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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
TOY ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΤΕ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 5ΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ THΣ
31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005
Κύριοι Μέτοχοι,
Σύµφωνα µε το άρθρο 43α
παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 35 του Π∆ 409/86, υποβάλλουµε στη Γενική Συνέλευση την
παρούσα έκθεση για τα πεπραγµένα, τις δραστηριότητες και τις αντίστοιχες οικονοµικές
καταστάσεις της εταιρείας για την 5η εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2005 και
παρακαλούµε για την έγκρισή τους.

Α. Γενικά
Η ΟΤΕGlobe, αµιγώς θυγατρική εταιρία του ΟΤΕ Α.Ε. µε την επωνυµία «ΟΤΕ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ
ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε» (η «Εταιρεία»), ξεκίνησε ενεργά τις εργασίες της τον Οκτώβριο του 2000 µε
σκοπό να αποτελέσει ένα ευέλικτο επιχειρηµατικό σχήµα του Οµίλου ΟΤΕ στο δυναµικό
περιβάλλον της ανταγωνιστικής τηλεπικοινωνιακής αγοράς µε την ολοκληρωµένη
εξυπηρέτηση επίλεκτων τµηµάτων της αγοράς, µέσω εξειδικευµένων και υψηλής ποιότητας
διεθνών υπηρεσιών.
Σύµφωνα µε την από 19/06/2003 Σύµβαση Εµπορικής Συνεργασίας µεταξύ του ΟΤΕ και της
ΟΤΕGlobe, η Εταιρεία δραστηριοποιείται εµπορικά παρέχοντας διεθνείς υπηρεσίες
χονδρικής στην Ελληνική αγορά και το σύνολο των διεθνών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών
στις διεθνείς αγορές. Αναλυτικότερα, η Εταιρεία επικεντρώνει την δραστηριότητά της στους
ακόλουθους τοµείς:
Στην ανάπτυξη, προώθηση και παροχή ενός µεγάλου φάσµατος υπηρεσιών Data/IP,
χωρητικοτήτων, προϊόντων διασύνδεσης καθώς και ολοκληρωµένων υπηρεσιών για
µεταφορά φωνής, δεδοµένων, εικόνας και εφαρµογών πολυµέσων.
Στην εξυπηρέτηση Τηλεπικοινωνιακών Εταιριών (Παρόχων), τόσο στην Ελληνική όσο και
στη ∆ιεθνή αγορά, µε την παροχή ολοκληρωµένων και εξειδικευµένων λύσεων.
Στην εµπορική ανάπτυξη και διαχείριση της διεθνούς τηλεφωνίας του ΟΤΕ.
Στο σχεδιασµό, υλοποίηση και διαχείριση του διεθνούς δικτύου MPLS/IP (MSP).
Στην παροχή ολοκληρωµένων και πλήρως διαχειριζόµενων υπηρεσιών του ∆ιεθνούς
∆ικτύου MPLS/IP σε µεγάλους εταιρικούς πελάτες και παρόχους στην περιοχή των
Βαλκανίων και της ΝΑ Ευρώπης.
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Β. Σηµαντικά Γεγονότα στη ∆ραστηριοποίηση της Εταιρείας
Ι. ∆ραστηριότητες Χρήσης 2005
Η Εταιρεία κατά τη διάρκεια της χρήσης 01.01.2005 - 31.12.2005 δραστηριοποιήθηκε µε
επιτυχία στους ακόλουθους τοµείς:
Κατά το έτος 2005 η Εταιρεία προέβη σε σύναψη νέων συµβάσεων για υπηρεσίες
δεδοµένων (χωρητικότητες & Data/IP) αξίας Ευρώ 45,3 εκ., ήτοι αύξηση σε σύγκριση µε
τα οικονοµικά µεγέθη του 2004 σε ποσοστό 66,5%.
Σηµαντική εµπορική επιτυχία αποτελεί η απόσβεση άνω του 90% της επένδυσης,
συµπεριλαµβανοµένης της αναβάθµισης, του νέου – σε εµπορική λειτουργία µόλις 17
µήνες - διεθνούς δικτύου υψηλών χωρητικοτήτων GWEN µέσω της κατάλληλης
εµπορικής προώθησης µε υπογεγραµµένες συµβάσεις ύψους άνω των Eυρώ 65 εκ.
Πραγµατοποίησε έσοδα από πωλήσεις υπηρεσιών δεδοµένων του ∆ιεθνούς ∆ικτύου
MPLS/IP και διεθνών µισθωµένων κυκλωµάτων ύψους Ευρώ 32,2 εκ, υπερκαλύπτοντας
µε επιτυχία το στόχο των Ευρώ 31,4 εκ. που είχε τεθεί προϋπολογιστικά για το 2005. Η
επίτευξη του συγκεκριµένου στόχου πωλήσεων, αποτελεί σηµαντική επιτυχία διότι η
Εταιρεία εξασφάλισε την δυναµική της παρουσία στην τηλεπικοινωνιακή αγορά παρά
την συνεχιζόµενη πτωτική τάση τιµών της παγκόσµιας αγοράς διεθνούς χονδρικής.
Σηµαντικοί λόγοι όπου συντέλεσαν στην επίτευξη του ανωτέρω στόχου πωλήσεων για
τις συγκεκριµένες υπηρεσίες αποτελούν τα ακόλουθα :
Η διασφάλιση των υφισταµένων πελατών και ενδυνάµωση των σχέσεων µας.
Πλήρης επιτυχία στους 2 διεθνείς διαγωνισµούς της Turk Telekom απέναντι σε
πανίσχυρους οίκους της διεθνούς χονδρικής και ανάληψη του µεγαλύτερου
τηλεπικοινωνιακού έργου της περιοχής µε στρατηγική και ευρύτερη σηµασία για
τον ΟΤΕ, για παροχή χωρητικότητας SDH 22,5Gbps και IP 12,5Gbps. Η
συνολική αξία συµβάσεων από την αγορά της Τουρκίας είναι άνω των Ευρώ 30
εκ.
Η υπογραφή συµφωνίας µε το DANTE (Delivery of Advanced Network
Technology to Europe Ltd) για την παροχή υπηρεσιών διασύνδεσης και
χωρητικοτήτων στην Ευρώπη και τη Ν.Α. Μεσόγειο. Αναλυτικά, η Εταιρεία, στο
πλαίσιο της ανωτέρω συµφωνίας, θα υλοποιήσει 4 διαφορετικά έργα για
λογαριασµό του DANTE που αφορούν:
Την παροχή δύο συνδέσεων χωρητικότητας 2λ (ήτοι, 20Gbps) µεταξύ των
σηµείων παρουσίας (Points of Presence) του δικτύου GN2*, Αθήνα-Μιλάνο
και Αθήνα-Βιέννη, µέσω του νέου διεθνούς δικτύου GWEN του Οµίλου ΟΤΕ.
Την παροχή σύνδεσης STM-4 (622MΒ) µεταξύ των PoPs του δικτύου GN2,
Αθήνα - Κωνσταντινούπολη.
Υπερδιπλασιασµός της χωρητικότητας κορµού του ∆ιεθνούς ∆ικτύου MPLS/IP (MSP)
για την εξυπηρέτηση τηλεπικοινωνιακής κίνησης πελατών, καθώς και των ευρυζωνικών
υπηρεσιών της Ελληνικής αγοράς.
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∆ιακίνηση διεθνούς τηλεφωνικής κίνησης VoIP µέσω του ∆ιεθνούς ∆ικτύου MPLS/IP
(MSP) σε ποσοστό 30% στο σύνολο της διεθνούς τηλεφωνικής κίνησης, µε σηµαντική
µείωση του αντίστοιχου κόστους µετάδοσης και διάβασης.
Ενίσχυση της παρουσίας σε διεθνή κέντρα ανταλλαγής κίνησης Internet (IXs): AMSIX,
LINX, DE-CIX, µε συνολική χωρητικότητα 5Gbps και σύναψη 300 συµφωνιών
ανταλλαγής κίνησης IP (peering agreements).
∆ιαµόρφωση νέων διεθνών υπηρεσιών International Signaling & MTP routing
(STP/SCCP), καθώς και ανάπτυξη νέων πρωτοποριακών υπηρεσιών βασισµένων σε
τεχνολογία Ethernet (International Ethernet Transport service, International Ethernet
VPN).
Στο τοµέα της διεθνούς τηλεφωνίας, έγιναν διαπραγµατεύσεις και υλοποιήθηκαν
σηµαντικές συµφωνίες µε ξένους τηλεπικοινωνιακούς φορείς, για συνεργασία στην
παροχή υπηρεσιών τηλεπικοινωνιακού κόµβου «hubbing» και «refile» µε στόχο την
εξασφάλιση πρόσθετου µεριδίου αγοράς από τη διεθνή κίνηση.
Συγκεκριµένα, η Εταιρεία εφαρµόζοντας ευέλικτη εµπορική πολιτική:
υλοποίησε συµφωνίες διασύνδεσης µε νέους Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους
εξασφαλίζοντας αύξηση εσόδων από κίνηση “hubbing”.
συνέχισε να εκµεταλλεύεται τις συµφωνίες διασύνδεσης µε τις εταιρίες Orbitel,
Globul στην πρώην µονοπωλιακή Βουλγαρική αγορά, εξασφαλίζοντας νέα έσοδα
από αύξηση µεριδίων στη συγκεκριµένη αγορά.
υλοποίησε συµφωνίες διασύνδεσης µέσω τεχνολογίας VoIP µε Παρόχους της
Ελληνικής και ξένης τηλεπικοινωνιακής αγοράς.
συνέχισε να ανταγωνίζεται επιτυχώς την Telecom Italia Sparkle στον τοµέα της
ανταλλαγής διεθνούς κίνησης στην Αλβανία, ανοίγοντας νέες διασυνδέσεις µε τις
κινητές εταιρίες ΑΜC και Vodafone Αλβανίας και διαχειρίστηκε µέσω hubbing το
µεγαλύτερο µέρος της διεθνούς κίνησης προς Αλβανία σταθερή και κινητή
τηλεφωνία.
κάλυψε πλήρως τον προϋπολογισµό διεθνούς χονδρικής του 2005 σε σχέση µε
τον όγκο κίνησης και έσοδα, δηµιουργώντας για τον ΟΤΕ έσοδα διεθνούς
κίνησης της τάξεως των Ευρώ 150,06 εκ. µη συµπεριλαµβανοµένων των
εσόδων από τη διεθνή λιανική εξερχόµενη κίνηση του ΟΤΕ. Η Εταιρεία
ασκώντας κατάλληλη τιµολογιακή πολιτική, πέτυχε να προσελκύσει διεθνή
εξερχόµενη τηλεφωνική κίνηση από Εταιρείες κινητής τηλεφωνίας αυξηµένη κατά
6% σε σχέση µε το 2004 και από Εναλλακτικούς Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους
(Forthnet, Voicenet, Tellas κ.λ.π) αυξηµένη κατά 27%. Επίσης αξιοποιώντας
τους ιδιόκτητους κόµβους στο εξωτερικό, αύξησε σηµαντικά το µερίδιό της στην
διεθνή αγορά από κίνηση hubbing, πετυχαίνοντας το 2005 αύξηση της κίνησης
κατά 78% σε σχέση µε το 2004.
Εφάρµοσε διαδικασίες διαχείρισης κόστους (Best Cost Routing) ανά λεπτό κίνησης,
ώστε σε συνεργασία µε τη Γενική ∆ιεύθυνση Εγχωρίων Παρόχων του ΟΤΕ να αυξήσει
τη χονδρική των εγχώριων παρόχων (Τellas, Q Telecom).
Συνέχισε τις συνεργασίες για τις υπηρεσίες περιαγωγής ΜΤP routing στα διεθνή κέντρα
του ΟΤΕ παρέχοντας ολοκληρωµένες λύσεις σχεδιασµού (συµφωνία µε Swisscom) και
συνέβαλε κατά αυτό τον τρόπο σε σηµαντική αύξηση των εσόδων από τις υπηρεσίες
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αυτές (εφαρµογή στην Αrmentel και ΑΜC Αλβανίας). Επίσης ξεκίνησε την µελέτη για την
εισαγωγή της υπηρεσίας SCCP στους κινητούς.
Κάλυψε επιτυχώς τις ανάγκες της Cosmote σε υπηρεσίες περιαγωγής GPRS Roaming
(GRX), καθώς επίσης και της Globul, ενώ είναι σε εξέλιξη η διαδικασία και για την ένταξη
της Cοsmorom στην υπηρεσία αυτή.
ΙΙ. Μεταβολές στη Σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας

Κατά την εξεταζόµενη περίοδο προέκυψαν µεταβολές στη σύνθεση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, όπως εµφανίζονται στον πίνακα που
ακολουθεί:

01/01/2005
έως 19/12/2005

20/12/2005
έως 31/12/2005

Πρόεδρος

Τσαµάζ Μιχαήλ

Τσαµάζ Μιχαήλ

Αντιπρόεδρος

Ράλλης Γεώργιος

Σπανουδάκη
Χριστίνη

∆/νων
Σύµβουλος

Αγγέλογλου
Αναστάσιος

Αγγέλογλου
Αναστάσιος

Μέλος

Σπανουδάκη
Χριστίνη

Κατσαούνης
Χρήστος

Μέλος

Φρουζής
Κων/νος

Φρουζής
Κων/νος

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
ΜΕΛΩΝ
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Γ. Παρουσίαση Οικονοµικών Αποτελεσµάτων
Ι. Περίληψη – Βασικοί Οικονοµικοί ∆είκτες
H Εταιρεία µε την επιτυχηµένη εµπορική πολιτική που ακολούθησε το 2005 καθώς και µε
την αποτελεσµατική διαχείριση των πόρων της παρουσίασε σηµαντική βελτίωση στα
οικονοµικά της αποτελέσµατα, όπως προκύπτει και από τους παρακάτω βασικούς
οικονοµικούς δείκτες:
ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ
Σε χιλ. Ευρώ
2005
136.092
8.285

2004
86.936
6.955

ΦΟΡΟΙ

2.850

2.792

ΚΕΡ∆Η ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ

5.435

4.163

31%

ΒΑΣΙΚΑ ΚΕΡ∆Η ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ
(earnings per share)

18,12

13,88

31%

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡ∆ΟΥΣ

6,1%

8,0%

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

∆%
57%
19%

H σηµαντική αύξηση των πωλήσεων κατά 57% και η ταυτόχρονη σταθεροποίηση της
κερδοφορίας της Εταιρείας είχε σαν αποτέλεσµα να αυξηθούν τα βασικά κέρδη ανά µετοχή
σε ποσοστό 31% σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση, αποδεικνύοντας τη σηµαντική
υπεραξία που δηµιουργεί η Εταιρεία για τους µετόχους της.
ΙΙ. Οικονοµικές Καταστάσεις
Οι οικονοµικές καταστάσεις της 31.12.2005 συντάχθηκαν σύµφωνα µε τις αρχές των
∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και αποτυπώνουν µε τον Ισολογισµό την περιουσιακή
διάρθρωση της Εταιρείας κατά την ανωτέρω χρονική στιγµή, ενώ παράλληλα εµπεριέχουν
τον λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσεως, τις Ταµειακές Ροές, την Κατάσταση Μεταβολών
Ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο από 01.01.2005 έως 31.12.2005 µε αναλυτικές
επεξηγήσεις επί των λογιστικών αρχών αλλά και των επί µέρους κονδυλίων καθώς και τις
συµφωνίες µεταξύ των προηγούµενων λογιστικών προτύπων (ΚΝ 2190/20, ΕΓΛΣ, ∆ιατάξεις
Φορολογικής Νοµοθεσίας,κλπ) και ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων για την χρήση του 2004.
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∆. Προοπτικές της Εταιρείας
Η Εταιρεία έχοντας σαν βασική αποστολή να υποστηρίξει τα επιχειρηµατικά σχέδια του
Οµίλου ΟΤΕ, θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται ενεργά στον χώρο των διεθνών
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του εγκεκριµένου
επιχειρηµατικού τριετούς πλάνου 2006 – 2008 του ΟΤΕ.
Στα πλαίσια της πολιτικής αυτής, η ΟΤΕGlobe θα εντείνει τις προσπάθειές της για την
υλοποίηση των παρακάτω στόχων :
Να αυξήσει τις πωλήσεις της, µε διείσδυση σε νέες διεθνείς αγορές, µε χρήση ευέλικτων
καναλιών πωλήσεων και µέσω νέων συνεργασιών-συµµαχιών µε άλλους παγκοσµίως
γνωστούς Τηλεπικοινωνιακούς Φορείς.
Να αντιµετωπίσει τον ανταγωνισµό και να αντισταθµίσει τη συνεχή µείωση των τιµών
για υφιστάµενες υπηρεσίες, µε ανάπτυξη και προώθηση νέων υπηρεσιών και πακέτων
συνδυασµένων υπηρεσιών.
Να αναβαθµίσει τη χωρητικότητα και να εµπλουτίσει τη λειτουργικότητα του διεθνούς
δικτύου MPLS/IP προκειµένου να διαχειριστεί τις αυξηµένες ανάγκες των υπαρχόντων
πελατών καθώς και αυτών που θα προκύψουν εξαιτίας της διείσδυσης της
ευρυζωνικότητας στην αγορά.
Να µειώσει περαιτέρω το κόστος των διεθνών υποδοµών και ειδικότερα το κόστος
µετάδοσης και διάβασης της διεθνούς τηλεφωνικής κίνησης, µέσω της βελτιστοποίησης
των διεθνών δικτυακών υποδοµών µε χρήση και περαιτέρω αξιοποίηση των κόµβων
του ∆ιεθνούς ∆ικτύου MPLS/IP.
Να ελαχιστοποιήσει το κόστος των παρεχόµενων υπηρεσιών διεθνούς τηλεφωνίας
µέσω των καταλληλότερων εµπορικών συµφωνιών και µέσω ευέλικτης υλοποίησης
φθηνότερων εναλλακτικών δροµολογήσεων της κίνησης (refilling), δίνοντας έτσι τη
δυνατότητα στον ΟΤΕ να εφαρµόσει ελκυστικότερα τιµολόγια για τους πελάτες του και
να αυξήσει το µερίδιό του στη διεθνή τηλεφωνική κίνηση.
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Κατόπιν τούτων σας καλούµε κ.κ. Μέτοχοι όπως:
1. Εγκρίνετε τον Ισολογισµό και τις λοιπές οικονοµικές καταστάσεις της κλειοµένης
χρήσεως 01/01/2005 - 31/12/2005.
2. Απαλλάξετε τα µέλη του ∆.Σ, και τους ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρείας από
κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τα πεπραγµένα της χρήσεως 2005, σύµφωνα µε
το Νόµο, αλλά και το Καταστατικό της Εταιρείας.
3. Εγκρίνετε τις καταβληθείσες αποζηµιώσεις, αµοιβές και δαπάνες στα µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου, τον Πρόεδρο και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο για το
2005 και να καθορίσετε αυτές για το 2006.
4. ∆ιορίσετε ορκωτούς ελεγκτές για την τρέχουσα χρήση 2006.

Α. ΑΓΓΕΛΟΓΛΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
(ποσά σε Ευρώ)
Σηµείωση

2005

2004

102.686.579

60.625.307

31.993.669

24.817.407

1.411.936

1.493.068

136.092.184

86.935.782

(116.091.625)

(69.835.208)

20.000.559

17.100.574

6.455.586

5.396.302

973.816

1.000.188

4.258.647

4.026.115

11.688.049

10.422.605

8.312.510

6.677.969

(27.365)

276.826

8.285.145

6.954.795

(2.850.061)

(2.792.145)

5.435.084

4.162.650

18,12

13,88

Κύκλος εργασιών
Έσοδα υπηρεσιών δεδοµένων και διεθνούς τηλεφωνίας
Έσοδα από προµήθειες
Λοιπά έσοδα

5
Σύνολο κύκλου εργασιών

Χρεώσεις από διεθνείς τηλεπ/κούς παρόχους
Μεικτό κέρδος
Λειτουργικά έξοδα
Αποδοχές προσωπικού

6

Αποσβέσεις
Λοιπά λειτουργικά έξοδα

7
Σύνολο λειτουργικών εξόδων

Λειτουργικά κέρδη
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / (έξοδα) - καθαρά

8

Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος

9

Καθαρά κέρδη χρήσης
Κέρδη ανά µετοχή εκφρασµένα σε €
Βασικά και αναπροσαρµοσµένα
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Οι σηµειώσεις στις σελίδες 15 έως 37 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών
καταστάσεων.
Οι οικονοµικές καταστάσεις που παρατίθενται στις σελίδες από 11 έως 37 εγκρίθηκαν από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 3 Απριλίου 2006 και υπογράφονται εκ µέρους του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου από τους κατωτέρω:
O Πρόεδρος του ∆.Σ
Τσαµάζ Μιχαήλ

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος Ο ∆/ντής Οικονοµικών Ο Προιστ. Λογιστηρίου
Αγγέλογλου Αναστάσιος

Ανδρέου Κων/νος

Γαλιατσάτος Ανδρέας
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ποσά σε Ευρώ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Σηµείωση

2005

2004

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώµατα πάγια

11

7.608.326

8.383.868

Eπενδύσεις διαθέσιµα προς πώληση

12

662.982

655.556

Αναβαλλόµενοι φόροι
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία
Σύνολο µη κυκλοφορούν ενεργητικό

13
14

479.644
229.599
8.980.551

471.393
756.267
10.267.084

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

15

49.665.648

80.433.319

Χρηµατικά διαθέσιµα

16

5.671.536

9.996.506

55.337.184
64.317.735

90.429.825
100.696.909

879.000
462.178

879.000
462.178

10.480.740

7.545.654

11.821.918

8.886.832

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Σύνολο κυκλοφορούν ενεργητικό
Σύνολο ενεργητικού
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικά

17
18

Υπόλοιπο κερδών εις νέο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Πρόβλεψη για παροχές σε εργαζόµενους µετά την έξοδο από την
υπηρεσία
Αναβαλλόµενοι φόροι
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

19
13

355.370
1.697
357.067

246.275
1.697
247.972

Προµηθευτές

20

42.184.911

85.359.453

Φόρος εισοδήµατος
Λοιπές υποχρεώσεις

21
22

1.406.536
8.547.303

1.014.887
5.187.765

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων

52.138.750

91.562.105

Σύνολο υποχρεώσεων

52.495.817

91.810.077

64.317.735

100.696.909

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 15 έως 37 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών
καταστάσεων.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(ποσά σε Ευρώ)
2005

2004

5.435.084

4.162.650

2.850.061

2.792.145

Αποσβέσεις ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων

973.816

1.000.188

Κέρδη από πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων

(734)

(8.890)

(55.092)

(267.619)

(7.427)

-

31.296.126

(51.733.351)

(44.227.870)

33.846.160

3.330.898

2.538.534

109.095

84.336

(1.787)

(101.916)

Καταβληθής φόρος εισοδήµατος

(2.438.022)

(4.423.278)

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

(2.735.852)

(12.111.041)

(201.252)

(759.475)

3.711

14.876

-

(655.350)

55.092

267.619

(142.449)

(1.132.330)

Μερίσµατα πληρωθέντα σε µετόχους

(2.500.000)

-

Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

(2.500.000)

-

Καθαρή µείωση στα χρηµατικά διαθέσιµα

(5.378.301)

(13.243.371)

8.485.996
3.107.695

21.729.367
8.485.996

Καθαρά κέρδη
Προσαρµογές για:
Φόρο εισοδήµατος

Έσοδα τόκων
Λοιπά

Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης
(Μείωση) / Αύξηση απαιτήσεων
(Αύξηση) / Μείωση προµηθευτών
Αύξηση προβλέψεων και λοιπών υποχρεώσεων
Αύξηση υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης
Αύξηση λοιπών περιουσιακών στοιχείων

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώµατων παγίων
Πωλήσεις ενσώµατων παγίων
Αγορές επενδύσεων
Τόκοι που εισπράχθηκαν
Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Χρηµατικά διαθέσιµα στην αρχή της περιόδου
Χρηµατικά διαθέσιµα στο τέλος της περιόδου (σηµείωση 16)

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 15 έως 37 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών
καταστάσεων.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(ποσά σε Ευρώ)
Μετοχικό
Αποτελέσµατα εις
κεφάλαιο Αποθεµατικά
νέον

Σύνολο ιδίων
κεφαλαίων

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2004
Μεταφορά αποθεµατικών
Καθαρά κέρδη χρήσης
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2004

879.000
879.000

277.593
184.585
462.178

3.567.587
(184.585)
4.162.652
7.545.654

4.724.180
4.162.652
8.886.832

Καθαρά κέρδη χρήσης
Μέρισµα χρήσης 2004
Λοιπές προσαρµογές
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2005

879.000

462.178

5.435.084
(2.500.000)
2
10.480.740

5.435.084
(2.500.000)
2
11.821.918

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 15 έως 37 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών
καταστάσεων.
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ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1. Γενικά
Η OTE ∆ΙΕΘΝΕΙΣ 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 Eταιρεία είναι αµιγώς θυγατρική εταιρεία
του "Οµίλου ΟΤΕ" µε την επωνυµία "ΟΤΕ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ 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 ∆ήµο Αµαρουσίου, Λεωφόρος Κηφισίας
217Α. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας είναι www.oteglobe.gr.
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί προς δηµοσίευση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
της Εταιρείας την 3 Απριλίου 2006.

2. Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών
2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονοµικών Καταστάσεων
Οι οικονοµικές καταστάσεις καλύπτουν τις χρήσης 2004 και 2005 και είναι οι πρώτες
οικονοµικές καταστάσεις που έχουν ετοιµαστεί βάσει των ∆ιεθνών Προτύπων
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ), περιλαµβανοµένων των ∆ιεθνών Λογιστικών
Προτύπων (∆ΛΠ) και ερµηνειών που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών
Προτύπων (Ε∆ΛΠ) και τις υποεπιτροπές της και έχουν επικυρωθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση µέχρι και την 31 ∆εκεµβρίου 2005.
Το ∆ΛΠ 1 “Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων” απαιτεί την παρουσίαση συγκριτικών
στοιχείων για τουλάχιστον την προηγούµενη χρήση από τη χρήση αναφοράς. Εποµένως ο
ισολογισµός έναρξης εφαρµογής των ∆ΠΧΠ της Εταιρείας θεωρείται η 1 Ιανουαρίου 2004
(ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ).
H Εταιρεία έχει εφαρµόσει το ∆ΠΧΠ 1 περί πρώτης εφαρµογής των ∆ΠΧΠ στην ετοιµασία
των οικονοµικών καταστάσεων. Σύµφωνα µε τις µεταβατικές διατάξεις του ∆ΠΧΠ 1 και των
άλλων σχετικών προτύπων, η Εταιρεία εφάρµοσε το σύνολο των Λογιστικών Προτύπων και
διερµηνειών που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρµογή τους είναι
υποχρεωτική για την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων που καλύπτουν περιόδους µε
έναρξη µετά την 1 Ιανουαρίου 2005. Λεπτοµέρειες σχετικά µε την πρώτη εφαρµογή
παρουσιάζονται στη Σηµείωση 29.
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους,
όπως έχει τροποποιηθεί από την επανεκτίµηση των επενδύσεων διαθέσιµα προς πώληση σε
εύλογη αξία.
Η ετοιµασία οικονοµικών καταστάσεων απαιτεί τη χρήση εκτιµήσεων και κρίσης κατά την
εφαρµογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Οι περιοχές που εµπεριέχουν µεγάλο
βαθµό υποκειµενικότητας ή περιπλοκότητας, ή οι υποθέσεις και εκτιµήσεις που είναι
σηµαντικές για τις οικονοµικές πληροφορίες αναφέρονται στη Σηµείωση 4.
2.2 Συναλλαγµατικές µετατροπές
(α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης
Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας αποτιµώνται βάσει του νοµίσµατος
του πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος στο οποίο η Εταιρεία λειτουργεί (λειτουργικό
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νόµισµα). Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό
νόµισµα και το νόµισµα παρουσίασης της Εταιρείας.
(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα
Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε ισοτιµίες που
ισχύουν κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζηµίες 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.
2.3 Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Τα ενσώµατα πάγια 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 την 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.
Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσώµατων
παγίων υπολογίζονται µε τη σταθερή µέθοδο στη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους ως εξής:
-

Κτίρια
Μηχανήµατα και Τεχνικές Εγκαταστάσεις
Έπιπλα και σκεύη
Λογισµικό

12 έτη
5 και 14,3 έτη
5 έτη
3,3 έτη

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώµατων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η
διαφορά (αποµείωση) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα.
Κατά την πώληση ενσωµάτων παγίων, η διαφορά µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και
της λογιστικής τους αξίας αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα χρήσεως.
2.4 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων
Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένονται και
υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης ετησίως και 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 η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιµη αξία
είναι η µεγαλύτερη αξία µεταξύ εύλογης αξίας µειωµένη µε το απαιτούµενο για την πώληση
κόστος και αξίας χρήσεως. Για την εκτίµηση των ζηµιών αποµείωσης τα περιουσιακά
στοιχεία εντάσσονται στις µικρότερες δυνατές µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών. Οι
ζηµίες αποµείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα όταν προκύπτουν.
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2.5 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 σωρευµένες αποσβέσεις ή τις ζηµίες αποµείωσής τους.
Aν από τη συµφωνία µίσθωσης δεν µεταβιβάζονται τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις
(κίνδυνοι) που απορρέουν από την κυριότητα ενός παγίου τότε, η µίσθωση θεωρείται
λειτουργική για το µισθωτή και τα ενοίκια καταχωρούνται ως έξοδα µε την πραγµατοποίησή
τους, µε βάση την άµεση µέθοδο στη διάρκεια της µίσθωσης.
2.6 Επενδύσεις και απαιτήσεις
Οι επενδύσεις της Εταιρείας ταξινοµούνται στις ακόλουθες κατηγορίες. Η ταξινόµηση
εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκε η επένδυση. Η ∆ιοίκηση προσδιορίζει την
ταξινόµηση κατά την αρχική αναγνώριση και επανεξετάζει την ταξινόµηση σε κάθε
ηµεροµηνία δηµοσίευσης.
(α) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µε
µεταβολές στα αποτελέσµατα
Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που αποκτήθηκαν µε σκοπό
την πώληση τους σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Στοιχεία ενεργητικού αυτής της κατηγορίας
ταξινοµούνται στο κυκλοφορούν ενεργητικό εάν κατέχονται για εµπορία ή αναµένεται να
πουληθούν εντός 12 µηνών από την ηµεροµηνία ισολογισµού. Τα παράγωγα ταξινοµούνται
ως κατεχόµενα για εµπορία.
(β) ∆άνεια και απαιτήσεις
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή
προσδιορισµένες πληρωµές, τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργείς αγορές και δεν
υπάρχει πρόθεση πώλησης τους. Περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από
εκείνα µε λήξεις µεγαλύτερες των 12 µηνών από την ηµεροµηνία ισολογισµού. Τα
τελευταία συµπεριλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Κατά την
διάρκεια του έτους δεν υπήρχαν επενδυτικά δάνεια και παράγωγα. Τα δάνεια και απαιτήσεις
αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου.
(γ) Επενδύσεις διακρατούµενες ως τη λήξη
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες η
προσδιορισµένες πληρωµές και συγκεκριµένη λήξη και τα οποία η Εταιρεία έχει την πρόθεση
και τη δυνατότητα να τα διακρατήσει ως τη λήξη τους. Η κατηγορία αυτή αποτιµάται στο
αναπόσβεστο κόστος. Κατά τη διάρκεια του έτους, η Εταιρεία δεν κατείχε επενδύσεις αυτής
της κατηγορίας.
(δ) ∆ιαθέσιµα 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. Περιλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
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εφόσον η ∆ιοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει µέσα σε 12 µήνες από την
ηµεροµηνία σύνταξης του ισολογισµού.
Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία της
συναλλαγής που είναι και η ηµεροµηνία που η Εταιρεία δεσµεύεται ν΄ 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.
Στη συνέχεια, τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζηµίες καταχωρούνται σε
αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων µέχρι τα στοιχεία αυτά πωληθούν ή υποστούν
αποµείωση. Κατά την πώληση ή αποµείωση, τα κέρδη ή οι ζηµίες µεταφέρονται στα
αποτελέσµατα. Ζηµίες 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
σωρευµένη στα ίδια κεφάλαια ζηµία που είναι η διαφορά µεταξύ κόστους κτήσεως και
εύλογης αξίας, µεταφέρεται στα αποτελέσµατα. Οι ζηµίες αποµείωσης σε µετοχές που
καταχωρούνται στα αποτελέσµατα δεν αναστρέφονται µέσω των αποτελεσµάτων.
2.7 Λογαριασµοί εισπρακτέοι - Πρόβλεψη για επισφαλείς 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
πρόβλεψη
αναπροσαρµόζεται, µε επιβάρυνση των αποτελεσµάτων της εκάστοτε χρήσης. Απαιτήσεις
που εκτιµώνται ως ανεπίδεκτες είσπραξης, διαγράφονται. Τυχόν διαγραφές απαιτήσεων από
εισπρακτέους λογαριασµούς πραγµατοποιούνται µέσω της πρόβλεψης.
2.8 Ταµειακά διαθέσιµα
Τα ταµειακά 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.
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2.9 Μετοχικό κεφάλαιο
Το µετοχικό κεφάλαιο περιλαµβάνει τις κοινές µετοχές της Εταιρείας. Οι κοινές µετοχές
περιλαµβάνονται στα ίδια κεφάλαια.
Άµεσα έξοδα για την έκδοση µετοχών, εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού
φόρου εισοδήµατος, σε µείωση του προϊόντος της έκδοσης. Άµεσα έξοδα που σχετίζονται
µε την έκδοση µετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στο κόστος
κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται.
2.10 Αναβαλλόµενη φορολογία
Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε τη µέθοδο της υποχρέωσης 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.
2.11 Προγράµµατα Καθορισµένων Παροχών στο Προσωπικό
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.
2.12 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 που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη για τον διακανονισµό της δέσµευσης
και το ποσό αυτής µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα. Αν η επίπτωση είναι σηµαντική, οι
προβλέψεις καταχωρούνται σε προεξοφληµένη βάση των αναµενόµενων µελλοντικών
ταµειακών ροών, 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, που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη για τον
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διακανονισµό της δέσµευσης, οι προβλέψεις αντιλογίζονται. Οι προβλέψεις
χρησιµοποιούνται µόνο για το σκοπό για τον οποίο αρχικά δηµιουργήθηκαν. ∆εν
αναγνωρίζονται προβλέψεις για µελλοντικές ζηµίες. Ενδεχόµενες απαιτήσεις και ενδεχόµενες
υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται.
2.13 Αναγνώριση εσόδων
Τα έσοδα περιλαµβάνουν κυρίως την εύλογη αξία των εσόδων παροχής υπηρεσιών, καθαρά
από Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές.
Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται στην περίοδο που
αυτές παρασχέθηκαν.
Έσοδα από µερίσµατα: Τα έσοδα από µερίσµατα αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία
έγκρισης της διανοµής τους από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
Έσοδα από τόκους: Έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται όταν ο τόκος καθίσταται
δουλευµένος (µε βάση τη µέθοδο πραγµατικού επιτοκίου).
2.14 Έξοδα διαφήµισης
Τα έξοδα διαφήµισης εξοδοποιούνται µε την πραγµατοποίηση τους.
2.15 ∆ιανοµή µερισµάτων
Τα µερίσµατα που διανέµονται στους µετόχους απεικονίζονται σαν υποχρέωση την χρονική
στιγµή κατά την οποία εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των µετόχων.
2.16 Συνδεδεµένα µέρη
Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα µε συνδεδεµένα µέρη αναφέρονται ξεχωριστά στις
οικονοµικές καταστάσεις βάσει των ∆ΠΧΠ. Αυτά τα συνδεδεµένα µέρη αφορούν την
µητρική εταιρεία (ΟΤΕ Α.Ε.) και τα µέλη της διοίκησης της Εταιρείας.
2.17 Κέρδη ανά Μετοχή
Τα βασικά και τα µειωµένα κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη µε
το µέσο σταθµικό αριθµό µετοχών κάθε χρήσης.
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3. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
3.1 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
Η Εταιρεία, ως µια ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο εξωτερικό, εκτίθεται σε
χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς (µεταβολές σε συναλλαγµατικές
ισοτιµίες, επιτόκια και τιµές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας, κίνδυνο
ταµειακών ροών και κίνδυνο εύλογης αξίας από µεταβολές επιτοκίων. Το γενικό πρόγραµµα
διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόµενη αρνητική
επίδραση της µεταβλητότητας των χρηµατοπιστωτικών αγορών στη χρηµατοοικονοµική
απόδοση της Εταιρείας και του Οµίλου ΟΤΕ. Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την
Οικονοµική ∆ιεύθυνση, η οποία λειτουργεί µε συγκεκριµένους κανόνες που έχουν εγκριθεί
από τη ∆ιοίκηση.
(α) Κίνδυνος αγοράς
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε παγκόσµιο επίπεδο και συνεπώς εκτίθεται σε
συναλλαγµατικό κίνδυνο προερχόµενο από τις µεταβολές των συναλλαγµατικών ισοτιµιών.
Αυτός ο κίνδυνος προκύπτει κυρίως από µελλοντικές εµπορικές συναλλαγές, απαιτήσεις και
υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα.
Τα κυριότερο νόµισµα σε όγκο συναλλαγών της Εταιρείας εκτός του EUR είναι το USD, GBP,
SDR. Η διαχείριση του συναλλαγµατικού κινδύνου γίνεται αφενός µε τη µεγιστοποίηση της
φυσικής αντιστάθµισης µέσω υποχρεώσεων – απαιτήσεων και εισροών - εκροών σε USD,
GBP, SDR.
(β) Πιστωτικός κίνδυνος
Η Εταιρεία έχει περιορισµένη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο. Οι πωλήσεις υπηρεσιών και
εµπορευµάτων γίνονται κυρίως σε πελάτες µε αξιολογηµένη πιστοληπτική ικανότητα. Στις
περιπτώσεις δε που παρέχεται πίστωση σε πελάτες µε µειωµένη ή µη αξιολογηµένη
πιστοληπτική ικανότητα, εξασφαλίζεται κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου είτε µε την λήψη
τραπεζικών εγγυήσεων από τον πελάτη είτε µέσω της µετακύλισης του κινδύνου στους
προµηθευτές όπου αυτό είναι δυνατό.
(γ) Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα, διατηρώντας επαρκή διαθέσιµα και
ικανοποιητικά ελεύθερα πιστωτικά όρια.
(δ) Κίνδυνος επιτοκίου
Τα έσοδα και οι ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες της Εταιρείας είναι κατά
κύριο λόγο ανεξάρτητα από µεταβολές στις τιµές των επιτοκίων. Η Εταιρεία δεν έχει στο
ενεργητικό της σηµαντικά έντοκα στοιχεία.
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3.2 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.

4. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της ∆ιοίκησης
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 12 µήνες έχουν ως εξής:
Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισµοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισµός
του φόρου είναι αβέβαιος. Εάν το τελικό αποτέλεσµα του φορολογικού ελέγχου είναι
διαφορετικό από το αρχικώς αναγνωρισθέν, η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο εισοδήµατος
και την πρόβλεψη για αναβαλλόµενη φορολογία της περιόδου.

5. Λοιπά έσοδα

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

2005

2004

734
1.409.465
1.737
1.411.936

8.890
1.139.710
343.956
512
1.493.068
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6. Αποδοχές προσωπικού
2005
4.787.830
1.551.718
(3.637)
117.319
2.356
6.455.586

2004
3.820.743
1.392.997
90.628
86.203
5.731
5.396.302

2005

2004

115.494

53.863

1.018.284

1.376.493

-

214.665

1.361.902

1.363.952

Έξοδα από φόρους - τέλη
Έξοδα φωτισµού, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών & µεταφορών

94.012
263.052

29.205
231.032

Έξοδα ταξιδίων

368.403

311.788

Εξοδα προβολής, διαφήµισης, εκθέσεων & επιδείξεων

344.998

168.836

44.488

33.164

Έξοδα συµµετοχής σε διαγωνισµούς

256.157

-

Λοιπά

391.857

243.117

4.258.647

4.026.115

2005
55.092
(35.940)
(46.517)
(27.365)

2004
267.619
(14.254)
23.461
276.826

Μισθοί και ηµεροµίσθια
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης
Έσοδα/Έξοδα επιµόρφωσης προσωπικού
Εισφορές σε προγράµµατα καθορισµένων παροχών (σηµ. 19)
Λοιπά έξοδα
Σύνολο

7. Λοιπά λειτουργικά έξοδα
Έξοδα επιδιόρθωσης και συντήρησης
Μισθώµατα βάσει λειτουργικών µισθώσεων
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις
Αµοιβές και προµήθειες τρίτων

Έξοδα γραφικής ύλης και αναλωσίµων

Σύνολο

8. Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα / (Έξοδα) – καθαρά
Έσοδα τόκων
Τραπεζικά έξοδα
Καθαρά κέρδη/(ζηµίες) από συναλλαγµατικές διαφορές
Σύνολο
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9. Φόροι

Φόρος χρήσης
Αναβαλλόµενος φόρος (σηµ. 13)
Σύνολο

2005

2004

2.858.311
(8.250)
2.850.061

2.671.628
120.517
2.792.145

Ο φόρος επί των κερδών της Εταιρείας 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
Συντελεστής φόρου Εταιρείας
Φόρος υπολογισµένος µε βάση ισχύοντες τοπικούς φορολογικούς
συντελεστές για τα κέρδη στις αντίστοιχες χώρες
Φόρος για Έξοδα που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς

8.285.145
32%

6.954.795
35%

2.651.246
121.364

2.434.179
271.018

∆ιαφορά φορολογικών συντελεστών στην αναβαλλόµενη φορολογία

85.701

(33.569)

(8.250)
2.850.061

120.517
2.792.145

Επίδραση µετάβασης στα ∆ΠΧΠ στο φορολογητέο κέρδος
Φόροι

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Eλληνικής φορολογικής νοµοθεσίας ο συντελεστής φόρου
εισοδήµατος, κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2004 ήταν 35%. Βάσει του Ν.3296/2004, ο
συντελεστής φορολόγησης κερδών µειώθηκε σε 32% για τη χρήση 2005, 29% για τη χρήση
2006 και 25% για τις χρήσεις 2007 και µετέπειτα.
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 ζηµίες 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 ζηµίες, 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 2005.
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10. Κέρδη ανά µετοχή
Βασικά και αναπροσαρµοσµένα κέρδη ανά µετοχή (€ ανά µετοχή)
Καθαρά Κέρδη Χρήσης
Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού µετοχών
Βασικά και αναπροσαρµοσµένα κέρδη ανά µετοχή

2005

2004

5.435.084

4.162.650

300.000

300.000

18,12

13,88

11. Ενσώµατα πάγια
Μηχανήµατα και
Τεχνικές
Εγκαταστάσεις

Κτίρια

Επιπλα και
σκεύη

Λογισµικό

Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005
Αξία Κτήσης

421.221

9.321.745

815.614

440.112

10.998.691

15.642

61.989

112.113

11.508

201.252

-

(7.026)

(750)

-

(7.776)

436.863

9.376.708

926.977

451.620

11.192.167

Συσσωρευµένες αποσβέσεις

4.359

1.781.207

511.776

317.481

2.614.824

Αποσβέσεις

1.986

706.071

135.104

130.655

973.816

Προσθήκες
Πωλήσεις/ διαγραφές
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2005
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005

Πωλήσεις/ διαγραφές

-

(4.593)

(206)

-

(4.799)

6.345

2.482.685

646.674

448.136

3.583.841

430.518

6.894.023

280.303

3.484

7.608.326

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2005

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2005

Μηχανήµατα και
Τεχνικές
Εγκαταστάσεις

Κτίρια

Επιπλα και
σκεύη

Λογισµικό

Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2004
Αξία Κτήσης
Προσθήκες
Πωλήσεις/ διαγραφές
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2004

-

9.227.104

636.563

401.094

421.221

94.641

204.593

39.018

10.264.761
759.473

-

-

(25.543)

-

(25.543)

421.221

9.321.745

815.613

440.112

10.998.691

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2004
Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Αποσβέσεις
Πωλήσεις/ διαγραφές
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2004

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2004

-

1.089.581

364.093

180.519

1.634.193

4.359

691.626

167.240

136.962

1.000.188

-

-

(19.557)

-

(19.557)

4.359

1.781.207

511.776

317.481

2.614.824

416.862

7.540.538

303.837

122.631

8.383.868

Επί των παγίων στοιχείων δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη.

25

12. Eπενδύσεις διαθέσιµα προς πώληση
Τα διαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία περιλαµβάνουν τα κατωτέρω:
Μη εισηγµένοι τίτλοι

% Συµµετοχής

OTEnet Telecommunications Ltd
Hellas Sat A.E.

15%
0.01%

2005

2004

662.677
305
662.982

655.350
206
655.556

Κατά την προηγούµενη χρήση η Εταιρεία πραγµατοποίησε συµµετοχή στην ΟΤΕnet
Telecommunications Ltd, θυγατρική εταιρεία του οµίλου ΟΤΕ.
Οι συµµετοχές
παρουσιάζονται στην αξία κτήσης διότι οι εταιρείες δεν είναι εισηγµένες.

13. Αναβαλλόµενος φόρος
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:
Αποζηµίωση
Προσωπικού

Επισφάλειες

Βοnus στο
Προσωπικό

Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005

61.569

390.802

19.023

471.394

Χρέωση/ (πίστωση) στα
αποτελέσµατα

27.273

-

(19.023)

8.250

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2005

88.842

390.802

-

479.644

Αποζηµίωση
Προσωπικού

Επισφάλειες

Βοnus στο
Προσωπικό

Σύνολο

56.679

547.122

-

603.800

4.890
61.569

(156.320)
390.802

19.023
19.023

(132.407)
471.393

Συναλλαγµατικές
∆ιαφορές

Σύνολο

(1.697)
(1.697)

(1.697)
(1.697)

Αφορολόγητα
Αποθεµατικά
(13.587)

Συναλλαγµατικές
∆ιαφορές

Σύνολο

-

(13.587)

13.587
-

(1.697)
(1.697)

11.890
(1.697)

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2004
Χρέωση/ (πίστωση) στα
αποτελέσµατα
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2004

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις:

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2005

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2004
Χρέωση/ (πίστωση) στα
αποτελέσµατα
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2004

26

14. Λοιπά περιουσιακά στοιχεία

Εγγυήσεις σε προµηθευτές
Εγγυήσεις για µισθώµατα κτιρίου
Εγγυήσεις για µισθώµατα αυτοκινήτων
Εγγυήσεις για ∆ΕΗ
Εξοδα Επόµενων Χρήσεων
Σύνολο

2005

2004

113.261
94.440
20.844
1.054
229.599

110.607
94.440
20.620
2.145
528.455
756.267

15. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
2005

2004

Πελάτες

51.394.491

82.069.248

Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης

(1.759.723)

(1.759.723)

Τελικές εµπορικές απαιτήσεις

49.634.768

80.309.525

30.880

54.260

49.665.648

69.534
80.433.319

1.759.723

1.563.205

-

214.664

1.759.723

(18.146)
1.759.723

2005

2004

3.107.696

8.485.996

2.563.840
5.671.536

1.510.510
9.996.506

Λοιπές Απαιτήσεις
Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη
Σύνολο
Η κίνηση της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις, έχει ως εξής:
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου
Προσθήκη χρήσης
∆ιαγραφές επισφαλών απαιτήσεων
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου

16. Χρηµατικά διαθέσιµα
∆ιαθέσιµα στο ταµείο και σε τράπεζες
Λογ/σµός όψεως - διαχείρηση διεθνούς τηλεφωνικής κίνησης
ΟΤΕ.
Σύνολο

Ο λογ/σµός Όψεως ύψους Ευρώ 2.563.840 (2004: Ευρώ 1.510.510) αφορά λογαριασµό για
την διαχείριση από την Εταιρεία της ∆ιεθνούς Τηλεφωνικής Κίνησης του ΟΤΕ.
Το πραγµατικό µέσο σταθµισµένο επιτόκιο ήταν :

∆ιαθέσιµα στο ταµείο και σε τράπεζες

1,75%

1,75%
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17. Μετοχικό κεφάλαιο
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2005 το µετοχικό κεφάλαιο αποτελείτο από 300.000 κοινές µετοχές
(2004: 300.000) µε ονοµαστική αξία Ευρώ 2,93 έκαστη.

18. Αποθεµατικά

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2005
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2005

Τακτικό
αποθεµατικο
293.000
293.000

Ειδικά
αποθεµατικά
1.410
1.410

Αφορολόγητα
αποθεµατικά
167.768
167.768

Σύνολο
462.178
462.178

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2004
Μεταφορά από κέρδη
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2004

221.832
71.168
293.000

1.410
1.410

54.351
113.417
167.768

277.593
184.585
462.178

Τακτικό αποθεµατικό: Σύµφωνα µε το Ελληνικό εταιρικό δίκαιο οι εταιρείες υποχρεούνται
να παρακρατούν το 5% των καθαρών ετησίων µετά φόρων κερδών τους για το
σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού, έως ότου το υπόλοιπο του τακτικού αποθεµατικού
ισούται ή φθάσει τουλάχιστον το 1/3 του µετοχικού κεφαλαίου. To αποθεµατικό αυτό δεν
είναι διαθέσιµο για διανοµή αλλά µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να εξαλείψει ζηµίες. Η
Εταιρεία είχε ήδη καλύψει την υποχρέωση αυτή για το σχηµατισµό του τακτικού
αποθεµατικού την 31 ∆εκεµβρίου 2004.
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.
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19. Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στον ισολογισµό είναι τα παρακάτω:

2005

2004

Παρούσα αξία µη χρηµατοδοτούµενων υποχρεώσεων
Μη καταχωρηθέντα αναλογιστικά κέρδη/ (ζηµίες)

448.080
(92.710)

289.318
(43.043)

Υποχρέωση στον ισολογισµό

355.370

246.275

2005

2004

103.789

78.107

13.019
511

8.096
-

117.319

86.203

2005

2004

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου
Σύνολο χρέωσης στα αποτελέσµατα

246.275
117.319

161.939
86.203

Πληρωθείσες αποζηµιώσεις
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου

(8.224)
355.370

(1.867)
246.275

2005

2004

Προεξοφλητικό επιτόκιο

4,00%

4,50%

Μελλοντικές αυξήσεις µισθών
Μέσος όρος ζωής µελλοντικής απασχόλησης (σε έτη)

4,50%
23,8

4,00%
27,68

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση λογαριασµού
αποτελεσµάτων είναι τα παρακάτω:
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Χρηµατοοικονοµικό κόστος
Αναγνώριση αναλογιστικής ζηµίας
Σύνολο περιλαµβανοµένο στις αποδοχές προσωπικού (σηµ.6)

Μεταβολή της υποχρέωσης στον ισολογισµό:

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για
λογιστικούς σκοπούς είναι οι εξής:

20. Προµηθευτές
Προµηθευτές
Υποχρεώσεις στο προσωπικό
Προκαταβολές πελατών
Ποσά οφειλόµενα σε συνδεδεµένα µέρη
Σύνολο

2005
39.433.381
3.417

2004
83.825.489
-

185.330

22.367

2.562.783

1.511.597

42.184.911

85.359.453
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21. Φόρος εισοδήµατος

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου
Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση
αποτελεσµάτων
Φόρος προηγούµενων χρήσεων
Πληρωθέντες φόροι
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου

2005
1.014.887

2004
2.879.954

2.858.311
(28.640)

2.671.628
(113.417)

(2.438.022)
1.406.536

(4.423.278)
1.014.887

22. Λοιπές υποχρεώσεις
2005

2004

313.443

384.565

Έξοδα χρήσης δεδουλευµένα

6.347.806

3.148.851

Λοιποί φόροι και τέλη

1.109.114

934.127

776.940

720.222

8.547.303

5.187.765

Ασφαλιστικοί οργανισµοί

Λοιπά
Σύνολο
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23. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη
2005

2004

Προς µητρική

76.080.888

48.259.113

Προς υπόλοιπα συνδεδεµένα µέρη
Σύνολο

14.393.649
90.474.537

9.440.626
57.699.739

Από µητρική

60.084.629

38.890.375

Από υπόλοιπα συνδεδεµένα µέρη

19.469.058

9.791.031

Σύνολο

79.553.687

48.681.406

963.027

773.667

203.064
1.166.091

190.481
964.148

i) Πωλήσεις και αγορές αγαθών και υπηρεσιών
Πωλήσεις υπηρεσιών

Αγορές υπηρεσιών

Οι συναλλαγές µε συγγενικά µέρη έχουν γίνει µε εµπορικούς όρους και προϋποθέσεις
ii) Παροχές προς τη ∆ιοίκηση
Μισθοί και άλλες βραχυπρόθεσµες εργασιακές παροχές
Άλλες µακροπρόθεσµες παροχές
Σύνολο

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

27.567.376
4.152.276

67.706.207
2.969.960

Σύνολο

31.719.652

70.676.167

Προς µητρική
Προς υπόλοιπα συνδεδεµένα µέρη

23.979.884
5.116.352

79.096.664
3.226.377

Σύνολο

29.096.236

82.323.041

Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη
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24. Μερίσµατα
Τα µερίσµατα που πληρώθηκαν το 2005 ήταν Ευρώ 2.500.000. Ένα µέρισµα για το 2005
της τάξης των Ευρώ 8,34 ανά µετοχή, που ανέρχεται σε συνολικό µέρισµα Ευρώ 2.500.000,
πρόκειται να προταθεί στην ετήσια Γενική Συνέλευση. Αυτές οι οικονοµικές καταστάσεις δεν
απεικονίζουν αυτό το µέρισµα ως πληρωτέο.

25. Κεφαλαιουχικές δεσµεύσεις
Κατά την ηµεροµηνία σύνταξης του Ισολογισµού, δεν υπάρχουν σηµαντικές κεφαλαιουχικές
δαπάνες που έχουν αναληφθεί και δεν έχουν εκτελεσθεί.

26. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και δεσµεύσεις
α) Νοµικά θέµατα
∆εν υπάρχουν νοµικά θέµατα
β) Φορολογικά θέµατα
Όπως αναφέρεται στη σηµείωση 9, 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 και 2005, 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 αφορά κατά κύριο λόγω µισθώµατα
οχηµάτων για το προσωπικό της. Τα ελάχιστα µελλοντικά µισθώµατα για τις λειτουργικές
αυτές µισθώσεις είναι :
Έως 1 έτος
Από 1 έως 4 έτη
311.026
Σύνολο
311.026

28. Μεταγενέστερα του Ισολογισµού γεγονότα
∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της 31 ∆εκεµβρίου 2005 τα οποία θα
έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των οικονοµικών
καταστάσεων.

29. Μετάβαση στα ∆ΠΧΠ
Όπως αναφέρεται και στη Σηµείωση 2 οι Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση
τα ∆ΠΧΠ. Οι λογιστικές αρχές που προβλέπονται από τα ∆ΠΧΠ εφαρµόστηκαν για την
σύνταξη των συνηµµένων Οικονοµικών Καταστάσεων και για την σύνταξη του Ισολογισµού
της 31 ∆εκεµβρίου 2005.
Το ∆ΠΧΠ 1 παρέχει ορισµένες προαιρετικές απαλλαγές καθώς και υποχρεωτικές εξαιρέσεις
στην αρχή της αναδροµικής εφαρµογής.
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29.1 Απαλλαγές από την πλήρη αναδροµική εφαρµογή που αποφάσισε η Εταιρεία
α) Επιχειρηµατικές Συνενώσεις (∆ΠΧΠ 3)
Η Εταιρεία δεν είχε προχωρήσει σε καµία επιχειρηµατική συνένωση που να
πραγµατοποιήθηκε πριν την 1 Ιανουαρίου 2004. Αυτή η απαλλαγή δεν είναι εφαρµόσιµη.
β) Εύλογες αξίες ή επανεκτιµήσεις ως θεωρούµενο κόστος (∆ΛΠ 16)
Η Εταιρεία δεν έχει επιλέξει να επανεκτιµήσει πάγια σε εύλογη αξία και να χρησιµοποιήσει
την αξία αυτή ως θεωρούµενο κόστος την 1 Ιανουαρίου 2004.
γ) Παροχές σε εργαζοµένους (∆ΛΠ 19)
Η Εταιρεία έχει επιλέξει να µην επαναϋπολογίσει αναδροµικά τη σχετική υποχρέωση και να
αναγνωρίσει όλα τα συσσωρευµένα αναλογιστικά κέρδη και ζηµιές στα αποτελέσµατα εις
νέον την 1 Ιανουαρίου 2004.
δ) Συσσωρευµένες συναλλαγµατικές διαφορές (∆ΛΠ 21)
Η Εταιρεία δεν έχει επιλέξει να µηδενίσει όλες τις συναλλαγµατικές διαφορές κατά την
ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ για όλες τις ενοποιούµενες εταιρείες του εξωτερικού, διότι
δεν έχει καµία επένδυση σε εταιρεία του εξωτερικού που ενοποιείται.
ε) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία (∆ΛΠ 32 και ∆ΛΠ 39)
Η Εταιρεία έχει εφαρµογή των ∆ΛΠ 32 και ∆ΛΠ 39 από την 1 Ιανουαρίου 2004. Ως εκ
τούτου, αυτή η απαλλαγή δεν είναι εφαρµόσιµη.
στ) Παροχές βάσει συµµετοχικών τίτλων (∆ΠΧΠ 2)
Η Εταιρεία δεν έχει εκδώσει κανένα πρόγραµµα παροχών συµµετοχικών τίτλων (µετοχών).
Ως εκ τούτου, αυτή η απαλλαγή δεν είναι εφαρµόσιµη.
29.2 Εξαιρέσεις από την πλήρη αναδροµική εφαρµογή των ∆ΠΧΠ που ακολούθησε η
Εταιρεία
α) Αποαναγνώριση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού
Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που αποαναγνωρίστηκαν πριν από την 1 Ιανουαρίου 2004,
δεν αναγνωρίζονται ξανά σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ.
β) Λογιστική αντιστάθµισης
Η ∆ιοίκηση δεν εφαρµόζει λογιστική αντιστάθµισης. Ως εκ τούτου, αυτή η εξαίρεση δεν είναι
εφαρµόσιµη.
γ) Εκτιµήσεις και υποθέσεις
Το ∆ΠΧΠ 1 απαγορεύει τη χρήση πληροφοριών που γνωστοποιήθηκαν µετά την 1
Ιανουαρίου 2004 για διόρθωση εκτιµήσεων που είχαν γίνει κάτω από τις Ελληνικές ΓΠΛΑ,
εκτός αν πρόκειται για διόρθωση λαθών. Η Εταιρεία αναπροσάρµοσε υπολογισµούς και
εκτιµήσεις στην περίπτωση όπου η βάση υπολογισµού τους δεν ήταν σύµφωνη µε τα ∆ΠΧΠ,
χρησιµοποιώντας στοιχεία που ήταν διαθέσιµα κατά την ηµεροµηνία µετάβασης.
δ) Στοιχεία προς διάθεση και µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες
Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 1 και το ∆ΠΧΠ 5 "Στοιχεία προς διάθεση και µη συνεχιζόµενες
δραστηριότητες", το ∆ΠΧΠ 5 εφαρµόζεται από την 1 Ιανουαρίου 2005, εκτός αν οι
απαραίτητες πληροφορίες και εκτιµήσεις σχετικά µε τα στοιχεία προς διάθεση είχαν
προσδιοριστεί κατά την ηµεροµηνία που αυτά τα στοιχεία πληρούσαν τα κριτήρια για
ταξινόµηση ως στοιχεία προς διάθεση. Η Εταιρεία δεν είχε κανένα στοιχείο ενεργητικού που
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να ικανοποιούσε τα κριτήρια των διαθέσιµων προς πώληση στοιχείων κατά την διάρκεια της
περιόδου αναφοράς. ∆εν απαιτείται καµία προσαρµογή.
29.3 Συµφωνίες µεταξύ Ελληνικών ΓΠΛΑ και ∆ΠΧΠ
Για την σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων, σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ αναµορφώθηκαν
ορισµένα ποσά που είχαν δηµοσιευτεί σε οικονοµικές καταστάσεις που είχαν συνταχθεί µε
τα προηγούµενα Λογιστικά Πρότυπα (βάσει του Κ.Ν. 2190/1920).
Οι σηµαντικότερες προσαρµογές που κρίθηκαν αναγκαίες να πραγµατοποιηθούν,
προκειµένου να προσαρµοσθούν οι οικονοµικές καταστάσεις που είχαν συνταχθεί µε βάση
τον Κ.Ν. 2190/1920, στα ∆ΠΧΠ, αφορούν:
•

Αναγνώριση επιπτώσεων της αναβαλλόµενης φορολογίας.

•

Λογιστική καταχώρηση των υποχρεώσεων προς τους εργαζοµένους σε σχέση µε την
µελλοντική καταβολή παροχών, ανάλογα µε τον χρόνο προϋπηρεσίας τους, σύµφωνα µε
αναλογιστική µελέτη.

•

Λογιστικοποίηση µερισµάτων στο χρόνο έγκρισής τους από την Γενική Συνέλευση των
Μετόχων.

•

Συµψηφισµός της απαίτησης από προκαταβολή φόρου εισοδήµατος µε την αντίστοιχη
υποχρέωση.

•

Μεταφορά πρόβλεψης των συναλλαγµατικών διαφορών στα αποτελέσµατα.

Οι ακόλουθοι πίνακες παρουσιάζουν την επίδραση των εγγραφών µετατροπής στα ∆ΠΧΠ επί
των:
1)
2)
3)
4)

Συµφωνία ιδίων κεφαλαίων την 31 ∆εκεµβρίου 2003 και 2004
Συµφωνία καθαρών κερδών για το έτος 2004
Ισολογισµός την 31 ∆εκεµβρίου 2003 και 2004
Κατάσταση Αποτελεσµάτων για το έτος 2004

29.3.1 Συµφωνία ιδίων κεφαλαίων την 31 ∆εκεµβρίου 2003 και 2004

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων µε βάσει τις ΓΠΛΑ
Αναβαλλόµενη φορολογία
Λοιπές προβλέψεις
Πρόβλεψη για αποζηµίωση σε εργαζοµένους λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Αντιλογισµός προτεινόµενου µερίσµατος
Μεταφορά συναλλαγµατικών διαφορών στα αποτελέσµατα
Σύνολο αναµορφώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων µε βάσει τα ∆ΠΧΠ

2003

2004

4.517.629
590.213
(425.781)
42.123
206.555
4.724.184

6.204.887
469.696
(605.960)
312.905
2.500.000
5.304
2.681.945
8.886.832
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29.3.2 Συµφωνία καθαρών κερδών για το έτος 2004
1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2004
Κέρδος µετά τη φορολογία σύµφωνα µε τις ΓΠΛΑ
Πρόβλεψη για αποζηµιώση σε εργαζοµένους λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Μεταφορά συναλλαγµατικών διαφορών στα αποτελέσµατα
Λοιπές προβλέψεις
Αναβαλλόµενη φορολογία
Καθαρό κέρδος σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ

4.187.258
270.783
5.304
(180.178)
(120.517)
4.162.650

29.3.3 Ισολογισµός την 31 ∆εκεµβρίου 2003 και 2004
2003

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώµατα πάγια & Ασώµατα Πάγια
Eπενδύσεις διαθέσιµα προς πώληση
Αναβαλλόµενοι φόροι
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Πελάτες
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία
Χρηµατικά διαθέσιµα
Σύνολο ενεργητικού
Ί∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικά
Υπόλοιπο κερδών εις νέο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου
από την υπηρεσία
Λοιπές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές
Φόρος εισοδήµατος
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

ΓΠΛΑ

Αναµορφώσεις

∆ΠΧΠ

8.630.568
206
125.896
8.756.670

590.215
7.370
597.585

8.630.568
206
590.215
133.266
9.354.255

25.825.270
5.059.895
21.729.369
52.614.534
61.371.204

3.395.783
(5.059.895)
(1.664.112)
(1.066.527)

29.221.053
21.729.369
50.950.422
60.304.677

879.000
277.593
3.361.036
4.517.629

206.554
206.554

879.000
277.593
3.567.590
4.724.183

204.062
12.500
216.562

(42.123)
(12.500)
(54.623)

161.939
161.939

48.343.012
4.536.695
3.757.306
56.637.013
56.853.575
61.371.204

1.659.775
(1.656.741)
(1.221.492)
(1.218.458)
(1.273.081)
(1.066.527)

50.002.787
2.879.954
2.535.814
55.418.555
55.580.494
60.304.677
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2004

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώµατα πάγια & Ασώµατα Πάγια
Eπενδύσεις διαθέσιµα προς πώληση
Αναβαλλόµενοι φόροι
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Πελάτες
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία
Χρηµατικά διαθέσιµα
Σύνολο ενεργητικού
Ί∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικά
Υπόλοιπο κερδών εις νέο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου
από την υπηρεσία
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές
Φόρος εισοδήµατος
Αναβαλλόµενοι φόροι
Μερίσµατα πληρωτέα
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

ΓΠΛΑ

Αναµορφώσεις

∆ΠΧΠ

8.383.868
655.556
227.815
9.267.239

471.393
528.452
999.845

8.383.868
655.556
471.393
756.267
10.267.084

80.309.525
2.098.514
9.996.506
92.404.545
101.671.784

123.794
(2.098.514)
(1.974.720)
(974.875)

80.433.319
9.996.506
90.429.825
100.696.909

879.000
462.178
4.863.709
6.204.887

2.681.945
2.681.945

879.000
462.178
7.545.654
8.886.832

559.182
559.182

(312.907)
(312.907)

246.275
246.275

83.825.489
2.461.152
2.500.000
6.121.073
94.907.714
95.466.897
101.671.784

1.533.964
(1.446.266)
1.697
(2.500.000)
(933.308)
(3.343.913)
(3.656.820)
(974.875)

85.359.453
1.014.887
1.697
5.187.765
91.563.802
91.810.077
100.696.909
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29.3.4 Κατάσταση αποτελεσµάτων για το 2004
ΓΠΛΑ

Αναµορφώσεις

∆ΠΧΠ

Σύνολο κύκλου εργασιών

24.817.335
60.625.307
1.140.197
86.582.839

72
352.871
352.943

24.817.407
60.625.307
1.493.068
86.935.782

Χρεώσεις από διεθνείς τηλεπ/κούς παρόχους
Μεικτό κέρδος

(71.269.719)
15.313.120

1.434.511
1.787.454

(69.835.208)
17.100.574

5.667.087
1.000.188
2.040.325
8.707.600

(270.785)
1.985.790
1.715.005

5.396.302
1.000.188
4.026.115
10.422.605

6.605.521
253.365
6.858.886
(2.671.628)
4.187.258

72.448
23.461
95.909
(120.517)
(24.608)

6.677.969
276.826
6.954.795
(2.792.145)
4.162.650

Κύκλος εργασιών:
Έσοδα από προµήθειες
Έσοδα διεθνούς τηλεφωνίας
Λοιπά έσοδα

Λειτουργικά έξοδα:
Αποδοχές προσωπικού
Αποσβέσεις
Λοιπά λειτουργικά έξοδα
Σύνολο λειτουργικών εξόδων
Λειτουργικά κέρδη
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / (έξοδα) - καθαρά
Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Καθαρά κέρδη χρήσης
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Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή
Προς τους Μετόχους της
ΟΤΕ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.
Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της ΟΤΕ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. (η
«Εταιρεία») που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31 ∆εκεµβρίου 2005 και τις
καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµιακών ροών για τη χρήση
που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και
λοιπών επεξηγηµατικών σηµειώσεων. Την ευθύνη για αυτές τις Οικονοµικές Καταστάσεις έχει
η ∆ιοίκηση της Εταιρείας. ∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των
Οικονοµικών Καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας.
∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι
εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν να
σχεδιάσουµε και να διενεργήσουµε τον έλεγχό µας κατά τρόπο που να διασφαλίζει εύλογη
βεβαιότητα κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδεις
ανακρίβειες. Ο έλεγχος περιλαµβάνει την εξέταση, σε δειγµατοληπτική βάση, αποδεικτικών
στοιχείων που να υποστηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες στις οικονοµικές καταστάσεις. Ο
έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που εφαρµόστηκαν και
σηµαντικών εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, καθώς και την αξιολόγηση της γενικής
παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων και της συνέπειας του περιεχοµένου της Έκθεσης
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις οικονοµικές καταστάσεις. Πιστεύουµε ότι ο έλεγχός µας
παρέχει εύλογη βάση για τη διαµόρφωση της γνώµης µας.
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την
οικονοµική θέση της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2005 και τα αποτελέσµατα των
εργασιών της και τις ταµιακές ροές της για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα
µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και το περιεχόµενο της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι συνεπές
µε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις.
Αθήνα, 5 Απριλίου 2006
KPMG Κυριάκου Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ

Νικόλαος Βουνισέας
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΑΜ ΣΟΕΛ 18701

