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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην εργασία παρουσιάζεται η λογιστική και η χρηματοοικονομική παρακολούθηση 

της εταιρείας SINGULARLOGIC η οποία έχοντας καταλάβει τις πρώτες θέσεις στον 

τομέα του λογισμικού υπολογιστών και των καινοτόμων προϊόντων πληροφορικής, 

επεκτείνεται και στο εξωτερικό, δημιουργώντας τον όμιλο SINGULARLOGIC. 

Καταδεικνύεται η  προσπάθεια το ομίλου να αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση και 

ταυτόχρονα να καλύψει τους πελάτες της μέσα από νέα προγράμματα αλλά και την 

εισαγωγή της σε εξειδικευμένες δραστηριότητες που προσφέρουν λύσεις σε ιδιαίτερα 

προβλήματα και καλύπτουν ευρύ φάσμα του Ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα αλλά 

και του Δημόσιου τομέα. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στην εργασία παρουσιάζεται η οικονομική παρακολούθηση μιας εταιρεία – ομίλου με 

την έννοια της πολυεθνικής εταιρείας, οι υποχρεώσεις της στην παρακολούθηση των 

οικονομικών αποτελεσμάτων και οικονομική της θέση. 

 

Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται η έννοια της οικονομικής οντότητας (επιχείρησης) οι 

νομικές μορφές που υπάρχουν στην Ελλάδα και το φορολογικό και λογιστικό καθεστώς 

που υπόκεινται ανάλογα με το μέγεθος τους, την νομική τους μορφή και την 

δραστηριότητα τους. 

 

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα Ελληνικά Λογιστικά πρότυπα και τα Διεθνή 

Λογιστικά πρότυπα και πότε αυτά χρησιμοποιούνται. 

 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο όμιλος της SINGULALOCIC με πληροφορίες για 

το αντικείμενο και τις δραστηριότητες του. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η οργάνωση των λογιστηρίων στις επιχειρήσεις, 

η σημασία της λογιστικής παρακολούθησης και αναλύονται οι πολιτικές λογιστικής 

παρακολούθησης του ομίλου. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι οικονομικές καταστάσεις και πληροφορίες 

από την ετήσια οικονομική έκθεση του Ομίλου προς τους μετόχους. 

 

Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η στρατηγική ανάλυση της επιχείρησης για το 

εσωτερικό και εξωτερικό οικονομικό περιβάλλον. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Οικονομική  οντο τήτα ( επιχει ρήσή) 

 

1.1 Εισαγωγή 

 

Για την δημιουργία (έναρξη) μιας οικονομικής οντότητας (επιχείρησης), απαιτείται η 

σύμπραξη 2 φυσικών προσώπων (ατόμων) ή σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης 

(ενός) που έχουν σαν σκοπό την παραγωγή και πώληση αγαθών και υπηρεσιών στην 

αγορά (σε άλλους ανθρώπους ή σε άλλες επιχειρήσεις) με χρηματικό αντίτιμο και ο 

σκοπός είναι η επίτευξη κέρδους. Η επιχείρηση είναι αυτοτελής οικονομική οντότητα, 

έχει δική του περιουσία,  πόρους (χρηματικούς, υλικούς  και ανθρώπινους) όπου σε ένα 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, παράγει, η προμηθεύεται και ύστερα μεταπωλεί 

διάφορα αγαθά και υπηρεσίες για να ικανοποιήσει τις ανάγκες ανθρώπων η να επιλύσει 

προβλήματα. Ο συνδυασμός της διάθεσης αυτών των αγαθών/υπηρεσιών με ένα 

εύλογο και νόμιμο επιχειρηματικό κέρδος, ονομάζεται επιχειρηματικότητα. (Τουρνά, 

2015). 

 

 

1.2 Οικονομική οντότητα. 

 

Οι κατηγοριοποίηση των διαφορετικών εταιρικών μορφών, ορίζεται με τον 

προσδιορισμό των χαρακτηριστικών τους, όπως το ιδιοκτησιακό καθεστώς ή και το 

μέγεθος της επιχείρησης αν και η επίσημη κατηγοριοποίηση ορίζεται από την νομική 

μορφή μιας επιχείρησης. (Ρόκας, 2012).   

 

Τα χαρακτηριστικά μιας επιχείρησης είναι: 

 

Είναι ανεξάρτητη οικονομική, οργανωτική, διοικητική, νομική και λογιστική 

οντότητα. 

 

Διαθέτει δική της περιουσία η οποία (εκτός των ατομικών επιχειρήσεων) είναι 

ξεχωριστή από την περιουσία του φορέα της (επιχειρηματία).  

 

Παράγει και προμηθεύεται αγαθά και υπηρεσίες τα οποία στην συνέχεια τα διαθέτει 
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στην αγορά.  

 

Αποβλέπει στη μεγιστοποίηση του κέρδους της επιχείρησης (με νόμιμο τρόπο), το 

οποίο κέρδος θα αποτελέσει την περιουσία του φορέα της. (Τουρνά, 2015). 

 

Οι επιχειρήσεις χωρίζονται σε δύο κύριες κατηγορίες : 

 

 Ατομικές επιχειρήσεις και οι  

 

 Εταιρικές επιχειρήσεις.  

 

Οι Εταιρικές επιχειρήσεις (εταιρίες) χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες : 

 

 Προσωπικές (Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες, Αφανείς-Συμμετοχικές),  

 Κεφαλαιουχικές (Ανώνυμες) και  

 Μικτές (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ιδιωτική Κεφαλαιουχική 

Εταιρεία) 

 

Διάγραμμα 1. Επιχειρήσεις ανά νομική μορφή στην Ελλάδα  2016 

 

 

 

(πηγή: ΥΠΟΙΚ – επεξεργασία συγραφέα) 

8161

10292

1206

2418
2022

260 168 1046 539 842 233 448 95 100

ΕΝ
Α

Ρ
ΞΗ

Κ
Λ

ΕΙ
ΣΙ

Μ
Ο

ΕΝ
Α

Ρ
ΞΗ

Κ
Λ

ΕΙ
ΣΙ

Μ
Ο

ΕΝ
Α

Ρ
ΞΗ

Κ
Λ

ΕΙ
ΣΙ

Μ
Ο

ΕΝ
Α

Ρ
ΞΗ

Κ
Λ

ΕΙ
ΣΙ

Μ
Ο

ΕΝ
Α

Ρ
ΞΗ

Κ
Λ

ΕΙ
ΣΙ

Μ
Ο

ΕΝ
Α

Ρ
ΞΗ

Κ
Λ

ΕΙ
ΣΙ

Μ
Ο

ΕΝ
Α

Ρ
ΞΗ

Κ
Λ

ΕΙ
ΣΙ

Μ
Ο

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΕ ΙΚΕ ΕΠΕ ΕΕ ΑΕ ΛΟΙΠΕΣ



3 
 

Βασικές λειτουργίες μιας επιχείρησης είναι: (Porter, 1985). 

 

1. Λειτουργία διαχείρισης αποθεμάτων–αγορών (inbound logistics)  

 

2. Λειτουργία παραγωγής (οperations)  

 

3. Λειτουργία διαχείρισης έτοιμων προϊόντων προς πώληση (outbound 

logistics)  

 

4. Λειτουργία marketing και πωλήσεων (marketing and sales)  

 

5. Λειτουργία προσφοράς υπηρεσιών μετά την πώληση (after– sales service) 

 

 

1.3  Νομική μορφή επιχειρήσεων 

 

Οι επιχειρήσεις (εκτός από τις ατομικές) σαν οικονομικές οντότητες επίσης, έχουν σαν 

κύριο χαρακτηριστικό την υποχρέωση της δημοσιοποίησης και της ενημέρωσης των 

εταίρων τους και των μετόχων τους για την οικονομική πορεία της επιχείρησης, τις 

ενέργειες και τις προβλέψεις, ενώ συντάσσουν ανάλογες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις προς ενημέρωσης τους. Ειδικά στις Ανώνυμες μετοχικές εταιρείες 

υπάρχουν υποχρεωτικοί κανόνες σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα), ενώ αν οι επιχειρήσεις είναι 

πολυεθνικές, ή έχουν θυγατρικές ή υποκαταστήματα στην αλλοδαπή, ή είναι 

εισηγμένες στο Χρηματιστήριο αξιών υποχρεούνται να ακολουθούν τα Δ.Λ.Π. (Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα) και να συντάσσουν τους Ισολογισμούς χρήσεως τους σύμφωνα 

με αυτά. 1 

 

Καθώς οι επιχειρήσεις (εκτός από την ατομική και την Μ.Ι.Κ.Ε. – Μονοπρόσωπη 

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία) που έχουν την δυνατότητα να αποτελούνται από 

                                                      
1 https://www.e-nomothesia.gr/kat-epikheireseis/nomos-4442-2016-fek-230a-7-12-2016.html 

Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις. 

(Πρόσβαση 22.02.2018) 

https://www.e-nomothesia.gr/kat-epikheireseis/nomos-4442-2016-fek-230a-7-12-2016.html
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ένα πρόσωπο,  αποτελούν ενώσεις προσώπων ανήκουν σε δύο (2) βασικές κατηγορίες,  

εταιρία του αστικού κώδικα και το σωματείο. Μεταξύ τους διαφέρουν ουσιωδών 

κυρίως ως προς το πραγματικό γεγονός του αριθμού των μελών που έχει καθεμία κατά 

την τυπική της μορφή. Η εταιρία του Αστικού Κώδικα,  αποτελείται από κλειστό 

(ορισμένο) αριθμό μελών (εκτός αν έχει οριστεί διαφορετικά στην ιδρυτική σύμβαση της) 

και επιδιώκει εταιρικό σκοπό (κατά κανόνα κερδοσκοπικός). Αντίθετα το σωματείο 

είναι πολυμελής ένωση προσώπων ανοιχτού τύπου όπου η κύρια  επιδίωξη του 

σωματείου (είναι πάντα μη κερδοσκοπική), και η διοίκηση του για να αποφευχθεί η 

πολυπραγμοσύνη, έχει ανατεθεί αποκλειστικά σε ολιγομελές, ευέλικτο όργανο 

διοίκησης, ενώ τα μέλη του εκφράζουν τη βούλησή τους περιοδικά και μόνο στη 

συνέλευση. (Ρόκας, 2012).   

 

Στις δύο αυτές κατηγορίες ενώσεων προσώπων εντάσσονται από πλευράς δομής όλες 

οι άλλες εταιρίες που αναγνωρίζονται από την έννομη τάξη. Οι προσωπικές εταιρίες 

δημιουργούνται κατά πρότυπο την εταιρία του Αστικού Κώδικα, ενώ οι 

κεφαλαιουχικές εταιρίες και οι συνεταιρισμοί έχουν σωματειακή δομή. Υβρίδιο 

αποτελεί η εταιρία περιορισμένης ευθύνης η οποία εκ νόμου έχει μικτή μορφή.  

 

Στις προσωπικές εταιρίες υπάγονται λοιπόν η αστική εταιρία, η ομόρρυθμη εταιρία, 

η ετερόρρυθμη εταιρία, η αφανής εταιρία, και ο ευρωπαϊκός όμιλος οικονομικού 

σκοπού.  

 

Στις κεφαλαιουχικές εταιρίες υπάγεται η ανώνυμη εταιρία, η εταιρία 

περιορισμένης ευθύνης, η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία, η ετερόρρυθμη κατά 

μετοχές εταιρία και η ευρωπαϊκή εταιρία, ενώ η συμπλοιοκτησία αποτελεί 

ιδιάζουσα εταιρική μορφή του ναυτικού δικαίου. Σωματειακή δομή, χωρίς να είναι 

κεφαλαιουχικές εταιρίες, έχουν το σωματείο, ο συνεταιρισμός και η ευρωπαϊκή 

συνεταιριστική εταιρία. 

 

Εκτός από ορισμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες, οι οποίες ασκούνται 

υποχρεωτικά υπό ορισμένη εταιρική μορφή (πχ οι ασφαλιστικές και τραπεζικές 

επιχειρήσεις ασκούνται μόνο από ανώνυμες εταιρίες), οι συμβαλλόμενοι είναι 

ελεύθεροι να επιλέξουν όποιο εταιρικό τύπο επιθυμούν, ανεξάρτητα από τον σκοπό 

που επιδιώκει η εταιρία. (Ρόκας, 2012).   
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Η διαφορά μεταξύ ενώσεων με και χωρίς κερδοσκοπικό σκοπό είναι ότι στις ενώσεις 

με κερδοσκοπικό σκοπό (επιχειρήσεις) απαιτείται η θέσπιση ειδικών διατάξεων για την 

προστασία των συναλλασσομένων και ιδίως των εταιρικών δανειστών, οι οποίοι 

δανείζουν ή εκχωρούν (χρήματα ή είδη) στην επιχείρηση για την λειτουργία της. 

Σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ των ενώσεων 

προσώπων με νομική προσωπικότητα που επιδιώκουν μη κερδοσκοπικό ιδεολογικό 

σκοπό και αυτών που επιδιώκουν οικονομικό σκοπό. Οι πρώτες μπορούν να 

συσταθούν βασικά με τη μορφή σωματείου ενώ οι δεύτερες μόνο με τη μορφή εταιρίας 

(όπως αναγνωρίζεται από τον Αστικό Κώδικα). (Τριάντος, 2015).   

 

Διάγραμμα 2. Μορφές επιχειρήσεων 

 

 

 

 

 

 

 

Μορφή 
επιχειρήσεων

Προσωπικές

Ομόρρυθμες

(Ο.Ε.)

Ετερόρρυθμες

(Ε.Ε)

Αφανείς 

Συμμετοχικές

Κεφαλαιούχες 

Απρόσωπες

Ανώνυμη 

(Α.Ε.)

Μικτές

Ε.Π.Ε

Ι.Κ.Ε.
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Πίνακας 1. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά των μορφών των επιχειρήσεων 

 

ΝΟΜΙΚΗ 
ΜΟΡΦΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΕΙΔΟΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΩΝ 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ 
ΥΨΟΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΗΜΕΙΟ 
ΣΤΣΤΑΣΗΣ 

(ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ 
ΣΤΑΣΗΣ) 

Ομόρρυθμη 
εταιρεία Ο.Ε. 

Προσωπική Τουλάχιστον 
2 

Δεν υφίσταται 
ελάχιστο 

ύψος 

Απεριόριστη και 
εις ολόκληρον 

(με την 
προσωπική 
περιουσία) 

Επιμελητήριο ή 
πιστοποιημένο 
ΚΕΠ (Υπηρεσίες 

Γ.Ε.Μ.Η.) 

Ετερόρρυθμη 
εταιρεία Ε.Ε. 

Προσωπική Τουλάχιστον 
2 

ένας 
τουλάχιστον 
Ομόρρυθμος 

Δεν υφίσταται 
ελάχιστο 

ύψος 

Ομόρρυθμοι 
εταίροι : 

Απεριόριστη και 
εις ολόκληρον 

 
Ετερόρρυθμοι 

εταίροι: 
Περιορισμένη 

μέχρι του ποσού 
της εισφοράς 

Επιμελητήριο ή 
πιστοποιημένο 
ΚΕΠ (Υπηρεσίες 

Γ.Ε.Μ.Η.) 

Εταιρεία 
περιορισμένης 
ευθύνης Ε.Π.Ε. 

Κεφαλαιουχικ
ή 

 2.400 € Περιορισμένη 
μέχρι του ποσού 

της εισφοράς 

Πιστοποιημένος 
Συμβολαιογράφο

ς 

Ανώνυμη 
εταιρεία Α.Ε. 

Κεφαλαιουχικ
ή 

 2.400 € Περιορισμένη 
μέχρι του ποσού 

της εισφοράς 

Πιστοποιημένος 
Συμβολαιογράφο

ς 

Ιδιωτική 
Κεφαλαιουχική 
εταιρεία Ι.Κ.Ε. 

Κεφαλαιουχικ
ή 

 1  € (ένα) 
ευρώ 

Η ευθύνη είναι 
της εταιρείας με 

την περιουσία της 
και όχι των 

εταίρων 

Επιμελητήριο ή 
πιστοποιημένο 
ΚΕΠ (Υπηρεσίες 

Γ.Ε.Μ.Η.) 

Κοινωνική 
Συνεταιριστική 
Επιχείρηση 

Αστικός 
Συνεταιρισμό
ς Κοινωνικού 

σκοπού 

Από 5 έως 7 
άτομα 

Δεν υφίσταται 
ελάχιστο 

ύψος 

Περιορισμένη 
μέχρι του ποσού 

που καταβάλλουν 
για απόκτηση της 
συνεταιριστικής 

μερίδας 

Τμήμα Μητρώου 
Κοινωνικής 
Οικονομίας 
(Υπουργείο 

Εργασίας Δ/νση 
Κοινωνικής 

Προστασίας) 

 

 

 

1.4  Ανώνυμες Εταιρείες  

 

Η πλειοψηφία των μεγάλων εταιρειών στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο 

έχουν την μορφή της Α.Ε. Ο λόγος είναι τα ιδιαίτερα πλεονεκτήματα που υπάρχουν σε 

αυτή την μορφή της επιχείρησης και η ευλιξία που δίνεται σε αυτή την μορφή 

επιχείρησης, τόσο στην μορφή διοίκησης της, όσο και στις διαδικασίες επέκτασης της. 

(Αθανασίου & Σωτηρόπουλος, 2017). 
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Ανώνυμη Εταιρία – Α.Ε. 

 

Η λειτουργία της ΑΕ διέπεται από τις διατάξεις του ν.2190/1920 σύμφωνα με τον οποίο 

μια Α.Ε. έχει εμπορικό χαρακτήρα ακόμα και αν η δραστηριότητα της εταιρείας δεν 

είναι εμπορική. Η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της Α.Ε. δίνει το δικαίωμα στους 

μετόχους να συμμετέχουν στα διανεμόμενα κέρδη. Για τα εταιρικά χρέη ευθύνεται 

μόνο η Α.Ε. με την περιουσία της και όχι οι μέτοχοι με την προσωπική τους 

περιουσία. ((Αθανασίου & Σωτηρόπουλος, 2017). 

 

Η επιβλέπουσα αρχή για τις ΑΕ είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης. 

 

Η ίδρυση της επιχείρησης, η λειτουργία της, η οικονομική δραστηριότητα και ο έλεγχος 

της, δηλαδή κάθε μορφή επιχειρηματικής δραστηριότητας που θα έχει, ορίζονται ρητά, 

με ένα σύνολο διατάξεων του Ελληνικού και του διεθνούς εμπορικού δικαίου, 

διατάξεις του οποίου έχουν μεταφερθεί στην Ελληνική νομοθεσία. (Τουρνά, 2015). 

 

«Νόμος 4442/2016 : Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής 

δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.» 2 

 

 

Πεδίο εφαρμογής και κατηγορίες οντοτήτων βάσει μεγέθους 

 

Κάθε επιχείρηση με την νομική μορφή της ανώνυμης εταιρείας, ή κεφαλαιούχος 

εταιρεία είναι υποχρεωμένες να συντάσσουν ισολογισμούς χρήσεων και διάφορες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις, όπου γίνεται η αποτύπωση της οικονομικής θέσης 

της εταιρείας. Ο Ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση που απεικονίζει, σε 

μια δεδομένη στιγμή (συνήθως 31/12 ή 30/6 κάθε έτους για ορισμένες εταιρείες που 

κυρίως έχουν εποχιακές λειτουργίες, όπως οι τουριστικές επιχειρήσεις), σαν εικόνα, την 

οικονομική κατάσταση της Επιχείρησης. 

 

                                                      
2 https://www.e-nomothesia.gr/kat-epikheireseis/nomos-4442-2016-fek-230a-7-12-2016.html 

Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις. 

(Πρόσβαση 22.02 2018) 

https://www.e-nomothesia.gr/kat-epikheireseis/nomos-4442-2016-fek-230a-7-12-2016.html
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Στην λογιστική ο Ισολογισμός απεικονίζει περιληπτικά την οικονομική κατάσταση της 

επιχείρησης. Ο Ισολογισμός (Balance sheet) είναι η λογιστική χρηματοοικονομική 

κατάσταση η οποία απεικονίζει την οικονομική θέση μιας λογιστικής μονάδας σε μια 

ορισμένη χρονική στιγμή, αποτιμημένη σε ενιαίο νόμισμα (Τουρνά, 2015). 

 

Ο Ισολογισμός αποτελείται από δύο στήλες, όπου η πρώτη (αριστερά) ονομάζεται 

Ενεργητικό και η δεύτερη (δεξιά) ονομάζεται Παθητικό.  

 

Το Παθητικό εμφανίζει από πού προέρχονται τα κεφάλαια που επενδύθηκαν και τα 

διαχειρίζεται η Επιχείρηση, και το Ενεργητικό το που έχουν τοποθετηθεί αυτά τα 

κεφάλαια. Παθητικό είναι το ποσό που χρωστάει η Επιχείρηση και Ενεργητικό το που 

έχει τοποθετήσει αυτά τα χρήματα που έχει λάβει από διάφορες πηγές. ((Τουρνά, 2015). 

 

Έτσι με την έναρξη της εταιρείας στο παθητικό αποτυπώνονται τα κεφάλαια που έχει 

πάρει προκειμένου να προχωρήσει στην έναρξη της και ταυτόχρονα αποτυπώνονται 

και σαν οι υποχρεώσεις της εταιρείας (βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες) και 

είναι:  

 

 Υποχρεώσεις προς τους μετόχους, για τα κεφάλαια που τοποθέτησαν στην 

επιχείρηση κατά την έναρξη της, όπου και αναφέρονται σαν ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. 

 Υποχρεώσεις προς τους μετόχους, για κέρδη που δεν διένειμε (αποθεματικά) 

στο τέλος μιας οικονομικής χρήσης. 

 Υποχρεώσεις προς Τραπεζικά ιδρύματα για μακροπρόθεσμα ή βραχυπρόθεσμα 

Δάνεια που χορήγησαν στην επιχείρηση και αποτυπώνονται στον ισολογισμό 

και είναι (κεφάλαια επενδύσεων,  κεφαλαία κίνησης – χρηματικά διαθέσιμα για 

την καθημερινή λειτουργία της). 

 Υποχρεώσεις σε προμηθευτές, για προϊόντα και υπηρεσίες που αγόρασε 

προκειμένου να παράγει ή να υποστηρίξει την παραγωγή της και τις διοικητικές 

λειτουργίες της, 
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 Υποχρεώσεις στο Δημόσιο τομέα για φόρους, τέλη, ασφαλιστικές εισφορές 

κ.λπ. που έχει υποχρέωση να καταβάλλει κατά την διάρκεια της λειτουργίας 

της.   

 

Στο ενεργητικό αποτυπώνονται που έχει τοποθετήσει αυτά τα χρήματα, γενικά τις 

αξίες που έχει λάβει και που εμφανίζονται στο παθητικό της) και είναι :  

 

 Σε Πάγια Στοιχεία (κτίρια, μηχανολογικές εγκαταστάσεις, διάφορα 

μηχανήματα, κινητά στοιχεία (αυτοκίνητα, πλοία, αεροπλάνα  κ.ά.),  Ειδικά 

προγράμματα και λογισμικά Η/Υ και κάθε μορφής εξειδικευμένα προϊόντα 

άυλης και υλικής μορφής που απαιτούνται για την διαδικασία λειτουργία της), 

 Σε Συμμετοχές της σε άλλες Επιχειρήσεις, (μετοχές, συνεργασίες) 

 Σε Αποθέματα (εμπορεύματα, πρώτες και βοηθητικές ύλες, υλικά συσκευασίας 

και προϊόντα). Τα αποθέματα θεωρούνται όλα τα είδη που βρίσκονται στις 

αποθήκες της και δεν έχουν πωληθεί, η δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ακόμη για 

την παραγωγή τελικών προϊόντων (αποτελούν τα  αδιάθετα περιουσιακά 

στοιχεία). 

 Απαιτήσεις (από πελάτες στους οποίους πούλησε  τελικά προϊόντα ή υπηρεσίες 

με πίστωση και απαιτεί το χρηματικό αντίτιμο της συναλλαγής)  

 Σε Χρεόγραφα (μετοχές, ομόλογα, ομόλογα τραπεζών, έντοκα γραμμάτια του 

Ελληνικού Δημοσίου, αμοιβαία κεφάλαια, συμβόλαια μελλοντικής 

εκπλήρωσης για προϊόντα,  κ.λπ.)  

 Στο Ταμείο (με χρηματικά υπόλοιπα ή επιταγές και γραμμάτια). 

 

Το Ενεργητικό και το παθητικό συγκροτούν τον Ισολογισμό χρήσεως μία οικονομική 

κατάσταση, που παρουσιάζει την οικονομική θέση της επιχείρησης, όπου και 

παρουσιάζει το τί κατέχει η επιχείρηση και το τι χρωστάει.3 

                                                      
3 https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/25393 (Εργασίες τέλους χρήσεως  - 

Χρονοδιάγραμμα εργασιών). (Πρόσβαση 22.2.2018). 

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/25393
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Πίνακας 2. Κυριότερες ομάδες του ενεργητικού και του παθητικού σε ένα 

ισολογισμό χρήσης. 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  ΠΑΘΗΤΙΚΟ  

ΠΑΓΙΟ  ΚΕΦΑΛΑΙΑ  

Ασώματα Πάγια  Ίδια κεφάλαια  

Ενσώματα Πάγια  Αποθεματικά  

Συμμετοχές  Λοιπά  

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ  ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  

Αποθέματα  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

Απαιτήσεις  Μακροπρόθεσμες  

Χρεόγραφα  Βραχυπρόθεσμες  

Ταμείο  Τράπεζες  

 Προμηθευτές 

 Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

  

 

(Παπαδέας, 2015). 

 

 

Κατηγοριοποίηση των οικονομικών οντοτήτων (επιχειρήσεων). 

 

 Η ένταξη μιας οντότητας σε κατηγορία μεγέθους προσδιορίζει κυρίως τις λογιστικές 

της υποχρεώσεις σε ό,τι αφορά: 

 

 τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάσσει, 

 απλοποιήσεις και απαλλαγές από ορισμένους κανόνες επιμέτρησης, καθώς και 

από την παροχή ορισμένων πληροφοριών του προσαρτήματος, 

 απαγόρευση χρήσης ορισμένων κανόνων επιμέτρησης. 

 

Η «κατηγορία» λαμβάνεται κυρίως υπόψη για την σύνταξη των Οικονομικών 

Καταστάσεων της επιχείρησης. 

 

 



11 
 

Πίνακας 3. Κριτήρια μεγέθους (κάλυψη 2 από τα 3) 

  

  
  
  
  
  

 1.5  Καθεστώς των Πολυεθνικών εταιρειών στην Ελλάδα 

 

Η ανάπτυξη των πολυεθνικών επιχειρήσεων παρουσιάζει αλματώδη ανάπτυξη τα 

τελευταία χρόνια λόγω της παγκοσμιοποίησης της αγοράς. Οι εταιρείες, ειδικά της 

τεχνολογίας δημιουργούν θυγατρικές εταιρείες ή υποκαταστήματα σε άλλες χώρες 

έχοντας σαν κίνητρα :  

 

 Την εισαγωγή τους στην τοπική αγορά  (πολιτικές αγοράς ή ζήτησης) 

 

 Την επιλογή της συγκεκριμένης χώρας λόγω χαμηλού κόστους παραγωγής 

(πολιτικές κόστους παραγωγής). 

 

 Την χαμηλότερη φορολογία που έχει μια χώρα, δίνοντας στην πολυεθνική την 

δυνατότητα μεγιστοποίησης των κερδών της από την υποχρέωση της να 

Κατηγορίες οντοτήτων Μέσος όρος 

προσωπικού 

Σύνολο 

ενεργητικό 

Καθαρός 

κύκλος 

εργασιών 

        

Πολύ μικρές άρθρου 1, παρ. 2γ 

(δηλαδή ΟΕ, ΕΕ, ατομική, 

κλπ) 

- - ≤ 1.500.000 

Μικρές άρθρου 1, παρ. 2γ, 

δηλαδή ΟΕ, ΕΕ, ατομική, 

κλπ) 

- - > 1.500.000 

Πολύ μικρές άρθρου 1 παρ. 2α 

και 2β 

≤ 10 ≤ 350.000 ≤ 700.000 

Μικρές άρθρου 1 παρ. 2α και 

2β 

≤ 50 ≤ 4.000.000 ≤ 8.000.000 

Μεσαίες (όλες) ≤ 250 ≤ 20.000.000 ≤ 40.000.000 

Μεγάλες (όλες) > 250 >20.000.000 > 40.000.000 
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πληρώνει φόρους στο μέρος με την χαμηλότερη φορολογία. (Μυλώνη & 

Γεωργόπουλος, 2015). 

 

 

Το λογιστικό σχέδιο για την παρακολούθηση μιας επιχείρησης η οποία έχει θυγατρικές 

στο εξωτερικό ή υποκαταστήματα πρέπει να ακολουθεί υποχρεωτικά τα Διεθνή 

Λογιστικά πρότυπα (Δ.Λ.Π.). 

 

«Ο εν λόγω Κανονισμός, με τον οποίο επιβλήθηκαν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα για 

όλες τις εισηγμένες επιχειρήσεις των Κρατών – Μελών από 1.1.2005, παρουσιάζει τα 

Δ.Λ.Π. ως ένα σύνολο λογιστικών κανόνων που ενισχύει την ελεύθερη κυκλοφορία των 

κεφαλαίων στην εσωτερική αγορά, βοηθά τις κοινοτικές εταιρείες να ανταγωνίζονται σε 

ισότιμη βάση για την εξεύρεση διαθεσίμων χρηματοοικονομικών πόρων τόσο στις 

κοινοτικές όσο και στις διεθνείς κεφαλαιαγορές». (Μυλώνη & Γεωργόπουλος, 2015). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ελλήνικα  & Διεθνή  Λογιστικα  
Προ τυπα 

 

2.1  Εισαγωγή 

 

Τα Ελληνικά Λογιστικά πρότυπα δημιουργήθηκαν από την ανάγκη για την 

ομοιομορφία της λογιστικής παρακολούθησης στις επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Ο 

σχεδιασμός τους επικεντρώθηκε στην απλούστευση των λογιστικών εργασιών και την 

εξασφάλιση ομοιογενών, σαφών και ορθών στοιχείων και πληροφοριών, σχετικών με 

την περιουσιακή και οικονομική κατάσταση και τη δραστηριότητά των οικονομικών 

Οντοτήτων (επιχειρήσεων) οι οποίες καθορίζοντας ανάλογα με την νομική τους μορφή 

την υποχρέωση εφαρμογής τους. Πριν από τα Ε.Λ.Π. υπήρχε το Ενιαίο Γενικό 

λογιστικό σχέδιο, ο Κ.Φ.Σ (Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων), στην συνέχεια, ο 

Κ.Β.Σ. (Κώδικας Βιβλίων Στοιχείων, Π∆ 186/92),  ενώ για τις Ανώνυμες εταιρείες 

(Α.Ε.) υπήρχε ο νόμος 2190/20 περί Ανωνύμων Εταιριών,  που ήταν πολύπλοκοι και 

δημιουργούσαν προβλήματα στις επιχειρήσεις και στις λογιστικές επιχειρήσεις. Με τα 

Ε.Λ.Π. τέθηκαν οι βάσεις ενός νέου συστήματος, με την χρησιμοποίηση διεθνούς 

ονοματολογίας των οικονομικών όρων και κανόνων με ένα πιο απλό και πιο ευέλικτο 

σχέδιο λογαριασμών, όπου θα απεικονίζονται με σαφήνεια οι οικονομικές 

καταστάσεις. (Σταματόπουλος, 2015). 

 

 

2.2  Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 

 

Ο ν. 4308/2014 αποτελεί ένα σημαντικό βήμα εκσυγχρονισμού του ελληνικού 

λογιστικού πλαισίου, στη βάση των ρυθμίσεων της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ. Ειδικά σε ότι 

αφορά τους κανόνες τήρησης λογιστικών αρχείων (ΚΒΣ-ΚΦΑΣ) και το σχέδιο 

λογαριασμών, ο ν. 4308/2014 εισήγαγε σημαντικές βελτιώσεις και απλοποιήσεις. 

Μάλιστα, σημειώνεται ότι η εφαρμογή των άρθρων 1 έως 15 του νόμου από την 1η 

Ιανουαρίου 2015 έχει γίνει ομαλά και χωρίς να παρατηρηθεί κάποιο ουσιαστικό 

πρόβλημα προσαρμογής.  
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Σε ότι αφορά το σχέδιο λογαριασμών, ακολουθώντας τη διεθνή πρακτική, ο νόμος 

αντιμετώπισε το ζήτημα της συχνά ακραίας τυπολατρίας του Ε.Γ .Λ.Σ., στην οποία 

συνηγορούσε και η φορολογική νομοθεσία, παρέχοντας την απαιτούμενη ελευθερία 

στις επιχειρήσεις να οργανώσουν τη λογιστική τους λειτουργία σύμφωνα με τις 

ανάγκες τους. Οι υποκείμενες οντότητες δύνανται να επιλέξουν το σχέδιο 

λογαριασμών του ν. 4308/2014, αναπτύσσοντάς το περαιτέρω για την κάλυψη των 

πληροφοριακών τους αναγκών και την ευχερή εφαρμογή του νόμου, με δυνατότητα 

αξιοποίησης του πληροφοριακού τους συστήματος για το σκοπό αυτό. Σημειώνεται 

ότι, σύμφωνα με το νόμο, το σχέδιο λογαριασμών είναι υποχρεωτικό μόνο σε ό,τι 

αφορά στην ονοματολογία, το βαθμό ανάλυσης και συγκέντρωσης των λογαριασμών, 

καθώς και στο περιεχόμενό τους. Δηλαδή, η χρήση των προτεινόμενων κωδικών δεν 

είναι υποχρεωτική. (Καραμάνης & Βρουστούρης, 2015). 

 

 

2.3  Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

 

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ - International Accounting Standards - IAS) είναι 

λογιστικές εργασίες υπό τη μορφή νόμων με τους οποίους καλούνται να συμβιβαστούν 

υποχρεωτικά όλες οι επιχειρήσεις, μετά από κοινοτική οδηγία. Μετά από την 

καθυστέρηση στην εφαρμογής τους, η υποχρεωτική εφαρμογή τους έγινε το 2006, 

αρχικά για τις εισηγμένες αλλά και για λοιπές εταιρίες. Κατά την εκτέλεση τον ΔΛΠ, 

εμπλουτίστηκαν με οδηγίες κάτι που άλλαξε τον  προσανατολισμό τους, ο όποιος 

αρχικά ήταν μόνο λογιστικός, και έχει γίνει  πλέον  Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης(IFRS). (ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

1973-2002) 

 

Τα  πρότυπα εκδόθηκαν την περίοδο 1973 με 2001 από την Επιτροπή Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (IASC). 

 

Τα Πρότυπα και η Διερμηνείες αυτές υιοθετούνται από το Συμβούλιο Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (Σ.Δ.Λ.Π.-IASB).  
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Περιλαμβάνουν: 

 

1. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. 

2. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, και 

3. Διερμηνείες που δημιουργούνται από την Επιτροπή Διερμηνειών Διεθνών 

προτύπων χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π.) ή την προγενέστερη 

Μόνιμη Επιτροπή Διερμηνειών (Μ.Ε.Δ.), και υιοθετούνται από το Συμβούλιο. 

(Δημητράς & Βρέντζου, 2015). (Δημητράς & Βρέντζου, 2015).  

 

 

2.4  Υποχρεώσεις πολυεθνικών εταιρειών 

 

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, το Σχεδίου Δράσης του ΟΟΣΑ για τη Διάβρωση 

της Φορολογικής Βάσης και τη Μεταφορά Κερδών (BEPS Action Plan, ΟΟΣΑ, 

2013)4 απαιτεί την ανάπτυξη των κανόνων σχετικά με την τεκμηρίωση των 

ενδοομιλικών συναλλαγών, προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια για τη φορολογική 

διοίκηση, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος συμμόρφωσης για την επιχείρηση. Οι 

κανόνες θα περιλαμβάνουν την υποχρέωση των Ομίλων Πολυεθνικών Επιχειρήσεων 

(Ομίλων ΠΕ)  να υποβάλλουν στις αρμόδιες φορολογικές διοικήσεις όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το παγκόσμιο εισόδημα, την οικονομική 

δραστηριότητα και τους φόρους μεταξύ κρατών σύμφωνα με έναν κοινό πίνακα. 

(Μυλώνη & Γεωργόπουλος, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
4 https://www.oecd.org/ctp/BEPSActionPlan.pdf Σχέδιο δράσης στη διάβρωση βάσης και τη 

μετατόπιση κέρδους. (Πρόσβαση 22.2.2018). 

https://www.oecd.org/ctp/BEPSActionPlan.pdf
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.  Η πολυεθνική  εταιρει α Singular 

 

3.1  Εισαγωγή 

 

Η SINGULARLOGIC αποτελεί αυτή την στιγμή την μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία 

παραγωγής επιχειρηματικού λογισμικού για υπολογιστές και μία από τις μεγαλύτερες 

εταιρείες συνολικών υπηρεσιών και λύσεων  Πληροφορικής σε ολόκληρη την Ελλάδα. 

 

Οι δραστηριότητες της, περιλαμβάνουν την ανάπτυξη και διάθεση καινοτόμων 

προϊόντων επιχειρηματικού λογισμικού, τη μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση 

ολοκληρωμένων έργων  πληροφορικής για τον Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα, καθώς και 

τη διάθεση και υποστήριξη προϊόντων καταξιωμένων διεθνών οίκων πληροφορικής.5 

 

 

Εικόνα 1. Το σήμα της εταιρείας Singular Logic 

 

 

3.2  Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία 

 

Η SINGULARLOGIC, μέλος του MARFIN Investment GROUP (MIG), είναι μια 

εταιρεία με άρτια καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, εξειδικευμένη τεχνογνωσία, 

μεγάλη επιλογή προϊόντων πληροφορικής και λογισμικού,  μεγάλη εγκατεστημένη 

βάση πελατών, που αριθμεί 40.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 700 μεγάλες 

επιχειρήσεις, ισχυρό πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών, έχοντας υλοποιήσει 

                                                      
5 https://portal.singularlogic.eu/page/112/i-etaireia Παρουσίαση Singular, (Πρόσβαση 

23.2.2018). 

https://portal.singularlogic.eu/page/112/i-etaireia
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περισσότερα από 400 σημαντικά έργα πληροφορικής και τεχνολογίας στον Ιδιωτικό 

και Δημόσιο τομέα καθώς επίσης και την αντιπροσώπευση εξειδικευμένων προϊόντων 

πληροφορικής ξένων οίκων. 

 

Την 24.07.2009 συστάθηκε η Εταιρεία «TOWER TECHNOLOGY HOLDINGS 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (TOWER TECHNOLOGY 

HOLDINGS Α.Ε.), σύμφωνα με την υπ’ αριθμό ΕΜ-21014/24.07.2009 απόφαση της 

Νομαρχίας Αθηνών ενώ η ανακοίνωση της καταχώρησης στο μητρώο Α.Ε. 

δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ με αρ. 9312/29.07.2009. 6 

 

Σύμφωνα με την από 30.07.2009 απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων η επωνυμία της 

Εταιρείας τροποποιήθηκε σε «MIG TECHNOLOGY HOLDINGS A.E» η οποία 

επικυρώθηκε στις 4.8.2009 με την υπ’ αριθμ. ΕΜ-21523/09 απόφαση της Νομαρχίας 

Αθηνών. 

 

Με βάση την από 11.05.2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 

Εταιρείας εγκρίθηκε η συγχώνευση της Εταιρείας με την Εταιρεία «ΣΙΝΓΚΙΟΥΛΑΡ 

ΛΟΤΖΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» με διακριτικό τίτλο SINGULARLOGIC S.A. δια απορροφήσεως της 

τελευταίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 και των άρθρων 69-77α του K.N. 

2190/1920 και τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 1297/1972, όπως ισχύουν.  

 

Παράλληλα, αποφασίστηκε η αλλαγή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της 

Εταιρείας σε SINGULARLOGIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» με τον διακριτικό τίτλο 

«SINGULARLOGIC A.E.» πλέον και στο εξής η Εταιρεία. Η απορρόφηση η οποία 

έλαβε χώρα την 16.06.2010 επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. Απόφαση ΕΜ-9195/10 την 

16.06.2010 της Νομαρχίας Αθηνών. 

 

 

 

                                                      
6 https://portal.singularlogic.eu/sites/default/files/oikonomiki_ekthesi_2016_2.pdf Οικονομική 

έκθεση της Singular Logic για το οικονομικό έτος 2016. (Πρόσβαση 23.2.2018). 

https://portal.singularlogic.eu/sites/default/files/oikonomiki_ekthesi_2016_2.pdf
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Διευθύνουσα Επιτροπή 

 

Ο Μιχάλης Καριώτογλου είναι Πρόεδρος της SingularLogic. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος 

της εταιρείας «Singular A.E.» από το 1984 και βασικό στέλεχος της εταιρείας 

διατελώντας Διευθυντής Τεχνικής Διεύθυνσης και Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης. 

Είναι κάτοχος πτυχίου B.Sc. Electronic Engineering του Chelsea College και  πτυχίου 

M.Sc. Communications Engineering από το Imperial College of Science and 

Technology. 

 

Γιώργος Κωνσταντόπουλος 

 

Ο Γιώργος Κωνσταντόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της SINGULARLOGIC, είναι 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, με πολυετή πετυχημένη σταδιοδρομία σε διεθνείς εταιρείες 

πληροφορικής. Ένας από τους ιδρυτές της εταιρείας Byte Computer και Managing 

Director της, έχει διατελέσει στέλεχος των IBM και Lotus και έχει συνεργαστεί με 

εταιρείες όπως Oracle, Microsoft, SAP, Google, Cisco και HP.  Τα τελευταία χρόνια 

είχε δραστηριότητες στην αγορά πληροφορικής με έδρα το Λονδίνο. Είναι πτυχιούχος 

BTECH, Electrical Engineering Technology του Ryerson University Toronto, Ontario, 

Canada, καθώς και του University of Waterloo, Ontario, Canada, σε General 

Engineering. 

 

 

Θεοδώρα Μπενετάτου 

 

Η Θεοδώρα Μπενετάτου, Γενική Οικονομική Διευθύντρια της SINGULARLOGIC, 

διαθέτει πολυετή επαγγελματική εμπειρία σε ανώτατες διοικητικές θέσεις στην Ελλάδα 

και το εξωτερικό.  Πριν την ένταξη της στην SINGULARLOGIC, τον Ιανουάριο του 

2018 , διετέλεσε για μία δεκαετία Head of Planning & Control στον όμιλο Marfin 

Investment Group, όπου κατείχε επιτελικές θέσεις στις θυγατρικές του ομίλου: μέλος 

του διοικητικού συμβουλίου/αντιπρόεδρος της Skyserv Ηandling (2013-2015) και 

μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου της Sunce Koncern dd Κροατίας (2011-2017).  

Έχει σημαντική εμπειρία στους κλάδους υγείας, μεταφορών, real Estate, τροφίμων και 

τουρισμού και έχει εργασθεί για περισσότερο από 10 χρόνια στο χώρο της κινητής 

τηλεφωνίας ως Reporting & Control Manager (Wind Hellas, 1996-2007).  Η Θεοδώρα, 



19 
 

είναι κάτοχος πτυχίου Δημόσιας διοίκησης από το Πάντειο Πανεπιστήμιο με 

εξειδίκευση στην Δημόσια Οικονομική και MBA από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών. Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και κατέχει άδεια 

λογιστή Α’ τάξης και επαγγελματική πιστοποίηση διεθνών λογιστικών προτύπων από 

το ACCA. 

 

 

3.3. Αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρείας 

 

Η SINGULARLOGIC δραστηριοποιείται στους κλάδους: 

 

 Έρευνας, σχεδίασης, ανάπτυξης, μεταποίησης, κατασκευής, εμπορίας και 

προώθησης συστημάτων πληροφορικής και προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, 

 

 Παραγωγής, ανάπτυξης και υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού (Software), 

 

 Παροχής υπηρεσιών λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων πελατών, 

ολοκληρωμένων λύσεων, καθώς και κάθε μορφής εφαρμογών στον τομέα της 

πληροφορικής,  

 

 Εμπορίου προγραμμάτων λογισμικού (Software), συστημάτων 

μηχανογραφικού εξοπλισμού (hardware) και λογισμικό συστημάτων (systems 

Software).   

 

Η εταιρεία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αναγκών για πληροφοριακά συστήματα και 

λογισμικό για κλάδους όπως το Εμπόριο, Βιομηχανία, Υπηρεσίες, 

Χρηματοοικονομικός Τομέας, Τηλεπικοινωνίες, Λιανεμπόριο, Υγεία, Δημόσιο 

 

Τα προϊόντα της εταιρείας προσφέρουν λύσεις και καλύπτουν ανάγκες σε : 

 

 Διαχείριση Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) 

 Διαχείριση Σχέσεων Πελατών (CRM) 

 Επιχειρηματική Ευφυία (ΒΙ) 
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 Λύσεις Λιανικής 

 Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού 

 Διαχείριση Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών 

 IP Τηλεφωνία 

 Τεχνολογίες Φωνής 

 Λύσεις για Οργανισμούς Υγείας 

 Διαχείριση Ηλεκτρονικών Πληρωμών 

 Διαχείριση Ακινήτων 

 ERP για Τηλεπικοινωνίες 

 Λύσεις για ΟΤΑ 

 Μετάδοση Εκλογικών Αποτελεσμάτων 

 Portals / Content Management 

 Διαχείριση Εγγράφων / Πρωτόκολλο 

 

 

Τα κυριότερα Προϊόντα: 

 

Το Enterprise Suite ERP, αποτελεί την πρόταση ERP της SingularLogic για μεσαίες 

και μεγάλες επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως δραστηριότητας, όπου οι σύνθετες και 

πολλαπλές ανάγκες τους απαιτούν ολοκληρωμένη λειτουργικότητα, αυτοματοποίηση 

και πληροφόρηση χωρίς όρια. 

 Εμπορική διαχείριση 

 Χρηματοοικονομική διαχείριση 

 Λογιστική διαχείριση 

 Διαχείριση παγίων 

 Οικονομικές διαστάσεις 

 Προϋπολογισμοί 
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 Εμπορικές πολιτικές πωλήσεων/αγορών 

 Φάκελος εισαγωγών 

 Παρτίδες 

 Έλεγχος παραλαβών 

 Αναπλήρωση αποθέματος 

 RF διαχείριση αποθηκών 

 Διαδικασίες & εγκρίσεις προμηθειών 

 Διαχείριση παραγωγής 

 Προγραμματισμός παραγωγής 

 Διαχείριση έργων 

 Service 

 Business Intelligence 

 CRM 

 Payroll 

 Hotel management 

 Restaurant / cafe management 

 Retail management 
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Εικόνα 2. Το σουίτα ERP 

Το Σύστημα Διαχείρισης Σχέσεων με πελάτες (CRM) που οργανώνει, 

παρακολουθεί, διαχειρίζεται και βελτιστοποιεί τις σχέσεις κάθε επιχείρησης με τους 

πελάτες της. 

 

 Διαχείριση επαφών 

 Διαχείριση πόρων 

 Κοινές δραστηριότητες 

 Μαζικές δραστηριότητες 

 Ευκαιρίες πώλησης 

 Εξοδολόγια 

 Ροές εγκρίσεων 

 Συγχρονισμό με MS-Outlook 

 Telemarketing 

 Workflows 

 Help Desk 
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 Ανταγωνισμός 

 Έργα- εργασίες 

 Συμβόλαια Συντήρησης 

 Exhibitions - conferences 

 Retail campaigns 

 Loyalty shcemes 

 Outsourcing telemarketing 

 Timesheet 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3. Το CRM 

 

 

Το Station Manager αποτελεί Ολοκληρωμένη Λύση Διαχείρισης Πρατηρίων Υγρών 

Καυσίμων, που καλύπτει αποτελεσματικά τις σύνθετες ανάγκες του σύγχρονου 
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πρατηρίου, επεκτείνεται για την κάλυψη όλων των σταδίων της αλυσίδας διακίνησης 

καυσίμων. 

 

Ειδικότερα, απευθύνεται σε: 

 

 εταιρείες πετρελαιοειδών, με συνεργαζόμενα πρατήρια ή ιδιόκτητα πρατήρια – 

υποκαταστήματα 

 ομάδες πρατηριούχων 

 μεμονωμένους ιδιώτες πρατηριούχους, οι οποίοι επιθυμούν να ελέγξουν τα 

πρατήρια και τη δραστηριότητά τους και να αυτοματοποιήσουν τις καθημερινές 

διαδικασίες κερδίζοντας σε χρόνο και έλεγχο. 

 

 

Οι λύσεις CFMS της SingularLogic βασίζονται σε ιδιοπαραγόμενα προϊόντα και σε 

συνδυασμό με την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε όλες τις φάσεις 

υλοποίησης, στοχεύουν στην παράδοση μίας λειτουργικής λύσης, προσαρμοσμένης 

στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε οργανισμού του Χρηματοπιστωτικού Τομέα 

(Τραπεζικά Ιδρύματα, εταιρίες χρηματοδοτικών και λειτουργικών μισθώσεων, 

εταιρίες, που προσφέρουν υπηρεσίες factoring, εταιρίες διαχείρισης πληρωμών). 

 

Συγκεκριμένα, οι λύσεις καλύπτουν τους ακόλουθους τομείς δραστηριοτήτων και 

διαδικασιών: 

 

 Διαχείριση Χρηματοδοτικών & Λειτουργικών Μισθώσεων (Leasing 

Management): ολοκληρωμένη λύση λογισμικού για εταιρίες χρηματοδοτικών 

και λειτουργικών μισθώσεων κάθε μεγέθους, η οποία αυτοματοποιεί πλήρως 

τις συναλλαγές τους 

 

 Διαχείριση Factoring (Factoring & Fortfaing Management): 

ολοκληρωμένη λύση για εταιρίες, τραπεζικά τμήματα και χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα, που προσφέρουν υπηρεσίες factoring,  η οποία υποστηρίζει όλες τις 

απαιτήσεις factoring, ενώ ταυτόχρονα παρέχει μια κεντρική διαχείριση 

πιστωτικού κινδύνου 
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 Διαχείριση Πληρωμών (Collections Management: Πληροφοριακό Σύστημα, 

που οργανώνει με επιτυχία, αυτοματοποιεί και απλοποιεί τη διαχείριση των 

καθυστερημένων οφειλών και των νομικών ενεργειών που σχετίζονται με 

αυτές. 

 

 

 

Συνολικά 6 βραβεία (τρία Gold, δύο Silver και ένα Bronze) απέσπασε η 

SINGULARLOGIC για τις εφαρμογές της, στο πλαίσιο του διαγωνισμού  Business IT 

Excellence Awards 2017, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά την έμφαση που δίνει η 

εταιρεία στην υιοθέτηση και εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών και καινοτομιών σε 

προϊόντα και υπηρεσίες της. 7 

 

«Χρυσό βραβείο, στην κατηγορία «Εξωστρεφή Πληροφοριακά συστήματα και 

διαδικτυακές εφαρμογές και υπηρεσίες» με το καινοτόμο σύστημα που ανέπτυξε για το 

Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και αφορά «Αλληλεπιδραστικές Ηλεκτρονικές 

Υπηρεσίες Προδικασίας – On Line Εξυπηρέτηση Δικηγόρων, Δικαστών και 

Πολιτών». 

 

Χρυσό βραβείο, στην κατηγορία «Πακέτα Λογισμικού ERP/CRM» με τη σουίτα 

εφαρμογών SINGULARLOGIC Galaxy ERP/CRM. 

 

Χρυσό βραβείο ως εταιρεία, στην κατηγορία «Προμηθευτής Λογισμικού» αφού οι 

εφαρμογές και οι λύσεις της SINGULARLOGIC για περισσότερο από 40 χρόνια 

αποτέλεσαν το μέσο για χιλιάδες επιχειρήσεις και επαγγελματίες ώστε να προσεγγίσουν 

την πληροφορική. 

 

Ασημένιο βραβείο, στην κατηγορία «CRM & Ψηφιακό Marketing» για την υλοποίηση 

λύσης Oracle CX Marketing Cloud στη Forthnet με στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση 

ενεργειών ψηφιακού marketing προς τους συνδρομητές των υπηρεσιών Nova. 

                                                      
7 https://portal.singularlogic.eu/article/15631/pollapli-vraveysi-tis-singularlogic Συνολικά 6 

βραβεία (τρία Gold, δύο Silver και ένα Bronze) απέσπασε η SINGULARLOGIC για τις 

εφαρμογές της. (Πρόσβαση 23.2.2018). 

https://portal.singularlogic.eu/article/15631/pollapli-vraveysi-tis-singularlogic
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Ασημένιο βραβείο στην κατηγορία «Έρευνας και Ανάπτυξης» για το πρόγραμμα 

ενίσχυσης νοητικών λειτουργιών Sociable, το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε ηλικιωμένους 

σε συνεργασία με τους επαγγελματίες υγείας να διασκεδάσουν  και παράλληλα να 

ασκήσουν  τη μνήμη, την προσοχή, την κρίση και τις υπόλοιπες γνωστικές τους 

λειτουργίες. 

 

Χάλκινο βραβείο, στην κατηγορία «Άλλος κλάδος» για την υλοποίηση συστήματος 

εισροών-εκροών SINGULARLOGIC Station Manager, σε 100 πρατήρια της Avin Oil». 

 

 

3.4  Δομή της εταιρείας και του ομίλου 

 

Οι μέτοχοι της εταιρείας την 31/12/2016 ήταν: 

 

1. H Εταιρεία «ΜΑRFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» σε ποσοστό 63,20%. 

 

2. Η Εταιρεία «ΤΟWER TECHNOLOGY HOLDINGS (OVERSEAS) LTD» σε 

ποσοστό 22,50%.  

 

3. Η Εταιρεία «GLOBAL EQUITY INVESTMENTS S.A» σε ποσοστό 14,30%. 

 

Η Εταιρεία «MARFIN INVESTEMENT GROUP ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» κατέχει από τις 07/02/2011 το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της 

Εταιρείας «TOWER TECHNOLOGY HOLDINGS (OVERSEAS) LTD».  

 

Στις 31/12/2014 οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου ενοποιήθηκαν με τη μέθοδο 

της ολικής ενοποίησης από την MARFIN INVESTMENT GROUP Συμμετοχών ΑΕ. 

Στις οικονομικές καταστάσεις, οι επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες 

έχουν αποτιμηθεί στο απομειωμένο κόστος κτήσεως. Αναλυτικά η δομή του Ομίλου 

καθώς και η μέθοδος ενοποίησης αυτών αναλύονται στη συνέχεια. 
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Πίνακας 4. Η δομή του ομίλου και η μέθοδος ενοποίησης 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

 
ΧΩΡΑ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Σ 

 
Είδος 

συμμετοχ
ής 

% 

Συμμετοχ

ής 

31.12.16 

Μέθοδος 

Ενοποίησης 

31.12.16 

% 

Συμμετοχ

ής 

31.12.15 

Μέθοδος 

Ενοποίηση

ς 31.12.15 

SINGULARLOGIC A.E. Ελλάδα Μητρική     

PCS A.E. Ελλάδα Άμεση 50,50% Ολική 50,50% Ολική 

INFOSUPPORT A.E. Ελλάδα Άμεση 34,00% Καθαρή θέση 34,00% Καθαρή 
θέση 

LOGODATA A.E. Ελλάδα Άμεση 23,88% Καθαρή θέση 23,88% Καθαρή 
θέση 

METASOFT A.E. Ελλάδα Άμεση 68,80% Ολική 68,80% Ολική 

METASOFT A.E. Ελλάδα Έμμεση 31,20% Ολική 31,20% Ολική 

SINGULAR ROMANIA 
SRL 

Ρουμανία Άμεση 100,00% Ολική 100,00% Ολική 

SINGULAR BULGARIA 
EOOD 

Βουλγαρία Άμεση 100,00% Ολική 100,00% Ολική 

TECHNOLOGIES Α.Ε. 
SINGULARLOGIC 

Ελλάδα Άμεση 50,99% Ολική - - 

MARITIME SERVICES 
LTD 

Κύπρος Έμμεση 100% Ολική - - 

DPS ΕΠΕ Ελλάδα Άμεση 94,40% Δεν 
ενοποιήθηκε 

94,40% Δεν 
ενοποιήθη

κε 

ΤΑΣEΙΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 
Α.Ε. 

Ελλάδα Άμεση 59,60% Δεν 
ενοποιήθηκε 

59,60% Δεν 
ενοποιήθη

κε 

VELVET 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 

Ελλάδα Άμεση 50,00% Δεν 
ενοποιήθηκε 

50,00% Δεν 
ενοποιήθη

κε 

MODULAR A.E. Ελλάδα Άμεση 60,00% Δεν 
ενοποιήθηκε 

60,00% Δεν 
ενοποιήθη

κε 

ΜΠΙΖΝΕΣ ΛΟΤΖΙΚ Α.Ε. Ελλάδα Άμεση 97,40% Δεν 
ενοποιήθηκε 

97,40% Δεν 
ενοποιήθη

κε 

HELP DESK A.E. Ελλάδα Έμμεση 87,00% Δεν 
ενοποιήθηκε 

87,00% Δεν 
ενοποιήθη

κε 

SYSTEM SOFT A.E. Ελλάδα Άμεση 66,00% Ολική 66,00% Ολική 
SYSTEM SOFT A.E. Ελλάδα Έμμεση 34,00% Ολική 34,00% Ολική 
SINGULARLOGIC 
CYPRUS LTD 

Ελλάδα Άμεση 98,80% Ολική 98,80% Ολική 

G.I.T. HOLDING A.E. Ελλάδα Άμεση 100,00% Ολική 100,00% Ολική 
G.I.T. CYPRUS Ελλάδα Έμμεση 100,00% Ολική 100,00% Ολική 
DYNACOMP AE. Ελλάδα Έμμεση 24,99% Καθαρή θέση 24,99% Καθαρή 

θέση 

INFO A.E. Ελλάδα Έμμεση 35,00% Καθαρή θέση 35,00% Καθαρή 
θέση 

CHERRY AE  Ελλάδα Έμμεση 35,00% Δεν 
ενοποιήθηκε 

35,00% Δεν 
ενοποιήθη

κε 

 

( πηγή: https://portal.singularlogic.eu/sites/default/files/oikonomiki_ekthesi_2016_2.pdf -

επεξεργασία συγγραφέα). 

https://portal.singularlogic.eu/sites/default/files/oikonomiki_ekthesi_2016_2.pdf
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Σημειώσεις για τις εταιρείες που αποτελούν τον Όμιλο 

 

1. H Εταιρεία DPS ΕΠΕ είναι αδρανής από το 1995. Η SINGULARLOGIC δεν 

ασκεί οποιαδήποτε διοικητική επιρροή. Η DPS ΕΠΕ δεν ενοποιήθηκε κατά την 

31/12/2016. 

 

2. Η Εταιρεία ΤΑΣΕΙΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. τέθηκε σε εκκαθάριση με 

απόφαση της Γενικής της Συνέλευσης την 20/07/2005. Η εν λόγω απόφαση 

εγκρίθηκε από τη Νομαρχία. Η SINGULARLOGIC δεν ασκεί διοικητική 

επιρροή. Κατά την 31/12/2016 η εκκαθάριση δεν έχει ολοκληρωθεί. Η 

ΤΑΣΕΙΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. δεν ενοποιήθηκε κατά την 31/12/2016. 

 

3. H Εταιρεία VELVET Κοινοπραξία είναι αδρανής από το 1995. Η 

SINGULARLOGIC δεν ασκεί οποιαδήποτε διοικητική επιρροή. Η VELVET 

κοινοπραξία δεν ενοποιήθηκε κατά την 31/12/2016. 

 

4. Η Modular ΑΕ τέθηκε σε εκκαθάριση, με απόφαση της Γενικής της Συνέλευσής 

την 30/06/2005. Την 15/11/2005 η απόφαση εγκρίθηκε από την Νομαρχία. 

Κατά την 31/12/2016 η εκκαθάριση δεν έχει ολοκληρωθεί. Η Modular ΑΕ δεν 

ενοποιήθηκε κατά την 31/12/2016. 

 

5. Η Εταιρεία Business Logic AE και η θυγατρική της Helpdesk AE τέθηκαν σε 

εκκαθάριση, με αποφάσεις των Γενικών τους Συνελεύσεων την 30/06/2005. Η 

Νομαρχία ενέκρινε τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων. Η SingularLogic 

δεν ασκεί διοικητική επιρροή σε αυτές. Κατά την 31/12/2016 οι εκκαθαρίσεις 

δεν έχουν ολοκληρωθεί. Οι εταιρείες αυτές δεν ενοποιήθηκαν κατά την 

31/12/2016. 

 

6. Η CHERRY ΑΕ τέθηκε σε εκκαθάριση με απόφαση της Γενικής της 

Συνέλευσής την 13/07/2006. Την 31/07/2006 η απόφαση εγκρίθηκε από την 

Νομαρχία. Κατά την 31/12/2016 η εκκαθάριση δεν έχει ολοκληρωθεί. Η 

CHERRY A.E δεν ενοποιήθηκε κατά την 31/12/2016. 

 

7. Στις 26/02/2016 η εταιρεία συμμετείχε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 



29 
 

της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «SENSE ONE TECHNOLOGIES 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με διακριτό τίτλο «SENSE ONE 

TECHNOLOGIES S.A», καταβάλλοντας το συνολικό ποσό των πεντακοσίων 

μίας χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα (€ 501.270) ευρώ, με ποσοστό συμμετοχής 

50,99%. Η εταιρεία ενοποιείται από την ανωτέρα ημερομηνία με την μέθοδο 

της Ολικής Ενοποίησης. 

 

8. Η εταιρεία την 01/11/2016 προέβη στην ίδρυση, μέσω της κατά 100% 

θυγατρικής εταιρείας G.I.T. CYPRUS, της εταιρείας  SINGULARLOGIC 

MARITIME SERVICES LIMITED με έδρα την Κύπρο και αρχικό κεφάλαιο 

1.000 €. Κύρια δραστηριότητα της νέας εταιρείας θα είναι ο σχεδιασμός, η 

παραγωγή και εμπορική διαχείριση εξειδικευμένων προγραμμάτων και λύσεων 

πληροφορικής που σχετίζονται με τη ναυτιλία και τις θαλάσσιες μεταφορές. 

 

Η εταιρεία βασιζόμενη στο ΔΠΧΑ 10 σύμφωνα με το οποίο η μητρική εταιρεία χάνει 

τον έλεγχο επί κάποιας θυγατρικής της, στην περίπτωση που η θυγατρική υπόκειται σε 

κρατικό, δικαστικό, διαχειριστικό ή εποπτικό έλεγχο, δεν ενοποίησε κατά την 

31/12/2016 τις εταιρείες που έχουν τεθεί σε εκκαθάριση, λόγω του ότι τον έλεγχο 

αυτών κατέχει ο εκκαθαριστής τους. 

 

 

Infosupport  

 

Η Infosupport ιδρύθηκε το 1990 και η εταιρία με την σημερινή νομική μορφή της 

Ανώνυμης Εταιρίας, ιδρύθηκε το 1994. Η Infosupport είναι μια από τις δυναμικότερες 

ελληνικές εταιρείες παροχής ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών πληροφορικής 

με δραστηριοποίηση σε 4 χώρες (Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία, Τουρκία), ενώ από τον 

Ιανουάριο του 2014 είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008. Είναι μετοχικά 

συνδεδεμένη, με την Singular Logic κατέχοντας την 1η θέση σε αριθμό πιστοποιήσεων 

των εφαρμογών της στον σχετικό πίνακα συνεργατών της SingularLogic με 85 

πιστοποιήσεις.8 

                                                      
8 http://www.infosupport.gr/el/ εταιρεία πληροφορικής Infosupport. (Πρόσβαση 24.2.2018). 

http://www.infosupport.gr/el/
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PCS SA 

 

Η PCS SA, μέλος του ομίλου εταιρειών SINGULARLOGIC, είναι μια εταιρεία 

λογισμικού που ειδικεύεται στις λύσεις λογισμικού για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.9 

 

 Η PCS με εγκαταστάσεις σε 10 χώρες και με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας σε 

μεγάλα τραπεζικά έργα είναι σε θέση να παρέχει πόρους για ολόκληρο τον κύκλο ζωής 

του έργου, από το σχεδιασμό λύσεων έως τη διαχείριση έργων, τις απαιτήσεις και την 

ανάλυση, διαμόρφωση, κατάρτιση μέσω υποστήριξης μετά τη μετάβαση. 

 

 Οι λύσεις που διαθέτει και εφαρμόζει η εταιρεία είναι:  

 

 Διαχείριση περιουσίας 

 Διαχείριση κεφαλαίων 

 Επιμέλεια 

 Διανομή κεφαλαίων 

 Μεσιτεία 

 Εταιρικές Δράσεις 

 Διαχείριση ποιότητας των επιχειρήσεων 

 

Πελάτες της εταιρείας είναι μεγάλα τραπεζικά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο 

εξωτερικό όπως : EQUITY Bank, ALPHA Bank, Eurobank, Banca Zaratiini & Co, 

Allianz, HSBC, HELLENIC BANK, Bancpost, Bank of Cyprus, NBG Securitys, CO-

operative BANK κ.α. 

 

 

SINGULARLOGIC Ρουμανίας 

 

Με παρουσία 16 ετών στη ρουμανική αγορά, η SINGULARLOGIC Ρουμανίας 

διαδραματίζει ρόλο στον τομέα λογισμικού της χώρας αυτής, προωθώντας την 

                                                      
9 https://www.pcs.gr/ εταιρεία πληροφορικής PCS SA. (Πρόσβαση 24.2.2018). 

https://www.pcs.gr/
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οικογένεια λογισμικού GALAXY.  10 

 

 

SINGULAR BULGARIA  

 

H  SINGULARLOGIC BULGARIA δημιουργήθηκε το 1995 με σκοπό να προσφέρει 

στην αγορά της γείτονας χώρας τα προϊόντα της Singular logic.11 

  

 

SINGULARLOGIC Cyprus. 

 

H  SINGULARLOGIC Κύπρου δημιουργήθηκε το 1996 στην Λεμεσό με σκοπό να 

προσφέρει στην αγορά τα προϊόντα της Singular logic. Η εταιρεία υποστηρίζει επίσης 

και τις Ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο.  

 

 

SenseOne Technologies12 

 

Η SenseOne Technologies  είναι μια πρωτοποριακή εταιρεία που παρέχει λύσεις 

διαχείρισης φυσικών πόρων μέσω της χρήσης τεχνολογιών απομακρυσμένης 

παρακολούθησης και ελέγχου σε πραγματικό χρόνο μέσω του Cloud. 

 

Η βασική της δύναμη βρίσκεται στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT Internet of 

thinks) προκειμένου να δημιουργηθούν ευφυή φυσικά περιουσιακά στοιχεία για 

ιδιωτικούς ή δημόσιους οργανισμούς ανά τον κόσμο. 

 

Η SINGULARLOGIC, μέλος του Ομίλου MIG, ανακοινώνει τη συμμετοχή της κατά 

                                                      
10 http://romania.slgalaxy.eu/basic-page/128/cine-suntem SINGULARLOGIC Ρουμανίας. 

(Πρόσβαση 24.2.2018). 

11 http://www.singularlogic.bg/ SINGULAR Bulgaria.  (Πρόσβαση 24.2.2018). 

12 http://www.senseone.io/ SenseOne Technologies. (Πρόσβαση 24.2.2018). 

http://romania.slgalaxy.eu/basic-page/128/cine-suntem
http://www.singularlogic.bg/
http://www.senseone.io/
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51%, ως στρατηγικός επενδυτής, στο μετοχικό κεφάλαιο της SenseOne Technologies.13 

 

«Η SenseOne Technologies αποτελεί μια καινοτόμο εταιρεία παραγωγής λογισμικού που 

ειδικεύεται στις ολοκληρωμένες λύσεις Internet of Things για κτήρια. Το βασικό προϊόν 

της είναι η πλατφόρμα λογισμικού buildingSense,  που απευθύνεται σε επιχειρήσεις και 

οργανισμούς για τη διαχείριση και την εξοικονόμηση ενέργειας, νερού και φυσικού 

αερίου σε συνδυασμό με τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των κτηριακών υποδομών 

και συστημάτων (δίκτυα υπολογιστών, ανελκυστήρες, συστήματα CCTV, access control, 

συστήματα θέρμανσης/κλιματισμού, φωτισμού κ.λπ.). 

 

 

 

Εικόνα 4. Η κεντρική σελίδα του ιστοχώρου της SenseOne Technologies 

 

Ως μία από τις κορυφαίες εταιρείες διεθνώς στο χώρο του Internet of Things 

βραβεύτηκε η ελληνική startup SenseOne της SINGULARLOGIC, από τον Παγκόσμιο 

Σύνδεσμο Πληροφορικής & Υπηρεσιών Τεχνολογίας Witsa.  

 

Συγκεκριμένα, ο Παγκόσμιος Σύνδεσμος Πληροφορικής & Υπηρεσιών Τεχνολογίας 

                                                      
13 https://portal.singularlogic.eu/article/12367/singularlogic-stratigiki-ependysi-sti-senseone 

Επένδυση της SINGULALOGIC στην SenseOne Technologies. (Πρόσβαση 24.2.2018). 

https://portal.singularlogic.eu/article/12367/singularlogic-stratigiki-ependysi-sti-senseone


33 
 

WITSA επέλεξε την SenseOne, εταιρεία του Ομίλου SINGULARLOGIC, ως Merit 

Winner στην κατηγορία «Emerging Digital Solutions Award» στο πλαίσιο των «2018 

WITSA Global ICT Excellence Awards»14 τα οποία αποτελούν κορυφαίο παγκόσμιο 

θεσμό για την ανάδειξη των καλύτερων εταιρειών τεχνολογίας σε νέους και 

αναπτυσσόμενους τομείς της αγοράς ψηφιακών τεχνολογιών. 

 

Η βράβευση έγινε στις 19 Φεβρουαρίου 2018, στο πλαίσιο του ετήσιου παγκόσμιου 

συνεδρίου του WITSA, που πραγματοποιήθηκε στο Hyderabad της Ινδίας με τη 

συμμετοχή περισσότερων από 2.500 συνέδρων από όλο τον κόσμο και εκπροσώπων 

των 80 εθνικών συνδέσμων πληροφορικής οι οποίοι σήμερα αντιπροσωπεύουν 

περισσότερο από το 90% της παγκόσμιας αγοράς τεχνολογίας. 

 

Η  εθνική υποψηφιότητα της SenseOne υποδείχθηκε από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) με κριτήριο τις εξαιρετικές 

επιδόσεις της SenseOne IoT Platform στις θεματικές αγορές των ψηφιακών λύσεων 

Internet of Things για «Smart Buildings” και “Smart Cities». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
14 https://witsa.org/press-releases/witsas-2018-global-ict-world-award-winners/  2018 WITSA 

Global ICT Excellence Awards. (Πρόσβαση 24.2.2018). 

https://witsa.org/press-releases/witsas-2018-global-ict-world-award-winners/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Οργα νωσή & Διοι κήσή 
Λογιστήρι ου 
 

4.1 Εισαγωγή 

 

Κάθε επιχείρηση χρειάζεται ένα μόνιμο ιστορικό των συναλλαγών το οποίο 

χρησιμοποιεί για διάφορους σκοπούς. Τα αρχεία αυτά θα μπορούσαν να απαιτηθούν 

για εσωτερικούς σκοπούς, για φορολογικούς σκοπούς ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. 

Η λογιστική παρακολούθηση εξυπηρετεί αυτή τη λειτουργία. Κάθε φορά που η 

επιχείρηση πραγματοποιεί κίνηση με οποιαδήποτε χρηματική αξία είτε εντός της 

επιχείρησης είτε εκτός της επιχείρησης, πραγματοποιείται εγγραφή. Αυτό το μόνιμο 

στοιχείο καταγράφεται και μπορεί να ανακτηθεί όπως και όταν χρειάζεται. 

 

Διάγραμμα 3. Το κύκλωμα της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής. 

 

 

(Τουρνά, 2015). 

 

Χρηματοοικονομική ή Γενική Λογιστική.  

 

Είναι ο κλάδος που ασχολείται με την καταγραφή και διαχείριση των οικονομικών 

Οικονομικό γεγονός

Λογιστική Ανάλυση 
και καταγραφή

Χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις

Χρήστες
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συναλλαγών και κινήσεων τα οποία θα δημιουργήσουν τα πληροφοριακά στοιχεία για 

τον προσδιορισμό και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων από τις δραστηριότητες 

των επιχειρήσεων. Αυτή η πληροφόρηση, χειρόγραφη ή μηχανογραφημένη 

ενημερώνει τους εξωτερικούς χρήστες, οι οποίοι ενδιαφέρονται για τα αποτελέσματα 

είτε άμεσα (μέτοχοι, πιστωτές), είτε έμμεσα (πελάτες, υπηρεσίες δημοσίου),  καθώς 

και τους εσωτερικούς χρήστες της επιχείρησης, αυτούς που διοικούν ή διαχειρίζονται 

την επιχείρηση. Η οικονομική υπηρεσία με μια ευρεία έννοια,  είναι η υπηρεσία που 

είναι υπεύθυνη για την κεντρική οικονομική διαχείριση της επιχείρησης. Τμήμα αυτής 

στις μεγάλες επιχειρήσεις είναι το λογιστήριο που καταγράφει όλες τις δραστηριότητες 

της εταιρείας που καταμετρώνται με αξία, δηλαδή σχεδόν το σύνολο τους καθώς τα 

πάντα αποτυπώνονται με μορφή χρέωσης και πίστωσης.  

 

 

4.2  Οργάνωση & διοίκηση λογιστηρίου Πολυεθνικής εταιρείας 

 

Οι επιχειρήσεις που έχουν πολυεθνικό χαρακτήρα, με θυγατρικές εταιρείες ή 

υποκαταστήματα στο εξωτερικό, με μικρό ή μεγάλο ποσοστό συμμετοχής σ’ αυτές 

έχουν διαφορετική μορφή παρακολούθησης και τρόπο παρουσίασης των 

ενοποιημένων χρηματοοικονομικών τους καταστάσεων. Υποχρεούνται να 

χρησιμοποιούν τα ΔΛΠ (Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα) και να συντάσσουν όλες τις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις με αυτά, ώστε να υπάρχει πλήρη και ομοιόμορφη 

ενημέρωση για τους επενδυτές και υπηρεσίες στις χώρες που δραστηριοποιείται. 

(Τουρνά, 2015). 

 

 

4.3  Οργάνωση & διοίκηση λογιστηρίου της Singular 

 

Η Οικονομική Διεύθυνση της εταιρίας η οποία διαχειρίζεται το σύνολο των 

οικονομικών δραστηριοτήτων και έχει το σημαντικό έργο της λεπτομερούς 

διαχείρισης, αποτύπωσης και ανάλυσης όλων των οικονομικών  στοιχείων και  

ενεργειών της εταιρίας  με συμμετοχή σε όλες τις πλευρές της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας διαχειρίζεται τα τμήματα της Οικονομικής Ανάλυσης, του 

Λογιστηρίου, των Προμηθειών και του Πιστωτικού Ελέγχου. 
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Η SingularLogic, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξή της και την αποτελεσματικότερη 

λειτουργία των εταιρικών της δομών, προχώρησε πρόσφατα σε διοικητικές αλλαγές 

και νέες προσλήψεις. 

 

H κ. Τζοάννα Τελειούδη αναλαμβάνει νέα Οικονομική Διευθύντρια του Ομίλου 

SingularLogic, προερχόμενη από τη θέση της Head of Business Control. H κ. 

Τελειούδη με ευρείες αρμοδιότητες στα Οικονομικά και Διοικητικά θέματα 

αναλαμβάνει το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων του Ομίλου, διαθέτοντας 

σημαντική και πολύχρονη εμπειρία στον οικονομικό σχεδιασμό, στον έλεγχο 

(Financial Planning and Control) και στη χρηματοοικονομική ανάλυση και αποτίμηση 

εταιρειών. Μεγάλο μέρος της καριέρας της εργάστηκε στην HSBC Ελλάδος 

κατέχοντας για πολλά χρόνια τη θέση της Head of Greek Equities Research & 

Investment Strategy. 15 

 

 

4.4  Σημαντικές Λογιστικές πολιτικές, κρίσεις, εκτιμήσεις. 

 

Στην χρήση 2016 οι συνθήκες ως προς την χρηματοδότηση της πραγματικής 

οικονομίας εξακολούθησαν να είναι δυσμενείς, παρά την αποκλιμάκωση των πιέσεων 

προς το τραπεζικό σύστημα σε σχέση με το 2015. Τα διάφορα προβλήματα με τα 

ανοίγματα των τραπεζών παρέμεινα υψηλά, εμποδίζοντας την διαμεσολαβητική 

λειτουργία των τραπεζών. 

 

Το 2016 υπήρξε επίσης μια αύξηση των δημοσιονομικών μέτρων, με αύξηση της 

φορολογίας προκειμένου να καλυφθούν οι στόχοι για πρωτογενές πλεόνασμα στην 

χώρα, πράγμα που επιτεύχθηκε αλλά δημιουργώντας πρόσθετες πιέσεις στην 

οικονομική δραστηριότητα και πίεση στις επιχειρήσεις.  

 

Οι εταιρείες του Ομίλου υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος από διάφορες φορολογικές 

αρχές. Για τον καθορισμό των προβλέψεων για φόρους εισοδήματος απαιτούνται 

σημαντικές εκτιμήσεις. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τους 

                                                      
15 https://portal.singularlogic.eu/article/15039/dioikitikes-allages-sti-singularlogic Νέα 

οικονομική διευθύντρια. (Πρόσβαση 24.2.2018). 

https://portal.singularlogic.eu/article/15039/dioikitikes-allages-sti-singularlogic
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οποίους ο ακριβής καθορισμός του φόρου είναι αβέβαιος κατά τη συνήθη πορεία των 

εργασιών της επιχείρησης. Ο Όμιλος αναγνωρίζει υποχρεώσεις για αναμενόμενα 

θέματα φορολογικού ελέγχου βασιζόμενη σε εκτιμήσεις για το ποσό των επιπλέον 

φόρων που ενδεχομένως θα οφείλονται. Όταν το τελικό αποτέλεσμα από τους φόρους 

των υποθέσεων αυτών, διαφέρει από το ποσό το οποίο είχε αρχικά αναγνωρισθεί στις 

οικονομικές καταστάσεις, οι διαφορές επιδρούν στο φόρο εισοδήματος και στις 

προβλέψεις για αναβαλλόμενη φορολογία της περιόδου κατά την οποία τα ποσά αυτά 

οριστικοποιούνται. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Οικονομικε ς καταστα σεις & 
πλήροφορι ες 

 

5.1  Κατάσταση Λογαριασμού αποτελεσμάτων 

 

 

Πίνακας 5. Κατάσταση Λογαριασμού αποτελεσμάτων 

 

 Ο  ΟΜΙΛΟΣ Η  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(Ποσά σε €) 31/12/2016  31/12/2015  31/12/2016  31/12/2015 

Πωλήσεις 39.215.942  49.436.631  35.400.961  45.286.517  

Κόστος Πωληθέντων 26.451.723)  (34.181.345)  (24.216.336)  (31.705.914)  

Μικτό Κέρδος 12.764.219  15.255.286  11.184.625  13.580.604  

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 3.431.516  4.011.551  2.986.528  3.888.263  

Έξοδα διάθεσης (7.519.330)  (10.145.920)  (6.234.000)  (9.052.106  

Έξοδα διοίκησης (5.768.429)  (4.620.978)  (4.613.351)  (3.681.004  

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης (1.933.212)  (1.869.008)  (1.664.245)  (1.466.791)  

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 974.764  2.630.931  1.659.557  3.268.966  

Χρηματοοικονομικά έσοδα 26.160  2.896.412  32.835  2.893.373  

Χρηματοοικονομικά έξοδα (3.618.038)  (3.233.256)  (3.550.516)  (3.151.959)  

Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (31.295)  7.104  (29.655)  181.606  

Κέρδη/(Ζημίες) από Συγγενείς Επιχειρήσεις (162.965)  (8.850)  -  -  

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων (2.811.374)  2.292.341  (1.887.778)  3.191.986  

Φόρος εισοδήματος (1.283.689)  (690.399)  (1.182.834)  (711.146)  

Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους (4.095.063)  1.601.942  (3.070.612)  2.480.840  

Κέρδη χρήσης αποδιδόμενα σε:      

Ιδιοκτήτες της μητρικής (3.986.851)  1.705.143  (3.070.612)  2.480.840  

Μη ελέγχουσες Συμμετοχές (108.212)  (103.200)  -  -  

 
 
 
 

(4.095.063)  1.601.942  (3.070.612)  2.480.840  
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5.2  Κατάσταση Συνολικών εσόδων 

 

Πίνακας 6. Ανάλυση ανά λειτουργικό τομέα το 2016 

 

1.1 - 31.12.2016 Μεγάλες 
επιχειρήσεις 

Μικρομεσαίες  
επιχειρήσεις 

Δημόσιο Σύνολο 

Έσοδα 27.001.619 8.176.385 4.037.938 39.215.942 

Αποτελέσματα προ φόρων 
χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 

      4.580.286 

Αποσβέσεις        3.605.522 

Λειτουργικά κέρδη / ζημιές       974.764 

Λοιπά μη κατανεμημένα καθαρά 
κέρδη 

      194.260 

Χρηματοοικονομικά έξοδα       3.591.878 

Κέρδη πρό φόρων       2.811.374 

Φόρος εισοδήματος       1.283.689 

Καθαρά κέρδη / ζημιές       4.095.063 

 

 

Πίνακας 7. Ανάλυση ανά λειτουργικό τομέα το 2015 

 

1.1 - 31.12.2015 Μεγάλες 
επιχειρήσεις 

Μικρομεσαίες  
επιχειρήσεις 

Δημόσιο Σύνολο 

Έσοδα 28.663.579 9.814.194 10.958.858 49.436.631 

Αποτελέσματα πρό φόρων 
χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 

      5.967.537 

Αποσβέσεις        3.336.606 

Λειτουργικά κέρδη / ζημιές       2.630.931 

Λοιπά μη κατανεμημένα καθαρά 
κέρδη 

      1.746 

Χρηματοοικονομικά έξοδα       336.844 

Κέρδη πρό φόρων       2.292.341 

Φόρος εισοδήματος       690.399 

Καθαρά κέρδη / ζημιές       1.601.942 
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5.3  Ανάλυση πωλήσεων 

 

Ακολουθώντας πελατό-κεντρική προσέγγιση παρακολούθησης των δραστηριοτήτων 

του, o Όμιλος κατατάσσει τους πελάτες σε τρείς κατηγορίες: 16 

 

 Μεγάλες επιχειρήσεις  

 

 Μικρομεσαίες επιχειρήσεις  

 

 Δημόσιο 

 

Πίνακας 8. Πωλήσεις ανά επιχειρηματική δραστηριότητα 

 

  31/12/2015 ποσοστό 
% 

31/12/2016 ποσοστό % 

Μεγάλες Επιχειρήσεις 28.663.579 57,98% 27.001.619 68,85% 

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 9.814.194 19,85% 8.176.385 20,85% 

Δημόσιος Τομέας 10.958.858 22,17% 4.037.938 10,30% 

Σύνολο Πωλήσεων 49.436.631   39.215.942   

 

Διάγραμμα 4. Πωλήσεις ανά επιχειρηματική δραστηριότητα 

 

 

                                                      
16 https://portal.singularlogic.eu/sites/default/files/oikonomiki_ekthesi_2016_2.pdf 

Οικονομική έκθεση της Singular Logic για το οικονομικό έτος 2016. (Πρόσβαση 23.2.2018). 

28.663.579

9.814.194 10.958.858

27.001.619

8.176.385
4.037.938

ΜΕΓΆΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΊΕΣ ΕΠΙΧΕΡΙΉΣΕΙΣ ΔΗΜΌΣΙΟΣ ΤΟΜΈΑΣ

Πωλήσεις ανά δραστηριότητα σε εκατομμύρια €

31/12/2015 31/12/2016

https://portal.singularlogic.eu/sites/default/files/oikonomiki_ekthesi_2016_2.pdf
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Οι πωλήσεις είχαν πτωτική τάση από το 2015 με την μεγαλύτερη μείωση να 

παρουσιάζεται στον Δημόσιο τομέα που ανήρθε στο -63,15% ποσοστό πολύ μεγάλο. 

Το ποσοστό των πωλήσεων στο Δημόσιο τομέα έπεσε από το 22,17% το 2015 στο 

σύνολο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στο 10,30% το 2016. Οι άλλες 

επιχειρηματικές δραστηριότητες είχαν και αυτές μείωση στο -16,69% σε σχέση με το 

2016 για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και -5,80% για τις μεγάλες επιχειρήσεις πάντα 

σε σχέση με το 2015.  

 

Οι δραστηριότητες του Ομίλου είναι οι ακόλουθες :    

 

 Έρευνα, σχεδίαση, ανάπτυξη, μεταποίηση, κατασκευή, εμπορία και προώθηση 

συστημάτων πληροφορικής και προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, 

  

 Παραγωγή, ανάπτυξη και υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού (software),  

 

 

 Παροχή υπηρεσιών μηχανοργάνωσης-μηχανογράφησης,   

 

 Προγράμματα λογισμικού (software), συστήματα μηχανογραφικού εξοπλισμού 

(hardware) και λογισμικό συστημάτων (systems software). 

 

Πίνακας 9. Πωλήσεις ανά κατηγορία 

 

  31/12/2015 ποσοστό 
% 

31/12/2016 ποσοστό % 

Πωλήσεις αδειών χρήσης 
λογισμικού 

3.485.830 7,05% 3.446.990 8,79% 

Πωλήσεις συντήρησης 
λογισμικού 

15.201.999 30,75% 14.851.208 37,87% 

Πωλήσεις υπηρεσιών 25.164.796 50,90% 16.480.043 42,02% 

Πωλήσεις εμπορευμάτων 5.584.007 11,30% 4.437.700 11,32% 

Σύνολο Πωλήσεων 49.436.632   39.215.941   
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Διάγραμμα 5. Πωλήσεις ανά κατηγορία 

 

 

 

 

Οι πωλήσεις του ομίλου στο σύνολο τους το 2016 είχαν μια σημαντική πτώση της 

τάξεως του -20,7 % σε σχέση με το 2015. Την μεγαλύτερη πτώση είχαν οι πωλήσεις 

υπηρεσιών με -34,51%, που αποτελούσαν το 2016 το 42% των πωλήσεων του ομίλου 

και ακολούθησε η πτώση των εμπορευμάτων κατά -20,53% αν και αποτελούσαν μόνο 

το 11,3% του συνόλου των πωλήσεων. Οι μόνες κατηγορίες που είχαν πολύ μικρή 

πτώση από -1 έως -2,5%  ήταν οι πωλήσεις αδειών χρήσης λογισμικού και συντήρησης 

λογισμικού που η εταιρεία χρεώνει στους υπάρχοντες πελάτες για τα εγκατεστημένα 

προγράμματα. 

 

Η πώληση υπηρεσιών που επέφερε ένα σημαντικό έσοδο στην εταιρεία κατά 34,51% 

είναι το πιο ανησυχητικό σημείο, καθώς οι υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία 

επικεντρώνονται στην μελέτη, εγκατάσταση και εκπαίδευση του προσωπικού μιας 

επιχείρησης που αγοράζει το λογισμικό της Singular Logic. Η μείωση αυτή υποδηλώνει 

και την μειωμένη δυνατότητα των επιχειρήσεων στην Ελλάδα να προχωρήσουν σε 

αναβάθμιση των προγραμμάτων και την επιπλέον εκπαίδευση του προσωπικού τους 

λόγω οικονομικής κρίσης. Επίσης ένα άλλο σημείο είναι η μεγάλη πλέον 

αυτοματοποίηση του λογισμικού και οι ενημερώσεις, ενώ η διαδικτυακή σύνδεση των 

επιχειρήσεων με την Singular τους επιτρέπει να επιλύουν διάφορα προβλήματα on line 

3.485.830

15.201.999

25.164.796

5.584.007

3.446.990

14.851.208
16.480.043

4.437.700

0
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10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

Πωλήσεις αδειών 
χρήσης λογισμικού

Πωλήσεις συντήρησης 
λογισμικού

Πωλήσεις υπηρεσιών Πωλήσεις 
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Πωλήσεις ανα κατηγορία   

31/12/2015 31/12/2016
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ή τηλεφώνου με αποτέλεσμα να μην κρίνεται απαραίτητη η παρουσία των τεχνικών 

της Singular στην επιχείρηση και να μειώνονται οι χρεώσεις μετακίνησης και διαμονής. 

 

Διάγραμμα 6. Διαφορά συνόλου πωλήσεων 2015 - 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49.436.632

39.215.941

1/1/2015 1/1/2016

Σύνολο Πωλήσεων

-20,67%



44 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Στρατήγική  ανα λυσή τής 
επιχει ρήσής 

 

6.1  Εξωτερικό μακρό-περιβάλλον 

 

6.1.1 Pest analysis 

 

Ανάλυση  PEST. 

 

Πολιτικό Περιβάλλον Οικονομικό Περιβάλλον 

 Σταθερό πολιτικό περιβάλλον σε 

σχέση με την ευρύτερη περιοχή της 

Ανατολικής Μεσογείου. 

 Μεγάλες πιέσεις από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση για πολιτικές 

λιτότητας. 

 Επίπεδα γραφειοκρατίας στις 

δημόσιες υπηρεσίες που δρούνε σαν 

τροχοπέδη στην οικονομική 

ανάπτυξη των επιχειρήσεων. 

 Οικονομική κρίση και δημόσιο 

χρέος που απαιτούν συνέχιση των 

μνημονικών πρακτικών. 

 Μείωση της ρευστότητας των 

επιχειρήσεων. 

 Αύξηση της φορολογίας ειδικά των 

επιχειρήσεων και των 

ασφαλιστικών εισφορών 

 Ανεργία στο +20 % και μεγάλη 

διαφυγή νέων επιστημόνων και 

τεχνικών στο εξωτερικό. 

 Μικρές δυνατότητες επιλογών 

τραπεζικού δανεισμού Τραπεζικοί 

έλεγχοι διακίνησης μετρητών ( 

capital Control) 

Κοινωνικό περιβάλλον Τεχνολογικό περιβάλλον 

 Ομαλό κοινωνικό περιβάλλον  

χωρίς σημαντικές εξάρσεις, παρόλη 

την οικονομική κρίση 

 Αύξηση της υπογεννητικότητας και 

αναστροφή της  ηλικιακής 

πυραμίδας με γήρανση του 

πληθυσμού. 

 Αλλαγή καταναλωτικών  συνηθειών 

λόγω αλματώδους αύξησης του 

διαδικτύου και των κοινωνικών 

μέσων με μεγαλύτερη ενημέρωση 

των καταναλωτών. 

 Αρκετά ικανοποιητική τεχνολογική 

ανάπτυξη, που υπολείπεται όμως 

στους τομείς έρευνας και 

ανάπτυξης.   

 Έλλειψη τεχνικού προσωπικού 

λόγω εγκατάλειψης της χώρας από 

νέους για εργασία στο εξωτερικό και 

μικρή δυνατότητα εκπαίδευσης του 

υπάρχοντος προσωπικού λόγω 

οικονομικής στενότητας.  
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Ανάλυση PEST: Η ανάλυση PEST είναι ένα εργαλείο μέτρησης που χρησιμοποιείται 

για την αξιολόγηση αγορών για ένα συγκεκριμένο προϊόν ή μια επιχείρηση σε ένα 

συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο. Το PEST αντιπροσωπεύει πολιτικούς, οικονομικούς, 

κοινωνικούς και τεχνολογικούς παράγοντες. Μόλις αναλυθούν αυτοί οι παράγοντες, οι 

οργανισμοί μπορούν να λάβουν καλύτερες επιχειρηματικές αποφάσεις. Η ανάλυση 

PEST βοηθά στη λήψη στρατηγικών επιχειρηματικών αποφάσεων, στο σχεδιασμό 

δραστηριοτήτων μάρκετινγκ, στην ανάπτυξη προϊόντων και στην έρευνα.  

 

 

Στην ανάλυση PEST, το «P» αντιπροσωπεύει το πολιτικό περιβάλλον. Περιλαμβάνει 

κυβερνητικούς κανονισμούς ή ορισμένους κανόνες για τον συγκεκριμένο κλάδο ή 

επιχείρηση. Περιλαμβάνει επίσης τη μελέτη της φορολογικής πολιτικής, την 

νομοθεσία για την απασχόληση, νομοθεσία για το περιβάλλον κλπ.  

 

Το «Ε» αντιπροσωπεύει οικονομικούς παράγοντες. Μετράει το οικονομικό 

περιβάλλον μελετώντας παράγοντες της μακροοικονομικής οικονομίας, όπως τα 

επιτόκια, η οικονομική ανάπτυξη, ο ρυθμός πληθωρισμού, ανεργία.  Αυτοί οι 

παράγοντες βοηθούν επίσης στην πρόσβαση στην ζήτηση, το κόστος του προϊόντος, 

την επέκταση και την ανάπτυξη της επιχείρησης.  

 

Το «S» αντιπροσωπεύει κοινωνικούς παράγοντες που αποτελούν το μακροοικονομικό 

περιβάλλον του οργανισμού. Περιλαμβάνει τη μελέτη των δημογραφικών στοιχείων, 

καθώς και των πελατών-στόχων. Αυτοί οι παράγοντες συμβάλλουν στη μέτρηση του 

δυνητικού μεγέθους της αγοράς. Περιλαμβάνει τη μελέτη της αύξησης του πληθυσμού, 

της κατανομής της ηλικίας, κλπ.  

 

Το «T» αντιπροσωπεύει την τεχνολογία. Η  τεχνολογική αλλαγή αλλάζει πολύ γρήγορα 

και οι καταναλωτές υιοθετήσουν την νέα τεχνολογία και στις καθημερινές τους σχέσεις 

με την αγορά. Η τεχνολογία «μετράει» επίσης την τεχνολογική υποδομή της χώρας και 

της περιοχής που έχει έδρα η επιχείρηση, δίνοντας στοιχεία για την δυνατότητα 

εκμετάλλευσης της προς όφελος της.17 

                                                      

17 https://economictimes.indiatimes.com/definition/pest-analysis Definition of Pest Analysis, 

(Πρόσβαση 26.2.2018). 

https://economictimes.indiatimes.com/definition/pest-analysis
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6.1.2  Ανάλυση των πέντε δυνάμεων του Porter 

 

Κλαδικό περιβάλλον και φύση ανταγωνισμού 

 

Οι πέντε δυνάμεις του Porter είναι ένα μοντέλο που προσδιορίζει και αναλύει πέντε 

δυνάμεις που διαμορφώνουν την ένταση του ανταγωνισμού σε μια βιομηχανία και 

προσδιορίζει με απλό τρόπο τις αδυναμίες και δυνατότητες της βιομηχανίας, για να 

αναζητήσει κερδοφορία και ελκυστικότητα. Όσο εντονότερος είναι ο ανταγωνισμός 

τόσο λιγότερο ελκυστική είναι η  βιομηχανία και το αντίστροφο. (Porter, 1980). 

 

Παρουσιάστηκε από τον Michael E. Porter, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ 

και συμβούλου επιχειρήσεων ο οποίος ήταν από τους πρώτους που χρησιμοποίησε 

όρους της αγοράς για να περιγράψει την «επιχειρησιακή στρατηγική» (corporate 

strategy) αντί για δυσνόητα θεωρητικά / οικονομικό-μαθηματικά μοντέλα.18 

 

Διάγραμμα 7. Οι πέντε δυνάμεις του Porter. 

 

 

 

 

                                                      
 

18 https://www.strategicmanagementinsight.com/tools/porters-five-forces.html Πέντε δυνάμεις 

του Porter. (Πρόσβαση 26.2.2018).  

 

Αντιπαλότητα 
μεταξύ 

υφιστάμενων 
επιχειρήσεων

Απειλή 
εισόδου νέων 
ανταγωνιστών

Διαπραγματευτική 
δύναμη  

καταναλωτών

Απειλή 
υποκατάστατων 

προιόντων

Διαπραγματευτική 
δύναμη  

προμηθευτών

https://www.strategicmanagementinsight.com/tools/porters-five-forces.html
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Αντιπαλότητα μεταξύ υφιστάμενων επιχειρήσεων: Υπάρχουν πολλές εταιρείες που 

διαθέτουν λογισμικό για διάφορες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Ο ανταγωνισμός 

είναι έντονος και παρότι τα προγράμματα της SINGULALOGIC θεωρείται ότι 

καλύπτουν ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, υπάρχει όπως είδαμε και στο πρηγούμενο 

κεφάλαιο μια πτώση των πωλήσεων. Οι αλματώδης εξελίξεις στην τεχνολογία και του 

διαδικτύου και των επικοινωνιών αλλά και της αποθήκευσης (cloud) απαιτούν συνεχή 

βελτίωση των προγραμμάτων. Η εταιρεία πάντως έχει επενδύσει και σε νέες εταιρείες 

που ανήκουν στον όμιλο και που εξειδικεύονται σε λογισμικά για όλους τους κλάδους 

της οικονομικής δραστηριότητας.  

 

Απειλή εισόδου νέων ανταγωνιστών: Η εισαγωγή νέων εταιρειών και ειδικά μικρών 

επιχειρήσεων που αναπτύσσουν νέες καινοτόμες ιδέες και προγράμματα  αποτελούν 

μια απειλή αλλά η εταιρεία έχει επιλεγμένους πελάτες που την προτιμούν λόγω της 

μεγάλης χρονικά παρουσίασης της στην αγορά (από το 1984) και των πολλών λύσεων 

που διαθέτει. 

 

Απειλή υποκατάστατων προϊόντων: Στον τομέα αυτό (πληροφορική – λογισμικό) 

δεν υπάρχουν υποκατάστατα προϊόντα καθώς το λογισμικό έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις 

και η ποιότητα του συνοδεύεται με την λειτουργικότητα τους. Επίσης η μετάφραση στη 

Ελληνική γλώσσα των προγραμμάτων είναι αρκετά δύσκολή, με αποτέλεσμα που 

μεγάλες εταιρείες στον χώρο που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα 

συνεργάζονται με Ελληνικέ εταιρείες.  

 

Διαπραγματευτική δύναμη  προμηθευτών: Αυτή η δύναμη δημιουργείται όταν οι 

προμηθευτές μπορούν να αυξήσουν την τιμή των αγαθών και των υπηρεσιών που έχει 

ανάγκη η επιχείρηση προκειμένου να ολοκληρώσει την παραγωγή της ή την προώθηση 

των υπηρεσιών της. Ο κλα΄δος του λογισμικού δεν παρουσιάζει επικινδυνότητα σε 

αυτό τον τομέα, καθώς αναπτύσσει σχεδόν μόνος του τα προϊόντα, χωρίς να χρειάζεται 

ιδιαίτερα υλικά από προμηθευτές. Η μεγαλύτερη εργασία γίνεται από το προσωπικό 

της εταιρίας.   

 

Διαπραγματευτική δύναμη  καταναλωτών: Αυτό αφορά την ικανότητα των πελατών 

να πιέζουν τις τιμές κάτω. Η εταιρεία όπως αναφέρθηκε διαθέτει στην αγορά λογισμικό 

και πολλές φορές εξειδικευμένο. Πάντως τα τελευταία χρόνια η διαπραγματευτική 
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δύναμη των προμηθευτών έχει αλλάξει σε μεγάλο βαθμό λόγω της ύπαρξης φθηνών 

λύσεων λογισμικού που θα καλύπτουν μια επιχείρηση. 

 

 

6.2  Εσωτερικό περιβάλλον 

 

6.2.1 Ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος επιχείρησης  

 

Ανάλυση πιστωτικού κινδύνου 

 

Η έκθεση του ομίλου όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (μέσα) τα οποία διαθέτει την 31.1.22016 και 

αναλύονται ως εξής:  

 

Πίνακας 10. Έκθεση του ομίλου στον πιστωτικό κίνδυνο 

 

Ποσά σε € 31/12/2016 31/12/2015 

Κατηγορίες χρηματοοικονομικών 

στοιχείων 

  

Ταμειακά διαθέσιμα και Ισοδύναμα 3.078.568 2.587.960 

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 21.107.493 25.221.768 

Σύνολα  24.186.061 27.809.728 

 

 

Για τις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, ο Όμιλος δεν εκτίθεται σε σημαντικούς 

πιστωτικούς κινδύνους. Οι απαιτήσεις του ομίλου (από πελάτες) προέρχονται από μία 

μεγάλη και ευρεία πελατειακή βάση που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια.  Ο Όμιλος 

ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις του, είτε χωριστά είτε κατά ομάδα και ενσωματώνει τις 

πληροφορίες αυτές στους ελέγχους του πιστωτικού ελέγχου. Όπου είναι διαθέσιμες 

χρησιμοποιούνται εξωτερικές εκθέσεις ή αναλύσεις σχετικά με τους πελάτες. Η 

πολιτική του Ομίλου είναι να συνεργάζεται μόνο με αξιόπιστους πελάτες. Την 

31.12.2016 η Διοίκηση του Ομίλου κρίνει ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός 

πιστωτικός κίνδυνος που να μην καλύπτεται ήδη από κάποια πρόβλεψη επισφαλούς 

απαίτησης. Ο πιστωτικός κίνδυνος για τα ταμειακά διαθέσιμα θεωρείται αμελητέος, 
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δεδομένου ότι ο Όμιλος συνεργάζεται με αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης. 

 

Ανάλυση κινδύνου ρευστότητας 

 

Ο όμιλος λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης και της στενότητας ρευστού που 

υπάρχει στις επιχειρήσεις, διαχειρίζεται  τις ανάγκες ρευστότητας του με προσεκτική 

παρακολούθηση των χρεών των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωμών που 

πραγματοποιούνται καθημερινά. Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε 

διάφορες χρονικές ζώνες, σε καθημερινή και εβδομαδιαία βάση καθώς και σε μια 

κυλιόμενη περίοδο 30 ημερών. Οι μακροπρόθεσμες ανάγκες ρευστότητας για τους 

επόμενους 6 μήνες και το επόμενο έτος προσδιορίζονται μηνιαία.  

 

Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31η Δεκεμβρίου 2016 για 

τον Όμιλο αναλύεται ως εξής:  

 

Πίνακας 11.  Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στις 31.12.2016 

 

 Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες 

Ποσά σε € Εντός 6 
μηνών  

6 έως 12 
μήνες  

1 έως 5 έτη  Αργότερα 
από  5 έτη  

Ομολογίες πληρωτέες στην 

επόμενη χρήση 

500.000  52.064.796  130.000  -  

Υποχρεώσεις  

χρηματοδοτικών μισθώσεων 

-  2.493  10.531  -  

Εμπορικές Υποχρεώσεις 3.291.081  3.636.947  -  -  

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 

8.726.106  5.706.049  -  -  

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός 3.663.995  3.663.995  3.663.995  3.663.995  

 16.181.183  61.410.285  140.531  0  
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Πίνακας 12. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στις 31.12.2015 

 

 Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες 

Ποσά σε € Εντός 6 
μηνών  

6 έως 12 
μήνες  

1 έως 5 έτη  Αργότερα 
από  5 έτη  

Ομολογίες πληρωτέες στην 

επόμενη χρήση 

321.106  317.775  52.327.323  -  

Υποχρεώσεις  

χρηματοδοτικών μισθώσεων 

-  2.493  12.733  -  

Εμπορικές Υποχρεώσεις 2.167.795  2.754.457  -  -  

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 

11.916.944  8.609.361  -  -  

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός 2.654.502  -  -  -  

 17.060.347  11.684.086  52.340.056  0  

 

 

 

Τα ομολογιακά δάνεια μετά την αναχρηματοδότηση αναγνωρίστηκαν στο 

αποσβεσμένο κόστος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΔΛΠ 39 και το υπόλοιπο την 

31/12/2016 ανέρχεται σε 52.564.796 € το οποίο αφορά βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

λήξεως έως την 31/01/2018.  

 

Κατά την 31/12/2016 δεν πληρούνται όλοι οι χρηματοοικονομικοί όροι που ρυθμίζουν 

τις σχετικές δανειακές συμβάσεις, ενώ η Εταιρεία έχει ήδη συζητήσει με τις τράπεζες 

και κατέθεσε αίτημα παροχής συναίνεσης προς τις πιστώτριες τράπεζες για την 

προσωρινή μη τήρηση των δεικτών. Σε συνδυασμό με την επικείμενη ωρίμανση των 

ομολογιακών της δανείων ποσού 52.565.000 € (συμβατική λήξη του συνόλου των 

δανείων την 31/01/2018), η διοίκηση της Εταιρείας βρίσκεται σε συζητήσεις με τις 

πιστώτριες τράπεζες προκειμένου να επιτευχθεί η αναδιάρθρωση και 

αναχρηματοδότηση των εν λόγω δανείων.   
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Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω, ο όμιλος και η εταιρεία κατά την 31/12/2016 

παρουσιάζουν αρνητικό κεφάλαιο κίνησης καθώς οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

υπερβαίνουν τα κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού κατά 50.438.000 € και 

49.305.000 € αντίστοιχα. 

 

 

Οικονομική θέση  

 

Οι στόχοι του Ομίλου όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι οι εξής:  

 

 να εξασφαλίσει την ικανότητα του Ομίλου να συνεχίσει τη δραστηριότητα του 

(going-concern) και  

 

 να εξασφαλίσει μια ικανοποιητική απόδοση στους μετόχους τιμολογώντας 

προϊόντα και υπηρεσίες αναλογικά με το επίπεδο κινδύνου.  

 

Ο Όμιλος παρακολουθεί το κεφάλαιο στη βάση του ποσού των ιδίων κεφαλαίων πλέον 

των δανείων μειωμένης εξασφάλισης μείον τα ταμειακά διαθέσιμα και τα ταμειακά 

ισοδύναμα όπως αυτά απεικονίζονται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης. Το 

κεφάλαιο για την χρήση αναλύεται ως εξής:   

 

Πίνακας 13. Κατάσταση οικονομικής θέσης 

 

 31/12/2016 31/12/2015  

Ποσά   

Δάνεια 56.371.815  55.635.933  

Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά 

ισοδύναμα 

(3.078.568)  (2.587.960)  

Καθαρός δανεισμός 53.293.247  53.047.973  

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 24.828.664  28.506.361  

Καθαρός δανεισμός προς καθαρή θέση 2,14  1,86  
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6.2.2 VRIO Analysis19 

 

Ένα από αυτά τα εργαλεία που αναλύουν τους εσωτερικούς πόρους της επιχείρησης 

είναι η ανάλυση VRIO. Το εργαλείο αναπτύχθηκε αρχικά από τον Barney, JB (1991) 

στην εργασία του «Firm Resources and Sustained Competitive Advantage», όπου 

ο συγγραφέας εντόπισε τέσσερα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτουν οι πόροι της 

επιχείρησης προκειμένου να καταστούν πηγή σταθερού ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος . Οι πόροι πρέπει να είναι πολύτιμοι, σπάνιοι, ατελείωτοι και να μην 

υποκαθιστούνται. Το αρχικό του πλαίσιο ονομάστηκε VRIN. Το 1995, στο τελευταίο 

έργο του «Looking Inside for Competitive Advantage», ο Barney εισήγαγε το πλαίσιο 

VRIO, το οποίο ήταν η βελτίωση του μοντέλου VRIN. Η ανάλυση VRIO 

αντιπροσωπεύει τέσσερις ερωτήσεις που ρωτούν αν ένας πόρος είναι: πολύτιμος; 

σπάνιος; ατελείωτος και δαπανηρός να μιμηθεί;  

 

Ανάλυση VRIO των πόρων της. 

 

ΠΟΡΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΡΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

Πολύτιμοι  Σπάνιοι Κόστος 

Αντιγρ

αφής 

Εκμετάλ – 

λευσιμοι 

Αντα- 

γωνισμός 

επίπτωση 

σε 

επίδοση 

SWOT 

 

στελέχη 

ναι ναι όχι ναι ανταγωνισ

τικό 

πλεονέκτη

μα 

 

Κανονικό 

+ 

+ 

εργατικό 

δυναμικό 

ναι όχι όχι ναι ανταγωνισ

τική 

ισοτιμία 

 

Κανονικό 

+ 

                                                      

19 https://www.strategicmanagementinsight.com/tools/vrio.html VRIO Framework. 

(πρόσβαση 26.2.2018). 

https://www.strategicmanagementinsight.com/tools/vrio.html
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προμήθειες 

ναι όχι όχι ναι ανταγωνισ

τική 

ισοτιμία 

 

Κανονικό 

+ 

 

κεφάλαια 

ναι ναι ναι ναι ανταγωνισ

τική 

ισοτιμία 

Κανονικό 

+ 

+ 

 

Καινοτομία 

-  

ναι ναι ναι ναι ανταγωνισ

τικό 

πλεονέκτη

μα 

 

Κανονικό 

+ 

+ 

 

Όνομα 

εταιρείας 

ναι ναι ναι ναι ανταγωνισ

τικό 

πλεονέκτη

μα 

 

Κανονικό 

+ 

+ 

 

οργάνωση 

ναι όχι όχι ναι ανταγωνισ

τική 

ισοτιμία 

 

Κανονικό 

+ 
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6.2.3  Ανάλυση SWOT20 

Η Ανάλυση SWOT εξετάζει τα Ισχυρά – δυνατότητες  (Strengths) και Αδύναμα σημεία 

(Weaknesses) μιας επιχείρησης, τις Ευκαιρίες (Opportunities) και Απειλές (Threats) 

από το περιβάλλον που δραστηριοποιείται. Χρησιμοποιείται από πολλές επιχειρήσεις 

προκειμένου να αξιολογήσουν την κατάσταση που βρίσκονται σήμερα με σκοπό να 

πάρουν αποφάσεις και να διαμορφώσουν έτσι την μελλοντική στρατηγική τους. 

 

Ανάλυση δυνατοτήτων, αδυναμιών, ευκαιριών και απειλών (SWOT) 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ (S) ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ (W) 

 Όνομα (Brand name)  
της εταιρείας 

 Επίπεδο στελεχών και Αναλυτών – 
Προγραμματιστών Λογισμικού  

 Ποιότητα  προϊόντων που 
καλύπτουν πολλούς διαφορετικούς 
και εξειδικευμένους κλάδους στην 
αγορά. 

 Καινοτόμα διαχείριση πελατών και 
σχέσεων  

 Επέκταση στην Ευρωπαϊκή αγορά 
αλλά και στον διεθνή χώρο με τα 
νέα καινοτόμα προγράμματα.  

  

 Έντονος ανταγωνισμός από τις 
εταιρείες του κλάδου.  

 Πιστωτικός κίνδυνος. – Η εταιρεία 
εφαρμόζει διαδικασίες πιστωτικού 
ελέγχου με στόχο την 
ελαχιστοποίηση των επισφαλειών 
και την άμεση κάλυψη των 
απαιτήσεων με αξιόγραφα και 
συνεργασία μόνο με αξιόπιστους 
πελάτες. 

 Τραπεζικός δανεισμός 

 ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (O) 
 ΑΠΕΙΛΕΣ (T) 

 Σταθερό πολιτικό και κοινωνικό 
περιβάλλον 

 Αξιοποίηση των καινοτόμων 
τεχνολογιών 

 Ενίσχυση της παρουσίας των 
προϊόντων της Εταιρείας και η 
περαιτέρω αύξηση της επέκτασή 
της σε νέες εκτός Ελλάδος αγορές 

 Χρησιμοποίηση της ποιότητας 
γνώσης του προσωπικού για την 
προώθηση νέων εξελιγμένων 
λύσεων στο απαιτητικό νέο 
περιβάλλον όπως αυτό 
διαμορφώνεται καθημερινά. 
 

 Μεγάλος ανταγωνισμός  
 Μεγάλη και ασύμμετρη φορολογία 

επιχειρήσεων  
 Διάθεση στην αγορά πολλών 

συναφών προγραμμάτων 
λογισμικού, που δεν είναι του 
επιπέδου των προγραμμάτων της 
εταιρείας αλλά προσφέρουν 
εξαιρετικά χαμηλές τιμές λόγω και 
της ιδιάζουσας οικονομικής 
κατάστασης. 

                                                      

20 https://epixeirein.gr/2009/07/31/swot-analysis-efarmogi/ Ανάλυση SWOT. (Πρόσβαση 

27.2.2018). 

https://epixeirein.gr/2009/07/31/swot-analysis-efarmogi/
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Ο Όμιλος της SINGULARLOGIC είναι από τις πιο παλιές εταιρείες στην Ελλάδα στον 

χώρο της πληροφορικής και της ανάπτυξης λογισμικού επιχειρήσεων. Τα τελευταία 

χρόνια μέσα από εξαγορές και συγχωνεύσεις έχει επεκτείνει τις δραστηριότητες του σε 

ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων, με νέα καινοτόμα προϊόντα και τεχνολογίες που 

καλύπτονται από τις πιο αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας. 

 

Η εταιρεία είναι γνωστή στο ευρύ κοινό από την κάλυψη των εκλογών σε εθνικό 

επίπεδο και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων. 

 

Έγινε γνωστή στην αγορά από τα εμπορικά της προγράμματα και ήταν από τις πρώτες 

που ανάπτυξη ERP συστήματα με πλήρη κάλυψη όλων των δραστηριοτήτων μιας 

επιχείρησης, ενώ η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα των προϊόντων της  επιτρέπει 

να αντιμετωπίζει τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν ανά κλάδο στις επιχειρήσεις. 

 

Μέσω θυγατρικών ή εταιρειών πληροφορικής που είναι μέτοχος εισήρθε στην αγορά 

των εξειδικευμένων προϊόντων  και των νέων τεχνολογιών, καλύπτοντας το 

χρηματοπιστωτικό σύστημα, αλλά και παρέχει λύσεις διαχείρισης φυσικών πόρων 

μέσω της χρήσης τεχνολογιών απομακρυσμένης παρακολούθησης και ελέγχου σε 

πραγματικό χρόνο μέσω του Cloud. 

 

Η οικονομική κρίση και η άσχημη κατάσταση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος 

στην Ελλάδα, όπως είναι φυσικό την επηρέασε σε μεγάλο βαθμό. Πολλές ανεξάρτητες 

εταιρείες οι οποίες δημιουργήθηκαν μάλιστα από πρώην διευθυντικά στελέχη και 

μηχανικούς πληροφορικής της εταιρίας «παίρνουν» κομμάτι από την πίτα στην αγορά 

λογισμικού. Παρόλα αυτά η εταιρεία επενδύοντας στο προσωπικό και στα καινοτόμα 

προϊόντα και προσφέροντας στους πελάτες την σιγουριά του ονόματος της και του 

μεγέθους της συνεχίζει να είναι η κορυφαία εταιρεία στον χώρο. 
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