
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Σύνθεση ∆Σ:

Πλήρες Όνοµα: ΟΤΕ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε Πρόεδρος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (µη εκτελεστικό µέλος ∆.Σ)
Κύρια ∆ραστηριότητα: Παροχή Τηλεπικοινωνιακών ∆ιεθνών Υπηρεσιών Φωνής, Χωρητικοτήτων και Προστιθέµενης Αξίας Αντιπρόεδρος ΜΥΓ∆ΑΛΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ (µη εκτελεστικό µέλος ∆.Σ)
∆ιεύθυνση έδρας: ΖΗΝΩΝΟΣ ΕΛΕΑΤΟΥ & ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 6-8  ΜΑΡΟΥΣΙ ∆ιευθύνων Σύµβουλος                 ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (εκτελεστικό µέλος ∆.Σ)
Αριθµός Φορολογικού Μητρώου: 099760493 Μέλος ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ (µη εκτελεστικό µέλος ∆.Σ)
Αριθµός Γ.Ε.Μ.Η.: 003886301000 Μέλος ΝΙΚΟΛΟΥ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (εκτελεστικό µέλος ∆.Σ)
Ηµεροµηνία Λήξεως της Τρέχουσας Χρήσης: 31 ∆εκεµβρίου 2015 Μέλος ΝΙΚΙ∆ΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ (µη εκτελεστικό µέλος ∆.Σ)
Ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία): 26 Φεβρουαρίου 2016 Μέλος ΚΕΛΑΪ∆Η ΧΡΙΣΤΙΝΑ (µη εκτελεστικό µέλος ∆.Σ)
Τύπος των οικονοµικών καταστάσεων: Eτήσιες
∆ιάρκεια Χρήσης: 12 µήνες
Ορκωτός ελεγκτής : ∆έσποινα Μαρίνου (ΑΡ.Μ. ΣΟΕΛ 17681)
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: 20 έτη

31 ∆εκ 2015 31 ∆εκ 2014 1 Ιαν - 31 ∆εκ 2015 1 Ιαν - 31 ∆εκ 2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Λειτουργικές δραστηριότητες 
Πάγια στοιχεία ενεργητικού 88.833.105                82.755.956                Κέρδη προ φόρων 7.842.016                     10.510.330                   
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 92.652.316                37.150.460                Πλέον / (µείον) προσαρµογές για:
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 97.494.158                130.750.441              Αποσβέσεις 9.711.642                     9.452.947                     
Χρηµατικά διαθέσιµα 16.551.712                34.520.426                Συναλλαγµατικές διαφορές 149.520                        (661.935)                       
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 295.531.291              285.177.283              Έσοδα από διακανονισµό υπολοίπων -                                     (2.964.637)                    

Έσοδα µη χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις που αντιστράφηκαν (180.941)                       -                                     
ΠΑΘΗΤΙΚΟ Χρηµατοοικονοµικά έσοδα (600.367)                       (995.781)                       
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 4.889.728                  5.171.008                  Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 69.100                          69.627                          
Προµηθευτές 49.626.288                46.688.534                Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 169.940                        170.606                        
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 40.328.044                38.743.422                Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού και πληρωθείσες παροχές 84.974                          8.436                             
Σύνολο υποχρεώσεων (α) 94.844.058                90.602.963                (Αύξηση) / Μείωση πελατών και λοιπών απαιτήσεων προ αποµείωσης (2.518.740)                    8.438.570                     
Μετοχικό κεφάλαιο (β) 163.879.541              163.879.541              (Μείωση) / Αύξηση λοιπών προβλέψεων (22.083)                         (28.660)                         
Αποθεµατικά (γ) 2.629.324                  2.332.483                  Αύξηση / (Μείωση) προµηθευτών 2.783.626                     (14.917.163)                  
Υπόλοιπο Κέρδη εις νέο (δ) 34.178.367                28.362.294                (Μείωση) εσόδων εποµένης χρήσης (505.122)                       (544.365)                       
Σύνολο Καθαρής Θέσης (ε) = (β) + (γ) + (δ) 200.687.232              194.574.319              Αύξηση δεδουλευµένων και λοιπών βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 1.751.355                     11.165.266                   
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (στ) = (α) + (ε) 295.531.291              285.177.283              Μείωση / (Αύξηση) λοιπών µακροπρόθεσµων απαιτήσεων 9.025.576                     (4.494.629)                    

Μείον:
Καταβληθείς φόρος εισοδήµατος (1.991)                           (28.336)                         

0 Τόκοι πληρωθέντες (34.584)                         (29.156)                         
Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 27.723.919                   15.151.120                   
Επενδυτικές δραστηριότητες 

31 ∆εκ 2015 31 ∆εκ 2014 Αγορές ενσώµατων παγίων (19.139.011)                  (4.756.349)                    
Αγορές ασώµατων παγίων (272.410)                       (247.886)                       

Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως 194.574.319              188.010.741              Πωλήσεις / εκποιήσεις ενσώµατων παγίων 3.622.628                     -                                     
Απόκτηση δανείων και απαιτήσεων (80.471.702)                  -                                     

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα χρήσης 6.112.913                  6.809.346                  Απόκτηση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διακρατούµενων ως τη λήξη -                                     (49.999.274)                  
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου -                                  22.163                       Λήξη χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διακρατούµενων ως τη λήξη 49.999.274                   44.999.653                   
Μεταβολή αποθεµατικών -                                  (267.931)                    Τόκοι εισπραχθέντες 579.977                        1.006.111                     
Καθαρή θέση λήξης χρήσεως 200.687.232              194.574.319              Σύνολο (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (45.681.245)                  (8.997.745)                    

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
χρήσης (α) + (β) (17.957.326)                  6.153.374                     
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της χρήσης 34.505.311                   28.351.937                   
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της χρήσης 16.547.986                   34.505.311                   

1 Ιαν - 31 ∆εκ 2015 1 Ιαν - 31 ∆εκ 2014

Kύκλος εργασιών 315.659.991              287.147.282              Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :
Χρεώσεις από διεθνείς τηλεπ/κούς παρόχους (285.071.097)             (256.607.963)            1.   Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται στην ενοποιηµένη κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της Εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε µε έδρα την Ελλάδα. 
Μικτά κέρδη 30.588.894                30.539.319                      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
Κέρδη  προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων 17.171.911                18.375.188                      κατάσταση της Εταιρείας. 

3.   Επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη. 
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων 7.460.268                  8.922.241                  4.   Ο µέσος αριθµός προσωπικού υπαλλήλων του 2015 ήταν 157 ενώ το 2014 ήταν 159.

5.   Ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της 
Κέρδη προ φόρων 7.842.016                  10.510.330                     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 (1.905.207)                 (3.477.627)                 i)  Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη                         € 110.698.235
Κέρδη µετά από φόρους (Α) 5.936.809                  7.032.703                  ii) Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη                    € 16.675.780

iii)  Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών                           € 70.715.649
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα (Β) 176.104                     (223.356)                    iv)  Αγορές αγαθών, υπηρεσιών και παγίων                € 48.440.733

v)  Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα από συνδεδεµένα µέρη   € 599.550
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα χρήσης (Α) + (Β) 6.112.913                  6.809.346                  6.   Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση 2010. Για τις χρήσεις 2011-2014 η Εταιρεία έχει λάβει φορολογικό πιστοποιητικό από τους νόµιµους

     ελεγκτές της, χωρίς επιφύλαξη. Ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2015 ήδη διενεργείται από τους νόµιµους ελεγκτές της εταιρείας.
7.   ∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της 31ης ∆εκεµβρίου 2015 τα οποία θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια.

Mαρούσι, 26 Φεβρουαρίου 2016

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                                               ΚΙΑΠΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                              ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
Α.∆.Τ. ΑΜ 046614       Α.∆.Τ. Χ069599                                                                  Α.∆.Τ. ΑΗ 453220                       Α.∆.Τ. ΑΕ 049899

ΑΡ.Α∆ΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΕΩΣ 0015278

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

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ (Ποσά εκφρασµένα σε  €)

OTE ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.
Συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2015 µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2015

(δηµοσιευόµενα βάσει του N.2190 άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες χρηµατοοικονοµικές 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 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. 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε  €) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε €) 


