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SINGULARLOGIC BUSINESS SERVICES

ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
(ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ SINGULARLOGIC)

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 36240/01ΑΤ/Β/96/223(06)
Δ/ΝΣΗ: ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ & ΣΙΝΙΟΣΟΓΛΟΥ 142 34 Ν. ΙΩΝΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2010 μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2010

(Δημοσιευόμενα βάσει του Ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Δ.Π.Χ.Α.)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική θέση και τα αποτελέσματα της
SINGULARLOGIC BUSINESS SERVICES 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 μητρικής εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του Νόμιμου ελεγκτή.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε €
Αρμόδια Νομαρχία
ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΤ.ΑΘΗΝΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Δημήτριος Κάφαλης-Πpόεδρος
01/01- 31/12/10 01/01- 31/12/09
Νικόλαος Κοντόπουλος-Αντιπρόεδρος
Ίδια Κεφάλαια έναρξης χρήσεως
1.368.075
1.076.461
Γεώργιος Καραλής - Μέλος
(1/1/2010 και 1/1/2009 αντίστοιχα)
Περικλης Αργυρόπουλος-Μέλος
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους
(86.408)
281.953
Πέτρος Γιαννουλόπουλος-Μέλος
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο
Ημερομηνία Έγκρισης των ετήσιων
απ΄ευθείας στη καθαρή θέση
0
9.661
-------------------------- -------------------------οικονομικών καταστάσεων
22/03/2011
Ίδια Κεφάλαια λήξης χρήσης
Ορκωτός ελεγκτής λογιστικής
Δημήτριος Δουβρής Α.Μ.ΣΟΕΛ:33921 (31/12/2010 και 31/12/2009 αντίστοιχα)
1.281.667
1.368.075
================= =================
Ελεγκτική εταιρεία
GRANT THORNTON Α.Μ.ΣΟΕΛ: 127
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών
Με σύμφωνη γνώμη
Ποσά εκφρασμένα σε €
Διεύθυνση διαδικτύου
01/01- 31/12/10 01/01- 31/12/09
Μητρικής Εταιρείας
www.singularlogic.eu
Κύκλος Εργασιών
467.295
5.307.530
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Μικτά κέρδη / (ζημιές)
99.200
1.246.570
Ποσά εκφρασμένα σε €
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών
31/12/2010 31/12/2009 και επενδυτικών αποτελεσμάτων
23.302
330.659
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων
11.547
302.316
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
8.777
18.645 Κέρδη / (ζημιές) μετά φόρων (α)
(86.408)
281.953
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
13.169
20.552 Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους (β)
0
0
-------------------------- -------------------------Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
7.384
17.915 Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα
Αποθέματα
1.744
130.031 μετά από φόρους (α+β)
(86.408)
281.953
================= =================
Απαιτήσεις από πελάτες
825.662
3.838.000
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
502.548
378.792
40.553
364.441
-------------------------- -------------------------- επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1.359.285
4.403.936
================= ================= ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ - Ποσά εκφρασμένα σε €
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
2η Eναλλακτική: Έμμεση Μέθοδος
Μετοχικό κεφάλαιο
1.143.518
1.143.518
01/01- 31/12/10 01/01- 31/12/09
Λοιπά στοιχεία Καθαρής θέσης
138.149
224.557
-------------------------- -------------------------- Λειτουργικές δραστηριότητες
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α)
1.281.667
1.368.075 Κέρδη/Ζημίες προ φόρων
11.547
302.316
-------------------------- -------------------------Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
0
527.944 Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Προβλέψεις/Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
0
158.034 Αποσβέσεις
17.252
33.782
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
77.618
2.349.883
84.951
32.808
-------------------------- -------------------------- Προβλέψεις
Σύνολο Υποχρεώσεων (β)
77.618
3.035.861
(159.872)
0
-------------------------- -------------------------- Έσοδα από χρησιμοποίηση προβλ.προηγ.χρήσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Κέρδη /Ζημίες από πώληση/καταστροφή παγίων στοιχείων
0
0
& ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)
1.359.285
4.403.936 Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές)
================= =================
επενδυτικής δραστηριότητας
10.122
1.473
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
(769)
(1.583)
1. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και για τη χρήση 2009.
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
10.238
28.453
2. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παγίων της Εταιρείας.
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές
3. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που
ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας.
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
128.286
35.497
4. Στις ανωτέρω οκονομικές καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων και λοιπών
χρησιμοποιήθηκαν για να καταρτιστούν οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης λογαριασμών κυκλοφορούντος ενεργητικού
2.981.851
(346.348)
2009 προσαρμοσμένων με τις αναθεωρήσεις που επιτάσσουν τα Δ.Π.Χ.Α. Δεν Αύξηση/(μείωση) υποχρεώσεων
(2.280.135)
80.716
υπάρχουν μεταβολές στις λογιστικές μεθόδους ή στις λογιστικές εκτιμήσεις σε σχέση Μείον:
με την προηγούμενη χρήση. Δεν έχει γίνει διόρθωση λάθους και αναταξινομήσεις Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
(11.310)
(23.570)
κονδυλίων στις οικονομικές καταστάσεις κατά την τρέχουσα περίοδο.
Καταβεβλημένοι φόροι
(90.118)
(20.363)
-----------5. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας στο τέλος της τρέχουσας Σύνολο εισροών / (εκροών)
χρήσης ήταν 0 (2009:45)
από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
702.042
123.182
================= =================
6. Οι οικονομικές καταστάσεις της SINGULARLOGIC BUSINESS SERVICES AE Επενδυτικές δραστηριότητες
περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της SINGULARLOGIC Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων
A.E, η οποία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό 100% περιουσιακών στοιχείων
0
(37.210)
και έχει έδρα τη Νέα Ιωνία Αττικής.
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων
7. Η Εταιρεία είχε ως έσοδα από τη μητρική εταιρεία το ποσό των €21.869,ως έξοδα και άυλων παγίων στοιχείων
0
0
το ποσό των 161.501, απαιτήσεις €6.471 και υποχρέωση €49.178.
Αγορα χρηματοοικονομικων στοιχειων
8. Οι παροχές προς τη Διοίκηση ανέρχονται σε € 80.519 αποτελούμενες από :μισθούς στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
0
(1.040)
και έξοδα κοινωνικής ασφάλισης ποσού € 13.972 και αμοιβές συνεδριάσεων Τόκοι εισπραχθέντες
692
1.424
Διοικητικού Συμβουλίου ποσού €66.547
Μερίσματα εισπραχθέντα
0
767
-------------------------- -------------------------9. Κατά την λήξη της τρέχουσας περιόδου η εταιρεία δεν κατείχε μετοχές της μητρικής Σύνολο εισροών / (εκροών)
εταιρείας
από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
692
(36.058)
================= =================
10. Βάσει του Ν.3888/2010 η εταιρεία προέβη σε περαίωση των ανέλεγκτων χρήσεων
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
της 2007-2009. To ποσό του φόρου περαίωσης των χρήσεων ανήλθε σε €97.955
Εξοφλήσεις δανείων
(525.000)
0
-------------------------- -------------------------και επηρέασε ισόποσα τα αποτελέσματα χρήσης 2010.
Σύνολο εισροών / (εκροών)
11. Δεν έχει επέλθει διακοπή εκμετάλλευσης κλάδου
(525.000)
0
12. Οι ανωτέρω ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
================= =================
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
Συμβούλιο της εταιρείας την 22/03/2011.
και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)
177.734
87.123
13. Το εισόδημα που έχει καταχωρηθεί στη καθαρή θέση αναλύεται ως εξής:
================= =================
298.456
211.333
31/12/2010 31/ 12 /2009 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
-------------------------- -------------------------476.190
298.456
Αποθεματικό Stock Option
0
9.661 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου=================
=================
Ν. Ιωνία, 22/03/2011
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου

Δημήτριος Κάφαλης
A.Δ.Τ Σ565101/1997

Νικόλαος Κοντόπουλος
A.Δ.Τ ΑΒ 001315/2005

Αφροδίτη Πυργιωτάκη
Αρ.Αδείας Τάξη Α' 0004664

1703τύπος 2102724090

