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ΕΠΩΝΥΜΙΑ :  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕ 

Ε∆ΡΑ :  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΑΡ.Μ. ΑΕ :  44664/62/Β/99/333 

 

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α 

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 

(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 

 

∆ιάταξη και περίληψή της Ενδεικτική απάντηση 

§ 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων. 

Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας. 

  

(α) 'Άρθρο  42α § 3 : Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις 

περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, 

που κρίθηκε απαραίτητη για την εµφάνιση ,µε  απόλυτη 

σαφήνεια , της πραγµατικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη 

της § 2 του άρθρου αυτού .  

∆εν έγινε. 

  

 

(β) Άρθρο 42β § 1 : Παρέκκλιση από την αρχή του 

αµετάβλητου της δοµής  και µορφής εµφανίσεως του 

ισολογισµού και του λογαριασµού "αποτελέσµατα χρήσεως". 

∆εν έγινε. 

  

(γ) Άρθρο 42β § 2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα 

λογαριασµό στοιχείου σχετιζόµενου µε περισσότερους 

υποχρεωτικούς λογαριασµούς. 

∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 

  

(δ)  Άρθρο  42β §  3: Προσαρµογή στη δοµή και στους 

τίτλους των λογαριασµών µε αραβική αρίθµηση, όταν η 

ειδική φύση της επιχείρησης το απαιτεί. 

∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 

  

(ε) Άρθρο 42β § 4: Συµπτύξεις λογαριασµών του 

ισολογισµού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθµούς, για 

τις οποίες (συµπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της 

∆εν έγινε. 
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διατάξεως αυτής. 

  

(στ) Άρθρο 42β § 5: Αναµορφώσεις κονδυλίων 

προηγούµενης χρήσεως για να καταστούν οµοειδή και 

συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόµενης 

χρήσεως. 

∆εν χρειάστηκε να γίνουν, ή έγιναν οι εξής : 

  

(στ) Άρθρο 43β § 2: Ισοτιµία δραχµής - EΥΡΩ στην 

περίπτωση που οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις 

δηµοσιεύθηκαν και σε ΕΥΡΩ. 

∆εν δηµοσιεύθηκαν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις και 

σε ΕΥΡΩ. ∆ηµοσιεύθηκαν µόνο σε δρχ. 

  

§ 2. Αποτίµηση περιουσιακών στοιχείων 

 

(α) Άρθρο 43α § 1-α :  Μέθοδοι αποτιµήσεως των 

περιουσιακών στοιχείων και υπολογισµού των αποσβέσεων 

καθώς και των προβλέψεων για υποτιµήσεις τους. 

(1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµήθηκαν στην 

αξία της τιµής κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής 

τους ή της αναπροσαρµοσµένης µε βάση ειδικό νόµο 

αξίας τους, η οποία είναι προσαυξηµένη µε την αξία των 

προσθηκών και βελτιώσεων και µειωµένη µε τις 

προβλεπόµενες από τον νόµο αποσβέσεις. 

  

 (2) ∆εν συνέτρεξε περίπτωση σχηµατισµού προβλέψεων 

υποτιµήσεως. 

  

 (3) Οι συµµετοχές και τα χρεόγραφα,  

Την 31 ∆εκεµβρίου του 2001 δεν υπήρχαν χρεόγραφα . 

  

 (6) Τα από αγορά προερχόµενα αποθέµατα 

(εµπορεύµατα, πρώτες ύλες, αναλώσιµα κ.λ.π.) 

αποτιµήθηκαν στην κατ' είδος χαµηλότερη τιµή, µεταξύ 

της τιµής κτήσεως και της κατά το τέλος της χρήσεως 

τρέχουσας τιµής αγοράς τους. 
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 (7) Τα από ιδιοπαραγωγή προερχόµενα αποθέµατα, 

εκτός από τα υπολείµµατα και υποπροϊόντα, 

αποτιµήθηκαν στην κατ' είδος χαµηλότερη τιµή, µεταξύ 

του κόστους παραγωγής τους και του κατά το τέλος της 

χρήσεως κόστους αναπαραγωγής τους. Η χαµηλότερη 

αυτή τιµή ήταν χαµηλότερη και από την καθαρή 

ρευστοποιήσιµη αξία. 

  

 (8) Τα υπολείµµατα και τα υποπροϊόντα αποτιµήθηκαν 

στην πιθανή τιµή πωλήσεώς τους, µειωµένη µε τα 

προβλεπόµενα άµεσα έξοδα πωλήσεως. 

  

 (9) Η µέση τιµή κτήσεως όλων των αποθεµάτων 

προσδιορίστηκε µε τη µέθοδο του ετήσιου µέσου 

σταθµικού όρου (Μέση Τιµή), η οποία ακολουθείται 

πάγια. 

  

(β) Άρθρο 43α § 1-α: Βάσεις µετατροπής σε δραχµές 

περιουσιακών στοιχείων εκφρασµένων σε ξένο νόµισµα 

(Ξ.Ν) και λογιστικός χειρισµός των συναλλαγµατικών 

διαφορών. 

∆εν υπήρξαν απαιτήσεις ή υποχρεώσεις εκφρασµένες 

σε ξένο νόµισµα. 

  

  

(γ) Άρθρο 43 § 2: Παρέκκλιση από τις µεθόδους και τις 

βασικές αρχές αποτιµήσεως. Εφαρµογή ειδικών µεθόδων 

αποτιµήσεως. 

∆εν έγινε. 

 

  

(δ) Άρθρο 43 § 7-β: Αλλαγή µεθόδου υπολογισµού της τιµής 

κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεµάτων ή των 

κινητών αξιών. 

∆εν έγινε 

 

  

(ε) Άρθρο 43 § 7-γ: Παράθεση της διαφοράς, µεταξύ της 

αξίας αποτιµήσεως των αποθεµάτων και κινητών αξιών και 

της τρέχουσας τιµής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη. 

∆εν είναι αξιόλογη η διαφορά 
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(στ) Άρθρο 43 § 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενοµένης 

µέσα στη χρήση, µε βάση ειδικό νόµο, αναπροσαρµογής της 

αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση 

της κινήσεως του λογαριασµού "∆ιαφορές 

αναπροσαρµογής". 

 

§ 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως 10.132.825 

  

(α) Άρθρο 42ε §  8: Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων 

εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) 

Στο τέλος του προσαρτήµατος παρατίθεται σχετικός 

πολύστηλος πίνακας, µε τις πληροφορίες που απαιτεί η 

διάταξη. 

  

(β) Άρθρο 43 § 5-δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων − ∆εν έγιναν. 

  

(γ) Άρθρο 43 § 5-ε: Προβλέψεις για υποτίµηση ενσώµατων 

πάγιων περιουσιακών στοιχείων 

∆εν σχηµατίσθηκαν. 

  

(δ) Άρθρο 43 § 3-ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των 

εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που 

αφορούν τη χρήση. 

Στα έξοδα πολυετούς αποσβέσεως περιλαµβάνονται 

δαπάνες αγοράς λογισµικού για τις ανάγκες της 

παραγωγικής διαδικασίας που ανέρχονται στο ποσό 

των ∆ΡΧ : 1.909.492 

  

(ε) Άρθρο 43 § 3-γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισµός των 

συναλλαγµατικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα 

χρήση, κατά την πληρωµή (δόσεων) και /ή την αποτίµηση 

στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, 

χρησιµοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων 

στοιχείων. 

∆εν υπήρχαν Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές. 

 

  

(στ) Άρθρο 43 § 4 εδαφ.  α' και β' : Ανάλυση και επεξήγηση 

των κονδυλίων "Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως", 

"Παραχωρήσεις και δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας" 

και "Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL)". 

∆εν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 

  

§ 4. Συµµετοχές  

  

(α) Άρθρο 43α § 1-β': Συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων 

επιχειρήσεων µε ποσοστό µεγαλύτερο από 10%. 

∆εν υπάρχουν συµµετοχές σε άλλες εταιρείες 



OTS ΑΕ – Προσαρτηµα Ισολογισµού 31ης ∆εκεµβρίου 2001 

Σελίδα :  5

  

(β) Άρθρο 43α § 1-ιε': Σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών 

καταστάσεων στις οποίες περιλαµβάνονται και οι 

οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας. 

∆εν συντρέχει η περίπτωση αυτή. 

 

  

§ 5. Αποθέµατα 21.069.746 

  

(α) Άρθρο 43α § 1-ια: Αποτίµηση αποθεµάτων κατά 

παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιµήσεως του άρθρου 43, 

για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων. 

∆εν έγινε παρέκκλιση. 

  

(β) Άρθρο 43α § 1-ι: ∆ιαφορές από υποτίµηση 

κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους 

οποίους οφείλονται. 

∆εν υπάρχουν. 

  

§ 6. Μετοχικό κεφάλαιο 100.000.000 

 Ονοµ.     Συνολική 

                                  Αριθµός       αξία           αξία 

(α) Άρθρο 43α § 1-δ: Κατηγορίες µετοχών, στις οποίες 

διαιρείται το µετοχικό κεφάλαιο. 

− Κοινές µετοχές         10.000         1.000 100.000.000 

− Προνοµιούχες µετοχές   …0          …….0  .. ……….0 

  

(β) Άρθρο 43α § 1-γ: Εκδοθείσες µετοχές µέσα στη χρήση 

για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου. 

Όλες οι µετοχές αφορούν το κεφάλαιο σύστασης της. 

  

(γ) Άρθρο 43α § 1-ε και 42ε § 10: Εκδοθέντες τίτλοι και 

ενσωµατωµένα σ' αυτούς δικαιώµατα. 

∆εν εκδόθηκαν νέοι τίτλοι. 

  

(δ) Άρθρο 43α § 1-ιστ: Απόκτηση ίδιων µετοχών µέσα στην 

παρούσα χρήση. 

∆εν αποκτήθηκαν . 

  

§ 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις 1.664.889 - Προβλέψεις 

181.423.035 - Υποχρεώσεις  

  

(α) Άρθρο 42ε § 14 εδαφ. δ: Ανάλυση του λογαριασµού 

"Λοιπές προβλέψεις" αν το ποσό του είναι σηµαντικό. 

Οι λοιπές προβλέψεις που εµφανίζονται στον 

ισολογισµό αφορούν προβλέψεις για επισφαλείς 

απαιτήσεις πελατών. 
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(β) Άρθρο 43α  § 1-ζ:  Οι οικονοµικές δεσµεύσεις από 

συµβάσεις κ.λ.π. που δεν εµφανίζονται στους λογαριασµούς 

τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών µηνιαίων παροχών 

και οικονοµικές δεσµεύσεις για συνδεµένες επιχειρήσεις. 

∆εν υπάρχουν 

 

  

(γ) Άρθρο 43α § 1-ιβ: Πιθανές  οφειλές σηµαντικών ποσών 

φόρων και ποσά φόρων που ενδεχοµένως να προκύψουν σε 

βάρος της κλειόµενης και των προηγούµενων χρήσεων, 

εφόσον δεν εµφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις 

προβλέψεις. 

∆εν υπάρχουν 

 

  

(δ) Άρθρο 43α § 1-στ: Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

πάνω από 5 έτη. 

∆εν υπάρχουν.  

  

(ε) Άρθρο 43α § 1-στ: Υποχρεώσεις καλυπτόµενες µε 

εµπράγµατες ασφάλειες. 

∆εν υπάρχουν  

 

  

§ 8. Μεταβατικοί λογαριασµοί 0 

  

- Άρθρο 42ε § 12: Ανάλυση των µεταβατικών λογαριασµών 

"Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα" και "Έξοδα χρήσεως 

δουλευµένα". 

∆εν υπάρχουν. 

 

  

§ 9. Λογαριασµοί τάξεως 

  

- Άρθρο 42ε § 11: Ανάλυση των λογαριασµών τάξεως, στην 

έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις 

πληροφορίες της επόµενης § 10. 

∆εν υπάρχουν. 

 

  

§ 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες 

  

- Άρθρο 42ε § 9: Εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες που 

χορηγήθηκαν από την εταιρεία. 

Χορηγήθηκαν εγγυήσεις ύψους 24.856.251 δρχ και 

αφορούν εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης έργων 

που έχει αναλάβει να υλοποιήσει η εταιρεία σε πελάτες 

της Ν.Π.∆.∆. 
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§ 11. Αµοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως. 

  

(α) Άρθρο 43α § 1-ιγ:  Αµοιβές µελών οργάνων διοικήσεως 

και διευθύνσεως της εταιρείας. 

− Η εταιρεία κατέβαλε στον πρόεδρο και αντιπρόεδρο 

του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου αµοιβές συνολικού 

ύψους  τριάντα εκατοµµυρίων σε τρία µέλη του 

∆.Σ. στα πλαίσια συµβάσεων εξαρτηµένης εργασίας 

για την προσφορά έµµισθης εργασίας τους στην 

εταιρεία για τη χρήση που έληξε. 

 

(β) 43α § 1-ιγ: Υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν ή 

αναλήφθηκαν για βοηθήµατα σε αποχωρήσαντα την 

παρούσα χρήση µέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως 

της εταιρείας. 

(γ) Άρθρο 43α § 1-ιδ: ∆οθείσες προκαταβολές και 

πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (µέλη διοικητικών 

συµβουλίων και διαχειριστές). 

  

∆εν υπάρχουν  

  

  

  

§12. Αποτελέσµατα χρήσεως  

  

(α) Άρθρο 43α § 1-η : Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες 

δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές. ( Ο κύκλος 

εργασιών λαµβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε § 15 

εδαφ.α΄). 

(1) Κλάδος Παροχής υπηρεσιών Πληροφορικής : 

112.548.944 

 − Εσωτερικού     112.948.544 

 − Εξωτερικού       0 

  

 (2) Εµπορικής δραστηριότητας : 

 

 

− Εσωτερικού 482.061.900 

− Εξωτερικού 0 

   

 (3) Ανάπτυξης λογισµικού (παραγωγή) : 

 

 

− Εσωτερικού 158.295.613 

− Εξωτερικού 0 

Γενικό Σύνολο ∆ρχ. 752.906.457 
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(β) 'Αρθρο 43α § 1-θ :  Μέσος όρος του απασχοληθέντος 

κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες 

αυτού, µε το συνολικό κόστος τους. ∆ιευκρινίζεται ότι στο " 

∆ιοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό" περιλαµβάνεται το µε 

µηνιαίο µισθό αµειβόµενο προσωπικό και στο 

"εργατοτεχνικό προσωπικό" οι αµειβόµενοι µε ηµεροµίσθιο. 

− (2) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες : 

 − ∆ιοιηκητικό (υπαλληλικό) προσ.άτοµα  30 

 − Εργατοτεχνικό προσωπικό άτοµα : 0 

 

 

 

 

Σύνολο άτοµα 30 

(3) Αµοιβές και έξοδα προσωπικού :  

− Αµοιβές προσωπικού : 117 εκ. 

− Εργοδοτικές Εισφορές (Κοινωνικές 

επιβαρύνσεις) 

31 εκ 

Σύνολο : 148 εκ. 

  

(γ) Άρθρο 42ε  § 15-β :  Ανάλυση των έκτακτων και 

ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασµών " 

έκτακτα και ανόργανα έξοδα" και "έκτακτα και ανόργανα 

έσοδα"). Αν τα ποσά των λογαριασµών "έκτακτες ζηµίες" και 

έκτακτα κέρδη" είναι σηµαντικά, κατ' εφαρµογή της 

διατάξεως του άρθρου 43α § 1-ιγ, παραθέτεται και αυτών 

ανάλυση ( µε βάση τους λογαριασµούς 81.02 και 81.03 του 

Γεν. Λογ. Σχεδίου). 

 

 (1) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα : 

 − Λοιπά έκτακτα & 

ανόργανα έξοδα. 

∆ρχ. 2.220 

 − Συναλλαγµατικές διαφορές. 

 − ∆ιάφορα ποσά (τα µικρά ποσά). 

 Σύνολα : 2.220 

  

 − (2) Έκτακτα και ανόργανα έσοδα :  

 − Συναλλαγµατικές διαφορές 
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 − Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις πάγιων 

επενδύσεων. 

 − Λοιπά έκτακτα & Ανόργανα έσοδα  : 8 

 − ∆ιάφορα  (τα µικρά ποσά) 

 Σύνολα: 8  

  

(δ) Άρθρο 42ε §  15-β :  Ανάλυση των λογαριασµών 

"Έσοδα προηγούµενων χρήσεων', "Έσοδα από προβλέψεις 

προηγούµενων χρήσεων" και "Έξοδα προηγούµενων 

χρήσεων". 

 

− Παραθέτεται η σχετική ανάλυση µε βάση τις 

αναλύσεις των λογαριασµών 82.01,84 και 82.00 του 

Γενικού Λογιστικού Σχεδίου.  

− ∆εν υπήρχαν στην διάρκεια της χρήσης έσοδα ή 

έξοδα που αφορούσαν προηγούµενη χρήση. 

 

 

§ 3. Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρµογή της αρχής της πιστής 

εικόνας. 

  

(α) Άρθρο 43α § 1-ιζ :  Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες 

που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται 

αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των µετόχων και 

των τρίτων και εφαρµογή της πιστής εικόνας. 

 

 

  

Θεσσαλονίκη 30 Απριλίου 2001 

(ακολουθούν οι υπογραφές για την "ειδική θεώρηση" των προσώπων που προβλέπει η § 5 του άρθρου 42α). 

 

 
Ο Ο Ο 

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

  

Παµπουκίδης Σπυρος Παµπουκίδης Αγγελος Πετρίδης Ανδρέας 
 

 
*Συνηµµένα : Πίνακας εξέλιξης Παγίων 


