
Αρμόδια εποπτεύουσα αρχή : Νομαρχία Αθηνών, Διεύθυνση Α.Ε. & Εμπορίου              Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος          :  Δημήτριος Α. Καραγεώργης  

Διεύθυνση διαδικτύου εταιρίας : www.unisystems.gr              Αντιπρόεδρος                                          :  Ιωάννης Κ. Λουμάκης 

Διάρκεια χρήσης : 12 μήνες              Σύμβουλος                                               :  Χρήστος Γ. Βαρσάμης  

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο              Σύμβουλος                                               :  Δημήτριος Ι. Εφορακόπουλος  

των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων :              Σύμβουλος                                               :  Στυλιανός Άβλιχος 

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής : Δημήτριος Σούρμπης Α.Μ. ΣΟΕΛ 16891

Ελεγκτική εταιρία : PRICEWATERHOUSECOOPERS

Τύπος έκθεσης ελέγχου ορκωτού ελεγτή λογιστή : Με σύμφωνη γνώμη

Μέθοδος

Εταιρία Έδρα Συμμετοχή  Ενοποίησης

Unisystems Συστήματα Πληροφορικής ΑΕΕ Αθήνα Μητρική

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

ParkMobile Hellas A.E Αθήνα 40% Καθαρή θέση 

31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 5.921 5.636 5.848 5.581

Επενδύσεις σε ακίνητα 6.139 6.144 6.139 6.144 Κύκλος εργασιών 126.862              85.922                  121.647             80.671               

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 503 1.566 785 1.172 Μικτά κέρδη 5.712                  26.710                  4.956                 26.004               

Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία 5.755 2.977 6.122 3.983 Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (11.715)               5.564                    (12.236)              5.915                 

Αποθέματα 7.439 10.659 7.428 10.608 Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων (13.396)               5.176                    (14.183)              5.492                 

Απαιτήσεις από πελάτες 87.311 78.194 84.902 74.674 Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους (10.909)               3.331                    (11.485)              4.482                 

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 5.514 12.959 5.151 12.029 Κατανέμονται σε:

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση 905 13.113 905 13.113 Μετόχους Εταιρίας (10.899)               3.681                    (11.485)              4.482                 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 119.487 131.248 117.280 127.304 Μετόχους Μειοψηφίας (10)                      (350)                     -                     -                     

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €) (0,1492)               0,0780 (0,1573)              0,0949

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή - (σε €)

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών

αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (10.488)               7.618                    (11.304)              7.264                 

Μετοχικό κεφάλαιο 34.326 34.326 34.326 34.326

Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης 21.584 33.872 21.419 34.246

Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρίας (α) 55.910 68.198 55.745 68.572

Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) 359 322 - -

Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ)= (α)+(β) 56.269 68.520 55.745 68.572

Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 7.027 2.785 6.984 2.668

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 20.097 20.590 20.097 20.001

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρώσεις 36.094 39.353 34.454 36.063 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 63.218 62.728 61.535 58.732 Λειτουργικές δραστηριότητες
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 119.487 131.248 117.280 127.304 Αποτελέσματα προ φόρων                (13.396) 5.176                    (14.183)              5.492                 

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις                    1.227                     2.054                      932                   1.349 

Αναγνωρισθέντα έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων                     (416)                         (70)                    (416)                      (70)

Απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων                         -                             -                           -                           -   

Προβλέψεις                  12.395                    (1.453)                 12.379                 (1.453)

ΕΤΑΙΡΙΑ Συναλλαγματικές διαφορές                       (69)                           (7)                      (19)                        (5)

Έξοδα συναλλαγών καθαρής θέσης                         -                         (416)                         -                      (409)

31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007 Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας 147                     638                       780                                         488 

(Κέρδη)/ζημίες από πώληση πάγιων στοιχείων (3.217)                 (31)                       (3.184)                                     (29)

Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (1.1.2008 και 1.1.2007 αντίστοιχα) 68.520 49.471 68.572 48.469 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα                    2.399                        788                   2.375                      712 

Κέρδη/(ζημίες) χρήσεως μετά από φόρους (10.909)              3.331 (11.485)              4.482                     (930)                     6.679                 (1.336)                   6.075 

Αύξηση / (μείωση) μετοχικού εταιρικού κεφαλαίου -                     (314)                   -                     (307)                   

Διανεμηθέντα μερίσματα (1.342)                (1.271)                (1.342)                (1.271)                Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης

Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ’ ευθείας στην καθαρή θέση -                     17.303               -                     17.199               ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31.12.2008 και 31.12.2007 αντίστοιχα) 56.269 68.520 55.745 68.572 Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 2.317                  (1.212)                  2.277                 (1.226)                

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων                  (9.862)                  (12.643)               (11.066)               (11.921)

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)                (10.314)                     6.832                 (8.592)                   6.500 

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα                  (1.480)                       (788)                 (1.456)                    (712)

Καταβεβλημένος φόρος εισοδήματος                     (209)                       (517)                      (92)                    (517)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)                (20.478)                    (1.649)               (20.265)                 (1.801)

Επενδυτικές δραστηριότητες

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων (34)                      (3.624)                  (60)                     (3.624)                

Εισπράξεις από πωλήσεις  λοιπών επενδύσεων                         -                     10.022                         -                   10.022 

Αγορά  ενσώματων και άϋλων πάγιων στοιχείων                  (1.251)                    (2.767)                 (1.435)                 (2.744)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων πάγιων στοιχείων                  16.076                          35                 16.020                        34 

Τόκοι εισπραχθέντες                       142                        152                      133                      140 

Μερίσματα εισπραχθέντα                         23                          16                        23                        16 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)                  14.956                     3.834                 14.681                   3.844 

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Καθαρές ροές βραχυπρόθεσμων δανείων                     (493)                       (220)                        97                          1 

Εισπράξεις επιχορηγήσεων παγίων                         -                            52                         -                          52 

Μερίσματα πληρωθέντα                  (1.342)                    (1.305)                 (1.342)                 (1.305)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)                  (1.835)                    (1.473)                 (1.245)                 (1.252)

Καθαρή αύξηση /(μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα

και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ) 

                 (7.357)                        712                 (6.829)                      791 

Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα                       (10)                           (3)                          5                        (3)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 10.720 10.011 9.827 9.039

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 3.353 10.720 3.003 9.827

ΕΤΑΙΡΙΑ

23 Μάρτιος 2009

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Unisystems Συστήματα Πληροφορικής Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία. Συνιστούμε 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. - 1447/01ΝΤ/Β/86/331(08)

Καλλιθέα, 23 Μαρτίου 2009

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΜΙΛΟΣ

Από 1
η
 Ιανουαρίου έως Από 1

η
 Ιανουαρίου έως

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Από 1
η
 Ιανουαρίου έως Από 1

η
 Ιανουαρίου έως

Αλ. Πάντου 19-23, Καλλιθέα

Uni Systems Συστήματα Πληροφορικής Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία 

Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης από 1
η
 Ιανουαρίου 2008 έως 31

η
 Δεκεμβρίου 2008

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

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟY ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

(ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΔΟΜΗ ΟΜΙΛΟΥ

ΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ

 Ο Διευθυντής Οικονομικών &  

Διοικητικών Υπηρεσιών και Μέλος του  

Διοικητικού Συμβουλίου 

 
 
 
 
 

Στυλιανός Χ. Άβλιχος 

Α.Δ.Τ. Ξ 364521 

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0017862-Α' ΤΑΞΗΣ 

1. Στη χρήση 2007 (Δ’ τρίμηνο 2007), η Εταιρία συγχώνευσε με απορρόφηση τις Εταιρίες «ΝΤΙΣΙΖΙΟΝ Ολοκληρωμένα Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε.»  και το 

αποσχισμένο τμήμα λύσεων και επιχειρηματικών εφαρμογών πληροφορικής της Εταιρίας «Info-Quest  Α.Ε.Β.Ε.». Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει συγκρισιμότητα ανάμεσα στα 

κονδύλια της κατάστασης αποτελεσμάτων της χρήσης 2008 και της χρήσης 2007. 

2. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παγίων περιουσιακών  στοιχείων. 

3. Στην ολική ενοποίηση έχει περιληφθεί η εταιρία  " Uni-Nortel Τεχνολογίες Επικοινωνίας Α.Ε." με ποσοστό συμμετοχής 70%. 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 2008,  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. Η εταιρία «Οικονομικές Τεχνολογίες Α.Ε.» που περιλαμβανόταν στην ολική ενοποίηση έως την προηγούμενη χρήση δεν 

περιλήφθηκε στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις τις 31.12.2008 για τους λόγους που αναφέρονται στην Σημείωση 4 κατωτέρω (βλέπε και σημειώσεις 2.2, 7 & 9 

των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2008). 

4. Η εταιρία Οικονομικές Τεχνολογίες Α.Ε., η οποία περιλαμβάνονταν στην ενοποίηση έως την 31.12.2007 με ποσοστό 66,90% και στην οποία η Unisystems συμμετείχε 

από την 14η Μαρτίου 2008 με ποσοστό 100% (βλέπε Σημείωση 7), δεν περιλήφθηκε στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2008 λόγω της 

οριστικής εκκαθάρισης και διαγραφής της από το  Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών. Συγκεκριμένα, α) Με την από 30.4.2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 

μετόχων της Οικονομικές Τεχνολογίες Α.Ε. αποφασίστηκε η λύση της εταιρίας. Με την ίδια απόφαση η εταιρία τέθηκε σε εκκαθάριση και ορίστηκαν οι εκκαθαριστές β) 

Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις εκκαθάρισης εγκρίθηκαν με την από 19η Δεκεμβρίου 2008 απόφαση των εκκαθαριστών της εταιρίας, η οποία καταχωρήθηκε στο 

βιβλίο πρακτικών των εκκαθαριστών όπως σχετικά προβλέπεται γ) Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις εκκαθάρισης εγκρίθηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των 

Μετόχων την 24η Δεκεμβρίου 2008 δ) Με την υπ’ αριθμ. 184/16.1.2008 απόφαση της Νομαρχίας Αθηνών (Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιριών, Τμήμα Δ) η Οικονομικές 

Τεχνολογίες Α.Ε. διαγράφηκε οριστικά από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2008 περιλήφθηκαν μόνο 

τα αποτελέσματα της «Οικονομικές Τεχνολογίες Α.Ε.» για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 19η Δεκεμβρίου 2008 (κύκλος εργασιών 2008  € 238 χιλ. 2007 € 2.114 χιλ. , 

καθαρές ζημίες μετά από φόρους 2008 € 165 χιλ 2007 € 1.190 χιλ. ) 

5. Υπάρχουν ορισμένες δικαστικές υποθέσεις εταιριών του Ομίλου σχετικά με επίδικες απαιτήσεις έναντι τρίτων για τις οποίες η Διοίκηση εκτιμά ότι δεν αναμένεται να 

προκύψουν σημαντικές επιπλέον επιβαρύνσεις πέραν της σχηματισθείσας σχετικής προβλέψεως για επίδικες και επισφαλείς απαιτήσεις, η οποία ανερχόταν κατά την 

31.12.2008 στο ποσό των € 1.409 χιλ.. 

6. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρίας και των εταιριών του Ομίλου παρατίθενται στη σημείωση 30 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2008. Ο 

Όμιλος και η Εταιρία  έχουν διενεργήσει πρόβλεψη για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις συνολικού ποσού € 616 χιλ. και € 603 χιλ. αντίστοιχα.  

7. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31.12.2008 είναι : Όμιλος 531, Εταιρία 520, ενώ στις 31.12.2007 ήταν:  Όμιλος  549, Εταιρία 509. 

8. Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων του Ομίλου και της Εταιρίας κατά συνδεδεμένων μερών την 31.12.2008 ανέρχονται στο ποσό των € 1.776 χιλ. και € 1.776 χιλ. αντίστοιχα, 

ενώ των υποχρεώσεων στο ποσό των € 3.183 χιλ. και € 3.178 χιλ. αντίστοιχα. 

9. Οι πωλήσεις του Ομίλου και της Εταιρίας προς τα συνδεδεμένα μέρη την χρήση από 1η Ιανουρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2008 ανέρχονται σε € 1.687 χιλ. και σε € 1.763 

χιλ. αντίστοιχα ενώ οι αγορές σε € 30.586 χιλ. και σε € 31.487 χιλ. αντίστοιχα. 

10. Οι συνολικές αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης του Ομίλου και της Εταιρίας για την χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2008 

ανήλθαν σε € 1.094 χιλ. και € 965 χιλ. αντίστοιχα   

11. Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν με επιμερισμό των κερδών στο συνολικό σταθμισμένο αριθμό των μετοχών.  

12. Οι οικονομικές καταστάσεις της "Unisystems Συστήματα 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 31.12.2008 συμμετέχει στην Εταιρία με ποσοστό 100%. 

13. Με την από 11.6.2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της μητρικής εταιρίας "Unisystems Συστήματα Πληροφορικής ΑΕΕ"  παρασχέθηκε 

εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς κατά την 490η/31.10.2008 συνεδρίασή του ενέκρινε  την διαγραφή των μετοχών της Εταιρίας από το Χρηματιστήριο Αθηνών. 

14. Ορισμένα κονδύλια των αποτελεσμάτων της χρήσης 1.1-31.12.2007 αναμορφώθηκαν για να είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της χρήσης 2008,  όπως 

λεπτομερώς αναφέρεται στη σημείωση 33 των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 31ης  Δεκεμβρίου 2008. 
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Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

και Διευθύνων Σύμβουλος 
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