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SINGULARLOGIC

ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 68431/01ΑΤ/Β/09/268
Δ/ΝΣΗ: ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ & ΣΙΝΙΟΣΟΓΛΟΥ 142 34 Ν. ΙΩΝΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 24 Ιουλίου 2009 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.A.)
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 ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε
οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας www.singularlogic.eu, όπου αναρτώνται οι οικονομικές
καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του Νόμιμου ελεγκτή.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Ημερομηνία Έγκρισης των ετήσιων
Αρμόδια Νομαρχία:
ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΤ. ΤΟΜΕΑΣ
οικονομικών καταστάσεων:
22/03/2011
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας:
www.singularlogic.eu
Νόμιμος Ελεγκτής:
Μανώλης Μιχαλιός Α.Μ ΣΟΕΛ: 25131
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:
Iωάννης ΚαρακαδάςΕλεγκτική εταιρεία:
GRANT THORNTON Α.Μ ΣΟΕΛ: 127
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
Με σύμφωνη Γνώμη
Διονύσιος Μαλαματίνας-Αντιπρόεδρος Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτή:
Κλειτσάκης Κων/νος - Μέλος
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη,
ποσά εκφρασμένα σε €) 2η Εναλλακτική: Έμμεση Μέθοδος
Christophe Vivien - Mέλος
Γεώργιος Ευστρατιάδης - Μέλος
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Φώτιος Καρατζένης - Μέλος
Λειτουργικές δραστηριότητες
24.07.09-31.12.10 24.07.09-31.12.10
Μιλτιάδης Κορνάρος - Μέλος
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων
8.439.099
5.060.033
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Αποσβέσεις
5.454.849
2.027.782
(ενοποιημένα και μη, ποσά εκφρασμένα σε €)
2.450.037
1.025.170
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Προβλέψεις
(718.751)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
24.07.09-31.12.10 24.07.09-31.12.10 Έσοδα από χρησιμοποίηση προβλ. προηγ. χρήσεων (1.948.342)
0
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
1.932.090
1.061.666 (Κέρδη)/Ζημίες από καταστροφή ενσώματων παγίων στοιχείων 254.113
(204)
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
50.910.319
49.882.465 (Κέρδη)/Ζημίες από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων (12.353)
(Κέρδη)/Ζημίες εύλογης αξίας παραγώγων
1.077.887
368.661
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
59.239.390
65.414.883
Ζημιές εύλογης αξίας άλλων χρηματοοικονομικών
Αποθέματα
1.537.167
1.063.156
στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
14.663
0
Απαιτήσεις από πελάτες
47.312.620
40.489.955
Πιστωτικοί τόκοι
(801.076)
(106.011)
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
52.019.578
31.426.132
5.805.192
4.296.360
-------------------------- -------------------------- Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
212.951.164 189.338.257
0
(104.525)
================= ================= Έσοδα από μερίσματα
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μερίδιο αποτελέσματος σε συνδεδεμένες εταιρείες
46.531
0
Μετοχικό κεφάλαιο
8.900.000
8.900.000 Συναλλαγματικές διαφορές
35.488
(57.348)
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Kεφαλαίων
77.696.538
75.362.786
-------------------------- -------------------------- Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές
λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Ιδιοκτητών εταιρείας (α)
86.596.538
84.262.786 με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
664.812
336.014
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β)
1.560.095
- Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
-------------------------- -------------------------- Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
4.222.708
5.234.990
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)
88.156.633
84.262.786
401.331
Μακροοπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
52.656.025
47.100.000 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (7.604.380)
Προβλέψεις /Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
16.340.230
13.999.386 Μείον:
(4.181.163)
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
55.798.276
43.976.085 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (5.947.834)
-------------------------- -------------------------- Καταβεβλημένοι φόροι
(2.000.244)
(63.727)
-------------------------- -------------------------Σύνολο Υποχρεώσεων (δ)
124.794.531 105.075.471
-------------------------- -------------------------- Σύνολο εισροών / (εκροών)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
10.151.149
13.518.613
================= =================
ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)
212.951.164 189.338.257
================= ================= Επενδυτικές δραστηριότητες
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων
(ενοποιημένα και μη, ποσά εκφρασμένα σε €)
περιουσιακών στοιχείων
(7.070.169)
(2.443.760)
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων
56.817
0
24.07.09-31.12.10 24.07.09-31.12.10 και άυλων παγίων στοιχείων
(1.112)
0
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσεως
- Αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
79.447.001
79.447.001 Διακανονισμός Παραγώγων
Χρηματοοικονομικών Στοιχείων
(826.550)
(348.192)
Μη ελέγχουσες συμμετοχές
από εξαγορά Ομίλου SINGULARLOGIC
1.354.608
- Μείωση Μετ. Κεφ. θυγατρικής εταιρείας
(8.798)
1.090.759
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
7.355.022
4.815.785 με επιστροφή μετρητών
-------------------------- -------------------------- Συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής
0
(100.000)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσης
88.156.633
84.262.786
================= ================= Αγορά θυγατρικών
(134.216.045) (134.216.045)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Εισπράξεις επιχορηγήσεων
1.711.241
584.394
Τόκοι εισπραχθέντες
641.120
73.454
(ενοποιημένα και μη, ποσά εκφρασμένα σε €)
0
94.073
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μερίσματα εισπραχθέντα
-------------------------- -------------------------24.07.09-31.12.10 24.07.09-31.12.10 Σύνολο εισροών / (εκροών)
(139.713.495) (135.265.317)
Κύκλος Εργασιών
125.481.385
38.771.900 από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
================= =================
Μικτά κέρδη / (ζημιές)
38.443.288
13.339.641 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Έκδοση κοινών μετοχών
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών
79.447.001
79.447.001
και επενδυτικών αποτελεσμάτων
14.592.408
9.454.028 (μείον έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου)
(87.553)
0
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων
8.439.099
5.060.033 Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της μητρικής
Κέρδη / (ζημιές) μετά φόρων (α)
7.035.164
4.579.513 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 135.614.355 119.598.804
Εξοφλήσεις δανείων
(98.320.786) (86.483.804)
Κατανέμονται σε:
-------------------------- -------------------------Ιδιοκτήτες μητρικής
6.829.678
4.579.513 Σύνολο εισροών / (εκροών)
116.653.017 112.562.001
Δικαιώματα μειοψηφίας
205.486
- από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
================= =================
Λοιπά Συνολικά έσοδα μετά από φόρους (β)
319.859
236.272 Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά
διαθέσιμα και ισοδύναμα
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
(12.909.328)
(9.184.703)
μετά από φόρους (α)+(β)
7.355.022
4.815.785 περιόδου (α)+(β)+(γ)
================= =================
Κατανέμονται σε:
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Ιδιοκτήτες μητρικής
7.149.536
4.815.785 στην αρχή της περιόδου
Δικαιώματα μειοψηφίας
205.486
- Ταμειακά διαθέσιμα Εξαγοραζόμενου Ομίλου
35.394.545
21.232.249
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά σε €
0,7674
0,5146 Ταμειακά διαθέσιμα απορροφηθείσας εταιρείας
-------------------------- -------------------------Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και
Ταμειακά διαθέσιμα και
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 20.047.257
11.481.810 ισοδύναμα λήξης περιόδου
22.485.217
12.047.546
================= =================
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
O ΟΜΙΛΟΣ H ETAIΡΕΙΑ
1. Οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας αφορούν στην πρώτη υπερδωδεκάμηνη
Έσοδα
16.893.979
6.236.911
χρήση και συγκεκριμένα από 24/07/2009-31/12/2010. Με την από 21/12/2009
Έξοδα
204.855
229.174
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και με την απόκτηση του
Aπαιτήσεις
4.894.692
7.635.239
συνόλου (100%) των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της SINGULARLOGIC SA
Υποχρεώσεις
103.996
806.530
από την MIG TECHNOLOGY HOLDINGS Α.Ε., (i) αποφασίστηκε η συγχώνευση της
Συνναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών στελεχών 3.856.368
777.102
SINGULARLOGIC SA να πραγματοποιηθεί δια απορροφήσεως αυτής από την MIG
Απαιτήσεις από διεθυντικά στελέχη
TECHNOLOGY HOLDINGS σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 78 και 69-77α
& μέλη της διοίκησης
0
0
του Κ.Ν. 2190/20 καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972, (ii)
Υποχρεώσεις προς τα διεθυντικά στελέχη
εγκρίθηκε σχετικό Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης. H συγχώνευση ολοκληρώθηκε
& μέλη της διοίκησης
0
0
την 16/06/2010 με την υπ.αρ.ΕΜ-9195/10 απόφαση της Νομαρχίας Αθηνών και 9. Οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου SINGULARLOGIC περιλαμβάνονται στις
ταυτόχρονα τροποποιήθηκε ο σκοπός της εταιρείας και η επωνυμία της εταιρείας σε
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΜARFIN INVESTMENT GROUP
SINGULARLOGIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ, η οποία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας άμεσα,
με ποσοστό 63,20% (ενοποίηση με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης) και έχει έδρα
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και με διακριτικό τίτλο «SINGULARLOGIC AE».
το Αμαρούσιο Αττικής.
2. Στη σημείωση 14.38 των σημειώσεων των Οικονομικών Καταστάσεων γίνεται
10. H SINGULARLOGIC AE (πρώην ΜΙG TECHNOLOGY HOLDINGS AE) προέβη στη
αναφορά στις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Ομίλου.
σύναψη ομολογιακού δανείου ύψους € 60.000.000 για την αποπληρωμή
3. Στη σημείωση 12 γίνεται αναφορά στη δομή του Ομίλου, την επωνυμία των
βραχυπρόθεσμου δανείου που είχε εκδοθεί τον Αύγουστο 2009 για τη
ενοποιούμενων εταιρειών, το είδος και το ποσοστό συμμετοχής, καθώς και στη
χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης.
μέθοδο ενοποίησης που έχει χρησιμοποιηθεί. Επίσης γίνεται αναφορά στο γεγονός
11. Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους ανέρχονται σε €319.859 για τον
οτι στην ενοποίηση δεν περιλαμβάνονται οι εταιρείες: DPS EΠΕ, η Κοινοπραξία
‘Ομιλο και αφορούν αποθεματικό αντιστάθμισης ταμειακών ροών €388.117 μείον
VELVET, η ΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ, η MODULAR AE, η ΒUSINESS LOGIC AE
την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση € (66.359) από την μητρική πλέον
και η θυγατρική της ΗELPDESK AE,η ΑUTOMATION DYNAMICS AE καθώς και η
συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής οικονομικών καταστάσεων θυγατρικών
CHERRY AE-έμμεση συμμετοχή της GIT HOLDINGS AE.Οι ανωτέρω εταιρείες είναι
εξωτερικού € (1.900).
είτε αδρανείς είτε έχουν τεθεί σε εκκαθάριση.
12. Ο Όμιλος έχει σχηματίσει σωρευτικές προβλέψεις για πρόβλεψη αποζημίωσης
4. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παγίων της Εταιρίας και του Ομίλου.
προσωπικού € 3.147.210 και λοιπές προβλέψεις € 1.130.413 από τις οποίες ποσό
€379.151 αφορά σε προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις. Τα ποσά για
5. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών
την εταιρεία ανέρχονται αντίστοιχα σε € 2.199.492 και € 713.229 από τις οποίες
ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην
ποσό € 329.151 αφορά σε προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις.
οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας και του Ομίλου για τις οποίες δεν
13. Βάσει του Ν. 3845/2010 επιβλήθηκε έκτακτη εισφορά επί των κερδών της χρήσης
έχουν ληφθεί οι απαιτούμενες προβλέψεις.
2009 συνολικού ποσού για τον Όμιλο € 819.457 και για την απορροφηθείσα
6. Στις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές
εταιρεία SINGULARLOGIC S.A. ποσού € 621.626 και ως εκ τούτου επηρεάστηκαν
προσαρμοσμένες με τις αναθεωρήσεις που επιτάσσουν τα ΔΠΧΑ.
ισόποσα τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας αντίστοιχα. Στην περίοδο
7. Ο Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού την 31/12/2010 ήταν στην εταιρεία 512
24/07/2009 - 31/12/2010 οι θυγατρικές εταιρείες προέβησαν σε περαίωση των
άτομα και στον Όμιλο 750 άτομα.
ανέλεγκτων χρήσεων τους μέχρι το 2009 βάσει του Ν.3888/2010 και ως εκ τούτου
8. Ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης
επηρεάστηκε το αποτέλεσμα του Ομίλου κατά €297.687.
και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας και του Ομίλου 14. Κατά τη λήξη της τρέχουσας περιόδου η εταιρεία, οι θυγατρικές και οι συγγενείς
στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα
τους δεν κατείχαν μετοχές της μητρικής εταιρείας.
συνδεδεμένα κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 προς αυτήν μέρη, είναι ως εξής:
15. Δεν έχει επέλθει διακοπή εκμετάλλευσης κλάδου ή εταιρείας.
Ν. Ιωνία, 22/03/2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΔΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 594598

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ
Α.Δ.Τ. Ξ 032095

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 001315

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΥΡΓΙΩΤΑΚΗ
Α.Δ.Τ. Χ 046755 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε Α' ΤΑΞΗΣ 0004664

