ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕ - OTS AE
Αριθμός ΓΕΜΗ: 44664/62/Β/99/333
Διεύθυνση έδρας εταιρείας: ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 125, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019
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 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διεύθυνση έδρας Εταιρείας
ΑΡ.ΓΕΜΗ:

Μοναστηρίου 125 Θεσ/κη
58291304000

Αρμόδια Υπηρεσία- Νομαρχία:

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διεύθυνση διαδικτύου μητρικής εταιρείας:
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων:
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:

www.ots.gr
27 Απρίλιος 2020
Μανδηλαράς Δημήτριος (ΑΜ ΣΟΕΛ 13851)

Ελεγκτική εταιρεία:
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:

ΑΡΓΩ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΕ
Με σύμφωνη γνώμη

Παμπουκίδης Σπυρίδων
Ντέμκας Αναστάσιος
Τσιρίδης Νικόλαος

ΘΕΣΗ

Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος
Αντιπρόεδρος
Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος

Καλαϊτσόπουλος Ιωάννης

Διευθυντής Λειτουργιών

Μπόζης Κων/νος

Μέλος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ποσά εκφρασμένα σε €)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασμένα σε €)

1/1-31/12/2019

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

31/12/2019
461.819
143.506
77.889
61.663
1.757.403
1.971.612
4.473.891

31/12/2018
295.381
11.402
85.438
17.386
1.829.188
2.326.960
4.565.755

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

1.279.286
2.989.286
395.324
800
1.088.480
1.484.604
4.473.891

1.255.828
2.965.828
367.799
32.418
1.199.709
1.599.926
4.565.755

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)

1/1-31/12/2019
4.592.501
1.976.543

1/1-31/12/2018
4.482.997
1.855.916

85.453

61.607

56.810
-28.437

41.221
-30.783

28.373

10.438

0

0

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

28.373
0,0166

10.438
0,0061

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή – (σε €)

0,0000

0,0000

228.616

115.409

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/(πώληση) ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

41.221

58.094
27.525
3.157

53.802
50.576
535

-172.998
29.440
2.029

0
22.725
168.858

-44.277
359.909
-113.799

-2.109
-115.001
-24.911

-29.440
-30.783
143.639

-22.725
-108.215
-104.102

0
-189.593
798
-188.796

0
-37.485
2.338
-35.147

-31.617
2.000
0

-12.158
0
0

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

-29.617
-12.158
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης
-74.773
-151.407
(α)+(β)+(γ)
1.562.995
1.714.402
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
1.488.221
1.562.995
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε Ευρώ)
31/12/2019
31/12/2018
Σύνολο Καθαρής θέσης έναρξης χρήσεως (01/01/2019 και 01/01/2018
αντίστοιχα)

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

1/1-31/12/2018

56.810

Κέρδη / (ζημιές) χρήσεως μετά από φόρους (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
Διανεμηθέντα μερίσματα
Ποσά απευθείας καταχωρημένα στα ίδια κεφάλαια
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσεως (31/12/2019 και 31/12/2018 αντίστοιχα)

2.965.828

2.955.390

28.373

10.438

0

0

-4.915

0

2.989.287

2.965.828

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που υιοθέτησε η εταιρεία βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και οι οποίες δεν έχουν μεταβληθεί σε σχέση με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2018.
2. Δεν κατέχει ακίνητα η εταιρία
3.
5.
6.
7.
8.
9.

Δεν 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.
Οι σωρευτικές προβλέψεις που έχουν διενεργηθεί αφορούν προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ύψους 121.940 € και προβλέψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ύψους 273.384 €.
Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της κλειόμενης και της προηγούμενης χρήσεως ήταν 115 και 117 άτομα αντίστοιχα.
Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία της κλειόμενης χρήσεως ανήλθαν σε € 189.593.
Δεν κατέχονται ίδιες μετοχές.
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 Δ.Λ.Π. 24, έχουν ως ακολούθως (ποσά σε €):
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
300
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
54.300
γ) Απαιτήσεις
127.168
δ) Υποχρεώσεις
0
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης
259.081
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
0
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
9.100
449.950
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Παμπουκίδης Σπυρίδων
ΑΔΤ: ΑΝ 714594

O ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ντέμκας Αναστάσιος
ΑΔΤ: ΑΕ 697193

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΜΟΕ: 7789

