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OTS AE 

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της οικονοµικής χρήσεως από 

1 Ιανουαρίου µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2005 σύµφωνα µε τα 

∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 

που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

 

 

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από 

το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της OTS AE. Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά 

οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά 

στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των 

αποτελεσµάτων της Εταιρείας, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης (∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα). Επίσης επισηµαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα 

δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία έχουν γίνει ορισµένες συµπτύξεις και 

ανακατατάξεις κονδυλίων. 
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
Προς τους  κ. Μετόχους της Εταιρείας  OTS  AE 

 

 

Κύριοι Μέτοχοι,  

 

Σύµφωνα µε το Νόµο (άρθρο 43α παρ. 3 του Ν.2190/1920) και το Καταστατικό της 

Εταιρίας µας, θέτουµε υπόψη σας τα πεπραγµένα της ∆ιαχειρίσεως µας, για το χρονικό 

διάστηµα 1 Ιανουαρίου 2005  – 31 ∆εκεµβρίου 2005. 

Α. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

Όπως προκύπτει από τα αριθµητικά δεδοµένα των Οικονοµικών Καταστάσεων της 

31.12.2005, η εταιρεία κατάφερε να διατηρήσει και να σταθεροποιήσει την υψηλή 

κερδοφορία που πέτυχε στο 2004, έτος στο οποίο είχε πετύχει σηµαντική αύξηση των 

κερδών της έναντι του 2003. Η περσινή οικονοµική χρήση της εταιρείας έκλεισε µε µικρή 

αύξηση του Κύκλου Εργασιών, κατά 6,4% και µικρή µείωση των καθαρών κερδών, κατά 

6,8%. Συγκεκριµένα, ο Κύκλος Εργασιών διαµορφώθηκε στα 2.665.548,39 € και τα 

Καθαρά Κέρδη προ Φόρων στα 447.084 €. Η σταθεροποίηση αυτή κρίνεται θετική διότι 

επιτεύχθηκε παρ’ όλο της καθυστέρησης που σηµειώθηκε στην περσινή χρονιά στα έργα 

του Γ΄ ΚΠΣ και παρ’ όλο της σηµαντικής επένδυσης που έκανε η εταιρεία στην ενίσχυση 

του Ανθρώπινου ∆υναµικού της. Η σταθεροποίηση αυτή αποδεικνύει επίσης, ότι η 

περσινή πολύ µεγάλη αύξηση των κερδών δεν ήταν συγκυριακή αλλά προϊόν σταθερής 

επέκτασης της εταιρείας. Ακολουθούν ορισµένα αναλυτικά στοιχεία για την πορεία της 

εταιρίας τα τελευταία πέντε χρόνια 2001-2005. 

Κύκλος Εργασιών 
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ΕΤΟΣ 2001 2002 2003 2004 2005 

ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1.665.286,96  1.774.715,33  1.846.808,12  2.504.539,51  2.665.548,39 

 ΜΕΤΑΒΟΛΗ %   7% 4% 36% 6,4% 

 

 

Καθαρά Κέρδη προ Φόρων 
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ΕΤΟΣ 2001 2002 2003 2004 2005 

ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 
246.498,30 

€ 
299.155,59 

€ 
129.498,42 

€ 
500.822,00 € 447.084,00 € 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ %   21,36% -56,71% 285% - 6,8% 

 

 

Περιθώρια Καθαρού Κέρδους 

 

ΕΤΟΣ 2001 2002 2003 2004 2005 

ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1.665.286,96 
€ 

1.774.715,33 
€ 

1.846.808,12 
€ 

2.504.539,51 
€ 

2.665.548,39 

ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ 
ΦΟΡΩΝ 

246.498,30 € 299.155,59 € 129.498,42 € 500.822,00 € 447.084,00 € 

ΠΟΣΟΣΤΟ % 14,80% 16,86% 7,01% 20,00% 16,78% 
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Έσοδα Συµβάσεων Υποστήριξης 
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 ΕΤΟΣ 2001 2002 2003 2004 2005 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 150.000 € 
195.000 

€ 
395.000 € 570.000 € 700.000 €  

ΜΕΤΑΒΟΛΗ %  30,00% 102,56% 44,30% 22,81% 

 

 

Έσοδα Συµβάσεων – Νεκρό Σηµείο 
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ΕΤΟΣ  2001 2002 2003 2004 2005 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ  
150.000,00 

€ 
195.000,00 € 395.000,00 € 570.000,00 € 700.000,00 € 
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ΝΕΚΡΟ 
ΣΗΜΕΙΟ 

868.967,82 
€ 

1.050.757,25 
€ 

1.395.716,44 
€ 

1.715.353,58 
€ 

1.923.634,11 
€ 

ΠΟΣΟΣΤΟ % 17,26% 18,56% 28,30% 33,23% 36.39% 

 

 

Από τα παραπάνω στοιχεία βγαίνουν τα εξής συµπεράσµατα: 

• Η εταιρία έχει µία σταθερή ανοδική πορεία τα τελευταία χρόνια σε όλα τα κρίσιµα 

µεγέθη.  

• Έχουµε σταθερή αύξηση τόσο του κύκλου εργασιών όσο και των κερδών έχοντας 

κάνει ταυτόχρονα µία σηµαντική επένδυση στο Ανθρώπινο της ∆υναµικό µε σκοπό 

να διευρύνουµε τις δραστηριότητες και το πελατολόγιό µας.  

• Έχουµε µία διαχρονική βελτίωση του περιθωρίου καθαρών κερδών από 14,8% το 

2001 στο 16,8% το 2005. 

• Έχουµε σταθερή αύξηση των εσόδων που προέρχονται από τις Συµβάσεις 

Υποστήριξης µε ταυτόχρονη αύξηση της συµµετοχής τους στο Νεκρό Σηµείο της 

εταιρίας. Συγκεκριµένα, το 2005 τα έσοδα των Συµβάσεων Υποστήριξης ανήλθαν 

σε 700.000 € που είναι το 36,39% του Νεκρού Σηµείου της εταιρίας έναντι 33.23% 

που ήταν η συµµετοχή των Συµβάσεων Υποστήριξης στο Νεκρό Σηµείο του 2004. 

Η πρόβλεψη για το 2006 είναι ότι τα έσοδα από τις Συµβάσεις θα ξεπεράσουν τις 

850.000 € και θα είναι κοντά στο 40% του Νεκρού Σηµείου. Σηµειώνουµε επίσης, 

ότι οι Συµβάσεις Υποστήριξης προέρχονται από ένα πολύ µεγάλο αριθµό πελατών, 

µε τους πρώτους δέκα πελάτες να µην συµµετέχουν µε πάνω από 15% στα 

συγκεκριµένα έσοδα, γεγονός που αποδεικνύει τη µεγάλη διασπορά των κρίσιµων 

αυτών εσόδων.  

 

Βασικοί Αριθµοδείκτες 

Ακολουθεί η εξέλιξη των σηµαντικότερων αριθµοδεικτών:  

  Αριθµοδείκτες Εξέλιξης (Progress Ratios) 2001 2002 2003 2004 2005 

1 Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών -7 7 4,06 35,61 6,43 

2 Εξέλιξη κερδών προ φόρων 90,34 21 -56,71 284,99 -6,82 

4 Εξέλιξη Παγίων -39,14 70 -9,45 -12,64 -15,05 

6 Εξέλιξη απασχολούµενων κεφαλαίων 25,92 15,65 -1,37 21,03 12,95 

7 Εξέλιξη ιδίων κεφαλαίων 32,34 7 10,24 34,32 23,20 

 Αριθµοδείκτες Ρευστότητας (Liquidity Ratios)      

1 Γενική (Κυκλοφοριακή) Ρευστότητα 2,34 2,02 1,9 2,21 2,25 

2 Πραγµατική Ρευστότητα  (ACID TEST RADIO) 2,21 1,91 1,65 2,02 2,12 

3 Άµεση Ρευστότητα ή Ταµειακή Ρευστότητα 0,49 1,01 0,39 0,68 0,56 

 Αριθµοδείκτες Κυκλοφοριακής Ταχύτητας      

1 Ταχύτητα Κυκλοφορίας Απαιτήσεων  190,39 114,46 158,86 136,74 153,17 

2 Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Προµηθευτών 62,05 72,15 96,84 61,7 62,41 
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3 Ταχύτητα Κυκλοφορίας Αποθεµάτων  21,9 23,78 53,29 35,02 25,69 

 Αριθµοδείκτες ∆ανειακής Επιβάρυνσης      

1 Βαθµός ∆ανειακής Επιβάρυνσης 0 0 0 0 0 

2 Βαθµός ∆ανειακής Κάλυψης 0 0 0 0 0 

 Αριθµοδείκτες Αποδοτικότητας (Profitable Ratios)      

1 Περιθώριο Μικτού Κέρδους (Gross Profit margin) 35,06 41,51 38,72 45,69 46,53 

2 Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (Net Profit Margin) 14,8 16,86 7,01 19,91 17,43 

3 Περιθώριο Καθαρών Κερδών προ τόκων & Αποσβέσεων 20,28 12,47 10,35 22,4 20,78 

4 Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (Return on the Worth) 42,18 47,32 18,58 53,26 42,97 
 

Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται η σταθερότητα της εταιρίας µε τους περισσότερους 

δείκτες είτε να παραµένουν σταθεροί σε ικανοποιητικές τιµές είτε να βελτιώνονται. 

 

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2001 2002 2003 2004 2005

Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών

 

-100

-50

0

50

100

150

200

250

300

2001 2002 2003 2004 2005

Εξέλιξη ΚΠΦ

 



 

 9

-5

0

5

10

15

20

25

30

2001 2002 2003 2004 2005

Εξέλιξη Απασχολούµενων Κεφαλαίων

 

0

5

10

15

20

25

30

35

2001 2002 2003 2004 2005

Εξέλιξη Ιδίων Κεφαλαίων

 



 

 10

0

0,5

1

1,5

2

2,5

2001 2002 2003 2004 2005

Γενική (Κυκλοφοριακή) Ρευστότητα

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

2001 2002 2003 2004 2005

Πραγµατική Ρευστότητα (ACID TEST RADIO)

 



 

 11

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2001 2002 2003 2004 2005

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (Gross Profit margin)

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2001 2002 2003 2004 2005

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (Net Profit Margin)

 



 

 12

0

10

20

30

40

50

60

2001 2002 2003 2004 2005

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (Return on the Worth)

 

 

Η εικόνα της εξέλιξης της επιχείρησης  προκύπτει και από τους παραπάνω αριθµοδείκτες, οι οποίοι 

αντιπαραβαλλόµενοι µε τους αντίστοιχους αριθµοδείκτες των τελευταίων ετών, παρουσιάζουν τη 

διαχρονική µεταβολή του κύκλου εργασιών, των κερδών, των παγίων, του παθητικού και της 

ταµειακής ρευστότητας σε ποσοστιαίες µονάδες, δείχνοντας τη σταθερότητα και ανάπτυξη των 

οικονοµικών στοιχείων της εταιρίας.  

Η εταιρία µας κατάφερε για άλλη µια χρονιά να ενισχύσει σηµαντικά το όνοµά της έναντι 

του ανταγωνισµού καθιστώντας τον εαυτό της µε απόλυτη επιτυχία σύµβολο αξιοπιστίας 

στο χώρο όπου δραστηριοποιείται. Το ισχυρό όνοµα που έχτισε η εταιρία µας στη 

συγκεκριµένη αγορά µας δίνει και ένα ανάλογο προβάδισµα στη διεκδίκηση έργων του Γ’ 

ΚΠΣ που είτε έχουν προκηρυχθεί είτε πρόκειται να προκηρυχθούν µέσα στο έτος και 

αφορούν έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.  

 

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  

Η εταιρία έχει όλες τις προϋποθέσεις για να συνεχίσει την αναπτυξιακή της πορεία και να αυξήσει το 

µερίδιό της στην αγορά στην οποία δραστηριοποιείται. Η εταιρεία κατάφερε να υλοποιήσει µε 

απόλυτη επιτυχία και σε συνεργασία µε την ALTEC ένα από τα πιο κρίσιµα πιλοτικά έργα 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη χώρα που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, το ∆ιαδηµοτικό 

Πληροφοριακό Σύστηµα Εξυπηρέτησης Πολιτών της ΤΕ∆Κ Ν. Ηµαθίας. Η πολύ επιτυχηµένη 

υλοποίηση ενός τεχνολογικά σύνθετου και κατά γενική οµολογία πρωτοποριακού έργου και η εξίσου 

επιτυχηµένη προβολή του στην κοινωνία, αποτέλεσε το έναυσµα στη ∆ιαχειριστική Αρχή και στα 

συναρµόδια Υπουργεία προκειµένου να διαθέσουν περίπου 60 εκ. € για πανοµοιότυπα έργα για το 

σύνολο σχεδόν των ∆ήµων της χώρας και προσέδωσαν στην εταιρία µας την εικόνα του κύριου 

διεκδικητή.  
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Ταυτόχρονα, βλέπουµε τον ανταγωνισµό να βρίσκεται σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση, αφού δεν µπόρεσε 

να πείσει την αγορά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ούτε µετά από πέντε και πλέον χρόνια και συνεχίζει 

να αντιµετωπίζει σοβαρότατα προβλήµατα. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε τη µεγάλη πρόκληση 

των έργων του Γ’ ΚΠΣ στη συγκεκριµένη αγορά αποτελούν µία σηµαντική ευκαιρία και ενισχύει την 

αισιοδοξία για περαιτέρω επέκταση του µεριδίου αγοράς της εταιρίας µας. 

Η εταιρία µας κατάφερε ακόµα να ισχυροποιήσει τη θέση της στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης µε την 

ανάληψη ορισµένων σηµαντικών έργων όπως είναι µηχανογράφηση διαφόρων Υποθηκοφυλακείων, 

των Πρωτοδικείων Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πειραιά καθώς και της Εισαγγελίας Εφετών της 

Αθήνας.    

Η εταιρεία ταυτόχρονα µε την διεκδίκηση των έργων του Γ‘ ΚΠΣ θα προσπαθήσει µε µεθοδικό τρόπο 

να διευρύνει τον αριθµό εγκαταστάσεων των βασικών της προϊόντων αυξάνοντας σηµαντικά τα 

σταθερά έσοδα από τις Συµβάσεις Υποστήριξης µε στόχο στην επόµενη πενταετία τα συγκεκριµένα 

έσοδα να φτάσουν περίπου το 80% του Νεκρού Σηµείου της εταιρείας.  

 

Προκειµένου να επιτύχει την επιθυµητή ανάπτυξη η εταιρία θα συνεχίσει να επενδύει στα εξής: 

� Ανθρώπινο ∆υναµικό: Το ανθρώπινο δυναµικό της εταιρίας αποτελεί το βασικό µας 

συγκριτικό πλεονέκτηµα. Οι άνθρωποι της εταιρίας παράγουν ποιοτικό λογισµικό και 

παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας εξασφαλίζοντας τη διατήρηση του υπάρχοντος 

πελατολογίου και τη συνεχή του διεύρυνση. Υπενθυµίζουµε ότι στα 14 χρόνια λειτουργίας 

της εταιρίας υπήρχαν ελάχιστες αποχωρήσεις. Ο βαθµός ικανοποίησης του προσωπικού 

είναι ιδιαίτερα υψηλός.   

� Καινοτοµία: Η αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας στην ανάπτυξη λογισµικού και στην 

παροχή υπηρεσιών µε στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και τη µείωση του κόστους 

αποτελεί µία βασική προτεραιότητα για το επόµενο διάστηµα. Στα πλαίσια αυτά 

εγκαταστήσαµε µε επιτυχία µία νέα και τεχνολογικά σύγχρονη γραµµή παραγωγής (Web 

Services, Java κτλ.) µε την οποία αναπτύχθηκαν και µία σειρά από νέα προϊόντα. 

� Κεφάλαια Κίνησης: Η OTS έχει, σύµφωνα µε τα σηµερινά δεδοµένα, ανάγκη από κεφάλαιο 

κίνησης περίπου 400.000 € το µήνα. Τα σηµερινά ίδια κεφάλαια δεν επαρκούν για την 

πραγµατοποίηση των προβλέψεων της εταιρείας. Ο µεγαλύτερος κίνδυνος της εταιρείας 

είναι κατά συνέπεια η ταµειακή στενότητα που πιθανόν να αντιµετωπίσει καθώς και η 

αδυναµία έκδοσης των απαιτούµενων εγγυητικών προκειµένου να συµµετάσχει στη 

διεκδίκηση σηµαντικών έργων του Γ΄ΚΠΣ. Στόχος της διοίκησης είναι ο διπλασιασµός των 

ιδίων κεφαλαίων µέσα στην προσεχή πενταετία. Ο διπλασιασµός αυτός προγραµµατίζεται 

να γίνει µε κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου κερδών κάθε χρήσης όπως αυτό προκύπτει µετά 

την αφαίρεση από τα κέρδη των φόρων και του υποχρεωτικού πρώτου µερίσµατος των 

µετόχων. 

 

 

Γ. ΕΞΟ∆Α ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Η εταιρία διατήρησε περίπου στα ίδια επίπεδα το ποσό των εξόδων για την έρευνα και 

ανάπτυξη σε σχέση µε το προηγούµενο έτος µε σκοπό να αυξήσει το ανταγωνιστικό της 
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πλεονέκτηµα έναντι των ανταγωνιστών της σε µία περίοδο στην οποία αντιµετωπίζουν 

σηµαντικά προβλήµατα. Συγκεκριµένα το ποσοστό που διατέθηκε για έρευνα και 

ανάπτυξη ανήλθε περίπου στο 4% των συνολικών της εξόδων ήτοι περίπου 56.508 €. 

 

∆. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ  

Η OTS ως εταιρία παραγωγής εξειδικευµένου λογισµικού που δραστηριοποιείται στο χώρο 

της περιφερειακής δηµόσιας διοίκησης έχει καταξιωθεί ως µια δυναµικά ανερχόµενη 

εταιρία πληροφορικής. Είναι σηµαντικό να κατανοηθεί ότι τα έργα του Γ΄ ΚΠΣ είναι µία 

σηµαντική ευκαιρία ανάπτυξης της εταιρείας χωρίς ωστόσο να παραµεληθεί η βασική 

δραστηριότητα της εταιρείας. Η βασική αγορά στην οποία έχει επενδύσει η εταιρεία τα 

τελευταία χρόνια όχι απλά δεν πρέπει να παραµεληθεί τα επόµενα χρόνια αλλά θα πρέπει 

παράλληλα και ανεξάρτητα από τα έργα του Γ΄ ΚΠΣ να διευρυνθεί προκειµένου η εταιρεία 

να διασφαλίσει την ανάπτυξή της και µετά τη λήξη του Γ΄ ΚΠΣ.  

Προκειµένου λοιπόν να εδραιώσει τη σηµερινή της θέση αλλά και να ανταποκριθεί µε 

επιτυχία στον νέο αναπτυξιακό κύκλο απαιτούνται ορισµένες επενδύσεις οι οποίες θα 

συµβάλλουν στην αξιοποίηση της υπάρχουσας εγκατεστηµένης βάσης αλλά και στην 

διεύρυνσή της.  

Έχοντας εξετάσει προσεκτικά τα δεδοµένα της αγοράς και τις δυνατότητες της εταιρίας 

έχουµε καταστρώσει ένα επιχειρησιακό σχέδιο µε στόχο την κατάκτηση της πρώτης θέσης 

στην αγορά που δραστηριοποιούµαστε. Η µέχρι σήµερα πρακτική της εταιρίας διακρίνεται 

για την χρηστή διαχείριση και τον αποτελεσµατικό προγραµµατισµό. Παρακάτω 

παρουσιάζουµε το επενδυτικό σχέδιο της εταιρίας για την τριετία 2005 – 2008 το οποίο θα 

καλυφθεί από το αφορολόγητο αποθεµατικό που θα σχηµατιστεί σύµφωνα µε το 

Ν.3220/2004 

 

Α/Α Περιγραφή επένδυσης Προϋπολογισµός 

1 � Εξοπλισµός HELP DESK 

� Τηλεφωνικό Κέντρο 

� CRM 

� Unified Messaging System  

35.000 € 

2 ∆ηµιουργία υποδοµών για παροχή ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών (e-services): 

� Router 

� Firewall 

� Web Servers 

� Εξειδικευµένο Λογισµικό 

22.000 € 

3 Εξοπλισµός Προώθησης πωλήσεων: 

� Notebooks 

� Projectors 

� ∆ηµιουργία Sales Tools  

8.000 € 



 

 15

4 Ανανέωση και αγορά νέου εξοπλισµού τµήµατος Ε&Α και 

τµήµατος υπηρεσιών πελατών 

20.000 € 

ΣΥΝΟΛΟ 85.000 € 

 

 

Ε. ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 

Η Εταιρία  είχε στην κατοχή της χρεόγραφα (repos) την 31.12.2005 ποσό 111,000.  

ΣΤ. ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ 

Η εταιρία δεν είχε καταθέσεις σε συνάλλαγµα την 31/12/2005. 

Ζ. ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ – ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ 

ΒΑΡΗ 

Η εταιρία δεν έχει στην κατοχή της ιδιόκτητα ακίνητα. 

Η. ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟ ΑΜΕΣΟ ΜΕΛΛΟΝ 

∆εν υπάρχουν γνωστά γεγονότα, ούτε αναµένονται τέτοια που θα µπορούσαν να 

προκαλέσουν ζηµίες στην εταιρία στο άµεσο µέλλον. 

Θ. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

Σκοπός του υποκαταστήµατος συνεχίζει να είναι η ενίσχυση του µεριδίου της αγοράς της 

εταιρείας στη Νότιο Ελλάδα και να συµβάλει στην καλύτερη εξυπηρέτηση του εκεί ήδη 

υπάρχοντος πελατολογίου που επιτεύχθηκε. Το υποκατάστηµα κατάφερε και φέτος να 

ανταπεξέρθει στις υποχρεώσεις του και να διατηρήσει το περίπου 20% που κατέχει στον 

κύκλο εργασιών της εταιρίας. Ενισχύθηκε επίσης µε την πρόσληψη νέων ανθρώπων.  

 

Η παρούσα έκθεση αποφασίζετε να τεθεί στη διάθεση των ελεγκτών της εταιρίας. 

 

Όλα τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου συµφωνούν µε την παραπάνω έκθεση διαχείρισης και τις 

οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας. 

 

Θεσ/νίκη   4/4/2006 

Ο Πρόεδρος του 

∆.Σ. 

 

Παµπουκίδης 

Σπυρίδων 

Ο 1
ο

ς  Αντιπρόεδρος 

του ∆.Σ. 

 

Παµπουκίδης 

Αγγελος  

Ο 2
ο

ς  Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. 

 

 

Τσιαδής Ιωάννης 

 Το µέλος του ∆.Σ. 

 

 

Λουρίδας Αντώνης 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

Προς τους Μετόχους της εταιρείας «OTS AE  » 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της «OTS AE.», της εταιρικής 

χρήσεως που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2005. Η ευθύνη της σύνταξης των οικονοµικών 

καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της εταιρείας. Η δική µας ευθύνη περιορίζεται στη 

διαµόρφωση και τη διατύπωση γνώµης επί των οικονοµικών καταστάσεων, εδραιωµένης 

στο διενεργηθέντα έλεγχο. Ο έλεγχός µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε τα Ελληνικά 

Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα 

Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασµό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά 

τρόπο που να διασφαλίζει εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι 

απαλλαγµένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαµβάνει την 

εξέταση, σε δειγµατοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που να στηρίζουν τα ποσά 

και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Ο έλεγχος 

επίσης περιλαµβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των 

εκτιµήσεων της διοίκησης της εταιρείας και, γενικότερα, της παρουσίασης των 

δεδοµένων στις οικονοµικές καταστάσεις καθώς και την αξιολόγηση της συνέπειας της 

Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις οικονοµικές καταστάσεις. Πιστεύουµε ότι ο 

έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαµόρφωση της Έκθεσής µας. 

Κατά τη γνώµη µας, οι προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν 

ακριβοδίκαια την οικονοµική θέση της εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2005 και τα 

αποτελέσµατα των εργασιών της καθώς και τις µεταβολές των ιδίων κεφαλαίων και τις 

ταµειακές ροές της εταιρείας της χρήσεως που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, σύµφωνα µε 

τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και το περιεχόµενο της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι 

συνεπές µε τις προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις. Χωρίς να διατυπώνουµε 

επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου εφιστούµε την προσοχή σας στο 

γεγονός ότι η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 2002, µε συνέπεια 

να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά τον 

έλεγχο των ανέλεγκτων χρήσεων 2003, 2004 και 2005 από τις αρµόδιες φορολογικές 

αρχές. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν 

στάδιο και ως εκ τούτου δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές 

καταστάσεις σχετικά µε το εν λόγω θέµα. 

 Αθήνα,28 Μαρτίου 2006 
 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΑΝ.  ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ 

    Α.Μ.ΣΟΕΛ 14001 
  BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.                                                                                                       

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές – Σύµβουλοι Επιχειρήσεων 
  Ανεξάρτητο Μέλος της BKR International 
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  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 ΣΗΜ. 31/12/2005 31/12/2004 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    

    

Πάγια στοιχεία ενεργητικού 10 311,351 342,340 

Αποθέµατα 11 100,308 130,515 

Απαιτήσεις από πελάτες  930,377 822,871 

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 12,13 702,789 557,709 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

 

2,044,825 1,853,434 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ    

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 17 108,598 106,736 

Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 20   

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 19 860,361 632,236 

Σύνολο υποχρεώσεων(α)  968,959 738,972 

Μετοχικό Κεφάλαιο 14 510,000 510,000 

Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης µετόχων Εταιρίας 15 565,866 604,463 

Σύνολο Καθαρής Θέσης Μετόχων εταιρίας(β)  1,075,866 1,114,463 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β) 
 

2,044,825 1,853,434 

 

 

 
    

  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 ΣΗΜ. 1/1-31/12/05 1/1-31/12/2004 

Κύκλος Εργασιών  2,665,548 2,504,540 

Κόστος πωλήσεων  1,401,136 1,360,226 

Μικτά κέρδη   1,264,412 1,144,313 
Άλλα λειτουργικά έσοδα και έσοδα από 

επενδύσεις 
6 

46,251 35,167 

Τόκοι εισπραχθέντες 7 626 26 

Έξοδα διοίκησης 5 303,519 245,212 

Έξοδα πωλήσεων και διανοµής 5 441,502 365,592 

Εξοδα ερευνών και ανάπτυξης 5 56,508 44,278 

Άλλα λειτουργικά έξοδα  55,635 18,254 

Κέρδη πρό φόρων,χρηµατοδοτικών 
αποτελεσµάτων  

 
454,125 506,170 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 7 7,041 5,349 

Κέρδη πρό φόρων  447,084 500,822 

Μείον φόροι 8 134,973 148,973 

Κέρδη µετά από φόρους  312,112 351,849 

 

 

 

 
  

 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
 

31/12/2005 31/12/2004 
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1.01.2005 και 1.01.2004  αντίστοιχα) 1,114,463              765,997 

Κέρδη (ζηµίες)της χρήσεως µετά από φόρους 312,112 351,849 

Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ'ευθείας στην καθαρή θέση             -350,708                 -3,383 

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου   

Καθαρή θέση λήξης περιόδου (31.12.2005 και 31.12.2004 αντίστοιχα) 

1,075,866 1,114,463 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 31/12/2005 31/12/2004 

Λειτουργικές δραστηριότητες   

Κέρδη προ φόρων 447,084 500,822 

Πλέον / µείον προσαρµογές για:   

Αποσβέσεις 45,091 38,740 
Προβλέψεις 21,855 16,000 

Συναλλαγµατικές διαφορές   

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας 

  

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 7,041 5,349 

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:   
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 30,207 34,707 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -288,787 -115,028 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 228,125 -46,563 

Μείον:   

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -7,041 -5,349 

Καταβεβληµένοι φόροι -218,077 -142,271 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες 
(α) 265,497 286,407 
Επενδυτικές δραστηριότητες   

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών 
επενδύσεων 

  

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -145,324 -33,638 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων   

Τόκοι εισπραχθέντες 626 26 

Μερίσµατα εισπραχθέντα    

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) -144,698 -33,612 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες   

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου   

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια   

Εξοφλήσεις δανείων   

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια)   

Μερίσµατα πληρωθέντα -157,000 -27,988 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) -157,000 -27,988 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) -36,200 254,949 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 479,756 254,949 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 443,556 479,756 

 

 

 

 
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: 

 
Ο Όµιλος ALTEC ( «ο Όµιλος» ) αποτελεί έναν ισχυρό Όµιλο που παρέχει προϊόντα και 

υπηρεσίες στην Ελλάδα και την Ευρώπη στον χώρο των επικοινωνιών και της πληροφορικής. 

 

Η OTS AE  ( «η Εταιρεία» ) του Οµίλου ALTEC  Α.Β.Ε.Ε., η οποία είναι ανώνυµη εταιρεία που 

ιδρύθηκε και στεγάζεται στην Ελλάδα στη διεύθυνση: Μοναστηρίου  125 Θεσ/κη 

 

 

 

Ο µέσος όρος του προσωπικού της Εταιρείας για τη περίοδο 31 ∆εκεµβρίου 2005  ήταν 

περίπου 48 υπάλληλοι . 
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2. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ:  

 
(a) Βάση σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων:  Οι συνηµµένες απλές οικονοµικές 

καταστάσεις Εταιρείας (στο εξής οικονοµικές καταστάσεις) έχουν συνταχτεί σύµφωνα µε 

την αρχή του ιστορικού κόστους. 

 

 Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί για πρώτη φορά σύµφωνα µε τα 

∆ΠΧΠ, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφαρµόζοντας το ∆ΠΧΠ 1 

«Πρώτη Εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης» µε 

ηµεροµηνία µετάβασης τη 1
η
 Ιανουαρίου 2004. 

 
(β) Καταστατικές Οικονοµικές Καταστάσεις: Η OTS A.E. έως την 31 ∆εκεµβρίου 2004, 

τηρούσε τα λογιστικά της βιβλία και ετοίµαζε τις οικονοµικές τους καταστάσεις µε βάση 

τον Ελληνικό Εµπορικό Νόµο 2190/1920 και την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία.  Από 

την 1
η
 Ιανουαρίου 2005 και εφεξής, η  Εταιρεία υποχρεούνται βάσει των διατάξεων της 

κείµενης νοµοθεσίας, να συντάσσει τις καταστατικές της οικονοµικές της καταστάσεις 

σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως όµως έχει το δικαίωµα εξακολουθεί  να 

τηρεί τα λογιστικά της βιβλία µε βάση τις διατάξεις της ελληνικής φορολογικής 

νοµοθεσίας.  

 

 

(γ) Πρώτη Εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης: 
Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία 1606/2002 και βάσει του Νόµου 3229/2004 (όπως 

τροποποιήθηκε από τον Νόµο 3301/2004), οι ελληνικές εταιρείες που είναι θυγατρικές   

εισηγµένων σε οποιοδήποτε Χρηµατιστήριο Αξιών (στην ηµεδαπή ή στην αλλοδαπή) 

υποχρεούνται να συντάσσουν τις καταστατικές οικονοµικές καταστάσεις τους  από την 

χρήση που αρχίζει την 1 Ιανουαρίου 2005 εφεξής σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ.   

 

Ο Εταιρία εφάρµοσε το ∆ΠΧΠ 1 «Πρώτη Εφαρµογή των ∆ΠΧΠ» στη σύνταξη των 

συνηµµένων οικονοµικών καταστάσεων, οι οποίες είναι οι πρώτες πλήρεις οικονοµικές 

καταστάσεις µε βάση τα ∆ΠΧΠ. 

 

 Με βάση τις διατάξεις του ∆ΠΧΠ 1 «Πρώτη Εφαρµογή των ∆ΠΧΠ», στη σύνταξη των 

πρώτων οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τα ∆ΠΧΠ, µια εταιρεία θα πρέπει να 

χρησιµοποιήσει τα ∆ΠΧΠ που θα είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος των 

πρώτων οικονοµικών καταστάσεων για όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται καθώς και 

στον ισολογισµό µετάβασης.  

 

Με βάση τις διατάξεις του ∆ΠΧΠ 1 «Πρώτη Εφαρµογή των ∆ΠΧΠ», στη σύνταξη των 

πρώτων οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τα ∆ΠΧΠ, µια εταιρεία θα πρέπει να 

χρησιµοποιήσει τα ∆ΠΧΠ που θα είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος των 

πρώτων οικονοµικών καταστάσεων για όλες τις χρήσεις που παρουσιάζονται καθώς και 

στον ισολογισµό µετάβασης.  

 

Σύµφωνα επίσης µε το ∆ΠΧΠ 1 «Πρώτη Εφαρµογή των ∆ΠΧΠ» και τον προαναφερόµενο 

ελληνικό νόµο οι ανωτέρω εταιρείες υποχρεούνται να συντάσσουν συγκριτικές 

οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ τουλάχιστον µίας χρήσης.  

 

Κατά συνέπεια, όλα τα αναθεωρηµένα ή νεοεκδοθέντα Πρότυπα που έχουν εφαρµογή στον 

Εταιρία και είναι σε ισχύ την 31 ∆εκεµβρίου 2005 χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των 

οικονοµικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης, των συγκριτικών οικονοµικών 

καταστάσεων της 31 ∆εκεµβρίου 2004 καθώς και του ισολογισµού µετάβασης της 1 

Ιανουαρίου 2004.  
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 Κατά συνέπεια, όλα τα αναθεωρηµένα ή νεοεκδοθέντα Πρότυπα που έχουν εφαρµογή στην 

OTS AE και ισχύουν για χρήσεις που λήγουν την 31 ∆εκεµβρίου 2005 χρησιµοποιήθηκαν 

για τη σύνταξη των ενδιάµεσων αυτών οικονοµικών καταστάσεων.  

 

 Επειδή όµως το σύνολο των Προτύπων και ∆ιερµηνειών τα οποία θα είναι σε ισχύ την 31 

∆εκεµβρίου 2005 δεν είναι γνωστά κατά την ηµεροµηνία κατάρτισης των συνηµµένων 

ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων, η OTS AE συνέταξε τις συνηµµένες ενδιάµεσες 

αυτές οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τα Πρότυπα και ∆ιερµηνείες τα οποία είχαν 

εκδοθεί και υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την ηµεροµηνία σύνταξής τους .  

 

 Το ∆ΠΧΠ 1 «Πρώτη Εφαρµογή των ∆ΠΧΠ» παρέχει τη δυνατότητα ειδικά κατά τη 

µετάβαση στα ∆ΠΧΠ να εφαρµοσθούν ορισµένες εξαιρέσεις από τις γενικές διατάξεις 

τους.  

 

 Οι εναλλακτικοί χειρισµοί – εξαιρέσεις που εφαρµόστηκαν κατά τη διαδικασία µετάβασης 

είναι οι εξής:  

 

  

 
(i) Η Εταιρία επέλεξε να αποτιµήσει τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία (ενσώµατες 

ακινητοποιήσεις) στο ιστορικό τους κόστος . 

 

(ii) σε σχέση µε την πρόβλεψη αποζηµίωσης του προσωπικού για αποχώρηση από την 

υπηρεσία, το σύνολο των σωρευµένων αναλογιστικών κερδών και ζηµιών αναγνωρίστηκαν 

κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ. Για τα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµιές που 

προέκυψαν εντός του 2004 και µεταγενέστερα, εφαρµόστηκε η µέθοδος του περιθωρίου 

(«Corridor Approach»). Η εξαίρεση αυτή εφαρµόστηκε για όλα τα σχετικά προγράµµατα 

που υπήρχαν κατά την ηµεροµηνία της µετάβασης.  

 

(ιιι) οι εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης µε βάση τα ∆ΠΧΠ κατά την ηµεροµηνία της µετάβασης στα 

∆ΠΧΠ δεν διαφέρουν από εκείνες που εφαρµόσθηκαν  σύµφωνα µε τα προηγούµενα λογιστικά 

πρότυπα κατά την ηµεροµηνία αυτή (µετά από τις εγγραφές προσαρµογής που καταχωρήθηκαν 

προκειµένου να απεικονίσουν οποιαδήποτε αλλαγή στις λογιστικές αρχές), εκτός από τις 

περιπτώσεις κατά τις οποίες υπήρχαν σαφείς ενδείξεις ότι οι εκτιµήσεις αυτές ήταν λανθασµένες. 

 

 

(δ) Έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων: Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της  OTS AE 

ενέκρινε τις απλές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 

31
η
 ∆εκεµβρίου 2005.  

 

(ε) Χρήση Εκτιµήσεων:  Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 

απαιτεί όπως η διοίκηση προβαίνει στην διενέργεια εκτιµήσεων και υποθέσεων που 

επηρεάζουν τα ποσά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, την γνωστοποίηση 

ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών 

καταστάσεων, καθώς και τα ποσά των εσόδων και εξόδων κατά την διάρκεια της 

χρήσεως/περιόδου. Τα πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές τις 

εκτιµήσεις. 
 
 

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ: 
 

Οι βασικές λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά τη προετοιµασία των συνηµµένων 

ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων είναι οι ακόλουθες: 

 

(a) Βάση Ενοποίησης: Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνουν 

τις οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής Εταιρείας  OTS  Α.Ε.  
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(β) Συµµετοχές σε Θυγατρικές Εταιρείες (απλές οικονοµικές καταστάσεις):       ∆εν 

υπάρχουν  συµµετοχές.  

 

 (γ) Νόµισµα Λειτουργίας και Παρουσίασης  και Μετατροπή Ξένων Νοµισµάτων : Το 

νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης της OTS Α.Ε. είναι το Ευρώ. Οι συναλλαγές σε 

άλλα νοµίσµατα µετατρέπονται σε Ευρώ χρησιµοποιώντας τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες 

που ήταν σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών. Κατά την ηµεροµηνία σύνταξης 

των οικονοµικών καταστάσεων τα νοµισµατικά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού 

που είναι εκφρασµένα σε άλλα νοµίσµατα προσαρµόζονται ώστε να αντανακλούν  τις 

τρέχουσες συναλλαγµατικές ισοτιµίες. 

 

Τα κέρδη και οι ζηµίες που προκύπτουν από συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα αλλά και από 

την αποτίµηση τέλους χρήσεως νοµισµατικών στοιχείων σε ξένα νοµίσµατα, 

καταχωρούνται στις συνηµµένες καταστάσεις αποτελεσµάτων, εξαιρουµένων των 

συναλλαγών που  πληρούν τις προϋποθέσεις αντιστάθµισης ταµειακών ροών που 

απεικονίζονται στη καθαρή θέση.   

 

 
 

(δ) Κόστος Έρευνας και Ανάπτυξης Προϊόντων: Το κόστος έρευνας εξοδοποιείται κατά την 

πραγµατοποίησή του. Τα έξοδα ανάπτυξης πραγµατοποιούνται κυρίως για την ανάπτυξη 

νέων προϊόντων. Τα κόστη που πραγµατοποιούνται για την ανάπτυξη ενός ξεχωριστού 

προγράµµατος αναγνωρίζονται σαν ασώµατο πάγιο στοιχείο µόνο όταν ικανοποιούνται οι 

απαιτήσεις του ∆ΛΠ 38 «Ασώµατες Ακινητοποιήσεις». 

 

(ε) Αναγνώριση Εσόδων: Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθµό που είναι πιθανό ότι τα 

οικονοµικά οφέλη θα εισρεύσουν στην Εταιρεία και τα σχετικά ποσά µπορούν να 

µετρηθούν αξιόπιστα. Τα παρακάτω συγκεκριµένα κριτήρια αναγνώρισης θα πρέπει επίσης 

να ικανοποιούνται κατά την αναγνώριση του εσόδου. 

 

Πώληση αγαθών: 
Τα έσοδα από την πώληση αγαθών, µετά την αφαίρεση των εκπτώσεων τζίρου, κινήτρων  

πωλήσεων και του αναλογούντα ΦΠΑ, αναγνωρίζονται όταν µεταφέρονται στον αγοραστή 

οι σηµαντικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που απορρέουν από την ιδιοκτησία των αγαθών. 

 

Τόκοι: 
Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται µε βάση την λογιστική αρχή του δεδουλευµένου. 

 

(στ) Ενσώµατα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία:  
Τα  µηχανήµατα, τα µεταφορικά µέσα καθώς και τα έπιπλα και ο λοιπός εξοπλισµός 

αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις τυχόν 

προβλέψεις αποµείωσης της αξίας τους. 

 

 

Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης κατά την οποία 

πραγµατοποιούνται. Σηµαντικές βελτιώσεις κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των 

αντίστοιχων παγίων εφόσον αυτές προσαυξάνουν την ωφέλιµη ζωή, αυξάνουν την 

παραγωγική τους δυναµικότητα ή µειώνουν το κόστος λειτουργίας τους.  

 

Το κόστος και οι σωρευµένες αποσβέσεις ενός παγίου διαγράφονται κατά την πώλησή ή 

την απόσυρσή τους ή όταν δεν αναµένονται περαιτέρω οικονοµικά οφέλη από τη 

συνεχιζόµενη χρήση τους. Τα κέρδη ή οι ζηµιές που προκύπτουν από την  αποµάκρυνση 

ενός παγίου περιλαµβάνονται στα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της χρήσης κατά την οποία 

αποµακρύνεται το εν λόγω πάγιο. 

 

(ζ) Αποσβέσεις: Οι αποσβέσεις υπολογίζονται βάσει της σταθερής µεθόδου µε συντελεστές οι 

οποίοι αντανακλούν τις ωφέλιµες διάρκειες ζωής των σχετικών παγίων. 
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Τα ποσοστά που χρησιµοποιήθηκαν είναι τα ακόλουθα: 

 
Κατηγορία Ωφέλιµη Ζωή 

Κτίρια 14 -50 έτη 

Μηχανήµατα και Εξοπλισµός 10-15 έτη 

Μεταφορικά Μέσα 5-20 έτη 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 5-15 έτη 

Άυλα στοιχεία  5-20 έτη 

 

(η) Αποµείωση  Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων:  
 

(i) Μη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία:  
 

Με την εξαίρεση των ασωµάτων παγίων περιουσιακών στοιχείων µε απεριόριστη 

διάρκεια ζωής, τα οποία ελέγχονται για αποµείωση τουλάχιστον σε ετήσια βάση, οι 

λογιστικές αξίες των λοιπών στοιχείων µακροπρόθεσµου ενεργητικού ελέγχονται για 

σκοπούς αποµείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η 

λογιστική αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη.  Όταν η λογιστική αξία κάποιου 

περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό του, η αντίστοιχη ζηµία 

αποµείωσης του καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Η ανακτήσιµη αξία 

προσδιορίζεται ως η µεγαλύτερη αξία µεταξύ της καθαρής τιµής πώλησης και της 

αξίας χρήσεως. Καθαρή τιµή πώλησης είναι το ποσό που µπορεί να ληφθεί από τη 

πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια µιας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής 

στην οποία τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, µετά την 

αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, 

ενώ, αξία χρήσης είναι η καθαρή παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών 

ταµειακών ροών που αναµένεται να πραγµατοποιηθούν από τη συνεχή χρήση ενός 

περιουσιακού στοιχείου και από την πρόσοδο που αναµένεται να προκύψει από τη 

διάθεσή του στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του. Για τους σκοπούς 

προσδιορισµού της αποµείωσης, τα στοιχεία του ενεργητικού οµαδοποιούνται στο 

χαµηλότερο επίπεδο για το οποίο οι ταµειακές ροές δύναται να προσδιοριστούν 

ξεχωριστά. 

 

(θ) Αποθέµατα: Τα αποθέµατα αποτιµώνται στη χαµηλότερη τιµή µεταξύ κόστους και 

καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Το κόστος των ετοίµων και ηµι-ετοίµων προϊόντων 

περιλαµβάνει όλα τα έξοδα που πραγµατοποιήθηκαν ώστε να βρεθούν στο τρέχον σηµείο 

εναπόθεσης και επεξεργασίας τους και αποτελείται από πρώτες ύλες, εργατικά, γενικά 

βιοµηχανικά έξοδα (βασιζόµενα σε κανονική λειτουργική ικανότητα, αλλά χωρίς να 

περιλαµβάνει κόστη δανεισµού) και κόστος συσκευασίας. Το κόστος των πρώτων υλών 

και των ετοίµων προϊόντων καθορίζεται µε βάση το µέσο σταθµικό κόστος. Η καθαρή 

ρευστοποιήσιµη αξία των ετοίµων και ηµιετοίµων προϊόντων είναι η εκτιµώµενη τιµή 

πώλησης στην κανονική λειτουργία της Εταιρείας µείον τα εκτιµώµενα κόστη για την 

ολοκλήρωσή τους και τα εκτιµώµενα αναγκαία κόστη για την πώλησή τους. Η καθαρή 

ρευστοποιήσιµη αξία των πρώτων υλών είναι το εκτιµώµενο κόστος αντικατάστασης στην 

κανονική λειτουργία της Εταιρείας. Πρόβλεψη για βραδέως κινούµενα ή απαξιωµένα 

αποθέµατα σχηµατίζεται εφόσον κρίνεται απαραίτητο. Κατά την 31
η
 ∆εκεµβρίου 2005 και 

την 31
η
 ∆εκεµβρίου 2004, δεν υπήρχαν αποθέµατα που είχαν αποτιµηθεί στην καθαρή 

ρευστοποιήσιµη αξία τους. 

 

(ι) Λογαριασµοί Εισπρακτέοι και Πιστωτική Πολιτική:  Οι βραχυπρόθεσµοι λογαριασµοί 

απαιτήσεων εµφανίζονται στην ονοµαστική τους αξία, µετά από προβλέψεις για τυχόν µη 

εισπρακτέα υπόλοιπα ενώ οι µακροπρόθεσµοι λογαριασµοί απαιτήσεων ( υπόλοιπα που 

εκφεύγουν των κανονικών όρων πίστωσης) αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος . Η 

Εταιρεία έχει θεσπίσει κριτήρια για τη παροχή πίστωσης στους πελάτες, τα οποία σε 

γενικές γραµµές βασίζονται στο µέγεθος των δραστηριοτήτων του πελάτη, µε παράλληλη 

εκτίµηση σχετικών οικονοµικών πληροφοριών. Οι συναλλαγές γενικά πραγµατοποιούνται 

µε τους πελάτες µε κανονικούς όρους και µε αναµενόµενη µέση διάρκεια είσπραξης εκατό  



 

 23

ηµέρες από την αποστολή των εµπορευµάτων. Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού όλες οι 

καθυστερηµένες ή επισφαλείς απαιτήσεις εκτιµώνται για να προσδιοριστεί η αναγκαιότητα 

ή µη πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις. Το υπόλοιπο της συγκεκριµένης πρόβλεψης 

για επισφαλείς απαιτήσεις προσαρµόζεται κατάλληλα σε κάθε ηµεροµηνία κλεισίµατος 

ισολογισµού ώστε να αντανακλά τους πιθανολογούµενους σχετικούς κινδύνους. Κάθε 

διαγραφή υπολοίπων πελατών χρεώνεται στην υπάρχουσα πρόβλεψη για επισφαλείς 

απαιτήσεις. Αποτελεί πολιτική του Οµίλου να µη διαγράφεται καµία απαίτηση µέχρι να 

εξαντληθούν όλες οι δυνατές νοµικές ενέργειες για την είσπραξή της.    

 

(κ) Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα: Ο Όµιλος θεωρεί τις προθεσµιακές καταθέσεις και άλλες υψηλής 

ρευστότητας επενδύσεις µε αρχική λήξη µικρότερη των τριών µηνών ως χρηµατικά 

διαθέσιµα. 

 

Για τη σύνταξη των καταστάσεων ταµειακών ροών, τα χρηµατικά διαθέσιµα αποτελούνται 

από µετρητά και καταθέσεις σε τράπεζες καθώς και χρηµατικά διαθέσιµα όπως 

προσδιορίζονται ανωτέρω. 

 

(λ) Τραπεζικός ∆ανεισµός: Όλες οι δανειακές υποχρεώσεις καταχωρούνται αρχικά στο 

κόστος το οποίο αντανακλά την εύλογή αξία των εισπρακτέων ποσών µειωµένη µε τα 

σχετικά άµεσα έξοδα σύναψης. Μετά την αρχική καταχώρηση, αποτιµώνται στο 

αναπόσβεστο κόστος µε βάση τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου.  

 

(µ) Κόστη ∆ανεισµού: Τα κόστη δανεισµού αναγνωρίζονται ως έξοδο στη περίοδο κατά την 

οποία πραγµατοποιούνται. 

 

(ν) Πρόβλεψη για Αποζηµίωση Προσωπικού: Οι υποχρεώσεις για αποζηµίωση του 

προσωπικού  υπολογίζονται στη παρούσα αξία των µελλοντικών παροχών που θεωρούνται 

δεδουλευµένες κατά το τέλος της χρήσης µε βάση την αναγνώριση δικαιώµατος παροχών 

των εργαζοµένων κατά την διάρκεια της αναµενόµενης εργασιακής ζωής. Οι ανωτέρω 

υποχρεώσεις υπολογίζονται µε βάση τις οικονοµικές και αναλογιστικές παραδοχές που 

αναλύονται παρακάτω και καθορίζονται χρησιµοποιώντας την αναλογιστική µέθοδο 

αποτίµησης των εκτιµώµενων µονάδων  υποχρέωσης (Projected Unit Credit Method). Οι 

σχετικές προβλέψεις της χρήσης συµπεριλαµβάνονται στο κόστος µισθοδοσίας στις 

συνηµµένες καταστάσεις αποτελεσµάτων και αποτελούνται από την παρούσα αξία των 

παροχών που έγιναν δεδουλευµένες κατά τη διάρκεια του έτους, τους τόκους επί της 

υποχρέωσης παροχών, το κόστος προγενέστερης υπηρεσίας, τα αναλογιστικά κέρδη ή 

ζηµίες τα οποία αναγνωρίζονται στη χρήση και όποια άλλα πρόσθετα συνταξιοδοτικά 

κόστη. Τα κόστη προγενέστερης υπηρεσίας αναγνωρίζονται σε σταθερή βάση πάνω στην 

µέση περίοδο έως ότου τα οφέλη του προγράµµατος κατοχυρωθούν. Τα µη αναγνωρισµένα 

αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες, που υπερβαίνουν το 10% της µελλοντικής εκτιµώµενης 

υποχρέωσης για παροχές κατά την έναρξη της εκάστοτε περιόδου, αναγνωρίζονται 

ισόποσα στην µέση εκτιµώµενη υπολειπόµενη περίοδο παροχής υπηρεσιών των ενεργών 

υπαλλήλων και συµπεριλαµβάνονται σαν µέρος του καθαρού κόστους  συνταξιοδότησης. 

Οι υποχρεώσεις για τις ανωτέρω παροχές δεν χρηµατοδοτούνται. 

 

(ξ) Κρατικά Ασφαλιστικά Προγράµµατα: Το προσωπικό της Εταιρείας καλύπτεται κυρίως 

από τον κύριο Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα που αφορά στον ιδιωτικό τοµέα (ΙΚΑ) που 

χορηγεί συνταξιοδοτικές και ιατροφαρµακευτικές παροχές. Κάθε εργαζόµενος είναι 

υποχρεωµένος να συνεισφέρει µέρος το µηνιαίου µισθού του στο ταµείο, ενώ τµήµα της 

συνολικής εισφοράς καλύπτεται από την Εταιρεία. Κατά την συνταξιοδότηση το 

συνταξιοδοτικό ταµείο είναι υπεύθυνο για την καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών 

στους εργαζοµένους. Κατά συνέπεια η Εταιρεία δεν έχει καµία νοµική ή τεκµαρτή  

υποχρέωση για την πληρωµή µελλοντικών παροχών µε βάση αυτό το πρόγραµµα. 

 

(ο)  Φόρος Εισοδήµατος (Τρέχων και Αναβαλλόµενος):  
 

(i) Τρέχων φόρος εισοδήµατος:  
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Ο τρέχων φόρος υπολογίζεται βάσει των φορολογικών ισολογισµών , σύµφωνα µε τους 

φορολογικούς νόµους που ισχύουν στην Ελλάδα. Η δαπάνη για τρέχοντα φόρο 

εισοδήµατος περιλαµβάνει τον φόρο εισοδήµατος που προκύπτει  βάσει των  κερδών της 

εταιρείας όπως αναµορφώνονται στις φορολογικές της δηλώσεις και προβλέψεις για 

πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, και 

υπολογίζεται σύµφωνα µε τους θεσµοθετηµένους ή ουσιαστικά θεσµοθετηµένους 

φορολογικούς συντελεστές. 

 

(ii) Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος: 
 

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της 

υποχρέωσης σε όλες τις προσωρινές διαφορές κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 

µεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων 

και υποχρεώσεων. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για 

όλες τις φορολογητέες  προσωρινές διαφορές:  

 

 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόµενες 

προσωρινές διαφορές και µεταφερόµενες φορολογικές απαιτήσεις και φορολογικές 

ζηµίες, στο βαθµό που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει διαθέσιµο φορολογητέο κέρδος 

το οποίο θα χρησιµοποιηθεί έναντι των εκπιπτόµενων προσωρινών διαφορών και 

των µεταφερόµενων αχρησιµοποίητων φορολογικών απαιτήσεων και των 

αχρησιµοποίητων φορολογικών ζηµιών. 

 

Αναφορικά µε τις εκπιπτόµενες προσωρινές διαφορές που σχετίζονται µε επενδύσεις 

σε θυγατρικές, συγγενείς και συµµετοχές σε κοινοπραξίες, αναγνωρίζεται απαίτηση 

από αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος στο βαθµό που είναι πιθανό ότι οι προσωρινές 

διαφορές θα αντιστραφούν στο προβλεπόµενο µέλλον και θα υπάρχει διαθέσιµο 

φορολογητέο κέρδος το οποίο θα χρησιµοποιηθεί έναντι των προσωρινών διαφορών. 

 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις εκτιµώνται σε κάθε ηµεροµηνία του 

ισολογισµού και µειώνονται στο βαθµό που δεν θεωρείται πιθανό ότι θα υπάρξουν 

αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων µέρος ή το σύνολο των απαιτήσεων 

από αναβαλλόµενους φόρους εισοδήµατος µπορεί να χρησιµοποιηθεί. 

 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται µε βάση 

τους φορολογικούς συντελεστές που αναµένεται να είναι σε ισχύ την χρήση που η 

απαίτηση θα πραγµατοποιηθεί ή η υποχρέωση θα τακτοποιηθεί, και βασίζονται 

στους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόµους) που είναι σε ισχύ ή 

έχουν θεσµοθετηθεί κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.  

 

Ο φόρος εισοδήµατος που σχετίζεται µε στοιχεία τα οποία έχουν αναγνωρισθεί απ’ 

ευθείας στα ίδια κεφάλαια καταχωρείται απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια και όχι στην 

κατάσταση αποτελεσµάτων. 

 

(π) Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις: Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις που µεταφέρουν στην 

Εταιρεία ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που σχετίζονται µε το µισθωµένο 

πάγιο, κεφαλαιοποιούνται κατά την έναρξη της µίσθωσης στην εύλογη αξία του 

µισθωµένου παγίου ή, αν αυτή είναι χαµηλότερη, στη παρούσα αξία των ελάχιστων 

µισθωµάτων. Οι πληρωµές για χρηµατοδοτικές µισθώσεις επιµερίζονται µεταξύ των 

χρηµατοοικονοµικών εξόδων και της µείωσης  της χρηµατοδοτικής υποχρέωσης, ώστε να 

επιτευχθεί ένα σταθερό επιτόκιο στο εναποµείναν υπόλοιπο της υποχρέωσης. Τα 

χρηµατοοικονοµικά έξοδα χρεώνονται στα αποτελέσµατα. Τα κεφαλαιοποιηθέντα 

µισθωµένα πάγια αποσβένονται µε βάση τη µικρότερη περίοδο από την εκτιµώµενη 

ωφέλιµη ζωή του παγίου ή την διάρκεια της µίσθωσης.  
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Μισθώσεις όπου ο εκµισθωτής διατηρεί όλα τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας 

του παγίου καταχωρούνται ως λειτουργικά µισθώµατα. Οι πληρωµές των λειτουργικών 

µισθωµάτων αναγνωρίζονται ως ένα έξοδο στην κατάσταση αποτελεσµάτων σε σταθερή 

βάση κατά την διάρκεια της µίσθωσης. 

 
 
(ρ) Προβλέψεις και Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις: Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν ο Όµιλος 

έχει παρούσες νοµικές ή τεκµαιρόµενες υποχρεώσεις ως αποτέλεσµα προγενέστερων 

γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους µέσω εκροής πόρων, τα δε ποσά των 

υποχρεώσεων µπορούν να εκτιµηθούν αξιόπιστα. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε 

ηµεροµηνία ισολογισµού και προσαρµόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν τη παρούσα αξία 

της δαπάνης που αναµένεται να εκταµιευθεί για την τακτοποίηση της υποχρέωσης, Σχετικά 

µε τις προβλέψεις που αναµένεται να εκκαθαριστούν σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα οπότε η 

επίδραση της χρονικής αξίας του χρήµατος είναι σηµαντική, τα σχετικά ποσά υπολογίζονται 

προεξοφλώντας τις αναµενόµενες µελλοντικές ταµειακές ροές µε έναν συντελεστή προ 

φόρων ο οποίος αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες εκτιµήσεις της αγοράς για την χρονική αξία 

του χρήµατος, και όπου κρίνεται απαραίτητο, τους κινδύνους που σχετίζονται συγκεκριµένα 

µε την υποχρέωση. Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές 

καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός εάν η πιθανότητα µιας εκροής πόρων που 

ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη είναι ελάχιστη. Ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν 

αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η  εισροή 

οικονοµικών ωφελειών είναι πιθανή.  

 

 
(σ) Κέρδη Ανά Μετοχή: Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή (ΚΑΜ)  υπολογίζονται διαιρώντας τα 

καθαρά κέρδη µε το µέσο σταθµισµένο αριθµό κοινών µετοχών που είναι σε κυκλοφορία 

κατά τη διάρκεια κάθε έτους, εξαιρώντας τον µέσο όρο των κοινών µετοχών που 

αποκτήθηκαν ως ίδιες µετοχές. 

 
 

(τ)Πληροφορίες Κατά Τοµέα ∆ραστηριότητας:  
 

Η Εταιρεία  δραστηριοποιείτε στην παροχή  υπηρεσιών  και στην εκτέλεση έργων που 

συσχετίζονται µε αυτά. 

 

Οι πωλήσεις που πραγµατοποιούνται σε χώρες του εξωτερικού ανέρχονται σε µεγέθη τα 

οποία δεν είναι σηµαντικά σε σχέση µε το σύνολο των  πωλήσεων. 

Εποµένως, δεν απαιτείται διαχωρισµός και παρουσίαση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας 

και του Οµίλου ανά γεωγραφικό τοµέα. 

 

 

 

 

(υ)Επενδύσεις και λοιπά (πρωτογενή) χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία: Τα 

(πρωτογενή) χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που εµπίπτουν και ρυθµίζονται από 

τις διατάξεις του ∆ΛΠ 39, ταξινοµούνται ανάλογα µε την φύση και τα χαρακτηριστικά τους 

σε µία από τις εξής τέσσερις κατηγορίες: 

 

• Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, 

• Απαιτήσεις και δάνεια, 

• Επενδύσεις  διακρατούµενες έως την λήξη τους, και  

• ∆ιαθέσιµες προς πώληση επενδύσεις.  

 

 

Τα εν λόγω χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος 

κτήσεως που αντιπροσωπεύει την εύλογη αξία, πλέον σε ορισµένες περιπτώσεις των άµεσων 

δαπανών απόκτησης/συναλλαγής.  
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Η κατηγοριοποίηση των ανωτέρω χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων γίνεται 

µετά την αρχική αναγνώριση και όπου επιτρέπεται, επανεξετάζεται και πιθανόν 

αναθεωρείται περιοδικά.  

 

(i) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων: 

 

∆εν υφίστανται  επενδύσεις που αποκτήθηκαν µε σκοπό την ρευστοποίησή τους στο 

άµεσο µέλλον.  

 

 

(ii) Απαιτήσεις και δάνεια: 

 

Οι απαιτήσεις και τα δάνεια που δηµιουργούνται από τη δραστηριότητα (και που είναι 

εκτός των συνήθων πιστωτικών ορίων της Εταιρίας), αποτιµώνται στο αναπόσβεστο 

κόστος µε βάση την µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Κέρδη και ζηµίες 

καταχωρούνται στα αποτελέσµατα της χρήσεως όταν τα σχετικά κονδύλια διαγράφονται 

ή αποµειώνονται, καθώς επίσης και µέσω της διαδικασίας απόσβεσης.  

 

 

(iii) Επενδύσεις διακρατούµενες έως τη λήξη: 

 

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία (πρωτογενή) µε προσδιοριζόµενες ροές και 

προκαθορισµένη λήξη κατηγοριοποιούνται σαν διακρατούµενα έως την λήξη, όταν ο 

Εταιρία  έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να τα διακρατήσει ως την λήξη. 

Επενδύσεις οι οποίες διακρατούνται για αόριστο ή µε προκαθορισµένο διάστηµα δεν 

µπορούν να ταξινοµηθούν στην κατηγορία αυτή. Οι διακρατούµενες ως την λήξη 

επενδύσεις αποτιµώνται, µετά την αρχική καταχώρηση, στο αναπόσβεστο κόστος µε 

βάση την µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Κέρδη και ζηµίες καταχωρούνται στα 

αποτελέσµατα χρήσεως όταν τα σχετικά κονδύλια διαγράφονται ή αποµειώνονται, καθώς 

επίσης και µέσω της διαδικασίας απόσβεσης.  

 

 

(iv) ∆ιαθέσιµες προς πώληση επενδύσεις: 

 

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία (πρωτογενή) που δεν µπορούν να 

ταξινοµηθούν σε καµία από τις ανωτέρω κατηγορίες χαρακτηρίζονται και ταξινοµούνται 

σαν διαθέσιµες προς πώληση επενδύσεις. Μετά την αρχική αναγνώριση, οι διαθέσιµες 

προς πώληση επενδύσεις αποτιµώνται στην εύλογη αξία και τα προκύπτοντα κέρδη και 

ζηµίες καταχωρούνται απ’ ευθείας σε διακεκριµένο κονδύλι της καθαρής θέσης µέχρι 

την πώληση ή την διαγραφή ή την αποµείωση της επένδυσης, χρήση κατά την οποία τα 

σωρευµένα κέρδη ή ζηµίες, περιλαµβάνονται στα αποτελέσµατα χρήσεως. 

 

Η τρέχουσα αξία των εν λόγω επενδύσεων που εµπορεύονται σε οργανωµένη 

χρηµατιστηριακή αγορά προκύπτει από την σχετική χρηµατιστηριακή αξία της 

επένδυσης κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος. Αναφορικά µε τις επενδύσεις που δεν 

εµπορεύονται σε ενεργό αγορά, η εύλογη αξία υπολογίζεται µε βάση σχετικές τεχνικές 

αποτίµησης. Αυτές οι τεχνικές βασίζονται σε πρόσφατες αµφοτεροβαρείς συναλλαγές 

παρόµοιων επενδύσεων, αναφορά στην χρηµατιστηριακή αξία µίας άλλης επένδυσης µε 

παρεµφερή χαρακτηριστικά µε αυτά της αποτιµώµενης, ανάλυση προεξοφληµένων 

χρηµατοροών και µοντέλα αποτίµησης επενδύσεων.  

 

 

(φ) Παράγωγα Χρηµατοοικονοµικά Προϊόντα: Ο Εταιρία  δεν έχει στην κατοχή του  

παράγωγα χρηµατοοικονοµικά  προϊόντα 
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(χ)  Νέα Πρότυπα και ∆ιερµηνείες: Το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, καθώς και 

η Επιτροπή ∆ιερµηνειών, έχουν ήδη εκδώσει µια σειρά νέων λογιστικών προτύπων και 

διερµηνειών των οποίων η εφαρµογή είναι υποχρεωτική για τις λογιστικές περιόδους που 

αρχίζουν από την 1
η
 Ιανουαρίου 2006 και εντεύθεν (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά 

παρακάτω). Η εκτίµηση της Εταιρίας σχετικά µε την επίδραση αυτών των νέων προτύπων 

και ερµηνειών έχει ως εξής:  

 

∆ΠΧΠ  6: Εξερεύνηση και εκτίµηση ορυκτών πόρων: ∆εν έχει εφαρµογή στην Εταιρία 

και δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές του καταστάσεις.  

 

∆ΠΧΠ 7: Γνωστοποιήσεις χρηµατοοικονοµικών µέσων: Το πρότυπο αυτό έχει 

υποχρεωτική ισχύ για τις λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1
η
 Ιανουαρίου 2007 

και µεταγενέστερα. ∆εν αναµένεται να επηρεάσει σηµαντικά τις οικονοµικές καταστάσεις 

της Εταιρίας. Το πρότυπο απαιτεί κυρίως πρόσθετες γνωστοποιήσεις αναφορικά µε 

χρηµατοοικονοµικά µέσα.  

 

∆ΕΕΧΠ 3: ∆ικαιώµατα εκποµπής αερίων: Η διερµηνεία αυτή αργότερα αποσύρθηκε 

από την Επιτροπή ∆ιερµηνειών. ∆εν έχει εφαρµογή στην Εταιρία και δεν θα επηρεάσει τις 

οικονοµικές της καταστάσεις.  

 

∆ΕΕΧΠ 4: Προσδιορισµός εάν µια σύµβαση περιλαµβάνει χρηµατοοικονοµική 
µίσθωση: Η εφαρµογή του ∆ΕΕΧΠ 4 δεν αναµένεται να αλλάξει τον λογιστικό χειρισµό 

οποιασδήποτε από τις ισχύουσες συµβάσεις της Εταιρίας.  

 

∆ΕΕΧΠ 5: ∆ικαιώµατα από επένδυση σε ταµείο για χρηµατοδότηση παροπλισµού, 

ανάπλασης και περιβαλλοντικής αποκατάστασης: ∆εν έχει εφαρµογή στην Εταιρία και 

δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές της καταστάσεις. 

 

∆ΕΕΧΠ 6: Υποχρεώσεις που προκύπτουν από δραστηριοποίηση σε συγκεκριµένες 
αγορές αποβλήτων, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές: ∆εν έχει εφαρµογή στην 

Εταιρία και δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές της καταστάσεις. 

 

∆ΕΕΧΠ 7: Εφαρµογή της µεθόδου µετατροπής ∆ΛΠ 29: ∆εν έχει εφαρµογή στην 

Εταιρία και δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές της καταστάσεις. 

 

∆ΕΕΧΠ 8: Πεδίο εφαρµογής ∆ΠΧΠ 2: ∆εν θα επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις 

της Εταιρίας.    

 

 

 

 

 

4. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ: 

 
Ο Εταιρία προβαίνει σε εκτιµήσεις, παραδοχές και αξιολογικές κρίσεις προκειµένου, είτε να 

επιλέξει τις καταλληλότερες λογιστικές αρχές σε σχέση µε την µελλοντική εξέλιξη γεγονότων και 

εν εξελίξει καταστάσεων και συναλλαγών. Οι εν λόγω εκτιµήσεις, παραδοχές και κρίσεις 

επανεξετάζονται περιοδικά προκειµένου να ανταποκρίνονται στα τρέχοντα δεδοµένα και να 

αντανακλούν τους εκάστοτε τρέχοντες κινδύνους και βασίζονται στην προγενέστερη εµπειρία 

της ∆ιοίκησης της Εταιρίας σε σχέση µε το επίπεδο/όγκο των συναφών συναλλαγών ή 

γεγονότων. 

 

Οι βασικές εκτιµήσεις και αξιολογικές κρίσεις οι οποίες αναφέρονται σε δεδοµένα η εξέλιξη των 

οποίων θα µπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των οικονοµικών καταστάσεων τους επόµενους 

12 µήνες έχουν ως εξής: 

 

Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και σχετική αβεβαιότητα: 
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          Πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος: 
 
Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος µε βάση το ∆ΛΠ 12 υπολογίζεται µε εκτίµηση των 

φόρων που θα καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαµβάνει τον τρέχοντα φόρο 

εισοδήµατος για κάθε χρήση και πρόβλεψη για τους πρόσθετους φόρους που πιθανόν να 

προκύψουν σε φορολογικούς ελέγχους. Η τελική εκκαθάριση των φόρων εισοδήµατος 

πιθανόν να αποκλίνει από τα σχετικά ποσά τα οποία έχουν καταχωρηθεί στις οικονοµικές 

καταστάσεις.  
 

 

5. ΕΞΟ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ: 

 

Τα έξοδα διοίκησης, και διάθεσης που εµφανίζονται στις συνηµµένες οικονοµικές 

καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 

    

ΕΞΟ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 2005 2004 

    

Αµοιβές & έξοδα προσωπικού  185,880.27 158,906 

Αµοιβές τρίτων  8,877.32 8,614 

Παροχές τρίτων  78,332.56 23,455 

Φόροι - τέλη  3,567.98 1,915 

∆ιάφορα έξοδα  20,993.45 47,130 

Αποσβέσεις  5,867.41 5,191 

  303,519.00 245,212 

    
 
 
    

    

    

ΕΞΟ∆Α ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 2005 2004 

    

 Αµοιβές & έξοδα προσωπικού  245,660.38 195,327 

Αµοιβές τρίτων  6,312.72 14,006 

Παροχές τρίτων  30,222.77 30,877 

Φόροι - τέλη  25,428.55 20,392 

∆ιάφορα έξοδα  125,424.14 98,703 

Αποσβέσεις  8,453.44 6,288 

  441,502.00 365,592 

 

 

 

    

    

ΕΞΟ∆Α ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  2005 2004 

    

 Αµοιβές & έξοδα προσωπικού  46,054.55 37,216 

Αµοιβές τρίτων    

Παροχές τρίτων  5,276.39 4,888 

Φόροι - τέλη    

∆ιάφορα έξοδα  3,460.48 1,174 

Αποσβέσεις  1,716.58 1,000 

  56,508.00 44,278 
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6. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ: 
 

Τα λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης αναλύονται ως εξής 

 

   

2005 2004 

Εισπράξεις επιδοτήσεων 16,325 29,808 

Έκτακτα & ανόργανα 28,297 3,383 

Έκτακτα κέρδη 1,629 1,976 

   

 46,251 35,167 
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7. ΚΑΘΑΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟ∆Α/(ΕΞΟ∆Α): 
 

Τα καθαρά χρηµατοοικονοµικά έσοδα/(έξοδα) που εµφανίζονται στις συνηµµένες 

οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 

   

 2005 2004 

Πιστωτικοί τόκοι 626 26 

 

   

 2005 2004 

ΛΟΙΠΑ ΧΡΗΜ/ΚΑ ΕΞΟ∆Α 7,041 5,349 

 

 

 

8. ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ: 
 

Σύµφωνα µε την φορολογική νοµοθεσία, ο φορολογικός συντελεστής που εφαρµόζεται στις 

εταιρείες για την χρήση 2005 είναι 32% (35% έως την 31
η
 ∆εκεµβρίου 2004). 

 

Τον Νοέµβριο του 2004 εγκρίθηκε το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο, σύµφωνα µε το οποίο ο 

συντελεστής φορολογίας των επιχειρήσεων µειώνεται σταδιακά από 35% σε 25%. 

Συγκεκριµένα, για τις χρήσεις 2005 και 2006 ο φορολογικός συντελεστής θα µειωθεί στο 

32% και 29% αντίστοιχα, ενώ από τη χρήση 2007 και µεταγενέστερα θα διαµορφωθεί στο 

25%. 
 

Ο φόρος εισοδήµατος που απεικονίζεται στα Αποτελέσµατα Χρήσης στις συνηµµένες 

οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής: 

 

 

  

Τρέχοντες φόροι εισοδήµατος: 2005 2004 

Φόρος εισοδήµατος χρήσεως 148,926 150,981 

Αναβαλλόµενη φορολογία  -13,953 -8,568 

∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου 0 6,560 

 134,973 148,973 

 

 

 

Η Ελληνική φορολογική νοµοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερµηνείες από τις 

φορολογικές αρχές. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήµατος κατατίθενται σε ετήσια βάση, αλλά τα 

κέρδη ή οι ζηµιές που δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς παραµένουν προσωρινά έως 

ότου οι φορολογικές αρχές εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του 

φορολογούµενου στιγµή κατά την οποία θα εκκαθαριστούν και οι σχετικές φορολογικές 

υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζηµιές, στο βαθµό που αναγνωρίζονται από τις φορολογικές 

αρχές, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον συµψηφισµό κερδών των πέντε επόµενων 

χρήσεων που ακολουθούν τη χρήση που αφορούν. 

 

Η OTS AE  έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές έως την 31η ∆εκεµβρίου 2002.  

 
 

Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος προκύπτουν από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της 

λογιστικής αξίας και των φορολογικών βάσεων των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και 

υπολογίζονται βάσει του ισχύοντος συντελεστή φορολογίας εισοδήµατος.  
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9.  ΚΕΡ∆Η ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ: 

 

Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή (ΚΑΜ)  υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη µε το µέσο 

σταθµισµένο αριθµό κοινών µετοχών που είναι σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια κάθε έτους, 

εξαιρώντας τον µέσο όρο των κοινών µετοχών που αποκτήθηκαν ως ίδιες µετοχές. 

 

 

10. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: 
 

Οι ενσώµατες και ασώµατες ακινητοποιήσεις αναλύονται ως εξής:  
 
 
 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Κτίρια και 

τεχνικά έργα 
Μεταφορικά 

Μέσα 
Έπιπλα Σύνολο 

Αξία κτήσεως     

Υπόλοιπο 1.1.04 137,900 27,402 149,551 314,852 

Προσθήκες   24,823 24,823 

Πωλήσεις / ∆ιαγραφή 0 0 1,178 1,178 

 137,900 27,402 173,196 338,498 

Πρόβλεψη Αποσβέσεων     

Υπόλοιπο 1.1.04 4,353 8,407 40,034 52,794 

Επιβάρυνση χρήσεως 3,475 1,827 18,260 23,562 

Πωλήσεις / ∆ιαγραφή     

 7,829 10,234 58,293 76,356 

     

Αναπόσβεστη Αξία 
31/12/2004 130,072 17,168 114,902 262,142 

     

     
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΥΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2004 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λογισµικά 
Λοιπές ασώµατες 
ακινητοποιήσεις Σύνολο 

Αξία κτήσεως    

Υπόλοιπο 1.1.04 91,256 9,054 100,309 

Προσθήκες 13,488 1,140 14,628 

Πωλήσεις / ∆ιαγραφή 86  86 

 104,658 10,194 114,851 

Πρόβλεψη Αποσβέσεων    

Υπόλοιπο 1.1.04 24,364 1,984 26,348 

Επιβάρυνση χρήσεως 14,016 1,163 15,179 

Πωλήσεις / ∆ιαγραφή    

 38,379 3,147 41,526 

    
Αναπόσβεστη Αξία 
31/12/2004 

66,279 7,047 
73,325 
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Κτίρια και 

τεχνικά έργα 
Μεταφ.Μέσα Έπιπλα Σύνολο 

Αξία κτήσεως     

Υπόλοιπο 31.12.04 137,900 27,402 173,196 338,498 

Προσθήκες 2,037  28,493 30,530 

Πωλήσεις / ∆ιαγραφή 1,477 0 74,010 75,487 

 138,461 27,402 127,679 293,541 

Πρόβλεψη Αποσβέσεων     

Υπόλοιπο 31.12.04 7,829 10,234 58,293 76,356 

Επιβάρυνση χρήσεως 3,497 1,827 23,270 28,593 

Πωλήσεις / ∆ιαγραφή 598 0 44,125 44,723 

 10,727 12,061 37,438 60,226 

     
Αναπόσβεστη Αξία 
31/12/2005 127,734 15,341 90,241 233,315 

     

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΥΛΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2005 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λογισµικά 
Λοιπές ασώµατες 
ακινητοποιήσεις Σύνολο 

Αξία κτήσεως    

Υπόλοιπο 31.12.04 104,658 10,194 114,851 

Προσθήκες 8,781 2,660 11,441 

Πωλήσεις / ∆ιαγραφή    

 113,439 12,854 126,292 

Πρόβλεψη Αποσβέσεων    

Υπόλοιπο 31.12.04 38,379 3,147 41,526 

Επιβάρυνση χρήσεως 14,978 1,520 16,498 

Πωλήσεις / ∆ιαγραφή    

 53,357 4,667 58,024 

    
Αναπόσβεστη Αξία 
31/12/2005 

60,082 8,187 
68,269 
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Την 31
η
 ∆εκεµβρίου 2005 η OTS AE  δεν είχε συµβατικές υποχρεώσεις για την αγορά 

ενσώµατων παγίων στοιχείων (€ 0 την 31
η
 ∆εκεµβρίου 2004).  

 

 
 

 

11.  ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ: 

 

 Τα αποθέµατα αναλύονται ως εξής: 

 

          Η Εταιρεία 

 2005 2004 

Εµπορεύµατα 100,308 130,515 

   

 

 

 

12.  ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 2005 2004 

Αξιόγραφα στο χαρτοφυλάκιο 148,234 75,383 

Λοιπά χρεώγραφα 111,000  

Λογαριασµοί  διαχειρίσεως  προκαταβολών και πιστώσεων  2,569 

 259,234 77,952 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ: 

 

 Η εταιρεία 

 2005 2004 

Χρηµατικά διαθέσιµα 443,555 479,756 

 

 

 

14 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 

 
Την 31

η
 ∆εκεµβρίου 2005 και 2004, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχονταν σε € 

510,000αποτελούµενο από 17,000 ανώνυµες µετοχές αξίας € 30 η κάθε µία.  

 

 

15ΤΑΚΤΙΚΟ, ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ: 
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Τακτικό Αποθεµατικό:  Σύµφωνα µε την Ελληνική εµπορική νοµοθεσία, οι εταιρείες 

υποχρεούνται, από τα κέρδη της χρήσης, να σχηµατίσουν το 5% σαν τακτικό αποθεµατικό µέχρις 

ότου αυτό φτάσει το ένα τρίτο του καταβληµένου µετοχικού τους κεφαλαίου.  Κατά την διάρκεια 

της ζωής της εταιρείας απαγορεύεται η διανοµή του τακτικού αποθεµατικού. 
 

 

Αφορολόγητα και Ειδικώς Φορολογηθέντα Αποθεµατικά: Τα αποθεµατικά από 

απαλλασσόµενα της φορολογίας έσοδα και τα αποθεµατικά φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο 

αφορούν έσοδα από τόκους και πωλήσεις συµµετοχών µη εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο 

εταιρειών και τα οποία είναι µη φορολογήσιµα ή έχει γίνει παρακράτηση φόρου στην πηγή. Για 

τα αποθεµατικά αυτά δεν έχει λογιστικοποιηθεί αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση. 
 

Αφορολόγητα Αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων και λοιπά ειδικά 

αποθεµατικά: Τα αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων αφορούν µη 

διανεµηθέντα κέρδη τα οποία απαλλάσσονται της φορολογίας βάσει ειδικών διατάξεων 

αναπτυξιακών νόµων (υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν επαρκή κέρδη για το σχηµατισµό 

τους). Τα αποθεµατικά αυτά αφορούν κατά κύριο λόγο επενδύσεις και δεν διανέµονται. Για τα 

αποθεµατικά αυτά δεν έχει λογιστικοποιηθεί αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση. 

 

 Εταιρεία 

 2005 2004 

Μετοχικό Κεφάλαιο 510,000 510,000 

Αποθεµατικά 287,488 278,703 

Υπόλοιπο εις νέο 278,378 325,760 

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων   

 

 

16  ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 
 

Βάσει του Ελληνικού εµπορικού νόµου, οι εταιρείες απαιτείται κάθε χρόνο να αναγγέλουν από 

τα κέρδη τους µέρισµα το οποίο είναι το µεγαλύτερο µεταξύ του 35% των κερδών µετά φόρων 

µετά τον σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού, ή τουλάχιστον 6% του καταβεβληµένου 

µετοχικού κεφαλαίου. Μέρισµα το οποίο είναι µικρότερο από το 35% των κερδών µετά φόρων 

και µετά τον σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού, αλλά µεγαλύτερο του 6% του 

καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου µπορεί να αναγγελθεί και να πληρωθεί µε έγκριση του 

70% των µετόχων. Ωστόσο, µε οµόφωνη έγκριση όλων των µετόχων η Εταιρεία µπορεί να µην  

αναγγείλει µέρισµα.  

 

Επίσης, ο Ελληνικός εµπορικός νόµος, απαιτεί συγκεκριµένες συνθήκες οι οποίες πρέπει να 

πληρούνται ώστε τα µπορούν να διανεµηθούν µερίσµατα, ως εξής:  

 

(α) ∆εν µπορεί να διανεµηθεί µέρισµα στους µετόχους εφόσον τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας, 

όπως αυτά απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις, είναι ή µετά από µια τέτοια 

διανοµή θα είναι µικρότερα από το µετοχικό κεφάλαιο πλέον των µη διανεµόµενων 

αποθεµατικών και, 

 

 (β) ∆εν µπορούν να διανεµηθούν µερίσµατα στους µετόχους όσο το αναπόσβεστο υπόλοιπο 

των «Εξόδων ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης» όπως απεικονίζεται στις οικονοµικές 

καταστάσεις, υπερβαίνει το σύνολο των αποθεµατικών που µπορούν να διανεµηθούν 

πλέον του υπολοίπου κερδών εις νέον. 

 

Την 24 Μαρτίου 2006, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας πρότεινε τη µη διανοµή 

µερίσµατος λόγω σωρευµένων ζηµιών. 
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17 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: 
 

Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 31
ης

  ∆εκεµβρίου 2005 και 2004 αναλύονται ως εξής: 

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 2005 2004 

Αναβαλόµενη Φορολογία 16,288 30,240 

Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω   

    εξόδου από την υπηρεσία 92,310 76,496 

Λοιπές Προβλέψεις   

 108,598 106,736 

 

 

18 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ: 
 

(a) Κρατικά Ασφαλιστικά Προγράµµατα: Οι εργοδοτικές εισφορές της Εταιρείας προς τα 

ασφαλιστικά ταµεία για τη χρήση που έληξε την 31
η
 ∆εκεµβρίου 2005 καταχωρήθηκαν 

στα έξοδα και ανήλθαν  στο ποσό € 269,420.27 (2004: 219,826.87) 

 
 (β) Αποζηµίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης: Σύµφωνα µε την Ελληνική εργατική 

νοµοθεσία οι εργαζόµενοι δικαιούνται αποζηµίωση στην περίπτωση απόλυσης ή 

συνταξιοδότησής τους, το ύψος της οποίας ποικίλει ανάλογα µε τον µισθό, τα έτη 

υπηρεσίας και τον τρόπο της αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση) του 

εργαζοµένου. Υπάλληλοι που παραιτούνται δεν δικαιούνται αποζηµίωση. Η πληρωτέα 

αποζηµίωση σε περίπτωση συνταξιοδότησης ισούται µε τχο 40% της αποζηµίωσης που 

θα ήταν πληρωτέα σε περίπτωση απόλυσης. Στην Ελλάδα, σύµφωνα µε την τοπική 

πρακτική, αυτά τα προγράµµατα δεν χρηµατοδοτούνται. Η Εταιρεία χρεώνει στα 

αποτελέσµατα για δεδουλευµένες παροχές σε κάθε περίοδο µε αντίστοιχη αύξηση της 

συνταξιοδοτικής υποχρέωσης. Οι πληρωµές παροχών που διενεργούνται στους 

συνταξιοδοτούµενους κάθε περίοδο χρεώνονται έναντι αυτής της υποχρέωσης.  

 

 

 

Το επιπρόσθετο κόστος των συµπληρωµατικών παροχών σχετίζεται µε παροχές που 

πληρώθηκαν σε υπαλλήλους οι οποίοι απολύθηκαν. Τα περισσότερα από τα επιδόµατα αυτά 

δεν ήταν αναµενόµενα στα πλαίσια αυτού του προγράµµατος και συνεπώς οι επιπρόσθετες 

πληρωµές παροχών πλέον των υπαρχόντων αποθεµατικών αντιµετωπιστήκαν ως πρόσθετη 

συνταξιοδοτική χρέωση.  
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19.Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις   
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 2005 2004 

Προµηθευτές 189,442.18 349,019.45 

Επιταγές πληρωτέες 266,327.52 74,346.31 

Μερίσµατα 157,000.00 0 

Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 94,707.29 74,167.30 

Ασφαλιστικοί οργανισµοί 65,786.51 50,784.53 

Έξοδα χρήσης δουλευµένα 20,269.27 27,432.37 

Πιστωτές διαφοροι 66,828.36 46,486.16 

   

 860,361 632,236 

 

 

  

 

20  ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ∆ΑΝΕΙΑ: 

 

∆εν υπήρχαν βραχυπρόθεσµα δάνεια . 
 

 

 

 

 

21 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 
Τα κύρια χρηµατοοικονοµικά προϊόντα της Εταιρείας είναι το ταµείο και τα ταµειακά 

ισοδύναµα, οι εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις, οι εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις, τα 

δάνεια τραπεζών, οι διαθέσιµες προς πώληση επενδύσεις και τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 

ενεργητικού σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων.  

 

(i) Συγκέντρωση Πιστωτικού Κινδύνου: Η Εταιρεία δεν έχει σηµαντική συγκέντρωση 

πιστωτικού κινδύνου σε κάποια από τα συµβαλλόµενα, µε αυτόν, µέρη.  

Η εταιρεία κατά κύριο πραγµατοποιεί λόγω τις πωλήσεις µε συµβάσεις και έτσι διασφαλίζεται το 

δικαίωµα είσπραξης των απαιτήσεων 

 Η µέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο αντανακλάται από το ύψος του κάθε στοιχείου του 

ενεργητικού.  

 

 Η πολιτική της Εταιρείας είναι να συνάπτει συναλλαγές µε µέρη που ικανοποιούν υψηλά 

κριτήρια. Ενώ, λαµβάνοντας υπόψη το υψηλό επίπεδο της πιστωτικής αξιοπιστίας των 

αντισυµβαλλοµένων, δεν θεωρεί ότι απαιτείται η σύναψη ενέχυρων συµβάσεων. 

 

(ii) Εύλογη Αξία: Τα ποσά που εµφανίζονται στους συνηµµένους ισολογισµούς για τα διαθέσιµα, 

τις απαιτήσεις και τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις, προσεγγίζουν τις αντίστοιχες εύλογες 

τους αξίες λόγω της βραχυπρόθεσµης λήξης τους.  

  

  

(iii) Κίνδυνος Επιτοκίου:  Κίνδυνος διακύµανσης των επιτοκίων δεν υπάρχει.  

 

(iv) Συναλλαγµατικός Κίνδυνος: Η έκθεση της Εταιρείας σε συναλλαγµατικούς κινδύνους είναι 

περιορισµένη διότι οι συναλλαγές γίνονται κυρίως σε €, ενώ οι πωλήσεις σε χώρες µε 

νοµίσµατα διάφορα του € εξοφλούνται σε σύντοµο χρονικό διάστηµα και η έκθεση της 

Εταιρελιας στο συναλλαγµατικό κίνδυνο ελαχιστοποιείται. 

 

(v) Κίνδυνος Ρευστότητας: Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα, µέσω της 

διαθεσιµότητας επαρκών ταµειακών διαθεσίµων και πιστωτικών ορίων. 
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22 ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: 
 

(α) ∆ικαστικές υποθέσεις: 
 

Η Εταιρεία εµπλέκεται (υπό την ιδιότητα του εναγόµενου και του ενάγοντος) σε διάφορες 

δικαστικές υποθέσεις και διαδικασίες επιδιαιτησίας στα πλαίσια της κανονικής λειτουργίας 

της. Η ∆ιοίκηση καθώς και οι νοµικοί σύµβουλοι της Εταιρείας εκτιµούν ότι όλες οι 

εκκρεµείς υποθέσεις αναµένεται να διευθετηθούν χωρίς σηµαντικές αρνητικές επιδράσεις 

στην ενοποιηµένη χρηµατοοικονοµική θέση της Εταιρείας ή στα αποτελέσµατα της 

λειτουργίας της. 
 

(β) ∆εσµεύσεις: 
 

(i) Εγγυήσεις: 
 

Ο Όµιλος την 31
η
 ∆εκεµβρίου 2005 είχε τις παρακάτω ενδεχόµενες υποχρεώσεις: 

 

  

Ε/Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Ε/Ε  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

 

(iii)  Κεφαλαιακές δεσµεύσεις: 
 

Την 31 ∆εκεµβρίου 2005, η εταιρεία δεν είχε δεσµεύσεις για κεφαλαιακές δαπάνες 

(€ 0 την 31 ∆εκεµβρίου 2004).  

 

 

23 ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ: 
 

∆εν υπάρχουν µεταγενέστερα γεγονότα που να επηρεάζουν τις οικονοµικές καταστάσεις. 
 

 

Για την έγκριση των συνηµµένων Οικονοµικών Καταστάσεων: 
 

 

Θεσσαλονίκη :   28  Μαρτίου 2006 
 

 

Ο Ο Ο 

Πρόεδρος του ∆.Σ. Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. Υπεύθυνος του Λογιστηρίου 

 

 

  

Παµπουκίδης Σπυρος 
Α∆Τ Χ744119 

Παµπουκίδης Αγγελος 
Α∆Τ Ξ555329 

Πετρίδης Ανδρέας 
Α∆Τ Φ159422 

 

 

 

 


