
Οικονομικά αποτελέσματα Α' τριμήνου 2008 
 
ΑΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 9.4 % ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
 
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης τα ενοποιημένα αποτελέσματα 
της Info-Quest Α.Ε.Β.Ε για το Α’ τρίμηνο 2008 έχουν ως εξής: 
• Οι Πωλήσεις ανήλθαν σε € 108,9 εκ. έναντι € 99,7 εκ. 
• Το EBITDA ανήλθε σε € 2,4 εκ. έναντι € 2,8 εκ. 
• Τα Κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 0,2 εκ. έναντι € 2,1 εκ. 
• Τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ήταν αρνητικά κατά € 0,15 εκ. 

έναντι κερδών € 1,3 εκ. 
Τα αποτελέσματα της μητρικής από συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το Α’ τρίμηνο 2008 έχουν ως 
εξής: 
• Οι Πωλήσεις ανήλθαν σε € 62,4 έναντι € 54,1 την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, αυξημένες κατά 

15% 
• Το EBITDA ανήλθε σε € 0,4 εκ. έναντι € 1,6 εκ. 
• Τα αποτελέσματα προ φόρων ήταν αρνητικά κατά € 1,1 εκ. έναντι κερδών € 1,4 εκ. κυρίως λόγω 

συναλλαγματικών διαφορών που καταγράφηκαν αυτό το τρίμηνο κι εξόδων που οφείλονται στην 
ανάπτυξη των νέων δραστηριοτήτων της Info-Quest. 

• Τα αποτελέσματα μετά από φόρους ήταν αρνητικά κατά € 0,9 εκ. έναντι κερδών € 1,1 εκ. 
 

Η UniSystems με τη νέα της μορφή, δηλαδή μετά τη απορρόφηση του τμήματος των «Λύσεων και 
Επιχειρηματικών εφαρμογών» που αποσχίσθηκε από την Info-Quest, και τη συγχώνευσή της με τη 
εταιρία DECISION SYSTEMS INTEGRATION σημείωσε άνοδο των οικονομικών της μεγεθών κατά το Α’ 
τρίμηνο του 2008. 
Συνεπώς τα ενοποιημένα αποτελέσματα του Α’ τρίμηνου του 2008 της UniSystems, δεν είναι συγκρίσιμα 
με αυτά της αντίστοιχης περσινής περιόδου και έχουν ως εξής: 
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 30,7 εκ. το EBITDA σε € 1,8 εκ., τα κέρδη προ φόρων σε € 1,5 εκ. και τα 
κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 0,9 εκ. 
Τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα της UniSystems περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις της Info-Quest από 1ης Μαΐου 2007. Για την πληρέστερη ενημέρωση του 
επενδυτικού κοινού, παρατίθενται τα συνολικά αποτελέσματα των δραστηριοτήτων του Ομίλου Info-
Quest στον κλάδο της πληροφορικής (Info-Quest και UniSystems) του Α’ τρίμηνου του 2008 συγκριτικά 
με αυτά της αντίστοιχης περσινής περιόδου όπως αυτά θα είχαν διαμορφωθεί εάν η UniSystems είχε 
πλήρως ενοποιηθεί κατά το Α’ τρίμηνο του 2007: 
Οι πωλήσεις (αφαιρουμένων των ενδοεταιρικών συναλλαγών) σημείωσαν αυξηση 9.4% και ανήλθαν σε 
€ 85,3 εκ. έναντι € 78,0 εκ., το EBITDA σε € 2,1 εκ. έναντι € 2,5 εκ. και τα κέρδη προ φόρων σε € 0,3 εκ 
έναντι € 2,0 εκ. 
 
Τα οικονομικά αποτελέσματα της θυγατρικής εταιρείας ταχυμεταφορών ACS Courier για το Α’ τρίμηνο 
του 2008 έχουν ως εξής: 
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 19,8 εκ. έναντι € 19,1 εκ. το EBITDA ανήλθε σε € 1,2 εκ. έναντι € 1,3 εκ., τα 
κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 1,1 εκ. ισόποσα με τα αντίστοιχα περυσινά, ενώ τα κέρδη μετά από 
φόρους ανήλθαν σε € 0,86 εκ. έναντι € 0,65 εκ. το Α’ τρίμηνο του 2007. 
Όσον αφορά στις υπόλοιπες δραστηριότητες του Ομίλου Info-Quest, οι ενεργειακές εταιρείες είναι ακόμη 
στο στάδιο των αρχικών επενδύσεων, ενώ σταδιακά ολοκληρώνεται η διακοπή λειτουργίας των 
ζημιογόνων θυγατρικών επιχειρήσεων. 
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