ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕ - OTS AE
Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 44664/62/Β/99/333 - αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 058291304000
∆ιεύθυνση έδρας εταιρείας: ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 125, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η ∆εκεµβρίου 2014
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. Συνιστούµε εποµένως στον
αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΘΕΣΗ

www.ots.gr

Παµπουκίδης Σπυρίδων του Θεοδοσίου
Παµπουκίδης Άγγελος του Θεοδοσίου
Τσιαδής Ιωάννης του Βασιλείου

Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος
1ος Αντιπρόεδρος
2ος Αντιπρόεδρος

20 Μάρτιος 2015

Λουρίδας Γεώργιος-Αντώνιος του Παναγιώτη

Κωνσταντίνος Νιφορόπουλος (ΑΜ ΣΟΕΛ 16541)

Ντέµκας Αναστάσιος του Νικολάου

Μέλος
Μέλος

∆ιεύθυνση έδρας Εταιρείας
ΑΡ.ΓΕΜΗ:

Μοναστιρίου 125 Θεσ/κη
58291304000

Αρµόδια Υπηρεσία- Νοµαρχία:

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

∆ιεύθυνση διαδικτύου µητρικής εταιρείας:
Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των ετήσιων οικονοµικών
καταστάσεων:
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:
Ελεγκτική εταιρεία:
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:

ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
Με σύµφωνη γνώµη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ποσά εκφρασµένα σε €)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε €)

1/1-31/12/2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

31/12/2014
329.771
36.828
24.594
169.701
1.860.764
2.535.781
4.957.439

31/12/2013
281.438
37.483
19.508
71.009
1.740.591
1.652.896
3.802.923

Λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτελέσµατα προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες)
Πλέον (µείον) προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Ζηµιές (κέρδη) από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων
Ζηµιές από διαγραφή παγίων & αύλων
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης
Σύνολο καθαρής θέσης (α)
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)

1.710.000

1.710.000

783.999
2.493.999
435.186
269.097
1.759.156
2.463.439
4.957.438

597.534
2.307.534
381.285
103.759
1.010.345
1.495.389
3.802.923

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ποσά εκφρασµένα σε €)

Κύκλος Εργασιών
Μικτά κέρδη / (ζηµιές)
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσµάτων
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων
Μείον: φόροι
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους(α)
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους(β)

1/1-31/12/2014
4.785.472
1.904.708

1/1-31/12/2013
4.017.913
1.631.153

251.903

58.362

245.049
-58.584

57.689
-66.251

186.465

-8.562

0

0

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους (α)+(β)
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή -βασικά (σε €)

186.465
0,1090

-8.562
-0,005

Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή – (σε €)

0,0000

0,0000

311.669

116.311

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που
σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
(Μείον):
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβεβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

57.689

59.766
53.901
0
0
-10.235
57.435
405.916

57.949
-27.190
0
0
-8.571
39.916
119.792

-98.692
-722.374
624.284

-48.184
329.569
-370.929

-57.435
59.362
211.061

-39.916
-80.288
-89.955

0
-120.257
10.086
-110.172

0
-73.157
8.571
-64.586

165.338
11.000
0

103.238
0
0

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εξοφλήσεις δανείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων
Μερίσµατα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)

176.338
103.238
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
277.228
-51.303
χρήσης (α)+(β)+(γ)
1.039.129
1.090.432
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης
1.316.357
1.039.129
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ)
31/12/2014
31/12/2013
Σύνολο Καθαρής θέσης έναρξης χρήσεως (01/01/2014 και 01/01/2013 αντίστοιχα)

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων

1/1-31/12/2013

245.049

Κέρδη / (ζηµιές) χρήσεως µετά από φόρους (συνεχιζόµενες δραστηριότητες)

2.307.535

2.316.097

186.465

-8.562
0

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα

0

Ποσά απευθείας καταχωρηµένα στα ίδια κεφάλαια

0

0

2.494.000

2.307.535

Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσεως (31/12/2014 και 31/12/2013 αντίστοιχα)

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 2013.
2. Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές για τη χρήση 2010.
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 € 50.437, προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ύψους 90.000€ και προβλέψη για αποζηµίωση
προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ύψους 294.749€.
6. Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της κλειόµενης και της προηγούµενης χρήσεως ήταν 107 και 99 άτοµα αντίστοιχα.
7. Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία της κλειόµενης χρήσεως ανήλθαν σε € 120.257.
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
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
γ) Απαιτήσεις
δ) Υποχρεώσεις
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. & ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΜΠΟΥΚΙ∆ΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΥ
Α∆Τ : ΑΜ 290606

214.417
264.502
54.043
92.036
0
0
0
624.998

1ος ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ∆/ΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΜΠΟΥΚΙ∆ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΥ
Α∆Τ :AK 251582

ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΑΜΟΕ: 7789

