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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
(ποσά σε Ευρώ)
Σημειώσεις

2007

2006

142.660.104

122.054.351

22.400.798

40.906.091

Σύνολο κύκλου εργασιών

165.060.902

162.960.442

Χρεώσεις από διεθνείς τηλεπ/κούς παρόχους

(136.817.480)

(139.630.098)

28.243.422

23.330.344

Κύκλος εργασιών
Έσοδα υπηρεσιών δεδομένων και διεθνούς τηλεφωνίας
Έσοδα από προμήθειες

Μικτό κέρδος
Λοιπά έσοδα

7

2.506.879

1.841.928

Έξοδα προσωπικού

8

(8.680.894)

(8.721.506)

(12.852.104)

(1.008.961)

(8.066.995)

(6.070.559)

1.150.308

9.371.246

1.164.477

200.823

(110.700)

(51.673)

2.204.085

9.520.396

(1.591.801)

(2.840.504)

612.284

6.679.892

2007

2006

0,03

22,27

Αποσβέσεις
Λοιπά έξοδα

9

Λειτουργικά κέρδη
Χρηματοοικονομικά έσοδα

10

Χρηματοοικονομικά έξοδα
Κέρδη προ φόρου εισοδήματος
Φόρος εισοδήματος

11

Καθαρά κέρδη χρήσης

Κέρδη ανά μετοχή εκφρασμένα σε Ευρώ

Βασικά και αναπροσαρμοσμένα

12

Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 27 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
Οι οικονομικές καταστάσεις που παρατίθενται στις σελίδες από 7 έως 27 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό
Συμβούλιο στις 3 Μαρτίου 2008 και υπογράφονται εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου από τους κατωτέρω:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΣΑΜΑΖ ΜΙΧΑΗΛ
Α.Δ.Τ. AΒ 516212

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ 069599

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΚΙΑΠΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Μ 943692

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 049899
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α’ ΤΑΞΕΩΣ 0015278
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
(ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Κτίρια και εξοπλισμός
Άυλα
Eπενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση

Σημειώσεις

2007

2006

13
14
15
17
16

144.813.099
1.692.685
662.982
16.331.740
1.601.859
165.102.365

7.098.022
196.511
662.982
1.098.388
1.406.274
10.462.177

18
19

88.016.717
39.113.845
127.130.562
292.232.927

59.597.074
7.547.819
67.144.893
77.607.070

20
21

163.697.462
752.979
13.303.393
177.753.834

879.000
752.979
14.369.832
16.001.811

22

832.978
159.101
992.079

405.694
405.694

23

91.891.353
(675.603)

36.342.017
1.909.414
4.430.414
18.517.720
61.199.565
61.605.259
77.607.070

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Χρηματικά διαθέσιμα

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού
Σύνολο ενεργητικού
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά Αποθεματικά
Υπόλοιπο κερδών εις νέο

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Υποχρέωση καθορισμένης παροχής
Λοιπές προβλέψεις

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
Προμηθευτές
Φόρος της χρήσης
Έσοδα επόμενης χρήσης
Λοιπές υποχρεώσεις

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

24

7.225.875
15.045.389
113.487.014
114.479.093
292.232.927

Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 27 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
(ποσά σε Ευρώ)

2007

2006

612.284

6.679.892

1.591.801
12.852.104
(748)
(761.148)
110.700
(25.075)

2.840.504
1.008.961
(22)
(70.242)
51.673
-

(28.419.643)

(9.931.427)

52.887.098

(3.922.414)

(431.691)

14.307.724

427.284

50.325

(Αύξηση) λοιπών περιουσιακών στοιχείων

(15.233.352)

(868.788)

Καταβληθείς Φόρος Εισοδήματος
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

(4.372.402)
19.237.212

(3.258.923)
6.887.263

(136.615.613)

-

(13.660.108)

(388.511)

(1.797.645)

(307.300)

10.759

665

761.148

70.242

(110.700)
(151.412.159)

(51.673)
(676.577)

Κέρδη Χρήσεως
Προσαρμογές για:
Φόρο εισοδήματος
Αποσβέσεις
Κέρδη από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων
Έσοδα τόκων
Έξοδα τόκων
Έσοδα από προμήθειες
Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση) απαιτήσεων
Αύξηση / (Μείωση) προμηθευτών
Αύξηση / (Μείωση) προβλέψεων και λοιπών υποχρεώσεων
Αύξηση υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτιση κλάδου διεθνών εγκαταστάσεων και καλωδιακών συστημάτων
Αγορές κτιρίων και εξοπλισμών
Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων
Πωλήσεις κτιρίων, μηχανημάτων και εξοπλισμών
Τόκοι που εισπράχθηκαν
Τόκοι που πληρώθηκαν
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Έκδοση ονομαστικών μετοχών από απόκτηση κλάδου
εγκαταστάσεων και καλωδιακών συστημάτων

διεθνών

132.818.465

-

Έκδοση ονομαστικών μετοχών

29.999.997

-

Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου

(1.678.724)

(2.500.000)
-

161.139.738

(2.500.000)

28.964.791

3.710.686

6.818.382

3.107.696

35.783.173

6.818.382

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή μείωση στα χρηματικά διαθέσιμα
Χρηματικά διαθέσιμα κατά την 1 Ιανουαρίου
Χρηματικά διαθέσιμα κατά την 31 Δεκεμβρίου (σημείωση 19)

Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 27 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(ποσά σε ευρώ)

Μετοχικό
κεφάλαιο
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου
2006
Καθαρό κέρδος χρήσεως
Διανομή στα αποθεματικά
Μερίσματα
Λοιπές προσαρμογές
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου
2006
Αύξηση μετοχικού
κεφαλαίου
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
Καθαρό κέρδος χρήσεως
Λοιπές προσαρμογές
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου
2007

Αποτελέσματα
εις νέον

Αποθεματικά

879.000
-

462.178

Σύνολο ιδίων
κεφαλαίων

290.801
-

10.480.740
6.679.892
(290.801)
(2.500.000)
1

11.821.918
6.679.892
(2.500.000)
1

879.000

752.979

14.369.832

16.001.811

162.818.462

-

-

162.818.462

-

-

(1.678.724)
612.284

(1.678.724)
612.284

-

-

1

1

163.697.462

752.979

13.303.393

177.753.834

Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 27 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.

6

Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων
1. Γενικά
Η OTE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. (η <<Εταιρεία>>) δραστηριοποιείται στην xoνδρική (wholesale) παροχή διεθνών
υπηρεσιών φωνής, χωρητικοτήτων, καθώς και την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών
προστιθέμενης αξίας.
H Εταιρεία είναι αμιγώς θυγατρική Εταιρεία του "Ομίλου ΟΤΕ", στον οποίο
ενσωματώνονται οι οικονομικές καταστάσεις, με την επωνυμία "ΟΤΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε." και με το
διακριτικό τίτλο ΟΤΕGlobe.
H Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και σε διάφορες χώρες του εξωτερικού. Η Εταιρεία εδρεύει στην
Ελλάδα, Νομό Αττικής, στο Δήμο Αμαρουσίου, Ζήνωνος Ελεάτου και Αγησιλάου 6-8. Η ηλεκτρονική διεύθυνση
της Εταιρείας είναι www.oteglobe.gr.

2. Βάση παρουσίασης
2.1 Σημείωση συμμόρφωσης
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π) όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 3 Μαρτίου 2008.

2.2 Βάση Αποτίμησης
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί βάσει της αρχής του ιστορικού κόστους με εξαίρεση τα διαθέσιμα
προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους. Οι μέθοδοι αποτίμησης
της εύλογης αξίας αναλύονται εκτενέστερα στη σημείωση 6.

2.3 Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα αναφοράς
Οι οικονομικές καταστάσεις εκφράζονται σε Ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας.

2.4 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοίκησης
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της Διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα και
προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα.
Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών γεγονότων. Οι
εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις
λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόμενους δώδεκα μήνες είναι για
την απομείωση απαιτήσεων, το τελικό αποτέλεσμα του φορολογικού ελέγχου και την πρόβλεψη για
αναβαλλόμενη φορολογία της περιόδου.
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3. Σημαντικές λογιστικές αρχές
Οι λογιστικές αρχές που εκτίθενται κατωτέρω έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια για τις περιόδους που
παρουσιάζονται σε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.

3.1 Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με ισοτιμίες που ισχύουν κατά την
ημερομηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την
τακτοποίηση τέτοιων συναλλαγών κατά τη διάρκεια της περιόδου και από τη μετατροπή των νομισματικών
στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία ισολογισμού,
καταχωρούνται στα αποτελέσματα.
Οι συναλλαγματικές διαφορές από μη νομισματικά στοιχεία που
αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τμήμα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου
και οι διαφορές της εύλογης αξίας.

3.2 Κτίρια και Εξοπλισμός
Τα κτίρια και εξοπλισμός απεικονίζονται στο κόστος κτήσης μειωμένα με τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και τις
τυχόν απομειώσεις της αξίας τους. Το κόστος κτήσης περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες που συνδέονται άμεσα με
την απόκτηση των στοιχείων.
Μεταγενέστερες δαπάνες επαυξάνουν τη αξία των ενσωμάτων παγίων ή αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό πάγιο
μόνον εάν αναμένεται να επιφέρουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη στην Εταιρεία και το κόστος τους μπορεί να
επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων επιβαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσεως που
πραγματοποιούνται.
Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των κτιρίων και εξοπλισμών υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο στη
διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής τους , η οποία επανεξετάζεται σε περιοδική βάση ως εξής και είναι

Βελτιώσεις σε ακίνητα τρίτων
Μηχανήματα και Τεχνικές Εγκαταστάσεις
Έπιπλα και Σκεύη

Έτη ωφέλιμης
ζωής
12
5-15
3,3-6,6

Όταν οι λογιστικές αξίες των κτιρίων και εξοπλισμού υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά
(απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα.
Κατά την πώληση κτιρίων και εξοπλισμού, η διαφορά μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής
τους αξίας αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα χρήσεως και στη γραμμή «Λοιπά Έσοδα».

3.3 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων
Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε έλεγχο
απομείωσης ετησίως, ή όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι
ανακτήσιμη. Στην ημερομηνία ισολογισμού η Εταιρεία δεν είχε περιουσιακά στοιχεία με απροσδιόριστη
ωφέλιμη ζωή.
Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν
ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιμη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου ή μίας
μονάδας παραγωγής ταμειακών ροών είναι η μεγαλύτερη μεταξύ της αξίας λόγω χρήσης τους και της εύλογης
αξίας τους μείον τα έξοδα πώλησης. Για την αξία λόγω χρήσης οι εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές
προεξοφλούνται στην παρούσα αξία με ένα προ-φόρου συντελεστή προεξόφλησης, ο οποίος αντανακλά τις
τρέχουσες αξιολογήσεις της αγοράς για τη χρονική αξία του χρήματος και τους κινδύνους που συνδέονται με το
περιουσιακό στοιχείο.
Οι ζημιές απομείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα όταν προκύπτουν.
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3.4 Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται ξεχωριστά αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσης, ενώ εκείνα που
αποκτώνται μέσω εξαγοράς επιχειρήσεων αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία την ημερομηνία της απόκτησης. Η
ωφέλιμη ζωή των άυλων περιουσιακών στοιχείων μπορεί να είναι περιορισμένη η απεριόριστη. Το κόστος των
άυλων περιουσιακών στοιχείων , με περιορισμένη ωφέλιμη ζωή, αποσβένεται στην περίοδο της εκτιμώμενης
ωφέλιμης ζωής τους με σταθερή μέθοδο απόσβεσης. Το κόστος των άυλων περιουσιακών στοιχείων , με
απεριόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένεται. Υπολειμματικές αξίες δεν αναγνωρίζονται. Η ωφέλιμη ζωή των
άυλων περιουσιακών στοιχείων αξιολογείται σε ετήσια βάση ως εξής:

Λογισμικό

Έτη ωφέλιμης
ζωής
3-4 έτη

Μεταγενέστερες δαπάνες επί κεφαλαιοποιημένων άυλων περιουσιακών στοιχείων, κεφαλαιοποιούνται μόνον
όταν αυξάνονται τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη ,που ενσωματώνονται στο συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο
που αναφέρονται. Όλες οι άλλες δαπάνες , εξοδοποιούνται με την πραγματοποίησή τους.

3.5 Μισθώσεις
Μίσθωση η οποία μεταβιβάζει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις (κινδύνους) που απορρέουν από την
κυριότητα ενός παγίου στον μισθωτή, θεωρείται από τον μισθωτή ως χρηματοδοτική μίσθωση και λογίζεται ως
απόκτηση παγίου και ανάληψη μιας υποχρέωσης.
Στην περίπτωση αυτή, τα καταβαλλόμενα ενοίκια
διαχωρίζονται σε χρηματοοικονομικά έξοδα (τόκοι) και σε μείωση της αναληφθείσας υποχρέωσης. Τα
χρηματοοικονομικά έξοδα καταχωρούνται απευθείας στα αποτελέσµατα χρήσης.
Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις εµφανίζονται στο χαμηλότερο ποσό, μεταξύ της εύλογης αξίας τους και της
παρούσας αξίας των ελαχίστων πληρωµών μισθωμάτων, κατά την έναρξη της μίσθωσης, μειωµένα µε τις
συσσωρευμένες αποσβέσεις ή τις ζηµίες αποµείωσής τους.
Όλες οι υπόλοιπες μισθώσεις θεωρούνται λειτουργικές μισθώσεις και εκτός από τις επενδύσεις σε ακίνητα, τα
μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό της Εταιρίας.
Τα Ανέκκλητα Δικαιώματα Χρήσης (Irrevocable Rights of Use – IRU’s) αντιστοιχούν στο δικαίωμα της χρήσης
ενός μέρους της χωρητικότητας επίγειας ή υπόγειας καλωδίωσης για συγκεκριμένο διάστημα.
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3.6 Χρηματοοικονομικά – περιουσιακά στοιχεία
Η Εταιρεία έχει τις ακόλουθες κατηγορίες χρηματοοικονομικών – περιουσιακών στοιχείων:
(α) Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
(β) Απαιτήσεις
(γ) Ταμείο και Διαθέσιμα
Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία της συναλλαγής που είναι και
η ημερομηνία που η Εταιρεία δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο. Οι επενδύσεις αρχικά
αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον των δαπανών συναλλαγής. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το
δικαίωμα στις ταμειακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή μεταβιβάζεται και η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει ουσιωδώς
όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που συνεπάγεται η ιδιοκτησία.
(α) Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε αυτήν
την κατηγορία, είτε δε μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες.
Στη συνέχεια, τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στην εύλογη
αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζημιές καταχωρούνται σε αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων μέχρι τα στοιχεία
αυτά πωληθούν ή υποστούν απομείωση. Κατά την πώληση ή απομείωση, τα κέρδη ή οι ζημιές μεταφέρονται
στα αποτελέσματα. Ζημιές απομείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσματα δεν αντιστρέφονται μέσω
αποτελεσμάτων.
Τα πραγματοποιηθέντα και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τις μεταβολές της
εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους με
μεταβολές στα αποτελέσματα, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της περιόδου που προκύπτουν.
Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που διαπραγματεύονται σε χρηματιστηριακές
αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές αγοράς. Για τα στοιχεία τα οποία δε διαπραγματεύονται σε
χρηματιστηριακή αγορά, οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται με τη χρήση τεχνικών αποτίμησης όπως ανάλυση
πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιμων στοιχείων που διαπραγματεύονται και προεξόφληση ταμειακών ροών.
Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού η Εταιρεία εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο
συμπέρασμα ότι τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί απομείωση. Για μετοχές εταιρειών
που έχουν ταξινομηθεί ως χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση, τέτοια ένδειξη συνιστά η
σημαντική ή παρατεταμένη μείωση της εύλογης αξίας σε σχέση με το κόστος κτήσεως. Αν στοιχειοθετείται
απομείωση, η συσσωρευμένη στα ίδια κεφάλαια ζημιά που είναι η διαφορά μεταξύ κόστους κτήσεως και
εύλογης αξίας, μεταφέρεται στα αποτελέσματα. Οι ζημιές απομείωσης σε μετοχές που καταχωρούνται στα
αποτελέσματα δεν αναστρέφονται μέσω των αποτελεσμάτων.
(β) Απαιτήσεις
Οι λογαριασμοί εισπρακτέοι (βραχυπρόθεσμοι) αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους. Μεταγενέστερα
της αρχικής καταχώρησης, αποτιµώνται στην αξία αυτή μείον την τυχόν υπάρχουσα αποµείωση. Κατά την
εκάστοτε ηµεροµηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων, η εισπραξιµότητα των λογαριασµών εκτιµάται βάσει
ιστορικών και στατιστικών δεδομένων και σχηματίζεται πρόβλεψη για απώλειες που είναι πιθανόν να συµβούν
και μπορούν να ποσοτικοποιηθούν. Η σχηµατισθείσα ζημία απομείωσης αναπροσαρμόζεται, µε επιβάρυνση των
αποτελεσμάτων της εκάστοτε χρήσης. Απαιτήσεις που εκτιμούνται ως ανεπίδεκτες είσπραξης, διαγράφονται.
Τυχόν διαγραφές απαιτήσεων από εισπρακτέους λογαριασμούς πραγματοποιούνται µέσω της πρόβλεψης.

10

(γ) Ταμείο και Διαθέσιμα
Το ταμείο και διαθέσιμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως καθώς και επιταγές πελατών και
προμηθευτών ημέρας οι οποίες έχουν κατατεθεί στις τράπεζες κατά την ημερομηνία ισολογισμού και δεν έχουν
εμφανιστεί στον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας.

3.7 Μετοχικό κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τις ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας. Οι ονομαστικές μετοχές
περιλαμβάνονται στα ίδια κεφάλαια.
Άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών, εμφανίζονται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων.

3.8 Φόρος εισοδήματος
Η επιβάρυνση της χρήσης με φόρο εισοδήματος αποτελείται από τον τρέχοντα φόρο και τον αναβαλλόμενο
φόρο. Ο φόρος εισοδήματος καταχωρείται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων εκτός από την περίπτωση που
αφορά κονδύλια τα οποία καταχωρούνται απευθείας στα ίδια κεφάλαια, οπότε καταχωρείται στα ίδια κεφάλαια.
Ο τρέχων φόρος εισοδήματος υπολογίζεται επί του φορολογητέου εισοδήματος της χρήσης, βάσει των
ισχυόντων συντελεστών φόρου, κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού.
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με τη μέθοδο του ισολογισμού που προκύπτει από τις
προσωρινές διαφορές μεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και
των υποχρεώσεων. Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν
κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την
έκταση στην οποία θα υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής
διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. Η αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών
απαιτήσεων ελέγχεται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και μειώνεται κατά την έκταση που δεν αναμένεται να
υπάρξει επαρκές φορολογητέο εισόδημα που θα καλύψει την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.
Πρόσθετοι φόροι εισοδήματος που προκύπτουν από την διανομή των μερισμάτων αναγνωρίζονται τη στιγμή
που αναγνωρίζεται και η υποχρέωση καταβολής των σχετικών μερισμάτων.

3.9 Παροχές σε Εργαζόμενους
α) Προγράμματα καθορισμένων εισφορών
Οι υποχρεώσεις για εισφορές σε προγράμματα καθορισμένων εισφορών καταχωρούνται ως έξοδο στο
λογαριασμό αποτελεσμάτων κατά το χρόνο πραγματοποίησής τους.
β) Προγράμματα καθορισμένων Παροχών
Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από προγράμματα καθορισμένων παροχών στο προσωπικό υπολογίζονται στην
προεξοφλημένη αξία των μελλοντικών παροχών προς το προσωπικό που έχουν καταστεί δεδουλευμένες κατά
την ημερομηνία ισολογισμού. Οι υποχρεώσεις αυτές υπολογίζονται με βάση οικονομικές και αναλογιστικές
παραδοχές.
Το καθαρό κόστος της χρήσης περιλαμβάνεται στα αποτελέσματα και αποτελείται από την παρούσα αξία των
παροχών που κατέστησαν δεδουλευμένες κατά τη διάρκεια της χρήσης, τον εκτοκισμό της μελλοντικής
υποχρέωσης, το κατοχυρωμένο κόστος προϋπηρεσίας και τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες.
Το μη
κατοχυρωμένο κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται σε σταθερή βάση επί της μέσης υπολειπόμενης περιόδου
υπηρεσίας των υπαλλήλων που αναμένεται να λάβουν παροχές.
Τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες
αναγνωρίζονται κατά τη διάρκεια της μέσης υπολειπόμενης περιόδου υπηρεσίας των ενεργών υπαλλήλων και
περιλαμβάνονται στο καθαρό κόστος της χρήσης αν κατά την έναρξη της χρήσης ξεπερνούν το 10% της
εκτιμώμενης μελλοντικής υποχρέωσης.
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3.10 Λοιπές προβλέψεις
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει µια παρούσα δέσμευση (νομική ή τεκμαιρόμενη) ως
αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος και είναι πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή πόρων και το ποσό αυτής
μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. Αν η επίπτωση είναι σημαντική, οι προβλέψεις καταχωρούνται σε
προεξοφλημένη βάση των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών εκροών, µε τη χρήση ενός προ φόρου
επιτοκίου, που αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για τη διαχρονική αξία του χρήματος, και τους
κινδύνους που σχετίζονται µε την υποχρέωση. Όταν γίνεται προεξόφληση των προβλέψεων, η αύξηση της
πρόβλεψης που οφείλεται στο πέρασμα του χρόνου, καταχωρείται σαν κόστος δανεισμού. Οι προβλέψεις
επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία Ισολογισμού και αν δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή πόρων, οι
προβλέψεις αντιλογίζονται. Οι προβλέψεις χρησιμοποιούνται µόνο για το σκοπό για τον οποίο αρχικά
δημιουργήθηκαν. Δεν αναγνωρίζονται προβλέψεις για μελλοντικές ζηµίες. Ενδεχόμενες απαιτήσεις και
ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται.

3.11 Αναγνώριση εσόδων
Τα έσοδα περιλαμβάνουν κυρίως την εύλογη αξία των εσόδων παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο
Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές.
(α) Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται στην περίοδο που αυτές
παρασχέθηκαν.
(β) Έσοδα από τέλη σύνδεσης ή πάγια τέλη: Τα έσοδα από τέλη σύνδεσης ή πάγια τέλη αναγνωρίζονται στον
μήνα στον οποίο οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες παρασχέθηκαν. Τα μη τιμολογηθέντα έσοδα από την
ημερομηνία του κύκλου τιμολόγησης μέχρι την ημερομηνία κλεισίματος της χρήσης, εκτιμώνται με βάση την
τηλεπικοινωνιακή κίνηση και λογιστικοποιούνται στο τέλος κάθε μήνα.
(γ) Έσοδα από μερίσματα: Τα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία έγκρισης της
διανοµής τους.
(δ) Έσοδα από την πώληση χωρητικότητας: Τα έσοδα από την πώληση χωρητικότητας σε επίγεια ή υπόγεια
καλώδια (ανέκκλητο δικαίωμα χρήσης – irrevocable right of use “IRU”) αναγνωρίζονται με την σταθερή μέθοδο
στη διάρκεια ζωής της σύμβασης.
(ε) Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται όταν ο τόκος καθίσταται δουλευμένος µε βάση τη
μέθοδο πραγματικού επιτοκίου.

3.12 Κέρδη ανά Μετοχή
Τα βασικά και τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη με το μέσο
σταθμικό αριθμό μετοχών κάθε χρήσης.

3.13 Επιχορηγήσεις
Οι επιχορηγήσεις που αφορούν στην επένδυση ενός περιουσιακού στοιχείου εμφανίζονται αφαιρετικά της αξίας
κτήσης του αντίστοιχου στοιχείου και αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα στην διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του
στοιχείου.
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4. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου
Γενικά
Η Εταιρεία εκτίθεται στους παρακάτω κινδύνους από τη χρήση των χρηματοοικονομικών της μέσων:

•

Πιστωτικός κίνδυνος

•

Κίνδυνος ρευστότητας

•

Κίνδυνος συνθηκών αγοράς

Η σημείωση αυτή παρουσιάζει πληροφορίες για την έκθεση της Εταιρείας σε κάθε έναν από τους ανωτέρω
κινδύνους, για τους στόχους, τις πολιτικές και τις διαδικασίες που εφαρμόζει για την επιμέτρηση και τη
διαχείριση του κινδύνου, καθώς και τη διαχείριση κεφαλαίου.
Η Διοίκηση φέρει τη συνολική ευθύνη για τη δημιουργία και την εποπτεία του πλαισίου διαχείρισης κινδύνου της
Εταιρείας.
Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου της Εταιρείας εφαρμόζονται προκειμένου να αναγνωρίζονται και να
αναλύονται οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η Εταιρεία και να τίθενται όρια ανάληψης κινδύνου και να
εφαρμόζονται έλεγχοι ως προς αυτά. Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου και τα σχετικά συστήματα εξετάζονται
περιοδικά ώστε να ενσωματώνουν τις αλλαγές που παρατηρούνται στις συνθήκες της αγοράς και στις
δραστηριότητες της Εταιρείας. Μέσω εκπαιδευτικών σεμιναρίων και προτύπων και ελέγχου της τήρησης των
διαδικασιών που θέτει η Διοίκηση της Εταιρείας στοχεύεται η ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού γενικού
περιβάλλοντος ελέγχου βάσει συγκεκριμένων αρχών στο οποίο όλοι οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται το ρόλο και
τις υποχρεώσεις τους.
Πιστωτικός κίνδυνος
Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ζημίας της Εταιρείας σε περίπτωση που ένας πελάτης ή τρίτος σε
συναλλαγή χρηματοοικονομικού μέσου δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις και σχετίζεται κατά
κύριο λόγο με τις απαιτήσεις από πελάτες και τα διαθέσιμα προς πώληση χρεόγραφα.
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Η έκθεση της Εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο επηρεάζεται κυρίως από τα χαρακτηριστικά κάθε πελάτη. Τα
δημογραφικά στοιχεία της πελατειακής βάσης της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου αθέτησης
πληρωμών που χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη αγορά και τη χώρα στην οποία λειτουργούν οι πελάτες,
επηρεάζουν λιγότερο τον πιστωτικό κίνδυνο. Περίπου 6% των εσόδων της Εταιρείας προέρχονται από
πωλήσεις σε ένα πελάτη εκτός Ομίλου ΟΤΕ. Όμως, γεωγραφικά δεν παρατηρείται συγκέντρωση πιστωτικού
κινδύνου.
Η Εταιρεία έχει θέσει μια πιστωτική πολιτική βάσει της οποίας κάθε νέος πελάτης εξετάζεται σε ατομική βάση για
την πιστοληπτική του ικανότητα πριν του προταθούν οι συνήθεις όροι πληρωμών(30 ημερών). Ο έλεγχος
πιστοληπτικής ικανότητας που πραγματοποιεί η Εταιρεία περιλαμβάνει την εξέταση τραπεζικών πηγών και άλλων
τρίτων πηγών πιστοληπτικής βαθμολόγησης, αν υπάρχουν. Πιστωτικά όρια ορίζονται για κάθε πελάτη στις
περιπτώσεις καθυστερήσεων πληρωμών. Η Εταιρεία έχει απαιτήσεις από εταιρείες του Ομίλου σε ποσοστό
περίπου 55% των ετήσιων εσόδων της και κατά συνέπεια η έκθεση σε κίνδυνο αυτών των απαιτήσεων είναι
χαμηλός. Επίσης ένα ποσοστό της τάξεως του 30% αφορά κατά κύριο λόγο μεγάλους τηλεπικοινωνιακούς
Παρόχους, οι οποίοι παράλληλα είναι και Προμηθευτές της Εταιρείας λόγω ανταλλαγής τηλεφωνικής κίνησης, και
για τους οποίους ο κίνδυνος της αθέτησης των πληρωμών τους μειώνεται στο ελάχιστο.
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Περισσότερο από το 50% των πελατών της Εταιρείας συναλλάσσονται με την Εταιρεία για περισσότερα από
τέσσερα χρόνια. Κατά την παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου των πελατών, οι πελάτες ομαδοποιούνται
όχι μόνο με τα πιστωτικά χαρακτηριστικά τους, αλλά και αν είναι πελάτες Φωνής ή Δεδομένων και παράλληλα
και προμηθευτές. Οι πελάτες και οι λοιπές απαιτήσεις περιλαμβάνουν μόνον πελάτες χονδρικής της Εταιρείας.
Η Εταιρεία καταχωρεί ζημία απομείωσης που αντιπροσωπεύει την εκτίμηση του για ζημίες σε σχέση με τους
πελάτες και τις λοιπές απαιτήσεις και τις επενδύσεις σε χρεόγραφα. Η απομείωση αυτή αποτελείται κυρίως από
ζημίες απομείωσης συγκεκριμένων απαιτήσεων Πελατών σημαντικού ρίσκου.
Επενδύσεις
Η Εταιρεία περιορίζει την έκθεση της σε πιστωτικούς κινδύνους επενδύοντας μόνο σε βραχυπρόθεσμες
προθεσμιακές καταθέσεις οι οποίες λόγω του βραχυχρόνιου χαρακτήρα τους εκτίθονται ελάχιστα σε κινδύνους
μεταβολής των επιτοκίων. Η Εταιρεία δεν διακατέχει μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστηριακές αγορές , αλλά
μετοχές εταιρείας εξωτερικού που ανήκουν στον Όμιλο του ΟΤΕ, των οποίων η αξία μπορεί να εκτιμηθεί στην
βάση των οικονομικών στοιχείων αυτής.
Έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο
Η λογιστική αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού αντιπροσωπεύει τη μέγιστη έκθεση στον
πιστωτικό κίνδυνο. Η μέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο κατά την ημερομηνία του ισολογισμού ήταν:
Λογιστική αξία
(ποσά σε Ευρώ)

2007
662.982

2006
662.982

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις (πρό πρόβλεψης)

89.917.170

63.372.033

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα

39.113.845

7.547.819

Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία
ενεργητικού

Η μέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο για τις εμπορικές απαιτήσεις κατά την ημερομηνία του ισολογισμού
ανά κατηγορίες πελατών ήταν:
(ποσά σε Ευρώ)

Σημείωση

Λογιστική αξία

Πελάτες Ομίλου ΟΤΕ

1

2007
67.503.644

2006
34.181.124

Πελάτες με την ιδιότητα και του Προμηθευτή
(εκκαθάριση μέσω συμψηφισμού απαίτησης υποχρέωσης)

2

11.314.752

18.621.105

Λοιποί Πελάτες

3

11.098.774

10.569.804

89.917.170

63.372.033

1) Οι συναλλαγές με συνδεδεμένες επιχειρήσεις ανέρχονται στο 75% των συνολικών απαιτήσεων και δεν
εμπεριέχουν έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο.
2) Αν στο παραπάνω ποσό λάβουμε υπόψιν και την αντίστοιχη υποχρέωση σε αυτούς ως προμηθευτές το
μεγαλύτερο καθαρό ποσόν Απαίτησης που μπορεί να προκύψει από την εκκαθάριση Απαίτησης –
Υποχρέωσης ανέρχεται στο ποσόν των € 1.237.146.
3) Η μεγαλύτερη εμπορική απαίτηση της κατηγορίας αυτής αφορά πελάτη ο οποίος έχει υπόλοιπο
€ 1.892.603 ή 17% της κατηγορίας αυτής.
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Ζημίες απομείωσης
Η ενηλικίωση υπολοίπων πελατών κατά την ημερομηνία του ισολογισμού ήταν:
(ποσά σε Ευρώ)
Μη λήξαντα
Λήξαντα 0-30 ημέρες
Λήξαντα 31-60 ημέρες
Λήξαντα 61+ ημέρες
Επισφαλείς πελάτες

Λογιστική αξία
2007
72.259.186
4.776.345
1.425.520
7.646.200
3.809.919
89.917.170

2006
38.014.476
7.177.505
2.034.228
12.229.906
3.915.918
63.372.033

Η κίνηση της πρόβλεψης απομείωσης πελατών κατά τη χρήση ήταν:
(ποσά σε Ευρώ)
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου
Αναγνωρισμένη ζημία απομείωσης
Διαγραφές επισφαλών απαιτήσεων
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου

Λογιστική αξία
2007
(3.915.918)
(267.923)
373.922
(3.809.919)

2006
(1.759.723)
(2.156.195)
(3.915.918)

Η Εταιρεία έχει σχηματίσει ισόποση πρόβλεψη για τους επισφαλείς πελάτες. Σύμφωνα με ιστορικά στοιχεία
καθυστέρησης πληρωμών η Εταιρεία πιστεύει ότι δε χρειάζεται να καταχωρηθεί πρόβλεψη απομείωσης για τις
απαιτήσεις Πελατών που έχουν λήξει ή έχουν υπόλοιπα άνω των 60 ημερών την στιγμή που το μεγαλύτερο
ποσοστό αυτών (78%) αφορά συνδεδεμένα μέρη, ενώ το εναπομείναν ποσοστό αφορά πελάτες που έχουν καλό
ιστορικό πληρωμών προς την Εταιρεία.
Οι λογαριασμοί πρόβλεψης ζημίας απαιτήσεων και επενδύσεων διακρατούμενων μέχρι τη λήξη τους
χρησιμοποιούνται για την καταχώρηση ζημιών απομείωσης εκτός αν η Εταιρεία εκτιμήσει ότι δεν αναμένεται
ανάκτηση του ποσού που οφείλεται, οπότε τα μη ανακτήσιμα ποσά διαγράφονται απ’ ευθείας έναντι του
χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού.
Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο η Εταιρεία
να μη δύναται να εκπληρώσει τις
χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις όταν αυτές λήγουν. Η προσέγγιση που υιοθετεί η Εταιρεία για τη
διαχείριση της ρευστότητας είναι να διασφαλίζει, όσο γίνεται περισσότερο, ότι πάντα θα έχει αρκετή
ρευστότητα για να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της όταν αυτές λήγουν, κάτω από συνήθεις αλλά και δύσκολες
συνθήκες, χωρίς να υφίσταται μη αποδεκτές ζημίες ή να διακινδυνεύεται η φήμη της Εταιρείας .
Γενικά η Εταιρεία εξασφαλίζει ότι διαθέτει αρκετά ταμιακά διαθέσιμα για να καλύψει τις λειτουργικές της ανάγκες
για μια περίοδο 60 ημερών. Η πολιτική αυτή δε λαμβάνει υπόψη της τη σχετική επίδραση από ακραίες
συνθήκες που δεν μπορούν να προβλεφθούν, όπως οι φυσικές καταστροφές.
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Παρακάτω παρατίθενται τα υπόλοιπα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των
πληρωμών τόκων:
31-Δεκ-07
Ποσά σε Ευρώ

Προμηθευτές Ομίλου ΟΤΕ
Προμηθευτές με την ιδιότητα και
του Πελάτη (εκκαθάριση μέσω
συμψηφισμού απαίτησης υποχρέωσης)
Λοιποί Προμηθευτές

Λογιστικά
υπόλοιπα
65.400.570

Συμβατικές
ταμειακές ροές
65.400.570

17.702.932
8.787.851

17.702.932
8.787.851

91.891.353

91.891.353

Λογιστικά
υπόλοιπα
16.498.260

Συμβατικές
ταμειακές ροές
16.498.260

17.609.591
2.234.166

17.609.591
2.234.166

36.342.017

36.342.017

31-Δεκ-06
Ποσά σε Ευρώ

Προμηθευτές Ομίλου ΟΤΕ
Προμηθευτές με την ιδιότητα και
του Πελάτη (εκκαθάριση μέσω
συμψηφισμού απαίτησης υποχρέωσης)
Λοιποί Προμηθευτές

Η ληκτότητα των υποχρεώσεων της Εταιρείας κατά την 31/12/2007 είναι μικρότερη του ενός έτους.
Κίνδυνος συνθηκών αγοράς
Ο κίνδυνος συνθηκών αγοράς συνίσταται στον κίνδυνο οι αλλαγές τιμών των προσφερομένων υπηρεσιών, οι
συναλλαγματικές ισοτιμίες, τα επιτόκια και οι τιμές των μετοχών, να επηρεάζουν τα αποτελέσματα της Εταιρείας
ή την αξία των χρηματοοικονομικών της μέσων. Ο σκοπός της διαχείρισης κινδύνου από τις συνθήκες της
αγοράς είναι να ελέγχει την έκθεση της Εταιρείας στους κινδύνους αυτούς στο πλαίσιο αποδεκτών παραμέτρων,
με παράλληλη βελτιστοποίηση των αποδόσεων.
Η Εταιρεία προκειμένου να διαχειριστεί καλύτερα τον κίνδυνο από τις συνθήκες της αγοράς αγοράζει υπηρεσίες
και πουλάει στο ίδιο νόμισμα προκειμένου να αντισταθμίσει τις διακυμάνσεις των τιμών και τον συναλλαγματικό
κίνδυνο.
Κίνδυνος επιτοκίων
Το μόνο στοιχείο που είναι έντοκο είναι οι τραπεζικές καταθέσεις.
Συναλλαγματικός Κίνδυνος
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος δεν επηρεάζει ουσιαστικά τη λειτουργία της εταιρείας δεδομένου ότι δεν υπάρχουν
σημαντικές συναλλαγές σε ξένο νόμισμα.
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Διαχείριση κεφαλαίου
Η πολιτική του Διοικητικού Συμβουλίου συνίσταται στη διατήρηση μιας ισχυρής βάσης κεφαλαίου, ώστε να
διατηρεί την εμπιστοσύνη των πιστωτών και της αγοράς στην Εταιρεία, και να επιτρέπει την μελλοντική
ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης παρακολουθεί το επίπεδο των
μερισμάτων στους μετόχους των ονομαστικών μετοχών.

5. Νέα πρότυπα και διερμηνείες που δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη
Ένας αριθμός νέων προτύπων, τροποποιήσεων προτύπων και διερμηνείες δεν έχουν εφαρμογή για τη χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2007, και δεν έχουν εφαρμοστεί κατά τη σύνταξη αυτών των οικονομικών
καταστάσεων:

•

Το Δ.Π.Χ.Π. 8 "Τομείς Δραστηριοτήτων" εισάγει την «προσέγγιση της διοίκησης» στην πληροφόρηση ανά
τομέα. Το Δ.Π.Χ.Π. 8, που καθίστανται υποχρεωτικό για τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2009 της
Εταιρείας, θα απαιτεί γνωστοποίηση πληροφοριών κατά τομέα βάσει των εσωτερικών αναφορών που
επισκοπούνται σε τακτά διαστήματα από την Ανώτατη Διοίκηση της Εταιρείας, αρμόδια για τη λήψη
αποφάσεων με σκοπό την αξιολόγηση της απόδοσης κάθε τομέα και τον επιμερισμό των πόρων σε αυτούς.

•

Το αναθεωρημένο Δ.Λ.Π. 23 "Κόστη Δανεισμού" αφαιρεί την δυνατότητα εξοδοποίησης του κόστους
δανεισμού και απαιτεί από μια οικονομική οντότητα να κεφαλαιοποιεί κόστη δανεισμού άμεσα σχετιζόμενα
με την απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός περιουσιακού στοιχείου που πληρεί τις προϋποθέσεις ως
μέρος του κόστους του στοιχείου αυτού.

•

Η Διερμηνεία 11 Δ.Π.Χ.Π. 2 – "Συναλλαγές σε Μετοχές του Ομίλου και Ίδιες Μετοχές", απαιτεί όπως μια
πληρωμή που βασίζεται στην αξία μετοχών όπου μια οικονομική οντότητα λαμβάνει αγαθά ή δέχεται
υπηρεσίες ως αντάλλαγμα των ιδίων συμμετοχικών τίτλων της, να λογιστικοποιούνται ως πληρωμές που
καθορίζονται από την αξία της μετοχής και διακανονίζονται ως συμμετοχικός τίτλος, ανεξάρτητα του πώς
αποκτήθηκαν αυτοί οι συμμετοχικοί τίτλοι.

•

Η Διερμηνεία 12 "Συμφωνίες Παραχώρησης Εκμετάλλευσης" παρέχει οδηγίες σε ορισμένα θέματα
αναγνώρισης και επιμέτρησης που προκύπτουν κατά την λογιστικοποίηση των συμφωνιών παραχώρησης
εκμετάλλευσης μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Η Διερμηνεία 12, που καθίστανται υποχρεωτική για
τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2008 της Εταιρείας, δεν αναμένεται να έχει επίπτωση επί των
οικονομικών καταστάσεων.

•

Η Διερμηνεία 13 "Προγράμματα Εμπιστοσύνης Πελατών" αναφέρεται στο λογιστικό χειρισμό από τις
οικονομικές οντότητες που δραστηριοποιούνται, ή διαφορετικά συμμετέχουν σε προγράμματα εμπιστοσύνης
πελατών για τους πελάτες τους. Η Διερμηνεία αφορά προγράμματα εμπιστοσύνης πελατών σύμφωνα με τα
οποία οι πελάτες μπορούν να εξοφλήσουν πιστώσεις επιβραβεύσεων όπως η δωρεάν ή με έκπτωση παροχή
προϊόντων ή υπηρεσιών. Η Διερμηνεία 13, η οποία καθίστανται υποχρεωτική για τις οικονομικές καταστάσεις
της χρήσης 2009 της Εταιρείας, δεν αναμένεται να έχει επιπτώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων.

•

Η Διερμηνεία 14 Δ.Λ.Π. 19 – "Το όριο σε περιουσιακό στοιχείο Καθορισμένων Παροχών, Ελάχιστες
Απαιτήσεις Χρηματοδότησης και οι Αλληλεπιδράσεις τους" ξεκαθαρίζει το πότε θα πρέπει να θεωρούνται
διαθέσιμες οι επιστροφές ή μειώσεις μελλοντικών εισφορών σχετικά με περιουσιακά στοιχεία καθορισμένων
παροχών και παρέχει καθοδήγηση σχετικά με την επίδραση των ελάχιστων απαιτήσεων χρηματοδότησης
(Ε.Α.Χ.) επί των στοιχείων αυτών.
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6. Προσδιορισμός των εύλογων αξιών
Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που διαπραγματεύονται σε ενεργούς αγορές (χρηματιστήρια)
(π.χ. παράγωγα, μετοχές, ομόλογα), προσδιορίζεται από τις δημοσιευόμενες τιμές που ισχύουν κατά την
ημερομηνία του ισολογισμού.
Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού χρησιμοποιείται η τιμή
προσφοράς και για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού χρησιμοποιείται η τιμή ζήτησης.
Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που δε διαπραγματεύονται σε ενεργούς αγορές
προσδιορίζεται με τη χρήση τεχνικών αποτίμησης και παραδοχών που στηρίζονται σε δεδομένα της αγοράς κατά
την ημερομηνία του ισολογισμού.
Η ονομαστική αξία μείον προβλέψεις για επισφάλειες των εμπορικών απαιτήσεων εκτιμάται ότι προσεγγίζει την
πραγματική τους αξία. Οι πραγματικές αξίες των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για σκοπούς εμφάνισής
τους στις οικονομικές καταστάσεις υπολογίζονται με βάση τη παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών
που προκύπτουν από συγκεκριμένες συμβάσεις χρησιμοποιώντας το τρέχον επιτόκιο το οποίο είναι διαθέσιμο
για την Εταιρεία για τη χρήση παρόμοιων χρηματοπιστωτικών μέσων.

7. Λοιπά έσοδα
(ποσά σε Ευρώ)

Κέρδη από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους
Λοιπά
Σύνολο

2007

2006

748

-

1.965.789
540.342
2.506.879

1.548.820
293.108
1.841.928

2007
(6.046.448)
(2.103.664)
(46.157)
(27.270)
(427.284)
(30.071)
(8.680.894)

2006
(6.185.727)
(1.678.411)
(782.862)
(2.425)
(50.325)
(21.756)
(8.721.506)

8. Έξοδα προσωπικού
(ποσά σε Ευρώ)
Μισθοί και ημερομίσθια
Έξοδα προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών
Αποζημιώσεις αποχώρησης
Έξοδα επιμόρφωσης προσωπικού
Έξοδα προγραμμάτων καθορισμένων παροχών
Λοιπά έξοδα
Σύνολο

Ο μέσος αριθμός προσωπικού του 2007 ήταν 135 ενώ για το 2006 ήταν 113
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9. Λοιπά έξοδα
(ποσά σε Ευρώ)
2007

2006

(414.744)

(108.464)

Μισθώματα βάσει λειτουργικών μισθώσεων
Ζημία απομείωσης για επισφαλείς απαιτήσεις & προβλέψεις για λοιπούς
κινδύνους

(1.343.248)

(831.748)

(1.494.682)

(2.423.602)

Αμοιβές και προμήθειες τρίτων

(3.149.754)

(1.528.569)

(49.331)

(119.532)

Έξοδα φωτισμού, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών & μεταφορών

(424.602)

(297.553)

Έξοδα Ταξιδιών

(434.009)

(330.868)

Έξοδα προβολής, διαφήμισης, εκθέσεων & επιδείξεων

(536.779)

(279.416)

(77.157)

(49.913)

-

(5.077)

Έξοδα δωρεών και χορηγιών

(50.000)

-

Λοιπά

(92.689)

(95.817)

(8.066.995)

(6.070.559)

Έξοδα επιδιόρθωσης και συντήρησης

Έξοδα από φόρους – τέλη

Έξοδα γραφικής ύλης και αναλωσίμων
Έξοδα συμμετοχής σε διαγωνισμούς

Σύνολο

10. Χρηματοοικονομικά έσοδα
(ποσά σε Ευρώ)
Έσοδα Τόκων
Καθαρά κέρδη από συναλλαγματικές διαφορές
Σύνολο

2007

2006

761.148
403.329

70.242
130.581

1.164.477

200.823

2007

2006

1.787.386
(195.585)
1.591.801

3.768.832
(928.328)
2.840.504

11. Φόρος εισοδήματος
(ποσά σε Ευρώ)

Φόρος χρήσης
Αναβαλλόμενος φόρος
Σύνολο
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Ο φόρος επί των κερδών της Εταιρίας προ φόρων διαφέρει από το θεωρητικό ποσό το οποίο θα προέκυπτε αν
χρησιμοποιούσαμε τον βασικό φορολογικό συντελεστή της χώρας προέλευσης της Εταιρείας, ως εξής:

Κέρδη προ φόρων
Αναλογούν φόρος
Έξοδα που δεν
εκπίπτουν
Λοιπά
Σύνολο

2007

2006

2.204.085

9.520.396

25%

551.021

29%

2.760.915

57%
(10)%
72%

1.257.848
(217.068)
1.591.801

0,4%
0,4%
30%

38.883
40.706
2.840.504

Σύμφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας ο συντελεστής φόρου εισοδήματος, κατά την
31 Δεκεμβρίου 2006 ήταν 29%. Βάσει του Ν.3296/2004, ο συντελεστής φορολόγησης κερδών μειώθηκε σε
25% για τη χρήση 2007.
Η Ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις, υπόκεινται σε ερμηνείες από τις φορολογικές αρχές.
Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται στις φορολογικές αρχές σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι
ζημιές που δηλώνονται, για φορολογικούς σκοπούς, παραμένουν προσωρινά εκκρεμείς έως ότου οι φορολογικές
αρχές ελέγξουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούμενου, και µε βάση τους ελέγχους
αυτούς, να οριστικοποιηθούν και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζημιές, στο βαθμό που
αυτές αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό κερδών
των πέντε επόμενων χρήσεων, που ακολουθούν τη χρήση που αφορούν.
Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2002 έως και 2007.

12. Κέρδη ανά μετοχή
(ποσά σε Ευρώ)
2007

2006

Βασικά και προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (€ ανά μετοχή)
Καθαρά Κέρδη Χρήσης
Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών
Βασικά και προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή

1 Ιανουαρίου 2007
30 Ιουλίου 2007
8 Οκτωβρίου 2007

612.284

6.679.892

21.747.449

300.000

0,03

22,27

Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών 2007
Μετοχές που εκδόθηκαν
Υπόλοιπο αρχή έτους
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σε
45.330.534
είδος
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με
10.238.907
καταβολή μετρητών
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2007
Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών 2007

Αριθμός Μετοχών
300.000
45.630.534
55.869.441
55.869.441
21.747.449
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13. Κτίρια και εξοπλισμός
(ποσά σε Ευρώ)

Κόστος κτήσης:
Κατά την 1 Ιανουαρίου 2007
Πάγια αποσχισθέντου κλάδου
31/03/2007
Προσθήκη αποσχιθέντου κλάδου
Προσθήκες
Εκποιήσεις
Επιχορηγήσεις μέσω απόκτησης
Κατά την 31 Δεκεμβρίου
2007
Συσσωρευμένες αποσβέσεις:
Κατά την 1 Ιανουαρίου 2007
Αποσβέσεις
αποσχισθέντου
κλάδου 31/03/2007
Αποσβέσεις χρήσης
Εκποιήσεις
Επιχορηγήσεις μέσω απόκτησης
Κατά την 31 Δεκεμβρίου
2007
Αναπόσβεστες αξίες:
Κατά την 31 Δεκεμβρίου
2007
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006

Κτίρια

Μηχανήματα
και Τεχνικές
Εγκαταστάσεις

Έπιπλα
και σκεύη

442.708

9.482.504

1.203.181

780.600
-

207.934.723
5.155.420
11.038.148
(4.919.962)

745.135
(10.759)
-

1.223.308

228.690.833

1.937.557

42.478

3.199.815

788.078

4.030.371

92.123
-

74.044.352
12.142.590
(2.465.564)

291.491
(539)
-

74.044.352
12.526.204
(539)
(2.465.564)

134.601

86.921.193

1.079.030

88.134.824

1.088.707
400.230

141.769.640
6.282.689

858.527
415.103

Έργα υπό
κατασκευή

Σύνολο

11.128.393
5.155.420
(5.155.420)
1.096.225

213.090.143
13.660.108
(10.759)
(4.919.962)

1.096.225

232.947.923

1.096.225
-

144.813.099
7.098.022

Επί των παγίων στοιχείων δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη. Τα έργα υπό κατασκευή αφορούν τεχνικές
εγκαταστάσεις και αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2008.
Στις 31 Μαρτίου 2007 η Εταιρεία απέκτησε τον κλάδο διεθνών εγκαταστάσεων και καλωδιακών συστημάτων.
Έναντι αυτού η Εταιρεία προχώρησε σε αύξηση κεφαλαίου με έκδοση 45.330.534 ονομαστικών μετοχών και
συνολικής αξίας € 132.818.465 , η οποία αντιπροσωπεύει την εύλογη αξία την ημέρα εισφοράς.
Τα παγία που αποκτήθηκαν από την εισφορά κλάδου αποσβένονται με βάση την ωφέλιμη ζωή τους.
Λόγω της σημαντικότητας της συναλλαγής τα ποσά αυτά εμφανίστηκαν και στην κατάσταση Ταμιακών Ροών.
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14. Άυλα στοιχεία ενεργητικού
(ποσά σε ευρώ)
Λογισμικό
Κόστος κτήσης:
Κατά την 1 Ιανουαρίου 2007

758.920
121.100
1.797.645
2.677.665

Πάγια αποσχισθέντου κλάδου 31/03/2007
Προσθήκες

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007
Συσσωρευμένες αποσβέσεις:
Κατά την 1 Ιανουαρίου 2007
Αποσβέσεις χρήσης
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007

562.409
24.220
398.351
984.980

Αναπόσβεστες αξίες:
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006

1.692.685
196.511

Αποσβέσεις αποσχισθέντου κλάδου 31/03/2007

15. Eπενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση
Τα διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία περιλαμβάνουν τα κατωτέρω:
Μη εισηγμένοι τίτλοι
% Συμμετοχής
2007
(ποσά σε Ευρώ)
OTEnet Telecommunications Ltd
Hellas Sat A.E.

15%
0.01%

2006

662.677
305

662.677
305

662.982
Οι επενδύσεις παρουσιάζονται στην αξία κτήσης διότι οι εταιρείες δεν είναι εισηγμένες.

662.982

16. Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση
(ποσά σε Ευρώ)

Υπόλοιπο
1 Ιανουαρίου
2006

Καταχώρηση
στην κατάσταση
αποτελεσμάτων

Υπόλοιπο
31 Δεκεμβρίου
2006

Καταχώρηση
στην κατάσταση
αποτελεσμάτων

Υπόλοιπο
31 Δεκεμβρίου
2007

Υποχρέωση για
παροχές σε
εργαζομένους

88.842

12.582

101.424

106.820

208.244

Επισφάλειες

390.801

539.049

929.850

22.630

952.480

Αποσβέσεις
Βοnus στο
Προσωπικό

-

-

-

(58.278)

(58.278)

375.000

375.000

(45.294)

329.706

1.697
928.328

1.406.274

169.707
195.585

169.707
1.601.859

Λοιπά
Σύνολο

(1.697)
477.946

22

17. Λοιπά περιουσιακά στοιχεία
(ποσά σε Ευρώ)

Εγγυήσεις σε προμηθευτές
Εγγυήσεις για μισθώματα κτιρίου
Εγγυήσεις για μισθώματα αυτοκινήτων
Εγγυήσεις για ΔΕΗ
Έξοδα επόμενων χρήσεων
Εξοδα πολυετούς μίσθωσης

2007
113.961
186.608
30.006
1.054
1.384.379
14.615.732

2006
113.961
94.440
21.404
1.054
867.529
-

16.331.740

1.098.388

Τα έξοδα πολυετούς μίσθωσης αφορούν αγορά εθνικών χωρητικοτήτων (IRU) αξίας € 15.107.040 διάρκειας 15
ετών.

18. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
(ποσά σε Ευρώ)
2007

2006

Πελάτες

89.917.170

63.372.033

Μείον: Ζημία απομείωσης

(3.809.919)

(3.915.918)

Τελικές εμπορικές απαιτήσεις

86.107.251

59.456.115

Εσοδα εισπρακτέα

1.551.631

-

Λοιπές απαιτήσεις

357.835

140.959

88.016.717

59.597.074

(3.915.918)

(1.759.723)

(267.923)

(2.156.195)

373.922

-

(3.809.919)

(3.915.918)

Σύνολο
Η κίνηση της πρόβλεψης απομείωσης πελατών έχει ως εξής:
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου

Αναγνωρισμένη ζημία απομείωσης
Διαγραφές επισφαλών απαιτήσεων
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου

19. Χρηματικά διαθέσιμα
2007

2006

5.783.173
30.000.000
3.330.672

6.818.382
729.437

39.113.845

7.547.819

Ο λογ/σμός Όψεως ύψους αφορά λογαριασμό για την διαχείριση από την Εταιρεία της Διεθνούς
Τηλεφωνικής Κίνησης του ΟΤΕ.
Το πραγματικό μέσο σταθμισμένο επιτόκιο ήταν :
Διαθέσιμα στο ταμείο και σε τράπεζες
3%
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις
5,33%

1,75%
-

(ποσά σε Ευρώ)

Διαθέσιμα στο ταμείο και σε τράπεζες
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις
Λογ/σμός οψεως - διαχείρηση διεθνούς τηλεφωνικής κίνησης ΟΤΕ.
Σύνολο
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20. Μετοχικό κεφάλαιο
(ποσά σε Ευρώ)
Αριθμός μετοχών

Αξία μετοχικού
Κεφαλαίου

300.000

879.000

Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου λόγω εισφοράς κλάδου

45.330.534

132.818.465

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

10.238.907

29.999.997

55.869.441

163.697.462

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006

300.000

879.000

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2006

300.000

879.000

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2007

Κατά την διαχειριστική χρήση 2007 συντελέστηκαν δύο αυξήσεις Μετοχικού κεφαλαίου, πρώτη με την απόσχιση
του κλάδου Διεθνούς τηλεφωνίας και Διεθνών υποδομών από τον ΟΤΕ (εισφορά σε είδος) την 30/07/2007
καθώς και εισφορά με καταβολή μετρητών την 08/10/2007. Με την απόσχιση του κλάδου, η αύξηση μετοχικού
κεφαλαίου είναι ποσού € 132.818.465 που αντιστοιχεί σε 45.330.534 ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία €
2,93 έκαστη ενώ με την καταβολή μετρητών η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου είναι ποσού € 29.999.997 που
αντιστοιχεί σε 10.238.907 ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία € 2,93 έκαστη.

21. Λοιπά Αποθεματικά

Τακτικό
αποθεματικο

Ειδικά
αποθεματικά

Αφορολόγητα
αποθεματικά

Σύνολο

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2007

583.801

1.411

167.767

752.979

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2007

583.801

1.411

167.767

752.979

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2006

583.801

1.411

167.767

752.979

(ποσά σε Ευρώ)

Τακτικό αποθεµατικό: Σύμφωνα με το Ελληνικό εταιρικό δίκαιο οι εταιρείες υποχρεούνται να παρακρατούν το
5% των καθαρών ετήσιων μετά φόρων κερδών τους για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, έως ότου το
υπόλοιπο του τακτικού αποθεματικού ισούται ή φτάσει τουλάχιστον το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. Το
αποθεματικό αυτό δεν είναι διαθέσιμο για διανομή αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εξαλείψει ζημιές. Η
έγκριση του ποσού του τακτικού Αποθεματικού από τα κέρδη του 2007 υπόκειται στην έγκριση από την Τακτική
Γενική Συνέλευση.
Ειδικά αποθεματικά: Αφορά μετασχηματισμό μετοχικού κεφαλαίου από δραχμές σε ευρώ.
Αφορολόγητα αποθεματικά: Βάσει ειδικών διατάξεων Ελληνικών Φορολογικών νόμων, συγκεκριμένα
κονδύλια κερδών και εσόδων δεν φορολογούνται εφόσον δεν διανεμηθούν και καταχωρηθούν σε συγκεκριμένο
λογαριασμό αποθεματικού. Στην περίπτωση που αυτά τα αποθεματικά διανεμηθούν ή κεφαλαιοποιηθούν θα
φορολογηθούν με τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή την ημερομηνία εκείνη που με βάση τους συντελεστές
της 31 Δεκεμβρίου 2007 το ποσό του φόρου που θα προέκυπτε θα ήταν € 41.942.
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22. Υποχρέωση καθορισμένης παροχής
(ποσά σε Ευρώ)
2007

2006

369.811

813.252

Χρηματοοικονομικό κόστος

39.417

17.923

Αναγνώριση αναλογιστικής ζημίας

18.056

2.013

427.284

833.188

405.694

355.369

427.284

50.325

832.978

405.694

Προεξοφλητικό επιτόκιο

4,80%

4,20%

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών

7,00%

7,00%

Μέσος όρος ζωής μελλοντικής απασχόλησης (σε έτη)

24,58

24,31

23. Προμηθευτές

2007

2006

82.402.244
9.441.182
47.927

35.612.054
724.077
5.886

91.891.353

36.342.017

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση λογαριασμού
αποτελεσμάτων είναι τα παρακάτω:
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης

Σύνολο περιλαμβανομένο στις αποδοχές προσωπικού (σημ.8)
Μεταβολή της υποχρέωσης στον ισολογισμό:
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου
Σύνολο χρέωσης στα αποτελέσματα
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου
Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για λογιστικούς
σκοπούς είναι οι εξής:

(ποσά σε Ευρώ)
Προμηθευτές
Ποσά οφειλόμενα σε συνδεδεμένα μέρη
Λοιπά
Σύνολο

24. Λοιπές υποχρεώσεις
(ποσά σε Ευρώ)

2007

2006

462.290

314.870

10.161.068

16.379.339

21.099

86.078

Λοιποί Φόροι και τέλη

2.229.085

692.145

Λοιπά

2.171.847

1.045.288

15.045.389

18.517.720

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
Έξοδα Χρήσης Δεδουλευμένα

Προκαταβολές Πελατών

Σύνολο
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25. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
(ποσά σε Ευρώ)

2007

2006

Προς μητρική

80.250.910

94.965.619

Προς υπόλοιπα συνδεδεμένα μέρη

21.407.795

17.963.381

101.658.705

112.929.000

Από μητρική

39.770.683

69.978.030

Από υπόλοιπα συνδεδεμένα μέρη

42.559.400

30.786.417

82.330.083

100.764.447

1.125.963

967.152

323.160

228.189

1.499.123

1.195.341

i) Πωλήσεις και αγορές αγαθών και υπηρεσιών
Πωλήσεις υπηρεσιών:

Αγορές υπηρεσιών:

Οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη έχουν γίνει με εμπορικούς όρους και προϋποθέσεις

ii) Παροχές προς τη Διοίκηση

Μισθοί και άλλες βραχυπρόθεσμες εργασιακές παροχές
Άλλες μακροπρόθεσμες παροχές

iii) Υπόλοιπα τέλους χρήσης που προέρχονται από πωλήσεις-αγορές αγαθών/υπηρεσιών
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη:
Από μητρική

73.169.819

27.327.428

Από υπόλοιπα συνδεδεμένα μέρη

10.154.360

6.853.697

83.324.179

34.181.125

Προς μητρική

49.349.151

10.444.791

Προς υπόλοιπα συνδεδεμένα μέρη

20.035.067

15.199.134

69.384.218

25.643.925

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη:

Η Εταιρεία θεωρεί την μητρική εταιρεία του Ομίλου ΟΤΕ τις θυγατρικές της και τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου ως συνδεδεμένα μέρη.
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26. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις / απαιτήσεις
•

Νομικά θέματα

Η Εταιρεία αντιμετωπίζει ορισμένες απαιτήσεις και δικαστικές αγωγές στα πλαίσια της συνήθους επιχειρηματικής
δραστηριότητας. Κατά τη γνώμη της Διοίκησης, μετά τη γνωμάτευση των νομικών της συμβούλων, η οριστική
διευθέτηση αυτών των θεμάτων δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στην οικονομική θέση της
Εταιρείας. Δεν υπάρχουν σημαντικές νομικές εκκρεμότητες
•

Φορολογικά θέματα

Όπως αναφέρεται στη σημείωση 11, η Εταιρεία είναι ενδεχομένως υπόχρεη για πρόσθετους φόρους και ποινές
που μπορεί να επιβληθούν από τις φορολογικές αρχές. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν έχουν
εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2002 έως 2007, με συνέπεια να μην έχουν καταστεί
οριστικές. Η έκβαση των φορολογικών ελέγχων δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο.

27. Λειτουργικές Μισθώσεις
Οι υποχρεώσεις της εταιρείας από μισθώματα αφορούν κατά κύριο λόγω τις εθνικές χωρητικότητες, το κτίριο
όπου στεγάζεται καθώς και τα μισθώματα οχημάτων για το προσωπικό της. Τα ελάχιστα μελλοντικά μισθώματα
για τις λειτουργικές αυτές μισθώσεις είναι:
Μισθώματα Εθνικών
Χωρητικοτήτων
(ποσά σε Ευρώ)
Έως 1 έτος
Από 1 έως 5 έτη
Από 5 και πάνω
Σύνολο

1.007.136
4.028.544
9.580.051
14.615.731

Μισθώματα κτιρίου
(ποσά σε Ευρώ)
Έως 1 έτος
Από 1 έως 5 έτη
Από 5 και πάνω
Σύνολο

537.923
2.428.508
5.310.480
8.276.911

Μισθώματα Οχημάτων
(ποσά σε Ευρώ)
Έως 1 έτος
Από 1 έως 5 έτη
Σύνολο

220.736
481.976
702.712
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή
Προς τους Μετόχους της
ΟΤΕ Διεθνείς Λύσεις A.E.
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της ΟΤΕ Διεθνείς Λύσεις A.E. (η «Εταιρεία») που
αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2007 και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών
ιδίων κεφαλαίων και ταμιακών ροών για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και μία περίληψη
σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπών επεξηγηματικών σημειώσεων.

Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για τη σύνταξη και την εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονομικών
Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει το σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση
συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με τη σύνταξη και εύλογη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων, οι
οποίες είναι απαλλαγμένες από ουσιώδεις ανακρίβειες, που οφείλονται σε απάτη ή λάθος επιλέγοντας και
εφαρμόζοντας κατάλληλες λογιστικές πολιτικές και πραγματοποιώντας λογιστικές εκτιμήσεις οι οποίες είναι
εύλογες για την περίσταση.

Ευθύνη Ελεγκτή
Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό μας.
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα που είναι εναρμονισμένα με τα
Διεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με κανόνες ηθικής
δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας κατά τρόπο που να διασφαλίζει εύλογη
βεβαιότητα ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδεις ανακρίβειες.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με τα
ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται
κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των
οικονομικών καταστάσεων, που οφείλονται σε απάτη ή λάθος. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο
ελεγκτής λαμβάνει υπόψη του το σύστημα εσωτερικού ελέγχου, σχετικά με τη σύνταξη και την εύλογη
παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό κατάλληλων ελεγκτικών διαδικασιών για
την περίσταση και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού
ελέγχου της Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών
πολιτικών που εφαρμόστηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς και
αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη
θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι Οικονομικές Καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την οικονομική κατάσταση της
Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμιακές ροές της για
τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων
Το περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου είναι συνεπές με τις Οικονομικές Καταστάσεις.

Αθήνα, 5 Μαρτίου 2008
KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.

Νικόλαος Βουνισέας, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΑΜ ΣΟΕΛ 18701

