
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Σύνθεση ∆Σ:

Πλήρες Όνοµα: ΟΤΕ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε Πρόεδρος ΣΠΑΝΟΥ∆ΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΗ (µη εκτελεστικό µέλος ∆.Σ)

Κύρια ∆ραστηριότητα: Παροχή ∆ιεθνών Υπηρεσιών Φωνής, Χωρητικοτήτων και Προστιθέµενης Αξίας Αντιπρόεδρος ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (µη εκτελεστικό µέλος ∆.Σ)

∆ιεύθυνση έδρας: ΖΗΝΩΝΟΣ ΕΛΕΑΤΟΥ & ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 6-8  ΜΑΡΟΥΣΙ ∆ιευθύνων Σύµβουλος                 ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (εκτελεστικό µέλος ∆.Σ)

Αριθ. Μητρώου ΑΕ: 46809/01ΑΤ/Β/00/365 Μέλος ΜΥΓ∆ΑΛΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ (µη εκτελεστικό µέλος ∆.Σ)

Αρµόδια Νοµαρχία ή Πρωτοδικείο: Νοµαρχία Αθηνών - Τοµέας Ανατολικής Αθήνας - ∆/νση Α.Ε. & Εµπορίου Μέλος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (εκτελεστικό µέλος ∆.Σ)

Ηµεροµηνία Λήξεως της Τρέχουσας Χρήσης: 31 ∆εκεµβρίου 2009 Μέλος ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ (µη εκτελεστικό µέλος ∆.Σ)

Ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία): 10 Φεβρουαρίου 2010 Μέλος ΠΑΠΑ∆ΙΑΣ ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ (µη εκτελεστικό µέλος ∆.Σ)

Τύπος των οικονοµικών καταστάσεων: Eτήσιες

∆ιάρκεια Χρήσης: 12 µήνες

Ορκωτός ελεγκτής : Χρήστος Πελεντρίδης (ΑΡ.Μ. ΣΟΕΛ 17831)

Ελεγκτική εταιρεία :Ernst & Young (Hellas A.E.) AΡ.M. ΣΟΕΛ 107

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύµφωνη γνώµη 

∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας: www.oteglobe.gr

Ηµεροµηνία Σύστασης Εταιρείας: 11/08/2000

∆ιάρκεια Εταιρείας: 20 έτη

Αριθµός Φορολογικού Μητρώου: 099760493

31 ∆εκ 2009 31 ∆εκ 2008 1 Ιαν - 31 ∆εκ 2009 1 Ιαν - 31 ∆εκ 2008

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Λειτουργικές δραστηριότητες 

Πάγια στοιχεία ενεργητικού 125.448.602                124.711.760                Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων 4.791.169                      (29.544.398)                   

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 58.422.404                  50.806.065                  Πλέον / (µείον) προσαρµογές για:

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 79.740.791                  109.968.604                Αποσβέσεις 16.882.911                    50.619.997                    

Χρηµατικά διαθέσιµα 13.079.364                  12.009.615                  Κέρδη από πώληση ενσώµατων παγίων (4.775)                            -

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 276.691.161                297.496.044                Αποτελέσµατα (έσοδα, κέρδη) επενδυτικής δραστηριότητας (364.582)                        (1.121.475)                     

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 56.505 50.238 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Έσοδα από προβλέψεις επισφαλειών (789.558)                        -

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.893.327                    1.555.442                    Προβλέψεις 480.309 1.154.131 

Προµηθευτές 84.224.902                  105.128.997                Μείωση / (Αύξηση) Πελατών και λοιπών απαιτήσεων 31.676.147                    (21.206.774)                   

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 33.111.531                  35.802.489                  (Μείωση) / Αύξηση προµηθευτών (18.412.979)                   7.851.435                      

Σύνολο υποχρεώσεων (α) 119.229.760                142.486.928                (Μείωση) / Αύξηση προβλέψεων και λοιπών υποχρεώσεων (2.652.838)                     13.891.297                    

Μετοχικό κεφάλαιο (β) 163.697.462                163.697.462                Αύξηση λοιπών µακροπρόθεσµων απαιτήσεων (9.625.593)                     (26.045.576)                   

Αποθεµατικά (γ) 835.979                       835.979                       

Υπόλοιπο Ζηµιές εις νέο (δ) (7.072.040)                   (9.524.325)                   Μείον:

Σύνολο Καθαρής Θέσης (ε) = (β) + (γ) + (δ) 157.461.401                155.009.116                Καταβληθείς φόρος εισοδήµατος (1.155.155)                     (631.794)                        

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (στ) = (α) + (ε) 276.691.161                297.496.044                Τόκοι πληρωθέντες (56.505)                          (50.238)                          

Πληρωθείσες παροχές (13.795)                          (61.119)                          

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 20.811.261                    (5.094.276)                     

Επενδυτικές δραστηριότητες 

0 Αγορές ενσώµατων παγίων (16.834.002)                   (26.161.198)                   

Αγορές ασώµατων παγίων (815.854)                        (3.018.515)                     

Πωλήσεις / εκποιήσεις ενσώµατων παγίων 34.878                           -                                     

31 ∆εκ 2009 31 ∆εκ 2008 Πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση - 808.419 

Τόκοι εισπραχθέντες 364.582                         975.132                         

Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (17.250.396)                   (27.396.162)                   

Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως 155.009.116                177.753.834                Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

Καθαρά κέρδη/(ζηµίες) της χρήσεως 2.452.285                    (22.744.718)                 χρήσης (α) + (β) 3.560.865                      (32.490.438)                   

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της χρήσης 3.292.735                      35.783.173                    

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου -                                   -                                   Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της χρήσης 6.853.600                      3.292.735                      

Έξοδα αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου -                                   -                                   

Λοιπές προσαρµογές

Καθαρή θέση λήξης χρήσεως 157.461.401                155.009.116                

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :

1.   Οι οικονοµικές 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 υπάρχει καµία µεταβολή στην εφαρµογή της λογιστικής µεθόδου αλλά και εκτίµησης που να έχει επίπτωση στην καθαρή 

      θέση και τα αποτελέσµατα της Εταιρείας.

1 Ιαν - 31 ∆εκ 2009 1 Ιαν - 31 ∆εκ 2008 3.   ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που να ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική

      κατάσταση της Εταιρείας. Τα ποσά των σωρευµένων προβλέψεων που έχουν σχηµατιστεί κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2009 για επίδικες υποθέσεις είναι € 257.317. 

Kύκλος εργασιών 203.767.813                178.150.999                4.   Επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη. 

Χρεώσεις από διεθνείς τηλεπ/κούς παρόχους (167.731.900)               (143.503.397)               5.   Ο µέσος αριθµός προσωπικού υπαλλήλων του 2009 ήταν 158 ενώ για το 2008 ήταν 150.

Μικτά κέρδη 36.035.913                  34.647.602                  6.   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:

Κέρδη  προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων 21.070.503                  20.263.150                  i)  Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη                         €  87.258.224

Κέρδη  προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων ii) Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη                    € 72.240.189

και προσαρµογής ωφέλιµης ζωής καλωδιακών συστηµάτων 4.187.592                    3.320.362                    iii)  Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών                           € 112.435.515

iv)  Αγορές αγαθών ,υπηρεσιών και παγίων                € 94.335.337

7.   Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2007 έως και 2009

Κέρδη/(Ζηµίες) προ φόρων 4.791.169                    (29.544.398)                 8.   ∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της 31ης ∆εκεµβρίου 2009 τα οποία θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια 

Φόρος εισοδήµατος (2.338.884)                   6.799.680                    

Κέρδη/(Ζηµίες) µετά από φόρους 2.452.285                    (22.744.718)                 

Mαρούσι, 10 Φεβρουαρίου 2010

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ Ο  ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                                                          Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (Ποσά εκφρασµένα σε €) 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (Ποσά εκφρασµένα σε  €)

Κέρδη(Ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων 4.187.592                    (30.356.847)                 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (Ποσά εκφρασµένα σε  €)

OTE ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.

Συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2009 µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2009

(δηµοσιευόµενα βάσει του N.2190 άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΠΧA  )

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της OTE ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ.   Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονοµικές 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. 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (Ποσά εκφρασµένα σε  €)

ΣΠΑΝΟΥ∆ΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΗ ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                                               ΚΙΑΠΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                              ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ

Α.∆.Τ .Ι966760       Α.∆.Τ. Χ069599                                                                  Α.∆.Τ. ΑΗ 453220                       Α.∆.Τ. ΑΕ 049899

ΑΡ.Α∆ΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΕΩΣ 0015278


