αύξηση των συναλλαγών, οι οποίες και στο Α’ τρίμηνο αυξάνονται με διψήφιο ποσοστό, 
καθώς και στη διάθεση νέων προϊόντων και υπηρεσιών. 

 
 Παραγωγή Ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (όμιλος Quest Energy) 

 Κατά το Α’ τρίμηνο του 2019 επιτεύχθηκε υπερδιπλασιασμός των μεγεθών της εταιρείας, λόγω της 
απόκτησης νέων φωτοβολταϊκών πάρκων στη διάρκεια του 2018. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς είναι 
σήμερα 13,2 ΜW. 

 Στο σύνολο του 2019 εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί η τάση του Α’ τριμήνου σε έσοδα και κέρδη, ενώ 
πιθανολογείται η περαιτέρω ενίσχυσή τους με την υλοποίηση νέων αναπτυξιακών επενδύσεων. 

 
 
Ο Όμιλος Quest εξακολουθεί να υλοποιεί τα επιχειρηματικά του σχέδια προσβλέποντας στην αύξηση των εσόδων, 
της κερδοφορίας και των λειτουργικών ταμειακών ροών, στην υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων σε περιοχές 
που ήδη δραστηριοποιείται και σε περιοχές με προοπτικές ανάπτυξης, καθώς και στη σταδιακή από-επένδυση 
από περιουσιακά στοιχεία χαμηλής απόδοσης. 

Η πορεία του πρώτου τριμήνου επιβεβαιώνει προηγούμενη εκτίμηση της Διοίκησης, ότι δηλαδή ο Όμιλος Quest 
στο σύνολό του κατά το 2019 θα παρουσιάσει ήπια ανάπτυξη των βασικών οικονομικών μεγεθών του στις 
συνεχιζόμενες δραστηριότητες. Με προϋπόθεση τη σταθερότητα της Ελληνικής οικονομίας, στο σύνολο του 2019 
εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί η ήπια ανάπτυξη των μεγεθών του Ομίλου σε σχέση με το 2018. 

 
 
Η Διοίκηση του Ομίλου θα παρουσιάσει τα Οικονομικά Αποτελέσματα του Α’ Tριμήνου 2019 σε τηλεφωνική 
συνδιάσκεψη, την Τρίτη 11 Ιουνίου 2019 στις 16:00 ώρα Ελλάδος. 

 αριθμός κλίσης Ελλάδος (GR):  + 30 211 198 2353 

 αριθμός κλίσης HB (UK):  + 44 1 212 818 004 

 αριθμός κλίσης ΗΠΑ (US)::  +1 718 705 8796 

  
 



Αναλυτικά τα οικονομικά αποτελέσματα του Α’ τριμήνου 2019 ανά κλάδο δραστηριότητας του Ομίλου  
 

Η Μητρική Εταιρεία περιλαμβάνεται στις λοιπές μη κατανεμηθείσες δραστηριότητες. 

 

 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις του Α’ τριμήνου 2019 της Quest Συμμετοχών θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) και στην εταιρική ιστοσελίδα 
(www.Quest.gr) την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019 . 

3M 2019  (€ x 1.000)
Προϊόντα 

Πληροφορικής

Υπηρεσίες 

Πληροφορικής

Ταχυδρομικές 

Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές 

Συναλλαγές

Παραγωγή 

Ενέργειας ΑΠΕ

Μη 

κατανεμηθέντα
Σύνολο

Συνολικές μεικτές πωλήσεις ανά τομέα 74.087 25.276 24.625 9.460 943 - 134.391

Εσωτερικές πωλήσεις μεταξύ τομέων (8.662) (310) (328) (52) (42) - (9.395)

Σύνολο Πωλήσεων 65.424 24.966 24.296 9.407 901 - 124.996

EBITDA 3.115 1.192 3.349 3.546 674 (30) 11.845

% Πωλήσεων 4,8% 4,8% 13,8% 37,7% 74,7% - 9,5%

Κέρδη προ φόρων (EBT) 2.072 541 2.734 1.262 106 (77) 6.639

% Πωλήσεων 3,2% 2,2% 11,3% 13,4% 12% - 5,3%

Κέρδη μετά από φόρους (EAT) 1.728 35 1.931 834 112 (56) 4.583

Κέρδη μετά από φόρους και ΔΜ (EAT & NCI) 4.458

3M 2018  (€ x 1.000)
Προϊόντα 

Πληροφορικής

Υπηρεσίες 

Πληροφορικής

Ταχυδρομικές 

Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές 

Συναλλαγές

Παραγωγή 

Ενέργειας ΑΠΕ

Μη 

κατανεμηθέντα
Σύνολο

Συνολικές μεικτές πωλήσεις ανά τομέα 66.226 21.451 24.327 10.419 464 - 122.888

Εσωτερικές πωλήσεις μεταξύ τομέων (6.354) (267) (329) (4) (71) (1) (7.026)

Σύνολο Πωλήσεων 59.872 21.184 23.998 10.415 393 (1) 115.862

EBITDA* 1.569 494 2.838 5.587 267 (65) 10.691

% Πωλήσεων 2,4% 2,0% 11,7% 59,4% 29,6% - 9,2%

Κέρδη προ φόρων (EBT) 911 126 2.486 2.790 32 (70) 6.273

% Πωλήσεων 1,4% 0,5% 10,2% 29,7% 4% - 5,4%

Κέρδη μετά από φόρους (EAT) 588 (149) 1.711 1.950 2 (83) 4.017

Κέρδη μετά από φόρους και ΔΜ (EAT & NCI) 3.730

Μεταβολή 2019/2018 %
Προϊόντα 

Πληροφορικής

Υπηρεσίες 

Πληροφορικής

Ταχυδρομικές 

Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές 

Συναλλαγές

Παραγωγή 

Ενέργειας ΑΠΕ
Μη κατανεμηθέντα Σύνολο

Σύνολο Πωλήσεων 9,3% 17,9% 1,2% -9,7% - 100,0% 7,9%

EBITDA* 98,5% - 18,0% -37% - 53,3% 10,8%

Κέρδη προ φόρων (EBT) - - 10,0% -54,7% - -9,3% 5,8%
Κέρδη μετά από φόρους (EAT) - - 12,9% -57,2% - 33,4% 14,1%
Κέρδη μετά από φόρους και ΔΜ (EAT & NCI) 19,5%

* EBITDA : Κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων


