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Σύπος έκθεσης ελέγχου ορκωτού ελεγτή λογιστή : Με σύμφωνη γνώμη Εταιρία Έδρα υμμετοχή  Ενοποίησης

Unisystems υστήματα Πληροφορικής ΑΕΕ Αθήνα Μητρική

Uni-Nortel Σεχνολογίες Επικοινωνίας Ελλάς Α.Ε Αθήνα 70% Ολική ενοποίηση

Unisystems Belgium S.A. Βέλγιο 99,84% Ολική ενοποίηση

Info-Quest Cyprus Ltd Kύπρος 100% Ολική ενοποίηση

Unisystems Information Technology Systems SRL Ρουμανία 100% Ολική ενοποίηση

Unisystems Bulgaria Ltd Βουλγαρία 100% Ολική ενοποίηση

ParkMobile Hellas A.E Αθήνα 40% Καθαρή θέση 

31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 7.300 5.921 7.226 5.848

Επενδύσεις σε ακίνητα 6.129 6.139 6.129 6.139 Κύκλος εργασιών 97.332                126.862                96.646               121.647              

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 461 503 691 785 Μικτά κέρδη 22.416                5.712                    21.813                4.956                 

Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία 4.277 5.755 5.137 6.122 Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 5.356                  (11.715)                 5.966                 (12.236)              

Αποθέματα 6.136 7.439 6.132 7.428 Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων 4.297                  (13.396)                4.930                 (14.183)              

Απαιτήσεις από πελάτες 37.112 87.311 36.973 84.902 Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους 2.022                  (10.909)                2.608                 (11.485)              

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 20.525 5.514 18.871 5.151 Κατανέμονται σε:

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση - 905 - 905 Μετόχους Εταιρίας 2.131                  (10.899)                 2.608                  (11.485)               
ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 81.940 119.487 81.159 117.280 Μετόχους Μειοψηφίας (109)                    (10)                        -                     -                     

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €) 0,0379                 (0,1492)                 0,0464                (0,1573)               

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή - (σε €)

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΗ ΚΑΙ ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών

αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 7.528                  (10.488)                7.010                 (11.304)              

Μετοχικό κεφάλαιο 12.000 34.326 12.000 34.326

Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης 23.715 21.584 24.027 21.419

Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρίας (α) 35.715 55.910 36.027 55.745

Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) 250 359 - -

Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ)= (α)+(β) 35.965 56.269 36.027 55.745

Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.128 7.027 3.087 6.984

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 4 20.097 1 20.097

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρώσεις 42.843 36.094 42.044 34.454 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 45.975 63.218 45.132 61.535 Λειτουργικές δραστηριότητες
ΤΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΗ ΚΑΙ ΤΠΟΦΡΕΩΕΩΝ (γ) + (δ) 81.940 119.487 81.159 117.280 Αποτελέσματα προ φόρων                    4.297                  (13.396) 4.930                  (14.183)               

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις                    1.011                     1.227                   1.044                      932 

Αναγνωρισθέντα έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων                         -                         (416)  -                     (416)

Απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων                         -                            -    -                        -   

Προβλέψεις                    4.579                   12.395                   4.579                 12.379 

ΕΣΑΙΡΙΑ υναλλαγματικές διαφορές                         (3)                         (69)                        (3)                      (19)

Έξοδα συναλλαγών καθαρής θέσης                         -                            -    -                        -   

31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008 Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας 1.157                  147                       897                     780                     

(Κέρδη)/ζημίες από πώληση πάγιων στοιχείων (47)                      (3.217)                   (47)                     (3.184)                 

Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (1.1.2009 και 1.1.2008 αντίστοιχα) 56.269 68.520 55.745 68.572 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα                    1.150                     2.399                   1.145                   2.375 

Κέρδη/(ζημίες) χρήσεως μετά από φόρους 2.022                  (10.909)               2.608                  (11.485)                                12.144                      (930)                 12.545                 (1.336)

Αύξηση / (μείωση) μετοχικού εταιρικού κεφαλαίου (22.326)               -                     (22.326)               -                     

Διανεμηθέντα μερίσματα -                     (1.342)                 -                     (1.342)                 Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης

Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ’ ευθείας στην καθαρή θέση -                     -                     -                     -                     ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31.12.2009 και 31.12.2008 αντίστοιχα) 35.965 56.269 36.027 55.745 Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 238                     2.317                    230                     2.277                  

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων                  39.926                    (9.862)                 38.326                (11.066)

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)                  (1.132)                  (10.314)                     (970)                  (8.592)

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα                  (1.472)                    (1.480)                  (1.440)                  (1.456)

Καταβεβλημένος φόρος εισοδήματος                     (296)                       (209)                     (237)                      (92)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)                  49.408                  (20.478)                 48.454               (20.265)

Επενδυτικές δραστηριότητες

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων (1.255)                 (34)                        (1.476)                 (60)                     

Εισπράξεις από πωλήσεις  λοιπών επενδύσεων  -                          -    -                        -   

Αγορά  ενσώματων και άϋλων πάγιων στοιχείων                  (2.338)                    (1.251)                  (2.338)                  (1.435)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων πάγιων στοιχείων                      972                   16.076                      972                 16.020 

Σόκοι εισπραχθέντες                        37                        142                        28                      133 

Μερίσματα εισπραχθέντα                        13                          23                        13                        23 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)                  (2.571)                    14.956                 (2.801)                  14.681 

Φρηματοδοτικές δραστηριότητες

Έκδοση κοινών μετοχών                 (22.326)                          -                  (22.326) -

Καθαρές ροές βραχυπρόθεσμων δανείων                 (20.097)                       (493)                (20.097)                        97 

Εισπράξεις επιχορηγήσεων παγίων  -                          -    -                        -   

Μερίσματα πληρωθέντα  -                    (1.342)  -                  (1.342)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)                (42.423)                    (1.835)               (42.423)                 (1.245)

Καθαρή αύξηση /(μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα

και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ) 

                   4.414                   (7.357)                   3.230                 (6.829)

υναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  -                         (10)                        -                            5 

Σαμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 3.353 10.720 3.003 9.827

Σαμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 7.767 3.353 6.233 3.003

31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

Καθαρά κέρδη/(ζημίες) χρήσεως μετά το φόρο εισοδήματος 2.022                  (10.909)                2.608                 (11.485)              

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά το φόρο εισοδήματος

που καταχωρήθηκαν απευθείας στην καθαρή θέση - - - -
υνολικό αποτέλεσμα χρήσεως μετά το φόρο εισοδήματος 2.022                  (10.909)                2.608                 (11.485)              

ΠΡΟΘΕΣΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ

ΟΜΙΛΟ

ΟΜΙΛΟ

ΣΟΙΦΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΜΟY ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΦΡΗΗ

ΕΣΑΙΡΙΑ

8 Μάρτιος 2010

ΟΜΙΛΟ ΕΣΑΙΡΙΑ

Uni Systems υστήματα Πληροφορικής Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία 

τοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης από 1
η
 Ιανουαρίου 2009 έως 31

η
 Δεκεμβρίου 2009

(δημοσιευόμενα βάσει του κωδ. Ν. 2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

(ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

ΣΟΙΦΕΙΑ ΣΗ ΕΣΑΙΡΙΑ

Αλ. Πάντου 19-23, Καλλιθέα

Σα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Unisystems υστήματα Πληροφορικής Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία. υνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με 

την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας (www.unisystems.gr), όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. - 1447/01ΝΣ/Β/86/331(08)

ΤΝΘΕΗ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ

Καλλιθέα, 8 Μαρτίου 2010

ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΕΣΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΗ ΦΡΗΗ

ΟΜΙΛΟ

Από 1
η
 Ιανουαρίου έως Από 1

η
 Ιανουαρίου έως

ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΦΡΗΗ

Από 1
η
 Ιανουαρίου έως

Από 1
η
 Ιανουαρίου έως Από 1

η
 Ιανουαρίου έως

ΔΟΜΗ ΟΜΙΛΟΤ

ΕΣΑΙΡΙΑ

Από 1
η
 Ιανουαρίου έως

ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΦΡΗΗ

ΟΜΙΛΟ ΕΣΑΙΡΙΑ

Ο Διεσθσνηής Οικονομικών & 

Διοικηηικών Τπηρεζιών και Μέλος ηοσ 

Διοικηηικού σμβοσλίοσ

Στσλιανός Χ. Άβλιτος

Α.Δ.Σ. Ξ 364521

ΑΡ. ΑΔΕΙΑ 0017862-Α' ΣΑΞΗ

1. τη χρήση 2009 η Εταιρία ίδρυσε μαζί με την μητρική εταιρία INFO-QUEST AEBE την Unisystems Belgium SA με έδρα το Βέλγιο. Η Unisystems Belgium SA 
δραστηριοποιείται στον τομέα της πληροφορικής. Η Εταιρία απέκτησε 99,84% συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της Unisystems Belgium SA, καταβάλλοντας ποσό €
61,4χιλ.
2. Σην 31η Δεκεμβρίου 2009 η Εταιρία απέκτησε 100,00% συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας Info-Quest Cyprus Limited, κατέχοντας το σύνολο των μετοχών 
της. Η Info-Quest Cyprus Limited είναι μητρική εταιρία της “Unisystems Information Technology Systems SRL”, που δραστηριοποιείται στον τομέα της πληροφορικής 
στην Ρουμανία, καθώς και της “Unisystems Bulgaria Ltd”, που δραστηριοποιείται στον τομέα της πληροφορικής στη Βουλγαρία. Η Info-Quest Cyprus Limited συμμετέχει 
κατά 100,00% στο μετοχικό κεφάλαιο των εταιριών “Unisystems Information Technology Systems SRL” και “Unisystems Bulgaria Ltd” κατέχοντας το σύνολο των μετοχών 
τους. την ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως του Ομίλου δεν περιλαμβάνονται καθόλου τα αποτελέσματα χρήσης 2009 (από 1η Ιανουαρίου έως 31η

Δεκεμβρίου 2009) του ομίλου Info-Quest Cyprus Limited αφού η ημερομηνία εξαγοράς ήταν η 31η Δεκεμβρίου 2009. την περίπτωση που η εξαγορά του ομίλου Info-
Quest Cyprus Limited γινόταν στην αρχή της χρήσης η επίδραση του στα ενοποιημένα αποτελέσματα του Ομίλου για την χρήση 2009 θα ήταν ζημία € 338 χιλ. περίπου.
Σο τίμημα εξαγοράς της Info-Quest Cyprus Limited ανήλθε σε € 1.414,5.χιλ. και εξοφλήθηκε εντός του 2009.
3. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παγίων περιουσιακών  στοιχείων.
4. τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν περιληφθεί, με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης η μητρική η εταιρία "Unisystems υστήματα Πληροφορικής ΑΕΕ" και 
οι θυγατρικές της " Uni-Nortel Σεχνολογίες Επικοινωνίας Α.Ε." με ποσοστό συμμετοχής 70%, "Unisystems Belgium S.A." με ποσοστό συμμετοχής 99,84%, "Info-Quest 
Cyprus Ltd" με ποσοστό συμμετοχής 100,00%, "Unisystems Information Technology Systems SRL" με ποσοστό συμμετοχής 100,00% και "Unisystems Bulgaria Ltd" με 
ποσοστό συμμετοχής 100,00%. Η εταιρία "ParkMobile Hellas A.E."  με ποσοστό συμμετοχής 40% περιλήφθηκε με την μέθοδο της καθαρής θέσης.  Οι Κοινοπραξίες που 
αναφέρονται στη σημείωση 2.2 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2009,  καθώς και οι εταιρίες "ITEC A.E." με ποσοστό συμμετοχής 34% και έδρα 
την Αθήνα και "CREATIVE MARKETING A.E." με ποσοστό συμμετοχής 40% και έδρα την Αθήνα, που αναφέρονται στη σημείωση 11  των ετήσιων οικονομικών  
καταστάσεων δεν περιλήφθηκαν  εκ νέου στην ενοποίηση για τους λόγους που αναφέρονονται στις σημειώσεις αυτές.
5. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρίας και των εταιριών του Ομίλου παρατίθενται στη σημείωση 30 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2009. Ο 
Όμιλος και η Εταιρία  έχουν διενεργήσει πρόβλεψη για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις συνολικού ποσού € 563 χιλ. και € 550 χιλ. αντίστοιχα. 
6. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31.12.2009 είναι : Όμιλος 554, Εταιρία 541, ενώ στις 31.12.2008 ήταν:  Όμιλος 531, Εταιρία 520.
7. Σα υπόλοιπα των απαιτήσεων του Ομίλου και της Εταιρίας κατά συνδεδεμένων μερών την 31.12.2009 ανέρχονται στο ποσό των € 92 χιλ. και € 525 χιλ. αντίστοιχα, ενώ των 
υποχρεώσεων στο ποσό των € 2.526 χιλ. και € 3.076 χιλ. αντίστοιχα.
8. Οι πωλήσεις του Ομίλου και της Εταιρίας προς τα συνδεδεμένα μέρη την χρήση από 1η Ιανουρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 ανέρχονται σε € 412 χιλ. και σε € 750 χιλ. 
αντίστοιχα ενώ οι αγορές σε € 11.678 χιλ. και σε € 11.797χιλ. αντίστοιχα.
9. Οι συνολικές αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης του Ομίλου και της Εταιρίας για την χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 
ανήλθαν σε € 648 χιλ. και € 648 χιλ. αντίστοιχα.
10. Σα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν με επιμερισμό των κερδών στο συνολικό σταθμισμένο αριθμό των μετοχών. 
11. Οι οικονομικές καταστάσεις της "Unisystems υστήματα Πληροφορικής ΑΕΕ" περιλαμβάνονται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης στις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις της INFO-QUEST AEBE με έδρα την Καλλιθέα-Αθήνα, η οποία την 31.12.2009 συμμετέχει στην Εταιρία με ποσοστό 100%.
12. Με την  από 16.6.2009 απόφαση της Σακτικής Γενικής υνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, μειώθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο α) κατά € 12.415.940,31 με μείωση 
της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά € 0,17 και β) κατά € 9.910.482,90 με μείωση του αριθμού των μετοχών κατά 33.034.943, ονομαστικής αξίας € 0,30 εκάστη, με σκοπό 
την επιστροφή μετρητών στους μετόχους, συνολική δηλαδή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά € 22.326.423,21. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, ανέρχεται σε 
€ 12.000.000, ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε 40.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,30 εκάστη.
13. Με την από 11.6.2008 απόφαση της Σακτικής Γενικής υνέλευσης των Μετόχων της μητρικής εταιρίας "Unisystems υστήματα Πληροφορικής ΑΕΕ"  παρασχέθηκε 
εξουσιοδότηση στο Διοικητικό υμβούλιο της Εταιρίας να υποβληθεί αίτημα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την διαγραφή των μετοχών της από το Χρηματιστήριο 
Αθηνών, δεδομένου ότι μετά από την επιτυχή δημόσια πρόταση, μοναδικός μέτοχος της είναι η εταιρία INFO-QUEST Α.Ε.Β.Ε. Σο Διοικητικό υμβούλιο της Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς κατά την 490η/31.10.2008 συνεδρίασή του ενέκρινε  την διαγραφή των μετοχών της Εταιρίας από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

O Ανηιπρόεδρος  ηοσ Διοικηηικού σμβοσλίοσ

και Διεσθύνων ύμβοσλος

Ιωάννης  Κ. Λοσμάκης

Α.Δ.Σ. Κ 936858

Ο Πρόεδρος ηοσ Διοικηηικού σμβοσλίοσ

Δημήτριος Α. Καραγεώργης

Α.Δ.Σ. ΑΕ 562728

Ο Διεσθσνηής Λογιζηηρίοσ

Νικόλαος Δ. Χαρίσης

Α.Δ.Σ. ΑΗ 101374

ΑΡ. ΑΔΕΙΑ 0008340-Α' ΣΑΞΗ

http://www.unisystems.gr/

