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GREEK INFORMATION TECHNOLOGY HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ SINGULARLOGIC)
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 57276/01ΑΤ/Β/04/279

Δ/ΝΣΗ: ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ & ΣΙΝΙΟΣΟΓΛΟΥ 142 34 Ν.ΙΩΝΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η Δεκεμβρίου 2009

(Δημοσιευμένα βάσει του Ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική θέση και τα αποτελέσματα της GREEK
INFORMATION TECHNOLOGY HOLDINGS A.Ε. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να
ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του Νόμιμου ελεγκτή.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
(Ποσά εκφρασμένα σε €)
Αρμόδια Νομαρχία:
ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΤ. ΤΟΜΕΑΣ
Λειτουργικές δραστηριότητες
01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008
Δ/νση διαδικτύου Μητρικής Εταιρείας: www.singularlogic.eu
Κέρδη προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 15.132
(993.559)
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Μαρίκα Λάμπρου - Πρόεδρος
Νικόλαος Κοντόπουλος - Αντιπρόεδρος Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές)
Περικλής Αργυρόπουλος - Μέλος
επενδυτικής δραστηριότητας
0
(994.127)
Δημήτριος Κάφαλης - Μέλος
Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
(33.509)
(228.899)
Ημερομηνία έγκρισης των
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
15
4.161
ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 26 Μαρτίου 2010
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές
Νόμιμος Ελεγκτής:
Ιωάννης Λέος Α.Μ ΣΟΕΛ: 24881
λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή
Ελεγκτική εταιρία:
GRANT THORNTON Α.Μ ΣΟΕΛ: 127
που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτή:
Με σύμφωνη γνώμη
(192.738)
234.307
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €) Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
Μείωση / (αύξηση) υποχρεώσεων
55.945
(1.515)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
31.12.2009
31.12.2008
Μείον:
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
26.957
30.740
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
(15)
(4.161)
Διαθέσιμα
1.196.776
1.580.801
Καταβεβλημένοι φόροι
(262.365)
(15.386)
-------------------------- -------------------------Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
271.703
78.965
-------------------------- -------------------------- Σύνολο εισροών / (εκροών)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1.495.436
1.690.507
================= ================= από λειτουργικές δραστηριότητες
(417.534)
(1.998.611)
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Επενδυτικές δραστηριότητες
Μετοχικό κεφάλαιο
2.633.429
2.633.429 Απόκτηση/Πώληση θυγατρικών, συγγενών,
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων
(1.193.938)
(1.205.287)
0
21.799.337
-------------------------- -------------------------- κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α)
1.439.491
1.428.142 Τόκοι εισπραχθέντες
33.509
222.149
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
55.946
262.365
-------------------------- -------------------------- Μερίσματα εισπραχθέντα
-----------Σύνολο υποχρεώσεων (β)
55.946
262.365
-------------------------- -------------------------- Σύνολο εισροών / (εκροών)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
33.509
22.021.486
& ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)
1.495.436
1.690.507
================= ================= Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Μείωση/επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου
0 (21.526.471)
ΣΤΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
-------------------------- -------------------------Σύνολο εισροών / (εκροών)
(Ποσά εκφρασμένα σε €)
από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
0 (21.526.471)
01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά
Κύκλος εργασιών
0
0
διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ) (384.025)
(1.504.164)
Μικτά κέρδη
0
0
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών
έναρξης χρήσης
1.580.801
3.084.965
και επενδυτικών αποτελεσμάτων
(18.362)
(2.212.424)
-------------------------- -------------------------Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων
15.132
(993.559) Ταμειακά διαθέσιμα και
1.196.776
1.580.801
Μείον φόροι
(3.783)
(245.976) ισοδύναμα λήξης χρήσης
================= =================
Κέρδη μετά από φόρους (Α)
11.348
(1.239.535)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
0
0
(Ποσά εκφρασμένα σε €)
-------------------------- -------------------------Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008
μετά από φόρους (Α)+(Β)
11.348
(1.239.535)
================= ================= Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσης
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών,
(1/1/2009 και 1/1/2008 αντίστοιχα)
1.428.142
33.302.675
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
(18.362)
(2.212.424) Μείωση μετοχικού κεφαλαίου
0 (21.526.471)
Αποθεματικά εύλογης αξίας από πώληση συμμετοχής
0
(9.095.167)
Πρόσθετα Στοιχεία και πληροφορίες:
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
0
(13.359)
1. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2006.
(1.239.535)
2. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους ----------------11.348
---------- -------------------------3. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσης
διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική (31/12/2009 και 31/12/2008 αντίστοιχα)
1.439.491
1.428.142
================= =================
λειτουργία της Εταιρείας.
4. Στις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που
Ν. Ιωνία 26 Μαρτίου 2010
χρησιμοποιήθηκαν για να καταρτιστούν οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2008
προσαρμοσμένων με τις αναθεωρήσεις που επιτάσσουν τα Δ.Π.Χ.Α. Συγκεκριμένα, η
εταιρεία προέβη σε υιοθέτηση του αναθεωρημένου Δ.Λ.Π. 1 "Παρουσίαση Οικονομικών
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
Καταστάσεων". Η εφαρμογή του ανωτέρω προτύπου συνιστά αναδρομική εφαρμογή μιας
λογιστικής πολιτικής η οποία δεν διαφοροποιεί ουσιωδώς τις οικονομικές καταστάσεις
των προηγούμενων χρήσεων και ως εκ τούτου έχει παραληφθεί η δημοσίευση τρίτης
συγκριτικής στήλης στην Κατάσταση Οικονομικής θέσης. Δεν υπάρχουν μεταβολές στις
λογιστικές μεθόδους ή στις λογιστικές εκτιμήσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
ΜΑΡΙΚΑ ΛΑΜΠΡΟΥ
Δεν έχει γίνει διόρθωση λάθους και αναταξινομήσεις κονδυλίων στις οικονομικές
A.Δ.Τ.: ΑΕ 069961
καταστάσεις κατά την τρέχουσα περίοδο.
5. Η Εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό.
6. Η εταιρεία είχε από τη μητρική ως έξοδα ποσό € 2.177,70 και υποχρέωση € 1.167,60.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
7. Οι οικονομικές καταστάσεις της GREEK INFORMATION TECHNOLOGY HOLDINGS AE
περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της SINGULARLOGIC S.A η
οποία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό 99,20% και έχει έδρα
τη Ν. Ιωνία.
8. Κατά τη λήξη της τρέχουσας περιόδου η εταιρεία δεν κατείχε μετοχές της μητρικής
εταιρείας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΥΡΓΙΩΤΑΚΗ
9. Η εταιρεία βασιζόμενη στο άρθρο 92 και 93 του Κ.Ν 2190/1920 δεν έχει υποχρέωση να
A.Δ.Τ.: ΑΒ 001315
ΑΡ. ΑΔ. Α΄ ΤΑΞΗΣ 4664
δημοσιεύει ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.
3939τύπος 2102724090

