OTE ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.
Συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2020 µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2020

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της OTE ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις που προβλέπουν τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς καθώς και στην έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Ενδεικτικά µπορεί να ανατρέξει στη διεύθυνσή µας στο διαδίκτυο, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Σύνθεση ∆Σ:
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
∆ιευθύνων Σύµβουλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

Πλήρες Όνοµα: ΟΤΕ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε
Κύρια ∆ραστηριότητα: Παροχή Τηλεπικοινωνιακών ∆ιεθνών Υπηρεσιών Φωνής, Χωρητικοτήτων και Προστιθέµενης Αξίας
∆ιεύθυνση έδρας: ΖΗΝΩΝΟΣ ΕΛΕΑΤΟΥ & ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 6-8 ΜΑΡΟΥΣΙ
Αριθµός Φορολογικού Μητρώου: 099760493
Αριθµός Γ.Ε.Μ.Η.: 003886301000
Ηµεροµηνία Λήξεως της Τρέχουσας Χρήσης: 31 ∆εκεµβρίου 2020
Ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία): 4 Μαρτίου 2021
Τύπος των οικονοµικών καταστάσεων: Eτήσιες
∆ιάρκεια Χρήσης: 12 µήνες
Ορκωτός ελεγκτής : Φώτιος Σµυρνής (ΑΡ.Μ. ΣΟΕΛ 52861)
Ελεγκτική εταιρεία : PRICEWATERHOUSECOOPERS ΑΕ (Α.Μ.ΣΟΕΛ 113)
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύµφωνη γνώµη
∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας: www.oteglobe.gr
Ηµεροµηνία Σύστασης Εταιρείας: 11/08/2000
∆ιάρκεια Εταιρείας: Αορίστου χρόνου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΑΜΑΖ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΥΛΩΝΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΝΙΚΟΛΟΥ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΙ∆ΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΚΕΛΑΪ∆Η ΧΡΙΣΤΙΝΑ

(µη εκτελεστικό µέλος ∆.Σ)
(µη εκτελεστικό µέλος ∆.Σ)
(εκτελεστικό µέλος ∆.Σ)
(µη εκτελεστικό µέλος ∆.Σ)
(εκτελεστικό µέλος ∆.Σ)
(µη εκτελεστικό µέλος ∆.Σ)
(µη εκτελεστικό µέλος ∆.Σ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε €)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε €)
31 ∆εκ 2020

31 ∆εκ 2019

1 Ιαν - 31 ∆εκ 2020

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1 Ιαν - 31 ∆εκ 2019

Λειτουργικές δραστηριότητες

Πάγια στοιχεία ενεργητικού

124.333.089

134.740.683

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

1.385.379

992.784

Κέρδη προ φόρων

1.201.661

4.518.036

19.791.000

21.573.403

Πλέον / (µείον) προσαρµογές για:

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

91.191.278

74.934.421

Αποσβέσεις

Χρηµατικά διαθέσιµα

29.026.756

35.288.336

Συναλλαγµατικές διαφορές

720.581

(322.643)

245.936.502

245.956.225

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα

(237.146)

(682.579)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

44.078.550

48.845.908

Κόστη σχετιζόµενα µε προγράµµατα εθελούσιας αποχώρησης

Προµηθευτές

35.722.315

37.636.791

Πρόβλεψη για πρόγραµµα παροχής δικαιωµάτων προαίρεσης

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

27.901.347

21.514.936

Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού και πληρωθείσες παροχές

Σύνολο υποχρεώσεων (α)

107.702.212

107.997.635

Μείωση απαιτήσεων

Μετοχικό κεφάλαιο (β)

102.354.798

102.354.798

Μείωση υποχρεώσεων (πλην µισθώσεων)

Αποθεµατικά (γ)
Υπόλοιπο Κέρδη εις νέο (δ)
Σύνολο Καθαρής Θέσης (ε) = (β) + (γ) + (δ)
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (στ) = (α) + (ε)

1.378.576

1.521.629

127.968

33.016

1.476.878
(10.791)
374.138

3.710.729

3.686.964

32.168.764

31.916.827

138.234.290

137.958.590

Τόκοι πληρωθέντες (πλην µισθώσεων)

245.936.502

245.956.225

27.118

1.297.702

40.608
6.381.213

(3.421.706)

(16.951.731)

(4.699.553)

(2.245.235)

Μείον:
Καταβληθείς φόρος εισοδήµατος

(50.667)

(44.548)

Τόκοι µισθώσεων πληρωθέντες

(1.311.651)

(1.452.954)

Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

16.636.991

12.395.333

(4.343.875)

(6.223.561)

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώµατων και ασώµατων παγίων
Απόκτηση δανείων και απαιτήσεων

0

(25.000.000)

Λήξη δανείων και απαιτήσεων

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε €)

10.000.000

Τόκοι εισπραχθέντες
31 ∆εκ 2020

Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα χρήσης
Προσαρµογή Φόρου 2019

137.958.590

134.238.659

728.719

3.692.813

(442.223)

Πρόγραµµα παροχής δικαιωµάτων προαίρεσης

(10.794)

Καθαρή θέση λήξης χρήσεως

138.234.290

256.641

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

31 ∆εκ 2019

10.000.000

(19.087.234)

607.834
4.384.273

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

-

Αποπληρωµή υποχρεώσεων από µισθώσεις

(3.794.641)

(5.124.909)

Σύνολο (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)

(3.794.641)

(5.124.909)

27.118
137.958.590

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
χρήσης (α) + (β) + (γ)

(6.244.884)

11.654.697

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της χρήσης

34.795.241

23.140.544

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της χρήσης

28.550.357

34.795.241

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ (Ποσά εκφρασµένα σε €)
1 Ιαν - 31 ∆εκ 2020

Kύκλος εργασιών
Χρεώσεις από διεθνείς τηλεπ/κούς παρόχους
Μικτά κέρδη

1 Ιαν - 31 ∆εκ 2019

346.438.335
(309.470.951)
36.967.385

349.407.798
(309.943.208)
39.464.590

22.854.673

26.607.847

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων

3.063.673

5.034.444

Κέρδη προ φόρων

1.201.661

4.518.036

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :
1. Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται στην ενοποιηµένη κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της Εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε µε έδρα την Ελλάδα.
Η συµµετοχή της στο µετοχικό κεφάλαιο είναι 100% και ενσωµατώνεται µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης.
2. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που να ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική
κατάσταση της Εταιρείας.

Κέρδη προ χρηµατοοικονοµικών και επενδυτικών δραστηροτήτων και αποσβέσεων

3. Επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη.
4. Ο µέσος αριθµός προσωπικού υπαλλήλων του 2020 ήταν 138 ενώ το 2019 ήταν 140.
5. Ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της
τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της µε τα συνδεδεµένα κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24 προς αυτήν µέρη, είναι ως εξής:

Φόρος εισοδήµατος

(510.487)

Κέρδη µετά από φόρους (Α)

691.175

37.544

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα (Β)

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα χρήσης (Α) + (Β)

728.719

(719.925)
3.798.111

(105.298)

i) Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη

42.714.136 €

ii) Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη (συµπ. οι υποχρεώσεις από µισθώσεις βάσει ∆ΠΧΑ 16)

10.623.492 €

iii) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

48.213.593 €

iv) Αγορές αγαθών, υπηρεσιών και παγίων (συµπ. οι νέες µισθώσεις βάσει ∆ΠΧΑ 16)

15.281.250 €

v) Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα από συνδεδεµένα µέρη
vi) Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα από συνδεδεµένα µέρη (συµπ. τόκοι από µισθώσεις)
6. Για τις χρήσεις 2015-2019 η Εταιρεία έχει λάβει φορολογικό πιστοποιητικό από τους νόµιµους ελεγκτές της, χωρίς επιφύλαξη.

3.692.813

221.059 €
372.932 €

Ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2020 ήδη διενεργείται από τους νόµιµους ελεγκτές της Εταιρείας.
7. ∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της 31ης ∆εκεµβρίου 2020 τα οποία θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια.
Mαρούσι, 4 Μαρτίου 2021

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ

∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.∆.Τ. ΑΜ 045614

ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.∆.Τ. Χ069599

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΙΑΠΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.∆.Τ. ΑΗ 453220

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
Α.∆.Τ. ΑΕ 049899
ΑΡ.Α∆ΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΕΩΣ 0015278

