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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ - Ποσά εκφρασμένα σε €
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2013 31.12.2012
Διαθέσιμα 23.324 82.407
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 234.874 188.170---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 258.198 270.577================= =================
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο 416.641 491.041
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων (167.803) (224.009)---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α) 248.838 267.032
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 9.360 3.545---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
Σύνολο Υποχρεώσεων (β) 9.360 3.545---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
& ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β) 258.198 270.577================= =================

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
1. Στις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που

χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης
που έληξε την 31.12.2012, προσαρμοσμένες με τις αναθεωρήσεις που επιτάσσουν
τα ΔΠΧΑ για τις χρήσεις που άρχισαν την 1η Ιανουαρίου 2013. Δεν υπάρχουν
μεταβολές στις λογιστικές μεθόδους και εκτιμήσεις της διοίκησης σε σχέση με την
προηγούμενη χρήση. Δεν έχει γίνει διόρθωση λάθους ή αναταξινόμηση κονδυλίων
στις οικονομικές καταστάσεις κατά την τρέχουσα χρήση. 

2. Οι οικονομικές καταστάσεις της GREEK INFORMATION TECHNOLOGY HOLDINGS
AE περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της
SINGULARLOGIC A.E.  η οποία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με
ποσοστό 100%  άμεσα (ενοποίηση με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης) και έχει
έδρα τη Ν. Ιωνία.

3. Στη σημείωση 8.13 των Οικονομικών Καταστάσεων γίνεται αναφορά στις ανέλεγκτες
φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας.

4. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών
ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην
οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας για τις οποίες δεν έχουν ληφθεί
οι απαιτούμενες προβλέψεις.

5. Ο Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού την 31/12/2013 ήταν 0 ( 31/12/2012:0).
6. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της

διαχειριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της
Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της
με τα συνδεδεμένα κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 προς αυτήν μέρη, έχουν ως εξής: 
Συνδεδεμένο μέρος Έξοδα Υποχρεώσεις Απαιτήσεις     
Μητρική Εταιρία 7.972 3.077 -
Θυγατρική - - 234.050

7. Κατά τη λήξη της τρέχουσας χρήσης η Εταιρεία δεν κατείχε μετοχές της μητρικής
εταιρείας.

8. Η εταιρεία βασιζόμενη στο ΔΛΠ 27 παρ.10, σύμφωνα με το οποίο η μητρική
εταιρεία δεν έχει υποχρέωση να δημοσιεύσει ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής
Θέσης όταν συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις έχει επιλέξει την χρήση της
απαλλαγής από την ενοποίηση κατά την 31/12/2013 και 31/12/2012 .

9. Δεν έχει επέλθει διακοπή εκμετάλλευσης κλάδου. 

GREEK INFORMATION TECHNOLOGY HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ SINGULARLOGIC)

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 57276/01ΑΤ/Β/04/279
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η Δεκεμβρίου 2013

(Δημοσιευμένα βάσει του Ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΠΧΑ) 
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 www.greekinformationtechnology.gr, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του Νόμιμου ελεγκτή.
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ΣΤΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
Ποσά εκφρασμένα σε €

01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012
Κύκλος εργασιών 0 0
Μικτά κέρδη/(ζημιές) 0 0
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσμάτων (19.360) (23.816)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (17.701) (22.404)

Κέρδη μετά από φόρους (α) (18.194) (22.404)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β) 0 0---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
μετά από φόρους (α+β) (18.194) (22.404)================= =================
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (19.360) (23.816)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ - Ποσά εκφρασμένα σε €
2η Εναλλακτική: Έμμεση Μέθοδος

01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων 
από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (18.194) (22.404)
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Φόρο 493 0
Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα (1.710) (1.490)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 51 77
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές 
λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται 
με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
(Αύξηση)/μείωση απαιτήσεων (46.704) 149.891
Αύξηση/(μείωση) υποχρεώσεων 5.814 (51.099)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (51) (77)
Καταβεβλημένοι φόροι (493) 0---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
Σύνολο εισροών /(εκροών) 
από λειτουργικές δραστηριότητες(α) (60.793) 74.899================= =================
Επενδυτικές δραστηριότητες
Τόκοι εισπραχθέντες 1.710 1.341---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
Σύνολο εισροών /(εκροών) 
από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 1.710 1.341================= =================
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου 0 0---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
Σύνολο εισροών / (εκροών) 
από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 0 0================= =================
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά 
διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ) (59.083) 76.240================= =================
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 82.407 6.168---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 23.324 82.407================= =================

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε €

31.12.2013 31.12.2012
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης 
(1/1/2013 και 1/1/2012 αντίστοιχα) 267.032 289.435
Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου σε μετόχους 0 0
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους (18.194) (22.404)---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης 
(31/12/2013 και 31/12/2012 αντίστοιχα) 248.838 267.032================= =================

Ν. Ιωνία, 28 Μαρτίου 2014
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
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