
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
∆ιεύθυνση έδρας Εταιρείας Μοναστηρίου 125 Θεσ/κη ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ
ΑΡ.ΓΕΜΗ: Παµπουκίδης Σπυρίδων του Θεοδοσίου Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος
Αρµόδια Υπηρεσία- Νοµαρχία: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παµπουκίδης Άγγελος του Θεοδοσίου 1ος Αντιπρόεδρος
∆ιεύθυνση διαδικτύου µητρικής εταιρείας: www.ots.gr Τσιαδής Ιωάννης του Βασιλείου 2ος Αντιπρόεδρος
Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των 

ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων:
Λουρίδας Γεώργιος-Αντώνιος του Παναγιώτη

Μέλος
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: ∆ηµήτριος Μανδηλαράς (ΑΜ ΣΟΕΛ 13851) Ντέµκας Αναστάσιος του Νικολάου Μέλος
Ελεγκτική εταιρεία: ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύµφωνη γνώµη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ   (ποσά εκφρασµένα σε €)

1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2012 31/12/2011 Λειτουργικές δραστηριότητες
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 274.344 245.697 Αποτελέσµατα προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) 524.988 -1.472.157

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 29.362 37.160 Πλέον (µείον) προσαρµογές για:
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 15.571 13.274 Αποσβέσεις 53.863 60.050

Αποθέµατα 22.824 150.175 Προβλέψεις 131.821 -74.836

Απαιτήσεις από πελάτες 2.208.300 2.582.800 Ζηµιές (κέρδη) από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων 0 0

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.570.002 1.844.455 Ζηµιές από διαγραφή παγίων & αύλων 1.140 0

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.120.403 4.873.561 Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας -10.793 1.660.782

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 63.638 122.467

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 764.656 296.305

Μετοχικό κεφάλαιο 1.710.000 1.710.000
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης 

ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης 606.096 189.625 Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 127.351 4.113

Σύνολο καθαρής θέσης (α) 2.316.096 1.899.625 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 884.635 -533.652

Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 408.476 281.126 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -1.146.019 -407.898

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 521 259.996 (Μείον):
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.395.310 2.432.813 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -63.638 -122.467

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 1.804.307 2.973.935 Καταβεβληµένοι φόροι 0 0

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β) 4.120.403 4.873.561 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
566.985 -763.599

Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 0 356.506
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων -75.930 -10.250

Τόκοι εισπραχθέντες 10.870 2.915

1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
-65.060 349.171

Κύκλος Εργασιών 5.076.023 4.183.271
Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 2.195.223 1.454.700 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσµάτων
577.480 212.580 Εξοφλήσεις δανείων

-410.830 2.071.705

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων 524.988 -1.472.157 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 151.354 -2.235.784

Μείον: φόροι -108.516 -243.489 Μερίσµατα πληρωθέντα 0 0

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους(α) 416.472 -1.715.647 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 

(γ) -259.476 -164.079

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους(β) 0 0
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

χρήσης (α)+(β)+(γ) 242.450 -578.507

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους (α)+(β) 416.472 -1.715.647 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 847.982 1.426.489

Κέρδη / (ζηµιές)  µετά από φόρους ανά µετοχή -βασικά (σε €) 0,2436 -1,0033 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 1.090.432 847.982

Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή – (σε €) 0,0000 0,0000 31/12/2012 31/12/2011
Σύνολο Καθαρής θέσης έναρξης χρήσεως (01/01/2011 και 

01/01/2010 αντίστοιχα)
1.899.625 2.075.069

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων
631.344 272.629

Κέρδη / (ζηµιές) χρήσεως µετά από φόρους (συνεχιζόµενες 

δραστηριότητες)
416.472 -1.715.647 

Μείωση αποθεµατικού εύλογης αξίας 0 1.540.202

Ποσά απευθείας καταχωρηµένα στα ίδια κεφάλαια 0 0
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσεως (31/12/2012 και 

31/12/2011 αντίστοιχα) 2.316.097 1.899.625

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που υιοθέτησε η εταιρεία βάσει των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) και οι οποίες δεν έχουν µεταβληθεί σε σχέση µε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2011.
2. Η Εταιρεία  έχει ελεγχθεί από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές έως και τη χρήση 2009.Για τη χρήση 2011 και 2012 η εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις
 του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994. Ο έλεγχος της χρήσης 2012 βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί µετά τη δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων χρήσεως 2012. 
3.∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των ακινήτων της εταιρείας
4. ∆εν υφίστανται επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, ή αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας και δεν έχουν σχηµατιστεί 
σχετικές προβλέψεις.
5. Οι σωρευτικές προβλέψεις που έχουν διενεργηθεί αφορούν προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων ποσού € 47.538, προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ύψους 90.000€ και προβλέψη για αποζηµίωση
προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ύψους 270.938€.
6. Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της κλειόµενης και της προηγούµενης χρήσεως ήταν 101 και 96 άτοµα αντίστοιχα.
7. Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία της κλειόµενης χρήσεως ανήλθαν σε € 73.734.
8. ∆εν κατέχονται ίδιες µετοχές .
9. Τα ποσά των συναλλαγών (έσοδα και έξοδα) σωρευτικά από την έναρξη της οικονοµικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας χρήσεως που έχουν προκύψει 
    από συναλλαγές τους µε τα συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ∆.Λ.Π. 24, έχουν ως ακολούθως (ποσά σε €):
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών  139.871
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών  386.581
γ) Απαιτήσεις 129.169
δ) Υποχρεώσεις 77.474
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 0

733.095

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.  & ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                1ος ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ∆/ΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

ΠΑΜΠΟΥΚΙ∆ΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΥ ΠΑΜΠΟΥΚΙ∆ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΥ ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
Α∆Τ : Π803469 Α∆Τ :ΑΒ 708562 ΑΜΟΕ: 7789

58291304000

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕ - OTS AE
Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 44664/62/Β/99/333

∆ιεύθυνση έδρας εταιρείας: ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 125, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η ∆εκεµβρίου 2012

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕ - OTS AE. 

15 Μάρτιος 2013

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ   (ποσά εκφρασµένα σε €)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ   (ποσά εκφρασµένα σε €)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε  Ευρώ)


