ΤΠΗΡΔΙΔ ΑΝΟΙΚΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΑΔ - OTS AE
Απιθμόρ Μηηπώος Ανωνύμων Δηαιπειών: 44664/62/Β/99/333
Γιεύθςνζη έδπαρ εηαιπείαρ: ΜΟΝΑΣΗΡΙΟΤ 125, ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ
ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΥΡΗΗ από 1η Ιανοςαπίος 2009 έωρ 31η Γεκεμβπίος 2009
Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεύνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΛΟΗΘΣΖ ΣΔΥΛΟΙΟΓΗΑ ΑΔ - OTS AE. πληζηνύκε επνκέλσο ζηνλ αλαγλώζηε, πξηλ
πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηελ εηαηξεία, λα αλαηξέμεη ζηε δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηεο εηαηξείαο, όπνπ αλαξηώληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζώο θαη ε έθζεζε ειέγρνπ ηνπ νξθσηνύ ειεγθηή ινγηζηή.
ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ
Γηεύζπλζε έδξαο Δηαηξείαο
ΑΡΚΑΔ:

Κνλαζηηξίνπ 125 Θεζ/θε
44664/62/Β/99/333

Αξκόδηα Τπεξεζία- Λνκαξρία:

ΘΔΑΙΟΛΗΘΖ

Γηεύζπλζε δηαδηθηύνπ κεηξηθήο εηαηξείαο:
Ζκεξνκελία έγθξηζεο από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ
θαηαζηάζεσλ:

ΤΝΘΔΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ

ΘΔΗ

www.ots.gr

Πακπνπθίδεο ππξίδσλ ηνπ Θενδνζίνπ
Πακπνπθίδεο Άγγεινο ηνπ Θενδνζίνπ
Σζηαδήο Ησάλλεο ηνπ Βαζηιείνπ

Πξόεδξνο & Γ/λσλ ύκβνπινο
1νο Αληηπξόεδξνο
2νο Αληηπξόεδξνο

30 Απξίιηνο 2010

Ινπξίδαο Γεώξγηνο-Αληώληνο ηνπ Παλαγηώηε

Οξθσηόο ειεγθηήο ινγηζηήο:

Γεκήηξηνο Καλδειαξάο (ΑΚ ΟΔΙ 13851)

Ληνπάλνγινπ Διεπζέξηνο ηνπ Θσλζηαληίλνπ

Κέινο
Κέινο

Διεγθηηθή εηαηξεία:
Σύπνο έθζεζεο ειέγρνπ ειεγθηώλ:

ΩξθΩΣΟΗ ΔΙΔΓΘΣΔ ΙΟΓΗΣΔ Α.Δ.
Κε ζύκθσλε γλώκε

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΥΡΗΗ (ποζά εκθπαζμένα ζε €)

ΣΟΙΥΔΙΑ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ (ποζά εκθπαζμένα ζε €)

1/1-31/12/2009

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ
Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία
Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Ινηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Απνζέκαηα
Απαηηήζεηο από πειάηεο
Ινηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ

31/12/2009
315.285
63.828
15.764
471.946
4.357.451
1.860.562
7.084.837

31/12/2008
339.091
40.706
15.591
920.253
4.282.507
1.349.358
6.947.506

Λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ
Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ (ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο)
Πλέον (μείον) πποζαπμογέρ για:
Απνζβέζεηο
Πξνβιέςεηο
Εεκηέο (θέξδε) από εθπνίεζε παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
Εεκηέο από δηαγξαθή παγίσλ & αύισλ
Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο) επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο
Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα

1.186.682

1.239.005

59.229
65.560
2.373
1.140
-1.555
114.050
1.427.478

55.818
31.856
0
0
-8.069
117.482
1.436.093

448.307
-156.333
56.013

247.978
-1.979.803
634.633

-114.050
-48.340
1.613.075

-117.482
-365.267
-143.847

-62.058
1.555

-98.383
8.069

-60.503

-90.315

848.261

442.887

-1.711.332
-299.764

0
-275.886

-1.162.835

167.002

389.737
1.067.463
1.457.200

-67.160
1.134.623
1.067.463

ΚΑΘΑΡΗ ΘΔΗ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ
Κεηνρηθό θεθάιαην
Ινηπά ζηνηρεία θαζαξήο ζέζεο
ύνολο καθαπήρ θέζηρ (α)
Πξνβιέςεηο / Ινηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο
Ινηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
ύνολο ςποσπεώζεων (β)
ΤΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗ ΘΔΗ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (α)+(β)

1.710.000

1.710.000

1.453.345
3.163.345
430.935
258.941
3.231.616
3.921.492
7.084.837

848.483
2.558.483
334.791
1.122.012
2.932.220
4.389.023
6.947.506

Δπενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ
Αγνξά ελζώκαησλ θαη άϋισλ παγίσλ ζηνηρείσλ
Σόθνη εηζπξαρζέληεο
ύνολο ειζποών / (εκποών) από επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (β)

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΥΡΗΗ (ποζά εκθπαζμένα ζε €)

Θύθινο Δξγαζηώλ
Κηθηά θέξδε / (δεκηέο)
Θέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ
απνηειεζκάησλ
Θέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ
Κείνλ: θόξνη

1/1-31/12/2009
6.518.970
2.864.043

1/1-31/12/2008
7.392.423
2.967.578

1.294.731

1.348.418

Δμνθιήζεηο δαλείσλ

1.186.682

1.239.005

Κεξίζκαηα πιεξσζέληα

-282.055

-485.210

Θέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο

904.626

753.795

Θέξδε / (δεκηέο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή -βαζηθά (ζε €)

15,8706

18,3461

0,0000

5,2590

1.353.960

1.404.237

Πξνηεηλόκελν κέξηζκα αλά κεηνρή – (ζε €)
Θέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ
απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ

Πιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:
Κείσζε / (αύμεζε) απνζεκάησλ
Κείσζε / (αύμεζε) απαηηήζεσλ
(Κείσζε) / αύμεζε ππνρξεώζεσλ (πιελ ηξαπεδώλ)
(Κείνλ):
Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα
Θαηαβεβιεκέλνη θόξνη
ύνολο ειζποών / (εκποών) από λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ (α)

Υπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ
Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα

ύνολο ειζποών / (εκποών) από σπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (γ)
Καθαπή αύξηζη / (μείωζη) ζηα ηαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα σπήζηρ
(α)+(β)+(γ)
Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα έναπξηρ σπήζηρ
Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα λήξηρ σπήζηρ

1/1-31/12/2008

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗ ΘΔΗ ΥΡΗΗ (Σα ποζά είναι εκθπαζμένα ζε Δςπώ)
31/12/2009
31/12/2008
ύνολο Καθαπήρ θέζηρ έναπξηρ σπήζεωρ (01/01/2009 και 01/01/2008 ανηίζηοισα)

2.558.483

2.080.574

904.626

753.795

-299.764

-275.886

3.163.345

2.558.483

Θέξδε / (δεκηέο) ρξήζεσο κεηά από θόξνπο (ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο)
Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα
ύνολο καθαπήρ θέζηρ λήξηρ σπήζεωρ (31/12/2009 και 31/12/2008 ανηίζηοισα)

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ
1. Έρνπλ ηεξεζεί νη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ πηνζέηεζε ε εηαηξεία βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) θαη νη νπνίεο δελ έρνπλ κεηαβιεζεί ζε ζρέζε κε ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2008.
2. Ζ Δηαηξεία έρεη ειεγρζεί από ηηο αξκόδηεο θνξνινγηθέο αξρέο έσο θαη ηε ρξήζε 2006.
3.Γελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε επί ησλ αθηλήησλ ηεο εηαηξείαο
4. Γελ πθίζηαληαη επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο, ή απνθάζεηο δηθαζηηθώλ ή δηαηηεηηθώλ νξγάλσλ πνπ έρνπλ ή ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο θαη δελ έρνπλ ζρεκαηηζηεί ζρεηηθέο πξνβιέςεηο.
5. Οη ζσξεπηηθέο πξνβιέςεηο πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί αθνξνύλ πξνβιέςεηο γηα δηαθνξέο θνξνινγηθνύ ειέγρνπ ησλ αλέιεγθησλ θνξνινγηθά ρξήζεσλ πνζνύ € 150.000, πξνβιέςεηο επηζθαιώλ απαηηήζεσλ ύςνπο 42.740€ θαη πξνβιέςε γηα απνδεκίσζε
πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία ύςνπο 238.195€.
6. Ο αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ζην ηέινο ηεο θιεηόκελεο θαη ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεσο ήηαλ 99 θαη 100 άηνκα αληίζηνηρα.
7.Έρνπλ ηεξεζεί νη βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο ηνπ ηζνινγηζκνύ ηεο 31/12/2008.
8. Οη επελδύζεηο ζε πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο θιεηόκελεο ρξήζεσο αλήιζαλ ζε € 62.058
9. Γελ θαηέρνληαη ίδηεο κεηνρέο .
10. Σα πνζά ησλ ζπλαιιαγώλ (έζνδα θαη έμνδα) ζσξεπηηθά από ηελ έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο θαη ηα ππόινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ ηεο εηαηξείαο ζηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεσο πνπ έρνπλ πξνθύςεη
από ζπλαιιαγέο ηνπο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε, όπσο απηά νξίδνληαη από ην Γ.Ι.Π. 24, έρνπλ σο αθνινύζσο (πνζά ζε €):
α) Πσιήζεηο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ
β) Αγνξέο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ
γ) Απαηηήζεηο
δ) Τπνρξεώζεηο
ε) πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο δηνίθεζεο
ζη) Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο
δ) Τπνρξεώζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. & Γ/ΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

ΠΑΜΠΟΤΚΙΓΗ ΠΤΡΙΓΩΝ ΣΟΤ ΘΔΟΓΟΙΟΤ
ΑΓΣ : Π803469

0
595.000
0
334.000
140.162
0
0
1.069.162

1ορ ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ ηος Γ

Ο Γ/ΝΣΗ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ

ΠΑΜΠΟΤΚΙΓΗ ΑΓΓΔΛΟ ΣΟΤ ΘΔΟΓΟΙΟΤ
ΑΓΣ :ΑΒ 708562

ΠΔΣΡΙΓΗ ΑΝΓΡΔΑ
ΑΜΟΔ: 7789

