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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

TOY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΤΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 6ΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ THΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 
 
Κύριοι Μέτοχοι 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 43α  παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του 
ΠΔ 409/86, υποβάλλουμε στη Γενική Συνέλευση την παρούσα έκθεση για τα πεπραγμένα, τις δραστηριότητες και 
τις αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την 6η εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2006 και 
παρακαλούμε για την έγκρισή τους. 
 
Α .  Γενικά  
 
Η ΟΤΕGlobe, αμιγώς θυγατρική εταιρεία του ΟΤΕ Α.Ε. με την επωνυμία «ΟΤΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε», 
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 
ΟΤΕGlobe 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 Διεθνή 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 Διεθνούς Δικτύου MPLS/IP σε 
μεγάλους εταιρικούς πελάτες και παρόχους στην περιοχή των Βαλκανίων και της ΝΑ Ευρώπης.    
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Β. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
Ι. Δραστηριότητες Χρήσης 2006  
 
To 2006 μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία επιτυχής χρονιά για την ΟΤΕGlobe σε εμπορικό επίπεδο τόσο στον 
τομέα των υπηρεσιών δεδομένων (I.P. data & SDH χωρητικότητες) όσο και στον τομέα των υπηρεσιών φωνής. 
 
Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τις υπηρεσίες δεδομένων, τα έσοδα του 2006 σημείωσαν αύξηση της τάξης του 
+5,7% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά παρά την συνεχιζόμενη ραγδαία πτώση τιμών μονάδας (της τάξης 
του 25-30% ανά έτος) και παρά τις δυσχέρειες / καθυστερήσεις που σημειώθηκαν στην υλοποίηση μιας σειράς 
από έργα.  
 
Όσον αφορά τις υπηρεσίες φωνής το 2006 αποτέλεσε μια πολύ καλή χρονιά. 
Παρά την συνεχιζόμενη έντονη πτώση τιμών μονάδας (περίπου κατά 20% ανά έτος), η ΟΤΕGlobe κατάφερε να 
διακρατήσει τα έσοδα χονδρικής, δημιουργώντας έσοδο για τον Ο.Τ.Ε. της τάξης των € 150 Εκ. (διασύνδεση με 
135 διεθνείς φορείς).  
Αξίζει δε να σημειωθεί ότι ειδικά το τμήμα υπηρεσιών φωνής over MPLS, που κατά αποκλειστικότητα 
διαχειρίζεται η OteGlobe, σημείωσε εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του +50,8% (€ 41.8εκ το 2006 με € 27.7εκ € 
το 2005). 
 
Επιπλέον κατά το 2006 η ΟΤΕGlobe ανέλαβε νέες δραστηριότητες, μεταξύ άλλων: 

• Tην ανάληψη του έργου και των αρμοδιοτήτων των Διεθνών Λειτουργιών συμπεριλαμβανομένης της 
διαχείρισης των Διεθνών Τηλεφωνικών Κέντρων του ΟΤΕ, καθώς και της διαχείρισης των διεθνών 
συμβάσεων και διεθνών καλωδιακών συστημάτων ιδιοκτησίας ΟΤΕ.  

• Το σχεδιασμό του Διαβαλκανικού Δικτύου ως νέα διεθνής υποδομή του Ομίλου για τη σύνδεση των 
Βαλκανίων με τη Δ. Ευρώπη και προκήρυξη του διαγωνισμού σκοτεινής ίνας στα Βαλκάνια (Βουλγαρία-
Ρουμανία). Το Διαβαλκανικό Δίκτυο θα αποτελέσει εναλλακτική γεωγραφική όδευση του GWEN 
(Ελλάδα, Ιταλία, Δυτική Ευρώπη) και θα καλύψει τις αυξημένες ανάγκες της ευρυζωνικότητας. 

• Την αναβάθμιση κατά 40% της χωρητικότητας κορμού του Διεθνούς Δικτύου MPLS/IP (MSP) στα 16 
Gbps, κυρίως για την εξυπηρέτηση των αυξημένων αναγκών της Ελληνικής αγοράς λόγω της ανάπτυξης 
της ευρυζωνικότητας. 

• Τον σχεδιασμό και υλοποίηση διασύνδεσης  διεθνών δικτύων ΝΝΙ με την Telefonica και ενίσχυση της 
παρουσίας μας στα παγκόσμια Internet Exchanges (IXs) διπλασιάζοντας σχεδόν τη χωρητικότητα 
διασύνδεσης από 4 GBPs σε 7 GBPs. 

 
Τέλος κατά την χρήση του 2006 εγκρίθηκε η κατατεθείσα Πολιτική Ασφάλειας Δικτύου από την ΑΔΑΕ. 
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ΙΙ.  Μεταβολές στη Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 
 

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

   01/01/2006 έως 
06/04/2006 

07/04/2006 έως 
12/04/2006 

13/04/2006 έως 
31/12/2006 

Πρόεδρος Τσαμάζ Μιχαήλ  Τσαμάζ Μιχαήλ Τσαμάζ Μιχαήλ 
Αντιπρόεδρος Σπανουδάκη 

Χριστίνη  
Σπανουδάκη Χριστίνη Σπανουδάκη Χριστίνη 

Διευθύνων 
Σύμβουλος 

Αγγέλογλου 
Αναστάσιος  

Τσαμάζ Μιχαήλ Τσαμάζ Μιχαήλ 

Μέλος Φρούζης 
Κωνσταντίνος 

Φρούζης 
Κωνσταντίνος 

Φρούζης 
Κωνσταντίνος 

Μέλος  Αγγέλογλου 
Αναστάσιος 

Κοτσιμπός Ζαχαρίας 

Μέλος Κατσαούνης 
Χρήστος 

Κατσαούνης Χρήστος Κατσαούνης Χρήστος 

 
Γ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  
 
Ι. ΠΕΡΙΛΗΨΗ- ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ  
 
H OTEGlobe με την επιτυχημένη εμπορική πολιτική που ακολούθησε το 2006 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 ΔΕΙΚΤΕΣ  
        (Σε χιλιάδες Ευρώ) 

          2006             2005           Δ % 
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  162 960 134 680 21% 
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 9 520 8 285 15% 
ΦΟΡΟΙ 2 841 2 850  

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ 6 680 5 435 23% 
ΒΑΣΙΚΑ ΚΕΡΔΗ  ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 
(earnings per share) 22.27 18.12 23% 

 
H σημαντική αύξηση των πωλήσεων κατά 21% και η ταυτόχρονη σταθεροποίηση της κερδοφορία της Εταιρείας 
είχε σαν αποτέλεσμα να αυξηθούν τα βασικά κέρδη ανά μετοχή σε ποσοστό 23 % σε σχέση με την προηγούμενη 
χρήση, αποδεικνύοντας τη σημαντική υπεραξία που δημιουργεί η ΟΤΕGlobe για τους μετόχους της.    
 
ΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
 
Οι οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2006 συντάχθηκαν σύμφωνα με τις αρχές των Διεθνών 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 
Διάρθρωση των Ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο από 01.01.2006 έως 31.12.2006 με  αναλυτικές επεξηγήσεις 
επί των λογιστικών αρχών αλλά και των επί μέρους κονδυλίων. 
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Δ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ    
 
Η OTEGlobe έχοντας σαν βασική αποστολή να υποστηρίξει τα επιχειρηματικά σχέδια του Ομίλου ΟΤΕ,  θα 
συνεχίσει να  δραστηριοποιείται ενεργά για την αύξηση των πωλήσεων από διεθνείς τηλεπικοινωνιακές 
υπηρεσίες καθώς και για την γενικότερη βελτιστοποίηση των διεθνών λειτουργιών την διαχείριση των οποίων 
ανέλαβε από τον ΟΤΕ. 
Στόχος της ΟΤΕGlobe είναι να αυξήσει τα μερίδια αγοράς που προέρχονται εκτός ομίλου (εναλλακτικούς, 
κινητούς και Διεθνείς παρόχους) δημιουργώντας νέα έσοδα για τον όμιλο ΟΤΕ. 
 
Οι στρατηγικές επιδιώξεις της OTEGlobe για την τριετία 2007 – 2009 είναι: 
 

• Περαιτέρω διείσδυση στην αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης καθώς και ανάδειξη ευκαιριών από 
τις αγορές της Μέσης Ανατολής 

• Διεύρυνση του τζίρου από την αγορά διεθνών υπηρεσιών για εταιρικούς πελάτες 
• Προώθηση νέων υπηρεσιών και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας 
• Διεύρυνση στρατηγικών συνεργασιών και διερεύνηση της συμμετοχής σε αναπτυξιακά έργα 

υποδομών της ευρύτερης περιοχής 
 
Η επίτευξη των παραπάνω στόχων θα επιφέρει στον όμιλο ΟΤΕ επιπλέον έσοδα γύρω στα € 150εκ με EBITDA 
της τάξεως του 32% επί των πωλήσεων.  
 
Ειδικότερα, τα κύρια χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος της αγοράς για το επόμενο έτος αναμένονται να είναι: 
 
α) Υπηρεσίες Δεδομένων: σημαντική αύξηση ζήτησης λόγω της αναμενόμενης ταχείας ανάπτυξης της 

διείσδυσης της ευρυζωνικότητας. Παράλληλα όμως αναμένεται συνέχιση της έντονης πτώσης τιμών και 
διεύρυνση του ανταγωνισμού.  

 
β) Υπηρεσίες Φωνής: σταθεροποίηση των εσόδων μέσω της εξισορρόπησης της αρνητικής τάσης τιμών με την 

περαιτέρω εστίαση στα αυξανόμενα segments του VOIP και της κινητής τηλεφωνίας. 
 
Κατόπιν τούτων σας καλούμε κ.κ. Μέτοχοι όπως: 
 
1.    Εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τις λοιπές οικονομικές καταστάσεις της κλειομένης χρήσης 01/01/2006 –           
       31/12/06. 
2.    Απαλλάξετε τα μέλη του Δ.Σ, και τους ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης    
       για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2006, σύμφωνα με το Νόμο, αλλά και το Καταστατικό της Εταιρείας.. 
3.    Εγκρίνετε τις καταβληθείσες αποζημιώσεις, αμοιβές και δαπάνες στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,   
       τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για το 2006 και να καθορίσετε αυτές για το 2007. 
4.    Διορίσετε ορκωτούς ελεγκτές για την τρέχουσα χρήση 2007. 
 
 
 

Μ. ΤΣΑΜΑΖ 
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
(ποσά σε ευρώ) 

Κέρδη ανά μετοχή εκφρασμένα σε Ευρώ  

  
    

Βασικά και προσαρμοσμένα 12   22.27   18.12  
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 έως 26 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
Οι οικονομικές καταστάσεις που παρατίθενται στις σελίδες από 8 έως 34 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό 
Συμβούλιο στις 2 Μαρτίου 2007 και υπογράφονται εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου από τους κατωτέρω:  
 
 
 
 

 Σημειώσεις 2006 2005 
Κύκλος εργασιών    
Εσοδα υπηρεσιών δεδομένων και διεθνούς τηλεφωνίας        122 054 351      102 686 579 
Εσοδα από προμήθειες          40 906 091        31 993 669 
Σύνολο κύκλου εργασιών       162 960 442      134 680 248 
Kόστος παροχής από διεθνείς τηλεπ/κούς παρόχους      (139 630 098)   (116 091 625) 
Μεικτό κέρδος          23 330 344        18 588 623 

    
Λοιπά έσοδα 7             1 841 928          1 411 936 
Αποδοχές προσωπικού 8             (8 721 506)          (6 455 586) 
Αποσβέσεις          (1 008 961)            (973 816) 
Λοιπά έξοδα 9             (6 070 559)          (4 258 647) 

    

Λειτουργικά κέρδη             9 371 246          8 312 510 
    

Χρηματοοικονομικά έσοδα  10                200 823                55 092 
Χρηματοοικονομικά έξοδα 10                 (51 673)             (82 457) 
Κέρδη προ φόρων            9 520 396          8 285 145 
Φόρος εισοδήματος 11           (2 840 504)        (2 850 061) 
Καθαρά κέρδη χρήσης            6 679 892          5 435 084 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
(ποσά σε ευρώ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 έως και 26 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
 

 Σημειώσεις 2006 2005 
Ενεργητικό    
  
Ενσώματα πάγια 13               7 098 022             7 604 842  

Άυλα πάγια 14                   196 511                     3 484  

Eπενδύσεις διαθέσιμα προς πώληση 15                   662 982                 662 982  

Αναβαλλόμενος φόρος 16               1 406 274                 479 643  

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 17               1 098 388                 229 600  
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού             10 462 177             8 980 551  
       
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις  18             59 597 074           49 665 648  
Χρηματικά διαθέσιμα 19               7 547 819             5 671 536  
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού             67 144 893           55 337 184  
Σύνολο ενεργητικού             77 607 070           64 317 735  

       

ΠΑΘΗΤΙΚΟ     

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ      
       
Μετοχικό κεφάλαιο 20                   879 000                 879 000  
Αποθεματικά 21                   752 979                 462 178  
Υπόλοιπο κερδών εις νέο             14 369 832           10 480 740  
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων αποδιδόμενα 
στους μετόχους της εταιρείας             16 001 811           11 821 918  

       
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      
       
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού 
λόγω εξόδου από την υπηρεσία 22                   405 694                 355 369  
Αναβαλλόμενος φόρος 16   -   1 697   
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων  405 694 357 066 

      
 

 

Προμηθευτές 23             36 428 095           42 184 911  
Φόρος εισοδήματος              1 909 414             1 406 536  
Εσοδα επόμενης χρήσης              4 430 414                              -  
Λοιπές υποχρεώσεις 24             18 431 642             8 547 304  
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων            61 199 565           52 138 751  
Σύνολο υποχρεώσεων            61 605 259           52 495 817  
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και 
Υποχρεώσεων            77 607 070           64 317 735  
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

(ποσά σε ευρώ)  2006 2005 

Κέρδη Χρήσεως              6 679 892                5 435 084 

Προσαρμογές για:    

Φόρο εισοδήματος              2 840 504                2 850 061 

Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων             1 008 961                   973 816 

Κέρδη από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων (δείτε παρακάτω)                         (22)                        (734) 

Έσοδα τόκων                  (70 242)                   (55 092) 

Έξοδα τόκων                    51 673                     35 940 

Λοιπά                               -                      (7 427) 

  

Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης    

(Μείωση) / Αύξηση απαιτήσεων             (9 931 427)            31 296 126 

(Αύξηση) / Μείωση προμηθευτών             (3 922 414)           (44 227 870) 

Αύξηση προβλέψεων και λοιπών υποχρεώσεων            14 307 724                3 330 898 

Αύξηση υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης                   50 325                   109 095 

Αύξηση λοιπών περιουσιακών στοιχείων                (868 788)                     (1 787) 

Καταβληθής Φόρος Εισοδήματος             (3 258 923)             (2 438 022) 

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες             6 887 263              (2 699 912) 

  

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες    

Αγορές ενσώματων παγίων                (695 811)                (201 252) 

Πωλήσεις ενσώματων παγίων                         665                       3 711 

Τόκοι που εισπράχθηκαν                    70 242                     55 092 

Τόκοι που πληρώθηκαν                  (51 673)                   (35 940) 

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες               (676 577)                (178 389) 

  

Τάμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες    

Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους             (2 500 000)             (2 500 000) 

Καθαρές τάμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες            (2 500 000)             (2 500 000) 

   

Καθαρή μείωση στα χρηματικά διαθέσιμα              3 710 686              (5 378 301) 

Χρηματικά διαθέσιμα κατά την 1 Ιανουαρίου              3 107 696                8 485 997 

Χρηματικά διαθέσιμα κατά την 31 Δεκεμβρίου (σημείωση 19) 6 818 382               3 107 696 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 έως 26 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.  
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Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 έως 26 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.  
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
(ποσά σε ευρώ)     

 Μετοχικό 
κεφάλαιο Αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέον Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005        879 000             462 178           7 545 654                   8 886 832 

Καθαρό κέρδος χρήσεως                     -            5 435 084                   5 435 084 

Μέρισμα χρήσεως 2004                     -                          -          (2 500 000)                 (2 500 000) 

Λοιπές προσαρμογές                             2                                   2 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005        879 000             462 178         10 480 740                 11 821 918 

     

Καθαρό κέρδος χρήσεως                     -                          -           6 679 892                   6 679 892 

Μεταφορά αποθεματικών              290 801             (290 801)                                   - 

Μέρισμα χρήσεως 2005                     -                          -          (2 500 000)                 (2 500 000) 

Λοιπές Προσαρμογές   1 1 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2006        879 000             752 979         14 369 832                 16 001 811 
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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 Eταιρεία είναι αμιγώς θυγατρική Εταιρεία του "Ομίλου ΟΤΕ" με την επωνυμία "ΟΤΕ 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε." και με το διακριτικό τίτλο ΟΤΕGlobe. 
 
H Eταιρεία  δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και σε διάφορες χώρες του εξωτερικού.  Η Εταιρεία εδρεύει στην 
Ελλάδα, Νομό Αττικής, στο Δήμο Αμαρούσιο, Λεωφόρος Κηφισίας 217Α. 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 2 Μαρτίου 2006. 
 
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 Ισοτιμία λειτουργική και 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 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. 
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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. 
 
Η πλειοψηφία των συναλλαγών της εταιρείας είναι σε Ευρώ. 
 
3.2 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
  
Τα ενσώματα πάγια απεικονίζονται στο κόστος κτήσης μειωμένα με τις συσσωρεμένες 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. 
 
Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται.  Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με 
τη σταθερή μέθοδο στη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους ως εξής: 
 
- Κτίρια                            12 έτη    
- Μηχανήματα και Τεχνικές Εγκαταστάσεις  5 και 14.3 έτη    
- Έπιπλα και σκεύη                               5 έτη 
- Λογισμικό                            3.3 έτη    
    
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων 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 ζημιές στα αποτελέσματα χρήσεως.   
 
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 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 ζηµιές αποµείωσής τους. 
 
Όλες οι άλλες μισθώσεις είναι λειτουργικές μισθώσεις και εκτός από τις επενδύσεις σε ακίνητα, τα μισθωμένα 
περιουσιακά στοιχεία δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό της Εταιρείας. 
 
Η εταιρεία υιοθέτησε την ερμηνεία 4 (IFRIC 4) προσδιορίζοντας εάν μία συμφωνία εμπεριέχει μία μίσθωση, η 
οποία είναι υποχρεωτική για τις χρήσεις που αρχίζουν κατά την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2006, στις οικονομικές 
καταστάσεις του 2005. 
 
3.5 Χρηματοοικονομικά – περουσιακά στοιχεία 
 
Η Εταιρεία ταξινομεί τα χρηματοοικονομικά – περουσιακά στοιχεία στις ακόλουθες κατηγορίες: (α)
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους με μεταβολές στα αποτελέσματα 
(β) Επενδύσεις διακρατούμενες ως τη λήξη (γ) Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. 
Η Διοίκηση προσδιορίζει την ταξινόμηση κατά την απόκτησή τους. 
 
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) 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. Τα παράγωγα ταξινομούνται ως κατεχόμενα για εμπορία. 

   
(β) 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. 

 
(γ) 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 
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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 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. 
 
3.6 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. 
 
3.7 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.    
 
3.8 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 των ιδίων κεφαλαίων. 
 
3.9 Φόρος εισοδήματος 
 
Η επιβάρυνση της χρήσης με φόρο εισοδήματος αποτελείται από τον τρέχοντα φόρο και τους αναβαλλόμενους 
φόρους. 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 ισχύοντων 
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.  
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3.10 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. 
 
3.11 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.  ∆εν αναγνωρίζονται 
προβλέψεις για µελλοντικές ζηµιες. Ενδεχόµενες απαιτήσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται. 
   
 
3.12 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).  
 
3.13 Συνδεδεμένα μέρη 
 
Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα με συνδεδεμένα μέρη αναφέρονται ξεχωριστά στις οικονομικές καταστάσεις 
βάσει των ΔΠΧΠ.  Αυτά τα συνδεδεμένα μέρη αφορούν τις εταιρείες του ομίλου ΟΤΕ και τα μέλη της διοίκησης 
της Εταιρείας. 
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3.14 Κέρδη ανά Μετοχή 
 
Τα βασικά και τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη με το μέσο 
σταθμικό αριθμό μετοχών κάθε χρήσης.  
 
4. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 
 
Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 
 
Η Εταιρεία, 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 Διεύθυνση, η οποία λειτουργεί με συγκεκριμένους 
κανόνες που έχουν εγκριθεί από τη Διοίκηση.   
 
(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.   
 
5. Νέα πρότυπα 
 
Τα ακόλουθα πρότυπα και ερμηνευτικές οδηγίες που εκδόθηκαν αλλά δεν ισχύουν για την 31 Δεκεμβρίου 2006 
δεν έχουν εφαρμοσθεί για αυτές τις οικονομικές καταστάσεις: 
α) ΔΠΧΠ 7: Γνωστοποιήσεις χρηματοοικονομικών μέσων 
β) ΔΠΧΠ 8: Αναφορά ανά τομέα 
γ) ΔΔΠΧΠ 7: Υπερπληθωριστική οικονομία 
δ) ΔΔΠΧΠ 8: Πληρωμή με βάση μετοχές 
ε) ΔΔΠΧΠ 9: Επανεκτίμηση  ενσωματωμένου παραγώγου 
στ) ΔΔΠΧΠ 10: Απομείωση και ενδιάμεσες καταστάσεις  
ζ) ΔΔΠΧΠ 11: Ίδιες μετοχές  
η) ΔΔΠΧΠ 12: Συμφωνία παροχής υπηρεσιών 
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6. Προσδιορισμός των εύλογων αξιών 
 
Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που διαπραγματεύονται σε ενεργές 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 ενεργές 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)  2006 2005 
    

Κέρδη από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων                           -               734  

Εσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους    1 548 820    1 409 465  

Λοιπά       293 108            1 737  

Σύνολο    1 841 928    1 411 936  
    
   
8. Αποδοχές προσωπικού   
(ποσά σε ευρώ)  2006 2005 

Μισθοί και ημερομίσθια          6 185 727    4 787 830  

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης          1 678 411    1 551 718  
Αποζημιώσεις  αποχώρησης              782 862            8 225  

Έξοδα/Έσοδα επιμόρφωσης προσωπικού                 2 425          (3 637) 

Έξοδα από πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού              50 325       109 094  

Λοιπά έξοδα               21 756            2 356  

Σύνολο          8 721 506    6 455 586  
   
Ο μέσος αριθμός προσωπικού του 2006 ήταν 113 ενώ για το 2005 ήταν 116 
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9. Λοιπά έξοδα   
(ποσά σε ευρώ)  2006 2005 

Έξοδα επιδιόρθωσης και συντήρησης             108 464       115 494  

Μισθώματα βάσει λειτουργικών μισθώσεων             831 748    1 018 283  

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις          2 156 195                    -  

Αμοιβές και προμήθειες τρίτων          1 528 569    1 361 902  

Εξοδα από φόρους - Τέλη             119 532         94 012  

Εξοδα φωτισμού, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών & μεταφορών            297 553       263 052  

Εξοδα Ταξιδίων             330 868       368 403  

Εξοδα προβολής, διαφήμισης, εκθέσεων & επιδείξεων            279,416       344 997  

Εξοδα γραφικής ύλης και αναλωσίμων               49 913         44 488  

Εξοδα συμμετοχής σε διαγωνισμούς                 5 077       256 157  

Λοιπά              363 224       391 859  

Σύνολο          6 070 559    4 258 647  
 
10. Χρηματοοικονομικά εσοδά / (έξοδα) – καθαρά  
(ποσά σε ευρώ)  2006 2005 
    

Έσοδα Τόκων               70 242         55 092  

Τραπεζικά έξοδα              (51 673)        (35 940) 

Καθαρά κέρδη/ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές             130 581        (46 517) 

Σύνολο             149 150        (27 365) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
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: 
 

                2006                   2005 

Κέρδη προ φόρων  9 520 396
 

8 285 145 

Με βάση ισχύοντες συντελεστές 29.0% 2 760 915 32.0% 2 651 246 
Δαπάνες που δεν εκπίπτουν 0.4% 38 883 1.5% 121 364 
Άλλες Δαπάνες 0.8% 77 548 1.0% 85 701 

Λοιπά -0.4% (36 842) -0.1% (8 250) 
 31.1% 2 840 504 34.4% 2 850 061 

 
Βάσει του Ν.3296/2004, ο συντελεστής φορολόγησης κερδών κατά την 31/12/05 ήταν 32%, 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 

11. Φόροι    

(ποσά σε ευρώ)  2006 2005 
    

Φόρος χρήσης  3 768 832 2 858 311 

Αναβαλλόμενος φόρος (σημ. 16)       (928 328)           (8 250) 

Σύνολο  2 840 504 2 850 061 
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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 2006. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Ενσώματα πάγια στοιχεία     
(ποσά σε ευρώ)     

 
Κτίρια 

Μηχανήματα και 
Τεχνικές 

Εγκαταστάσεις 

Επιπλα και 
σκεύη Σύνολο 

Κόστος κτήσης:         

Κατά την 1 Ιανουαρίου 2006 436 863 9 376 708 926 976 10 740 547 

Προσθήκες 5 845 106 461 276 205 388 511 

Εκποιήσεις                    - 
  

(665)                     -                 (665) 

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006 442 708 9 482 504 1 203 181 11 128 393 

   

Συσσωρευμένες αποσβέσεις:         

Κατά την 1 Ιανουαρίου 2006 6 345 2 482 685 646 675 3 135 705 

Αποσβέσεις χρήσης 36 133 717 152 141 403 894 688 

Εκποιήσεις                    - 
  

(22)                     -                   (22) 

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006 42 478 3 199 815 788 078 4 030 371 

     

Αναπόσβεστες αξίες:     

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006 400 230 6 282 689 415 103 7 098 022 

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2005 430 518 6 894 023 280 301 7 604 842 

     

Επί των παγίων στοιχείων δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη.   
 
 

12. Κέρδη ανά μετοχή  
(ποσά σε ευρώ)   
 2006 2005 

Βασικά και προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (€ ανά μετοχή)   

Καθαρά Κέρδη Χρήσης 6 679 892  5 435 084   

Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών 300 000  300 000   
Βασικά και προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή 22.27  18.12   
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14. Άυλα στοιχεία ενεργητικού  
(ποσά σε ευρώ)  

 Λογισμικό 

Κόστος κτήσης:  

Κατά την 1 Ιανουαρίου 2006 451 620 

Προσθήκες 307 300 

Εκποιήσεις 0 

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006 758 920 

  

Συσσωρευμένες αποσβέσεις:   

Κατά την 1 Ιανουαρίου 2006 448 136 

Αποσβέσεις χρήσης 114 273 

Εκποιήσεις - 

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006 562 409 
  
Αναπόσβεστες αξίες:  

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006 196 511 

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2005 3 484 
 
15. Eπενδύσεις διαθέσιμα προς πώληση 
Τα διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία περιλαμβάνουν τα κατωτέρω: 
    

Μη εισηγμένοι τίτλοι % Συμμετοχής 2006 2005 

    

OTEnet Telecommunications Ltd 15% 662 677   662 677  

OTESAT-Maritel 0.01% 305   305  
  662 982   662 982  

 
Από την χρήση του 2004 η Εταιρεία συμμετέχει στην ΟΤΕnet Telecommunications Ltd, θυγατρική 
εταιρεία του ομίλου ΟΤΕ.  Οι επενδύσεις παρουσιάζονται στην αξία κτήσης διότι οι εταιρείες δεν είναι 
εισηγμένες. 



 22

 
16. Αναβαλλόμενος φόρος   
(ποσά σε ευρώ)  

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις:  

 
Αποζημίωση 
Προσωπικού Επισφάλειες 

Βοnus στο 
Προσωπικό Λοιπά Σύνολο 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006              88 842             390 801                          - 
   

(1 697)                  477 946 

Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων              12 582             539 049             375 000 

   
1 697                   928 328 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2006            101 424             929 850             375 000 
   

-                1 406 274 

      

 
Αποζημίωση 
Προσωπικού Επισφάλειες 

Βοnus στο 
Προσωπικό Λοιπά  Σύνολο 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005               61 569             390 801               19 023                   471 393 

Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων              27 273                          -              (19 023)                       8 250 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005               88 842             390 801                          - 
   

-                   479 643 

      
Αναβαλλόμενες φορολογικές 
υποχρεώσεις:      

   
Συναλλαγμα- 

τικές 
Διαφορές Σύνολο 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 
   

(1 697)                  (1 697) 

Πίστωση / (χρέωση) στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων 

   
1 697                       1 697 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2006 
   

-  
  

- 

  

    

Συναλλαγμα- 
τικές 

Διαφορές Σύνολο 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005 
   

(1 697)                 (1 697) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005 
   

(1 697)                  (1 697) 
 

17. Λοιπά περιουσιακά στοιχεία   
 2006 2005 

   

Εγγυήσεις σε προμηθευτές  113 961 113 261 

Εγγυήσεις για μισθώματα κτιρίου 94 440 94 440 

Εγγυήσεις για μισθώματα αυτοκινήτων 21 404 20 845 

Εγγυήσεις για ΔΕΗ 1 054 1 054 

Έξοδα Επόμενων Χρήσεων 867 529 - 

Σύνολο 1 098 388 229 600 
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18. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις    

(ποσά σε ευρώ)   
 2006 2005 
Πελάτες 63 372 033 51 394 491 

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης (3 915 918) (1 759 723) 

Τελικές εμπορικές απαιτήσεις 59 456 115 49 634 768 

Λοιπές Απαιτήσεις 140 959 30 880 

Σύνολο 59 597 074 49 665 648 

  
Η κίνηση της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις, έχει ως εξής:    

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου (1 759 723) (1 759 723) 

Προσθήκη χρήσης (2 156 195) - 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου (3 915 918) (1 759 723) 
 

19. Χρηματικά διαθέσιμα  
(ποσά σε ευρώ)   

 2006 2005 

Διαθέσιμα στο ταμείο και σε τράπεζες 6 818 382 3 107 696 

Λογ/σμός οψεως - διαχείρηση διεθνούς τηλεφωνικής κίνησης ΟΤΕ 729 437 2 563 840 

Σύνολο 7 547 819 5 671 536 
 

Ο λογ/σμός Όψεως ύψους € 729χιλ 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 2,50% και 1,75% αντίστοιχα. 
 

20. Μετοχικό κεφάλαιο 
 
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006 το μετοχικό κεφάλαιο αποτελείται από 300 000 κοινές μετοχές (2005: 300 000) με 
ονομαστική αξία € 2,93. 
 

21. Αποθεματικά    

(ποσά σε ευρώ) 2006 2005 

 Τακτικό αποθεματικο  583 801 293 000 

 Ειδικά αποθεματικά  1 410 1 410 

 Αφορολόγητα αποθεματικά  167 768 167 768 

 Σύνολο  752 979 462 178 
 

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 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 εταιρεία είχε ήδη καλύψει την 
υποχρέωση αυτή για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού την 31 Δεκεμβρίου 2005. 
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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. 
 
Μερίσματα: τα μερίσματα που πληρώθηκαν το 2006 ήταν € 2.500.000  
 
22. Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία   

(ποσά σε ευρώ) 2006 2005 

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

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 813 252 103 789 

Χρηματοοικονομικό κόστος 17 923 13 019 

Αναγνώριση αναλογιστικής ζημίας 2 013 511 

Σύνολο περιλαμβανόμενο στις αποδοχές προσωπικού  833 188 117 319 

  

Μεταβολή της υποχρέωσης στον ισολογισμό:   

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  355 369 246 275 

Σύνολο χρέωσης στα αποτελέσματα 833 188 117 319 

Πληρωθείσες αποζημιώσεις (782 863) (8 225) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 405 694 355 369 

   

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

Προεξοφλητικό επιτόκιο 4.20% 4.00% 

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 7.00% 4.50% 

Μέσος όρος ζωής μελλοντικής απασχόλησης (σε έτη) 24.31 23.8 
 
23. Προμηθευτές  
(ποσά σε ευρώ)   

 2006 2005 

Προμηθευτές 35 612 054 39 433 381 

Υποχρεώσεις στο προσωπικό 5 886 3 417 

Προκαταβολές πελατών 86 078 185 330 

Ποσά οφειλόμενα σε συνδεδεμένα μέρη (σημ. 25) 724 077 2 562 783 

Σύνολο 36 428 095 42 184 911 
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24. Λοιπές υποχρεώσεις  
(ποσά σε ευρώ)   

 2006 2005 
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 314 870 313 443 

Έξοδα Χρήσης Δεδουλευμένα 16 379 339 6 347 806 

Λοιποί Φόροι και τέλη 1 736 492 1 109 114 
Λοιπά 941 776 941 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2006 
   

18 431 642 8 547 304 
 
25. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη  
(ποσά σε ευρώ)   

 2006 2005 

i) Πωλήσεις και αγορές αγαθών και υπηρεσιών   

Πωλήσεις υπηρεσιών:   

Προς μητρική 94 965 619   76 080 888  

Προς υπόλοιπα συνδεδεμένα μέρη 17 963 381   14 393 648  

 112 929 000   90 474 536  

Αγορές υπηρεσιών:   

Από μητρική 69 978 030   60 084 629  

Από υπόλοιπα συνδεδεμένα μέρη 30 786 417   19 469 058  

 100 764 447   79 553 687  

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

ii) Παροχές προς τη Διοίκηση   

Μισθοί και άλλες βραχυπρόθεσμες εργασιακές παροχές 967 152   963 028  

Άλλες μακροπρόθεσμες παροχές 228 189   203 064  

 1 195 341   1 166 092  

iii) Υπόλοιπα τέλους χρήσης που προέρχονται από πωλήσεις-αγορές αγαθών/υπηρεσιών 

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη:    

Από μητρική 27 327 428   27 567 376  

Από υπόλοιπα συνδεδεμένα μέρη 6 853 697   4 152 276  

 34 181 125   31 719 652  

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη:    

Προς μητρική 10 444 791   23 979 884  

Προς υπόλοιπα συνδεδεμένα μέρη 15 199 134   5 116 352  

 25 643 925   29 096 236  
 
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. Κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις 
   
Κατά την ημερομηνία σύνταξης του Ισολογισμού, δεν υπάρχουν σημαντικές κεφαλαιουχικές δαπάνες που έχουν 
αναληφθεί και δεν έχουν εκτελεσθεί. 
 
27. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις / απαιτήσεις   
 
Παρέχετε πληροφορίες για ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
 
α) Νομικά θέματα 
Δεν υπάρχουν νομικά θέματα   
 
α) 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 2006, με συνέπεια να μην έχουν καταστεί 
οριστικές.  Η έκβαση των φορολογικών ελέγχων δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο. 
 
28. Λειτουργικές Μισθώσεις 
   
Οι υποχρεώσεις της εταιρείας από μισθώματα αφορούν κατά κύριο λόγω το κτίριο όπου στεγάζεται καθώς και 
μισθώματα οχημάτων για το προσωπικό της. Τα ελάχιστα μελλοντικά μισθώματα για τις λειτουργικές αυτές 
μισθώσεις είναι: 
 
Μισθώματα Κτιρίου 
Έως 1 έτος    453 006 
Από 1 έως 5 έτη 2 010 445 
Από 5 και πάνω 2 457 660 
Σύνολο 4 921 111 
 
Μισθώματα Αυτοκινήτων 
Έως 1 έτος    149 771 
Από 1 έως 5 έτη      96 785 
Από 5 και πάνω           -      .             
Σύνολο    246 556 
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