ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ALTEC

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕ - OTS AE
Μοναστηρίου 125 Θεσσαλονίκη

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 31 ∆εκεµβρίου 2006
(δηµοσιευόµενα βάσει του ν.2190,άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ AE. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων
της ,πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που προβλέπουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Ενδεικτικά µπορεί να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της,όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

∆ιεύθυνση έδρας Εταιρείας
ΑΡΜΑΕ
Εποπτεύουσα Υπηρεσία
Νοµαρχία :
Ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών
καταστάσεων
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής
Ελεγκτική εταιρεία
Τύπος έκθεσης επισκόπησης

Μοναστιρίου 125 Θεσ/κη
44664/62/Β/99/333
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Θεσσαλονίκης

∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας:

www.ots.gr

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Ονοµατεπώνυµο
Παµπουκίδης Σπυρίδων
Παµπουκίδης Αγγελος
Τσιαδής Ιωάννης
Λουρίδας Γεώργιος-Αντώνιος

20/3/2007
ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ
BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ
Με σύµφωνη γνώµη - Θέµατα έµφασης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟY (Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ)

Θέση
Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος
1 ος Αντιπρόεδρος
2 ος Αντιπρόεδρος
Μέλος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2006

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2005

31/12/2006

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγια στοιχεία ενεργητικού
Αποθέµατα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

333.929
1.748.687
656.256
1.170.547

311.351
100.308
930.377
702.789

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

3.909.419

2.044.825

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (α)

139.596
1.230.708
1.090.778
2.461.082

Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης
Σύνολο καθαρής θέσης (β)

750.000
698.337
1.448.337

108.598
0
860.361
968.959

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Ζηµίες (κέρδη) από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που
σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
Μείωση / (αύξηση) µακροπροθέσµων απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβεβληµένοι φόροι

510.000
565.866
1.075.866 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

2.044.825 Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ (Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ)
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσµατα εισπραχθέντα
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2005
450.691

447.084

40.600
30.098

45.091
21.855

0

0

18.959

7.041

540.348

521.071

-1.648.379
-67.983
-4.007
416.102

30.207
-288.787
0
228.125

-19.720
-157.969

-7.041
-218.077

-941.608

265.498

3.909.419

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (γ)=(α)+(β)

1/1-31/12/2006

Σύνολο κύκλου εργασιών
Μικτά κέρδη (ζηµιές)
Κέρδη (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων
Κέρδη (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσµάτων
Κέρδη (ζηµιές) προ φόρων
Μείον: φόροι
Κέρδη (ζηµιές) µετά από φόρους

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

1/1-31/12/2005

3.268.842

2.665.548

1.507.990

1.264.412

Αυξήσεις (µειώσεις) δανείων
453.499
447.084 Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια)
-134.972 Μερίσµατα πληρωθέντα

320.506

312.112

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ)
18,36 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου
0,00 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

Κέρδη (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή:
18,85
0,00

Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή (σε Ευρώ)

-145.324

0
762

0
626

-173.410

-144.698

0

0

1.230.708

0

0
-105.035

0
-157.000

1.125.673

-157.000

10.655
443.556

-36.200
479.756

454.211

443.556

498.590

469.650
450.691
-130.185

Βασικά (σε Ευρώ)

0

-65.172

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου

510.250

-109.000

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ (Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε ευρώ)
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2006

Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως
(01/01/2006 και 01/01/2005 αντίστοιχα)
Κέρδη (ζηµιές) της χρήσεως µετά από φόρους
∆ιανοµή Κερδών
Αυξηση Μετοχικού κεφαλαίου
Καταβληθέντα Μερίσµατα
Λοιπές Κινήσεις
Καθαρή θέση λήξης χρήσεως
(31/12/2006 και 31/12/2005 αντίστοιχα)

1.075.866
320.506
0
0
-105.035
157.000
1.448.337

31/12/2005
1.114.463
312.112
15.795
0
-157.000
-209.504
1.075.866

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές έως και τη χρήση 2002.
2. ∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των ακινήτων της Εταιρείας.
3. ∆εν υφίστανται εκκρεµείς αγωγές, αιτήσεις ή προσφυγές ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, οι οποίες µπορούν να επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας.
4. Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρείας στο τέλος της χρήσης 2006 και της προηγούµενης χρήσης 2005 ήταν 77 και 48 άτοµα αντίστοιχα.
5. Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία της χρήσεως 2006 ανήλθαν σε € 103 χιλ. περίπου.
Συναλλαγές και Υπόλοιπα µε Συνδεδεµένα Πρόσωπα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

528.856

β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών

311.862
169.577

γ) Απαιτήσεις

1.607.012

δ) Υποχρεώσεις

149.372

ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης

0

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης

0

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης

Σύνολα :

2.766.679
Θεσσαλονίκη :
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.

Παµπουκίδης Σπυρίδων
Α∆Τ: Χ744119

20/3/2007
Ο Α Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.

Ο Οικονοµικός ∆ιευθυντής

Παµπουκίδης Αγγελος
Α∆Τ :Ξ555329

Πετρίδης Ανδρέας
Α Τάξης ΑΜΟΕ: 7789/ Α∆Τ: Φ159422

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (OTS ) Α.Ε
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
ης
Ελέγξαµε τις συνηµµένες Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις της OTS AE που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31 ∆εκεµβρίου 2006 και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων
και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις.
Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις
Η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως
αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση
οικονοµικών καταστάσεων, απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών
και την διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις.
Ευθύνη Ελεγκτή
∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι
εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την εύλογη
διασφάλιση ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες
επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου αυτού,
ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις
περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των
λογιστικών πολιτικών που εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων.
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της γνώµης µας.
Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2006, την
χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων
Το περιεχόµενο της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι συνεπές µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις.
Αθήνα, 23 Μαρτίου 2007
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Γεώργιος Α. Μπατσούλης
Α.Μ.ΣΟΕΛ 14001

