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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 10ΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ THΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
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 10η εταιρική χρήση που έληξε
την 31.12.2010 και παρακαλούµε για την έγκρισή τους.

Α . ΓΕΝΙΚΑ
Η OTEGLOBE, αµιγώς θυγατρική Εταιρεία του ΟΤΕ Α.Ε. µε την επωνυµία «ΟΤΕ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε» µε έδρα
την Αθήνα, παρέχει διεθνείς τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες χονδρικής σε τηλεπικοινωνιακούς παρόχους και
πολυεθνικές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης ήδη από το 2000.
Η OTEGLOBE έχει εξελιχθεί σε ένα σηµαντικό διεθνή τηλεπικοινωνιακό πάροχο στη ΝΑ Ευρώπη και παρέχει µια
ευρεία γκάµα ολοκληρωµένων υπηρεσιών διεθνούς τηλεφωνίας, δεδοµένων και χωρητικοτήτων µέσω
ιδιόκτητων δικτυακών υποδοµών, εξυπηρετώντας Παρόχους Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών και µεγάλους
πολυεθνικούς οργανισµούς τόσο στην Ελλάδα όσο και στη διεθνή αγορά.
Μετά την απόσχιση από τον ΟΤΕ και την παράλληλη εισφορά στην OTEGLOBE του κλάδου διεθνών
εγκαταστάσεων και καλωδιακών υποδοµών την 01/04/2007, η Εταιρεία κατέχει πλέον δύο, διπλής όδευσης,
γεωγραφικά διακριτά, ιδιόκτητα δίκτυα οπτικών ινών υψηλής χωρητικότητας, το TBN (διασύνδεση µε ∆.Ευρώπη
µέσω Βαλκανίων) και το GWEN (διασύνδεση µε ∆.Ευρώπη µέσω Ιταλίας), που εκτείνονται από την Ελλάδα στην
∆. Ευρώπη, καθώς και ένα IP/MPLS (MSP) δίκτυο µε κόµβους σε επιχειρηµατικά και τηλεπικοινωνιακά κέντρα
της Ευρώπης ενώ κατέχει δικαιώµατα σε διάφορα περιφερειακά και υπερατλαντικά υποβρύχια καλώδια. Επίσης,
η OTEGLOBE διαχειρίζεται και αναπτύσσει το διεθνές δίκτυο τηλεφωνίας του Οµίλου ΟΤΕ τόσο τεχνολογικά,
όσο και εµπορικά µε περισσότερες από 150 διµερείς διασυνδέσεις το οποίο πρόσφατα αναβάθµισε µε NGN (Next
Generation Networks) λειτουργικότητες.

Αναλυτικότερα, η Εταιρεία επικεντρώνει την δραστηριότητά της στους ακόλουθους τοµείς:
•

Στην ανάπτυξη, σχεδιασµό, υλοποίηση και διαχείριση ∆ιεθνών δικτύων τηλεφωνίας, Data και
χωρητικοτήτων

•

Στην εµπορική εκµετάλλευση όλων των διεθνών υπηρεσιών προς παρόχους τηλεφωνίας

•
Στην παροχή ολοκληρωµένων και πλήρως διαχειριζόµενων υπηρεσιών (διεθνή IP VPN) σε µεγάλους
εταιρικούς πελάτες µέσω συνεργατών.
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Β. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΤΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Ι. ∆ραστηριότητες Χρήσης 2010
Το 2010 ήταν µια απόλυτα επιτυχηµένη χρονιά για την OTEGLOBE, αφού παρουσίασε σηµαντική αύξηση του
κύκλου εργασιών κατά 17% και του EBIT κατά 8%.
Ειδικότερα, όσον αφορά στις υπηρεσίες διεθνών χωρητικοτήτων δεδοµένων και Internet, η Εταιρεία κατέγραψε
αύξηση εσόδων κατά 23% βασιζόµενη σε:
•
Γεωγραφική και πελατειακή επέκταση
•
Ανάπτυξη των πωλήσεων σε Μ. Ανατολή µέσω του καλωδιακού σταθµού Χανίων Κρήτης
•
Επέκταση των συνεργασιών µε υφιστάµενους πελάτες/συνεργάτες
•
Ενίσχυση της ζήτησης λόγω ανάπτυξης της σταθερής και κινητής ευρυζωνικότητας
Η σηµαντική αυτή αύξηση επιτεύχθηκε παρά τις σηµαντικές προκλήσεις που υπάρχουν όπως:
•
Εντονότερος ανταγωνισµός και πτώση τιµών στις αγορές δραστηριοποίησης της,
•
Περικοπές των επενδυτικών πλάνων σηµαντικών πελατών της λόγω της οικονοµικής κρίσης τόσο στην
Ελλάδα όσο και διεθνώς.
•
Η συγκέντρωση της αγοράς τόσο στην Ελλάδα όσο και στα Βαλκάνια
Όσον αφορά στις υπηρεσίες διεθνούς τηλεφωνίας καταγράφεται αύξηση των εσόδων κατά 36%, παρά τις
δύσκολες οικονοµικές συνθήκες στην Ελλάδα και τον ζωτικό χώρο δράσης της Εταιρίας, καθώς και τη
σηµαντική πτώση τελών τερµατισµού (Ελλάδα και Βαλκάνια). Σε αυτό συνέβαλλαν οι νέες NGN
λειτουργικότητες µε τις οποίες έχει ήδη αναβαθµιστεί το διεθνές δίκτυο τηλεφωνίας καθώς και η στόχευση σε
υπηρεσίες hubbing µε αποτέλεσµα την ενίσχυση της εµπορικής της δράσης.
Επίσης, η συνεχής αναβάθµιση των υποδοµών µε στόχευση τη µείωση του λειτουργικού κόστους συνέβαλε
στην επίτευξη του ΕΒΙΤ (αύξηση 359Κ € το 2010 ή 8% σε σχέση µε το 2009).
Ακολουθούν τα σηµαντικότερα γεγονότα στη δραστηριοποίηση της Εταιρείας για το 2010:
•
Ενίσχυση της παρουσίας της OTEGLOBE σε αγορές ενδιαφέροντος όπως η Μ.Ανατολή και η
Β.Αφρική. Για την αποτελεσµατικότερη εξυπηρέτηση των υφιστάµενων πελατών καθώς και την σύναψη νέων
επιχειρηµατικών συνεργασιών µε σηµαντικούς τηλεπικοινωνιακούς φορείς από τις χώρες της Μ. Ανατολής και
της Β. Αφρικής ενισχύθηκε η εµπορική παρουσία της Εταιρείας στην περιοχή αυτή. Στα πλαίσια αυτά:
o Ανακοινώθηκε η συµφωνία για νέο υποβρύχιο καλωδιακό σύστηµα, που διασύνδεει την
Ελλάδα µε τη Λιβύη. Το σύστηµα αυτό που είναι µια επένδυση της Telecom Libya, µε την εµπορική
ονοµασία Silphium, δίνει τη δυνατότητα για τη δηµιουργία νέων πηγών εσόδων και ενισχύει την
ανταγωνιστική τοποθέτηση της Εταιρείας. Το Silphium θα είναι έτοιµο εντός του 2011
o Αναβαθµίστηκε εκ νέου το διεθνές υποβρύχιο καλώδιο SMW3 που συνδέει την Ελλάδα µε τις
αναπτυσσόµενες αγορές της Μ. Ανατολής, Β. Αφρικής και Ασίας.
•

•
•
•

Μετάζευξη της πλειοψηφίας των διεθνών διασυνδέσεων σε νέες NGN υποδοµές και προώθηση
ευέλικτων εµπορικών πακέτων στη ∆ιεθνή Τηλεφωνία. Η Εταιρεία, αναγνωρίζοντας τις ανάγκες των
πελατών της για διαφοροποίηση στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον της διεθνούς τηλεφωνίας,
προσφέρει νέα εµπορικά πακέτα χρησιµοποιώντας τις νέες IP τεχνολογίες µε τις οποίες εκσυγχρονίστηκε το
διεθνές δίκτυο τηλεφωνίας.
Αναβάθµιση
Χωρητικοτήτων
και
Λειτουργικότητας
των
υφιστάµενων
ιδιόκτητων
τηλεπικοινωνιακών υποδοµών.
Ανάπτυξη του πρωτοκόλλου Ipv6 στο διεθνές IP δίκτυο τους Εταιρίας
Απόσυρση παγίων (Υποβρύχια Καλωδιακά Συστήµατα ‘Arianne’, ‘Αφροδίτη’)
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II. Σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας
Κατά την εξεταζόµενη περίοδο προέκυψαν µεταβολές στη σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας.
Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας έχει ως εξής:
01/01/2010
12/03/2010
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
∆ιευθύνων Σύµβουλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

έως

Σπανουδάκη Χριστίνη
Κατσαούνης Χρήστος
Ανδρέου Κωνσταντίνος
Μανωλόπουλος Μάριος
Μυγδάλης ∆ιονύσιος
Κωνσταντινίδης Ιωάννης
Παπαδιάς Βαλσαµάκης

12/03/2010
31/12/2010

έως

Κατσαούνης Χρήστος
Μυγδάλης ∆ιονύσιος
Ανδρέου Κωνσταντίνος
Μανωλόπουλος Μάριος
Κελαϊδή Χριστίνα
Κωνσταντινίδης Ιωάννης
Παπαδιάς Βαλσαµάκης

Γ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. Περίληψη – Βασικοί οικονοµικοί δείκτες
Η Εταιρεία, µε την επιτυχηµένη εµπορική πολιτική που ακολούθησε το 2010 καθώς και την αποτελεσµατική
διαχείριση των πόρων της παράλληλα µε την αποτελεσµατική συγκράτηση του κόστους, παρουσίασε σηµαντική
βελτίωση στα οικονοµικά της αποτελέσµατα, όπως προκύπτει και από τους παρακάτω βασικούς οικονοµικούς
δείκτες:.
ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ
(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
2010

2009

∆%

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

237.644

203.768

17%

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ

21.183

21.143

0,2%

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡ∆Η

4.619

4.260

8%

(1.820)

(2.339)

2.811

2.391

ΦΟΡΟΙ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ

18%

ΙΙ. Οικονοµικές καταστάσεις
Οι οικονοµικές καταστάσεις της 31.12.2010 συντάχθηκαν σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Αναφοράς και αποτυπώνουν µε την κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης την περιουσιακή διάρθρωση της
Εταιρείας κατά την ανωτέρω χρονική στιγµή, ενώ παράλληλα εµπεριέχουν τις καταστάσεις συνολικού
εισοδήµατος, ταµειακών ροών και µεταβολών ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο από 01.01.2010 έως 31.12.2010
µε αναλυτικές επεξηγήσεις επί των λογιστικών πολιτικών αλλά και των επί µέρους κονδυλίων.
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ΙΙΙ. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
Γενικά
Η Εταιρεία εκτίθεται στους παρακάτω κινδύνους από τη χρήση των χρηµατοοικονοµικών της µέσων:
•

Πιστωτικός κίνδυνος

•

Κίνδυνος ρευστότητας

•

Κίνδυνος συνθηκών αγοράς

•

∆ιαχείριση κεφαλαίων

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 ∆ιοίκηση 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 ∆ιοίκηση 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 χρηµατικά διαθέσιµα.
α)

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 3% του κύκλου εργασιών της Εταιρείας
προέρχονται από πωλήσεις σε ένα πελάτη εκτός Οµίλου Deutsche Telekom. 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 και
τιµολόγησης (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 ή
όταν η πιστοληπτική του ικανότητα δεν είναι ισχυρή . Η Εταιρεία έχει έσοδα από εταιρείες του Οµίλου
Deutsche Telekom σε ποσοστό περίπου 48% του κύκλου εργασιών της και κατά συνέπεια η έκθεση σε
κίνδυνο αυτών των απαιτήσεων είναι χαµηλός. Επίσης ένα ποσοστό της τάξεως του 42% αφορά κατά
κύριο λόγο µεγάλους διεθνείς τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, οι οποίοι παράλληλα είναι και προµηθευτές
της Εταιρείας λόγω ανταλλαγής τηλεφωνικής κίνησης και δεδοµένων, και για τους οποίους ο κίνδυνος
της αθέτησης των πληρωµών τους µειώνεται στο ελάχιστο.
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 ∆εδοµένων και παράλληλα και
προµηθευτές. Οι πελάτες και οι λοιπές απαιτήσεις περιλαµβάνουν µόνον πελάτες χονδρικής της
Εταιρείας.
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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.

β) Επενδύσεις
Η Εταιρεία περιορίζει την έκθεση της σε πιστωτικούς κινδύνους επενδύοντας µόνο σε βραχυπρόθεσµες
προθεσµιακές καταθέσεις οι οποίες λόγω του βραχυχρόνιου χαρακτήρα τους εκτίθενται ελάχιστα. Η
Εταιρεία δεν διακατέχει µετοχές εισηγµένες σε χρηµατιστηριακές αγορές.

γ) 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 της
κατάστασης χρηµατοοικονοµικής θέσης ήταν:
31 ∆εκεµβρίου
2010
2009
∆ιαθέσιµα προς πώληση
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού

906
59.136.143
11.167.921

Πελάτες
Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα

906
58.175.713
13.079.364

Η µέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο για τις εµπορικές απαιτήσεις κατά την ηµεροµηνία της
κατάστασης χρηµατοοικονοµικής θέσης ανά κατηγορίες πελατών ήταν:

Συνδεδεµένα µέρη
Πελάτες µε την ιδιότητα και του προµηθευτή
(εκκαθάριση µέσω συµψηφισµού απαίτησης υποχρέωσης)
Λοιποί πελάτες
Μείον: Πρόβλεψη για επισφαλείς πελάτες

Σηµείωση
1

31 ∆εκεµβρίου
2010
2009
39.709.755
28.210.700

2

15.439.007

19.533.484

3

12.811.415
(8.824.034)
59.136.143

14.176.704
(3.745.175)
58.175.713

1)

Οι συναλλαγές µε συνδεδεµένες επιχειρήσεις ανέρχονται στο 67% των συνολικών απαιτήσεων και
δεν εµπεριέχουν έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο. Η Εταιρεία θεωρεί ως συνδεδεµένα µέρη τις
εταιρείες του Οµίλου Deutsche Telekom.

2)

Αν στο παραπάνω ποσό λάβουµε υπόψη 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 Ευρώ 802.291

3)

Η Εταιρεία έχει απαίτηση ύψους Ευρώ 5εκ. κατά του πελάτη της VECTONE IRELAND Limited και
προχώρησε σε σχηµατισµό ισόποσης πρόβλεψης σε βάρος των αποτελεσµάτων της χρήσης.

δ) Ζηµίες αποµείωσης
Η ενηλικίωση µη αποµειωµένων υπολοίπων πελατών κατά την ηµεροµηνία της κατάστασης
χρηµατοοικονοµικής θέσης ήταν:
31 ∆εκεµβρίου
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2010
27.865.891
12.967.652
8.387.136
9.915.464
59.136.143

Μη λήξαντα και µη αποµειωµένα
Λήξαντα 0-30 ηµέρες µη αποµειωµένα
Λήξαντα 31-60 ηµέρες και µη αποµειωµένα
Λήξαντα 61+ ηµέρες και µη αποµειωµένα

2009
36.563.203
2.352.918
3.768.892
15.490.700
58.175.713

Η κίνηση της πρόβλεψης αποµείωσης πελατών κατά τη χρήση ήταν:

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου
Αναγνωρισµένη ζηµία αποµείωσης
∆ιαγραφές επισφαλών απαιτήσεων
Έσοδα από προβλέψεις επισφαλειών
Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου

31 ∆εκεµβρίου
2010
2009
(3.745.175)
(4.406.104)
(5.085.359)
(128.629)
6.500
789.558
(8.824.034)

(3.745.175)

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 αφορά συνδεδεµένα µέρη, ενώ το εναποµείναν ποσοστό
αφορά πελάτες που έχουν καλό ιστορικό πληρωµών προς την Εταιρεία.
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 ταµειακά 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.

•
Παρακάτω παρατίθενται τα υπόλοιπα των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων:
31 ∆εκεµβρίου
2010
Ποσά οφειλόµενα σε συνδεδεµένα µέρη

2009

68.422.200

62.435.862

13.261.770

11.016.073

4.285.447

10.772.967

85.969.417

84.224.902

Προµηθευτές µε την ιδιότητα και του πελάτη
(εκκαθάριση µέσω συµψηφισµού απαίτησης - υποχρέωσης)
Λοιποί προµηθευτές

Η ληκτότητα των υποχρεώσεων της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2010 είναι µικρότερη του ενός
έτους.

Κίνδυνος συνθηκών αγοράς
Ο κίνδυνος συνθηκών αγοράς συνίσταται στον κίνδυνο ταµειακών ροών που σχετίζονται µε τα
χρηµατοοικονοµικά µέσα λόγω αλλαγής στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες, τα επιτόκια και οι τιµές των
µετοχών. Ο σκοπός της διαχείρισης κινδύνου από τις συνθήκες της αγοράς είναι να ελέγχει την έκθεση
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της Εταιρείας στους κινδύνους αυτούς στο πλαίσιο αποδεκτών παραµέτρων, µε
βελτιστοποίηση των αποδόσεων.
α)

παράλληλη

Κίνδυνος επιτοκίων
Το µόνο στοιχείο που είναι έντοκο είναι οι τραπεζικές καταθέσεις όψεως και για την οποία η
διακύµανση έχει ελάχιστη επιρροή στα τραπεζικά διαθέσιµα της Εταιρείας.

β)

Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος δεν επηρεάζει ουσιαστικά τη λειτουργία της Εταιρείας δεδοµένου ότι
δεν υπάρχουν σηµαντικές συναλλαγές σε ξένο νόµισµα.

∆ιαχείριση κεφαλαίων
Η πολιτική του ∆ιοικητικού 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 ∆ιοικητικό Συµβούλιο επίσης παρακολουθεί
το επίπεδο των µερισµάτων στους µετόχους των ονοµαστικών µετοχών.

∆. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η OTEGLOBE έχοντας σαν βασική αποστολή να υποστηρίξει τα επιχειρηµατικά σχέδια του Οµίλου ΟΤΕ, στην
ευρύτερη περιοχή θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται ενεργά για την αύξηση των πωλήσεων από διεθνείς
τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και την µεγιστοποίηση της χρήσης των διεθνών καλωδιακών υποδοµών της.
Παράλληλα η Εταιρεία θα επιδιώξει την υλοποίηση συνεργιών που προκύπτουν από την συµµετοχή της
Deutsche Telekom στον Όµιλο ΟΤΕ, µε κύριο στόχο την αµοιβαία επωφελή χρήση των διεθνών δικτύων των
δύο Οµίλων.
Στα πλαίσια αυτά, στρατηγικές επιλογές της Εταιρείας είναι:
• ∆ιασφάλιση και διατήρηση του ηγετικού της ρόλου στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της Ν.Α.
Ευρώπης.
• Έµφαση στις υπηρεσίες διεθνούς τηλεφωνίας Hubbing βάσει των νέων NGN λειτουργικοτήτων του διεθνούς
δικτύου
• Εντονότερη δραστηριοποίηση στις αγορές της Μ. Ανατολής και Β. Αφρικής καθώς και στην προσπάθεια
προσέλκυσης διεθνούς Transit κίνησης για διασύνδεση στα τηλεπικοινωνιακά κέντρα της Ευρώπης µέσω της
Ελλάδας και των δικτυακών υποδοµών της Εταιρίας
•

Περαιτέρω συγκράτηση του λειτουργικού κόστους

Κατόπιν τούτων σας καλούµε κ.κ. Μέτοχοι όπως:
1. Εγκρίνετε την κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης και τις λοιπές οικονοµικές καταστάσεις της κλειοµένης
χρήσεως 01/01/2010 – 31/12/2010.
2. Απαλλάξετε τα µέλη του ∆.Σ. και τους ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τα
πεπραγµένα της χρήσεως 2010, 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 2010 και να καθορίσετε αυτές για το 2011.
4. ∆ιορίσετε Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές για την τρέχουσα χρήση 2011.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ∆ΡΕΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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