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Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, τα ενοποιημένα 
αποτελέσματα του Ομίλου Info-Quest για το εννεάμηνο 2007 έχουν ως εξής: 
Οι Πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε € 306 εκ. έναντι € 279 εκ. την αντίστοιχη περυσινή 
περίοδο, αυξημένες κατά 9%, 
Το EBITDA ανήλθε σε € 5,2 εκ. έναντι € 4,8 εκ. πέρυσι, 
Τα Κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 2,4 εκ. έναντι € 3,4 εκ., 
Τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ήταν αρνητικά κατά € 7,6 εκ. 
έναντι κερδών € 1,4 εκ. πέρυσι. Σημειώνεται ότι η χρήση 2007 επιβαρύνεται εκτός από τους 
φόρους χρήσης και με επιπλέον φόρους συνολικού ποσού € 7,6 εκ. εκ των οποίων ποσό € 
6,25 εκ αφορά τη φορολόγηση αποθεματικού (από την πώληση της Q-Telecom) και το 
υπόλοιπο αφορά λογιστικές διαφορές από τον έλεγχο των χρήσεων από το 2002 έως και το 
2006 της μητρικής εταιρείας. 
Τα αποτελέσματα της μητρικής εταιρείας Info-Quest για το Α’ εξάμηνο 2007 έχουν ως εξής: 
Οι Πωλήσεις ανήλθαν σε € 204 έναντι € 195 την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, αυξημένες 
κατά 5%, 
Το EBITDA ανήλθε σε € 1,9 εκ. έναντι € 1,1 εκ., 
Τα Κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 2,8 εκ. έναντι € 2,4 εκ., 
Τα αποτελέσματα μετά από φόρους είναι αρνητικά κατά € 5,4 εκ. έναντι κερδών € 1,7 εκ. 
πέρυσι, λόγω των επιπλέον φόρων όπως αναφέρεται παραπάνω. 
ACS Courier 
Τα οικονομικά μεγέθη της θυγατρικής εταιρείας ταχυμεταφορών ACS Courier σημείωσαν 
αύξηση κατά το εννεάμηνο του 2007. 
Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 58,6 εκ. έναντι € 54,7 εκ. -αύξηση 7%-, το EBITDA ανήλθε σε € 
3,6 εκ. έναντι € 3,2 εκ., τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 3,0 εκ. έναντι € 2,3 εκ. ενώ τα 
κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 2,0 εκ. έναντι € 1,3 εκ. το εννεάμηνο του 2006. 
Unisystems 
Στις 2 Μάιου 2007, το ποσοστό της Info-Quest στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας 
UNISYSTEMS ΑΕΕ ανήλθε στο 50,02%. Ως εκ τούτου, στις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις της Info-Quest περιλαμβάνονται τα ενοποιημένα αποτελέσματα της UNISYSTEMS 
για την περίοδο 2/5/ - 30/9/2007. Από τις 15 Νοεμβρίου 2007 η Info-Quest κατέχει πλέον το 
100% της UNISYSTEMS. 
Ενημερωτικά αναφέρεται ότι κατά το εννεάμηνο του 2007, οι ενοποιημένες πωλήσεις της 
UNISYSTEMS ανήλθαν σε € 39 εκ. έναντι € 40 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Το 
EBITDA ήταν € 3,0 εκ έναντι € 6,5 εκ., τα κέρδη προ φόρων € 1,6 εκ. έναντι € 4,7 και τα 
κέρδη μετά από φόρους € 1,0 εκ. έναντι € 3,0 εκ. το εννεάμηνο του 2006. 
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