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  ΟΤΕ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.  
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 

(ποσά σε Ευρώ)     

 Σηµειώσεις 
01.01-

31.12.2008  
01.01-

31.12.2007 

Κύκλος εργασιών     

Έσοδα υπηρεσιών δεδοµένων και διεθνούς τηλεφωνίας  
      

170.597.332   
      

142.660.104  

Έσοδα από προµήθειες  
          

7.553.667   
        

22.400.798  

Σύνολο κύκλου εργασιών  
    

178.150.999   
    

165.060.902  

Χρεώσεις από διεθνείς τηλεπ/κούς παρόχους 
     

(143.503.397)  
     

(136.817.480) 

Μικτό κέρδος  
      

34.647.602   
      

28.243.422  

     

Λοιπά έσοδα 7 
          

3.397.182   
          

2.506.879  

Έξοδα προσωπικού 8 
      

(10.834.612)  
        

(8.680.894) 

Αποσβέσεις 13, 14 
      

(16.942.788)  
      

(12.852.104) 

Λοιπά έξοδα 9 
        

(6.947.022)  
        

(8.066.995) 
     

Λειτουργικά κέρδη  προ πρόσθετων αποσβέσεων 
        

3.320.362   
        

1.150.308  

Πρόσθετες αποσβέσεις λόγω προσαρµογής ωφέλιµης 
ζωής 13 

      
(33.677.209)  

      
-  

Λειτουργικές (ζηµίες)/κέρδη   
    

(30.356.847)  
        

1.150.308  

     

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα  10 
          

1.121.475   
            

761.148  

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 11 
             

(50.238)  
           

(110.700) 

Συναλλαγµατικές διαφορές  
           

(258.788)  
            

403.329  

(Ζηµίες)/κέρδη προ φόρου εισοδήµατος  
    

(29.544.398)  
        

2.204.085  

Φόρος εισοδήµατος 12 
          

6.799.680   
        

(1.591.801) 

Καθαρές (ζηµίες)/ καθαρά κέρδη  
    

(22.744.718)  
           

612.284  

 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 8 έως 32 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 
Οι οικονοµικές καταστάσεις που παρατίθενται στις σελίδες από 4 έως 32 εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο στις 11 Φεβρουαρίου 2009 και υπογράφονται εκ µέρους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από τους 
κατωτέρω: 
 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.        Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ         Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ            Ο  ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
    ΤΣΑΜΑΖ ΜΙΧΑΗΛ   ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ       ΚΙΑΠΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ  
     Α.∆.Τ. AΒ 516212                  Α.∆.Τ. Χ 069599           Α.∆.Τ AH 453220                        Α.∆.Τ. ΑΕ 049899 
                           ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ Α’ ΤΑΞΕΩΣ 0015278 
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  ΟΤΕ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.  
 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 
(ποσά σε Ευρώ)     
  31 ∆εκεµβρίου 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµειώσεις 2008  2007 
     
Μακροπρόθεσµο Ενεργητικό     

Ενσώµατα πάγια στοιχεία 13 120.968.003  144.813.099 

Ασώµατα πάγια στοιχεία 14 3.743.757  1.692.685 

∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατ/κά στοιχεία 15 906  662.982 

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 17 41.004.338  14.958.762 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαίτησεις 16 9.800.821  1.601.859 

Σύνολο Μακροπρόθεσµου Ενεργητικού  
   

175.517.825   
   

163.729.387  

     
Κυκλοφορούν Ενεργητικό     

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 18 109.968.604  89.389.695 

Χρηµατικά διαθέσιµα 19 12.009.615  39.113.845 

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού  
   

121.978.219   
   

128.503.540  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  
   

297.496.044   
   

292.232.927  

     
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     
     
Ίδια Κεφάλαια     

Μετοχικό κεφάλαιο 20 163.697.462  163.697.462 

Λοιπά αποθεµατικά 21 835.979  752.979 

(Ζηµίες)/κέρδη εις νέο  (9.524.325)  13.303.393 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων   
   

155.009.116   
   

177.753.834  

     
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις     

Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού 22 1.298.125  832.978 

Λοιπές προβλέψεις  257.317  159.101 

Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων  
       

1.555.442   
          

992.079  

     
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις     

Προµηθευτές 23 105.128.997  91.891.353 

Έσοδα επόµενης χρήσης  10.287.666  7.225.875 

Φόροι  εισοδήµατος πληρωτέοι  91.884  (675.603) 

∆εδουλευµένες και λοιπές βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις 

24 25.422.939  15.045.389 

Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων  
   

140.931.486   
   

113.487.014  

Σύνολο Yποχρεώσεων  
   

142.486.928   
   

114.479.093  

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 
   

297.496.044   
   

292.232.927  

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 8 έως 32 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 
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ΟΤΕ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.  
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 

(ποσά σε Ευρώ) 

01.01-
31.12.2008  

01.01-
31.12.2007 

(Ζηµίες)/κέρδη προ φόρου εισοδήµατος (29.544.398)  2.204.085 
Προσαρµογές για:    
Αποσβέσεις  50.619.997  12.852.104 
Κέρδη από πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων (Σηµ. 7) -  (748) 
Κέρδη από πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διαθέσιµων 
προς πώληση (Σηµ.10) (146.343)  - 
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα (Σηµ. 10) (975.132)  (761.148) 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (Σηµ.11) 50.238  110.700 
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις (Σηµ.18) 627.865  90.519 

Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού (Σηµ. 8) 526.266  473.441 

Λειτουργικά κέρδη προ µεταβολών του κεφαλαίου κίνησης 21.158.493  14.968.953 

    

Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης    
(Αύξηση) πελατών και λοιπών απαιτήσεων (21.206.774)  (29.883.140) 

Αύξηση προµηθευτών 7.851.435  52.887.098 
Αύξηση εσόδων εποµένης χρήσης 3.061.791  2.795.461 
Αύξηση / (Μείωση) δεδουλευµένων και λοιπών βραχυπρόθεσµων 
υποχρεώσεων 10.731.290  (3.411.328) 
(Αύξηση) λοιπών µακροπρόθεσµων απαιτήσεων (26.045.576)  (13.860.374) 
Αύξηση  λοιπών µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 98.216  159.101 

Καταβληθείς φόρος εισοδήµατος (631.794)  (4.372.402) 

Τόκοι πληρωθέντες  (50.238)   (110.700) 

Πληρωθείσες παροχές (61.119)  (46.157) 
Καθαρές ταµειακές ροές/(εκροές) από/προς λειτουργικές 
δραστηριότητες  (5.094.276)   19.126.512 

    

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες    
Απόκτηση κλάδου διεθνών εγκαταστάσεων και καλωδιακών 
συστηµάτων   (136.615.613) 
Αγορές ενσώµατων πάγιων στοιχείων (26.161.198)  (13.660.108) 
Αγορές ασώµατων πάγιων στοιχείων (3.018.515)  (1.797.645) 

Πωλήσεις/εκποιήσεις ενσώµατων πάγιων στοιχείων -  10.759 
Πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση 808.419  - 

Τόκοι εισπραχθέντες 975.132  761.148 

Καθαρές ταµειακές εκροές προς επενδυτικές 
δραστηριότητες  (27.396.162)   (151.301.459) 

    

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες    
Έκδοση ονοµαστικών µετοχών από απόκτηση κλάδου διεθνών 
εγκαταστάσεων και καλωδιακών συστηµάτων -  132.818.465 
Έκδοση ονοµαστικών µετοχών -  29.999.997 

Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου -  (1.678.724) 

Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες -   161.139.738 

Καθαρή (µείωση)/αύξηση στα χρηµατικά διαθέσιµα (32.490.438)  28.964.791 

Χρηµατικά διαθέσιµα κατά την 1 Ιανουαρίου 35.783.173  6.818.382 

Χρηµατικά διαθέσιµα κατά την 31 ∆εκεµβρίου (σηµείωση 19)  3.292.735   35.783.173 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 8 έως 32 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 
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 ΟΤΕ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.  
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 
(ποσά σε Ευρώ)       

 
Μετοχικό 
κεφάλαιο  

Λοιπά 
αποθεµατικά  

(Ζηµίες)/κέρδη    
εις νέον    

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 879.000  752.979  14.369.832  16.001.811 

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 
  

162.818.462                        -    -     162.818.462  

Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου                      -                        -        (1.678.724)       (1.678.724) 

Καθαρό κέρδος χρήσεως              612.284            612.284  

Λοιπές προσαρµογές                      -                        -   1  1 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007 163.697.462  752.979  13.303.393  177.753.834 

        

Τακτικό αποθεµατικό                      -   
           

83.000             (83.000)                       -  

Καθαρές ζηµίες χρήσεως                      -                        -      (22.744.718)  
   

(22.744.718) 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2008 163.697.462  835.979       (9.524.325)  155.009.116 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 8 έως 32 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 
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ΟΤΕ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.  
(ποσά σε Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 

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 Εταιρεία είναι αµιγώς θυγατρική εταιρεία του Οργανισµού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος 
("ΟΤΕ"), στον οποίο ενσωµατώνονται οι οικονοµικές καταστάσεις, 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, Ζήνωνος Ελεάτου και Αγησιλάου 6-8. Η ηλεκτρονική διεύθυνση 
της Εταιρείας είναι www.oteglobe.gr.    
   

2. Βάση παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων 

 

2.1 Σηµείωση συµµόρφωσης 

 
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π) όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την 11 Φεβρουαρίου 2009. Οι οικονοµικές 
αυτές καταστάσεις υπόκεινται σε οριστική έγκριση από την ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 
 

2.2 Βάση αποτίµησης 

 

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

2.3 Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα αναφοράς 

Οι οικονοµικές καταστάσεις εκφράζονται σε Ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό νόµισµα της Εταιρείας. 

2.4 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της ∆ιοίκησης 

Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της ∆ιοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδοµένα και 
προσδοκίες για µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε τα ισχύοντα. 
Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των µελλοντικών γεγονότων. Οι 
εκτιµήσεις και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρµογές στις 
λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόµενους δώδεκα µήνες έχουν ως 
κάτωθι. 
 
(α) Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις: Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας προβαίνει σε περιοδική επανεκτίµηση 
της επάρκειας της πρόβλεψης σχετικά µε τις επισφαλείς απαιτήσεις σε συνάρτηση της πιστωτικής της πολιτικής. 
 
(β) Πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος: Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος µε βάσει το ∆ΛΠ 12 υπολογίζεται 
µε εκτίµηση των φόρων που θα καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαµβάνει τον τρέχοντα φόρο 
εισοδήµατος για κάθε χρήση, πρόβλεψη για τους πρόσθετους φόρους και αναγνώριση µελλοντικών 
φορολογικών ωφελειών. Η τελική εκκαθάριση των φόρων εισοδήµατος ενδέχεται να αποκλίνει από τα σχετικά 
ποσά τα οποία έχουν καταχωρηθεί στις οικονοµικές καταστάσεις. 
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(γ) Συντελεστές απόσβεσης: Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αποσβένονται σύµφωνα µε την 
υπολειπόµενη ωφέλιµη ζωή τους. Αυτές οι υπολειπόµενες ωφέλιµες ζωές επανεκτιµώνται περιοδικά για να 
καθορίσουν κατά πόσο συνεχίζουν να είναι κατάλληλες. Οι πραγµατικές ωφέλιµες ζωές των πάγιων 
περιουσιακών στοιχείων ενδέχεται να διαφοροποιηθούν από παράγοντες όπως η τεχνολογική καινοτοµία και τα 
προγράµµατα συντήρησης. 
 
(δ) Αποµείωση ενσώµατων παγίων στοιχείων: Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία ελέγχονται για σκοπούς 
αποµείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία µπορεί να µην είναι 
ανακτήσιµη. Για τον υπολογισµό της αξίας χρήσεως η ∆ιοίκηση εκτιµά τις µελλοντικές ταµειακές ροές από το 
περιουσιακό στοιχείο ή την µονάδα ταµειακής ροής και επιλέγει τον κατάλληλο συντελεστή προεξόφλησης για 
να υπολογίσει την παρούσα αξία των µελλοντικών ταµειακών ροών. 

3. Σηµαντικές λογιστικές αρχές 

 
Οι λογιστικές αρχές που εκτίθενται κατωτέρω έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια για τις χρήσεις 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 χρήσης και από τη µετατροπή των νοµισµατικών 
στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα µε τις ισχύουσες ισοτιµίες κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού, 
καταχωρούνται στα αποτελέσµατα.  Οι συναλλαγµατικές διαφορές από µη νοµισµατικά στοιχεία που 
αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τµήµα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου 
και οι διαφορές της εύλογης αξίας.  

3.2 Ενσώµατα Πάγια Στοιχεία 

 
Τα κτίρια, οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισµός απεικονίζονται στο κόστος κτήσης µειωµένα µε τις συσσωρευµένες 
αποσβέσεις και τις τυχόν αποµειώσεις της αξίας τους.  Το κόστος κτήσης περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες που 
συνδέονται άµεσα µε την απόκτηση των στοιχείων. 
 
Μεταγενέστερες δαπάνες επαυξάνουν τη αξία των ενσωµάτων παγίων ή αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό πάγιο 
µόνον εάν αναµένεται να επιφέρουν µελλοντικά οικονοµικά οφέλη στην Εταιρεία και το κόστος τους µπορεί να 
επιµετρηθεί αξιόπιστα.  Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων επιβαρύνει τα αποτελέσµατα της χρήσεως που 
πραγµατοποιούνται. 
 
Οι αποσβέσεις των ενσώµατων πάγιων στοιχείων υπολογίζονται µε τη σταθερή µέθοδο µε συντελεστές οι οποίοι 
προσεγγίζουν τις ωφέλιµες διάρκειες ζωής των παγίων. Οι συντελεστές που χρησιµοποιούνται είναι οι εξής: 
 

     
Έτη ωφέλιµης 

ζωής 

Βελτιώσεις σε ακίνητα τρίτων   12 

Μηχανήµατα και τεχνικές εγκαταστάσεις  3,3-15 

Έπιπλα και σκεύη    3,3-5 
 
Όταν οι λογιστικές αξίες των κτιρίων και εξοπλισµού υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά 
(αποµείωση) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα.   
  
Κατά την πώληση κτιρίων και εξοπλισµού, η διαφορά µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της λογιστικής 
τους αξίας αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα χρήσεως. 
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3.3 Αποµείωση αξίας µη χρηµατοοικονοµικών 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.  

 

3.4 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται ξεχωριστά αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσης, ενώ εκείνα που 
αποκτώνται µέσω εξαγοράς επιχειρήσεων αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία την ηµεροµηνία της απόκτησης. Η 
ωφέλιµη ζωή των άυλων περιουσιακών στοιχείων µπορεί να είναι περιορισµένη η απεριόριστη. Το κόστος των 
άυλων περιουσιακών στοιχείων , µε περιορισµένη ωφέλιµη ζωή, αποσβένεται στην περίοδο της εκτιµώµενης 
ωφέλιµης ζωής τους µε σταθερή µέθοδο απόσβεσης. Το κόστος των άυλων περιουσιακών στοιχείων, µε 
απεριόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένεται. Υπολειµµατικές αξίες δεν αναγνωρίζονται. Η ωφέλιµη ζωή των 
άυλων περιουσιακών στοιχείων αξιολογείται σε ετήσια βάση ως εξής: 
 
  Έτη ωφέλιµης 

ζωής 

Λογισµικό  3,3 έτη 
 
Μεταγενέστερες δαπάνες επί κεφαλαιοποιηµένων άυλων περιουσιακών στοιχείων, κεφαλαιοποιούνται µόνον 
όταν αυξάνονται τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη ,που ενσωµατώνονται στο συγκεκριµένο περιουσιακό στοιχείο 
που αναφέρονται. Όλες οι άλλες δαπάνες , εξοδοποιούνται µε την πραγµατοποίησή τους. 

3.5 Μισθώσεις 

 
Μίσθωση η οποία µεταβιβάζει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις (κινδύνους) που απορρέουν από την 
κυριότητα ενός παγίου στον µισθωτή, θεωρείται από τον µισθωτή ως χρηµατοδοτική µίσθωση και λογίζεται ως 
απόκτηση παγίου και ανάληψη µιας υποχρέωσης.  Στην περίπτωση αυτή, τα καταβαλλόµενα ενοίκια 
διαχωρίζονται σε χρηµατοοικονοµικά έξοδα (τόκοι) και σε µείωση της αναληφθείσας υποχρέωσης. Τα 
χρηµατοοικονοµικά έξοδα καταχωρούνται απευθείας στα αποτελέσµατα χρήσης. 
 
Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις εµφανίζονται στο χαµηλότερο ποσό, µεταξύ της εύλογης αξίας τους και της 
παρούσας αξίας των ελαχίστων πληρωµών µισθωµάτων, κατά την έναρξη της µίσθωσης, µειωµένα µε τις 
συσσωρευµένες αποσβέσεις ή τις ζηµίες αποµείωσής τους. 
 
Όλες οι υπόλοιπες µισθώσεις θεωρούνται λειτουργικές µισθώσεις και εκτός από τις επενδύσεις σε ακίνητα, τα 
µισθωµένα περιουσιακά στοιχεία δεν εµφανίζονται στον ισολογισµό της εταιρείας. 
 
Τα Ανέκκλητα ∆ικαιώµατα Χρήσης (Irrevocable Rights of Use – IRU’s) αντιστοιχούν στη χρήση ενός µέρους της 
χωρητικότητας επίγειας ή υπόγειας καλωδίωσης για συγκεκριµένο διάστηµα.  
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3.6 Χρηµατοοικονοµικά – περιουσιακά στοιχεία 

 

Η Εταιρεία έχει τις ακόλουθες κατηγορίες χρηµατοοικονοµικών – περιουσιακών στοιχείων:  
 
(α) ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
(β) Απαιτήσεις 
(γ) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 
 
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 εκτός αν είναι στην εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων.  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) ∆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 κατωτέρω 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.   
 
Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που διαπραγµατεύονται σε χρηµατιστηριακές 
αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές αγοράς.  Για τα στοιχεία τα οποία δε διαπραγµατεύονται σε 
χρηµατιστηριακή αγορά, οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται µε τη χρήση τεχνικών αποτίµησης όπως ανάλυση 
πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιµων στοιχείων που διαπραγµατεύονται και προεξόφληση ταµειακών ροών. 
 
Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού η Εταιρεία εκτιµά αν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο 
συµπέρασµα ότι τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί αποµείωση.  Για µετοχές εταιρειών 
που έχουν ταξινοµηθεί ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση, τέτοια ένδειξη συνιστά η 
σηµαντική ή παρατεταµένη µείωση της εύλογης αξίας σε σχέση µε το κόστος κτήσεως.  Αν στοιχειοθετείται 
αποµείωση, η συσσωρευµένη στα ίδια κεφάλαια ζηµιά που είναι η διαφορά µεταξύ κόστους κτήσεως και 
εύλογης αξίας, µεταφέρεται στα αποτελέσµατα. Οι ζηµιές αποµείωσης σε µετοχές που καταχωρούνται στα 
αποτελέσµατα δεν αναστρέφονται µέσω των αποτελεσµάτων. 
 
(β) Απαιτήσεις 
 
Οι λογαριασµοί εισπρακτέοι (βραχυπρόθεσµοι) αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους. Μεταγενέστερα 
της αρχικής καταχώρησης, αποτιµώνται στην αξία αυτή µείον την τυχόν υπάρχουσα αποµείωση. Κατά την 
εκάστοτε ηµεροµηνία σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων, η εισπραξιµότητα των λογαριασµών εκτιµάται βάσει 
ιστορικών και στατιστικών δεδοµένων και σχηµατίζεται πρόβλεψη για απώλειες που είναι πιθανόν να συµβούν 
και µπορούν να ποσοτικοποιηθούν.  Η σχηµατισθείσα ζηµία αποµείωσης αναπροσαρµόζεται, µε επιβάρυνση των 
αποτελεσµάτων της εκάστοτε χρήσης. Απαιτήσεις που εκτιµούνται ως ανεπίδεκτες είσπραξης, διαγράφονται. 
Τυχόν διαγραφές απαιτήσεων από εισπρακτέους λογαριασµούς πραγµατοποιούνται όταν δεν υπάρχει προοπτική 
είσπραξής τους, µέσω της πρόβλεψης. 
 
 (γ) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 
 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία κατατάσσονται ως εµπορικό χαρτοφυλάκιο εάν οι επενδύσεις αποκτήθηκαν µε 
σκοπό τη ρευστοποίησή τους στο άµεσο µέλλον. Κέρδη ή ζηµίες από την αποτίµηση των συγκεκριµένων 
στοιχείων καταχωρούνται στα αποτελέσµατα χρήσεως.  
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3.7 Μετοχικό κεφάλαιο 

 
Το µετοχικό κεφάλαιο αντιπροσωπεύει την αξία των εκδοθέντων µετοχών. 
 
Άµεσα έξοδα για την έκδοση µετοχών, εµφανίζονται (πλην σχετικού φόρου εισοδήµατος) στο κεφάλαιο 
αφαιρετικά του προϊόντος της έκδοσης. 

3.8 Φόρος εισοδήµατος (Τρέχων και Αναβαλλόµενος) 

 
Η επιβάρυνση της χρήσης µε φόρο εισοδήµατος αποτελείται από τον τρέχοντα φόρο και τον αναβαλλόµενο 
φόρο. Ο φόρος εισοδήµατος καταχωρείται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων εκτός από την περίπτωση που 
αφορά κονδύλια τα οποία καταχωρούνται απευθείας στα ίδια κεφάλαια, οπότε καταχωρείται στα ίδια κεφάλαια.  
 
Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται επί του φορολογητέου εισοδήµατος της χρήσης βάσει των 
ισχυόντων συντελεστών φόρου. 

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της υποχρέωσης σε όλες τις 
προσωρινές διαφορές κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού µεταξύ της φορολογικής βάσης των περιουσιακών 
στοιχείων και των υποχρεώσεων, και τις λογιστικές τους αξίες για σκοπούς χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές. 

 
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόµενες προσωρινές διαφορές και 
µεταφερόµενες φορολογικές απαιτήσεις και φορολογικές ζηµίες, στο βαθµό που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει 
διαθέσιµο φορολογητέο κέρδος το οποίο θα χρησιµοποιηθεί έναντι των εκπιπτόµενων προσωρινών διαφορών 
και των µεταφερόµενων αχρησιµοποίητων δικαιωµάτων αφορολόγητης έκπτωσης και των αχρησιµοποίητων 
φορολογικών ζηµιών. 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις εκτιµώνται σε κάθε ηµεροµηνία του ισολογισµού και µειώνονται στο 
βαθµό που δεν θεωρείται πιθανό ότι θα υπάρξουν αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων µέρος ή το 
σύνολο των απαιτήσεων από αναβαλλόµενους φόρους εισοδήµατος µπορεί να χρησιµοποιηθεί. 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται µε βάση τους φορολογικούς 
συντελεστές που αναµένεται να είναι σε ισχύ την χρήση που η απαίτηση θα πραγµατοποιηθεί ή η υποχρέωση 
θα τακτοποιηθεί, και βασίζονται στους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόµους) που είναι σε ισχύ 
ή έχουν ουσιαστικά θεσµοθετηθεί κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται, εάν υπάρχει νοµικό δικαίωµα 
συµψηφισµού τρεχόντων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων και οι αναβαλλόµενοι φόροι σχετίζονται 
µε την ίδια φορολογική οντότητα και τις ίδιες φορολογικές αρχές. 
 
Πρόσθετοι φόροι εισοδήµατος που προκύπτουν από την διανοµή των µερισµάτων αναγνωρίζονται τη στιγµή 
που αναγνωρίζεται και η υποχρέωση καταβολής των σχετικών µερισµάτων. 
 

3.9 Παροχές σε εργαζόµενους 

 
α) Προγράµµατα καθορισµένων εισφορών 

 

Οι υποχρεώσεις για εισφορές σε προγράµµατα καθορισµένων εισφορών καταχωρούνται ως έξοδο στο 

λογαριασµό αποτελεσµάτων κατά το χρόνο πραγµατοποίησής τους. 
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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 χρησιµοποιώντας την αναλογιστική µέθοδο αποτίµησης των εκτιµώµενων µονάδων υποχρέωσης 
(Projected Unit Credit Method).   
  
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. 

 

3.10 Λοιπές προβλέψεις 

 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει µια παρούσα δέσµευση (νοµική ή τεκµαιρόµενη) ως 
αποτέλεσµα γεγονότων του παρελθόντος και είναι πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή πόρων και το ποσό αυτής 
µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα. Αν η επίπτωση είναι σηµαντική, οι προβλέψεις καταχωρούνται σε 
προεξοφληµένη βάση των αναµενόµενων µελλοντικών ταµειακών εκροών, µε τη χρήση ενός προ φόρου 
επιτοκίου, που αντανακλά τις τρέχουσες εκτιµήσεις της αγοράς για τη διαχρονική αξία του χρήµατος, και τους 
κινδύνους που σχετίζονται µε την υποχρέωση.  Όταν γίνεται προεξόφληση των προβλέψεων, η αύξηση της 
πρόβλεψης που οφείλεται στο πέρασµα του χρόνου, καταχωρείται σαν κόστος δανεισµού. Οι προβλέψεις 
επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία Ισολογισµού και αν δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή πόρων, οι 
προβλέψεις αντιλογίζονται. Οι προβλέψεις χρησιµοποιούνται µόνο για το σκοπό για τον οποίο αρχικά 
δηµιουργήθηκαν. ∆εν αναγνωρίζονται προβλέψεις για µελλοντικές ζηµίες. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν 
αναγνωρίζονται αλλά γνωστοποιούνται. 

3.11 Αναγνώριση εσόδων 

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

 
Οι επιχορηγήσεις που αφορούν στην επένδυση ενός περιουσιακού στοιχείου εµφανίζονται αφαιρετικά της αξίας 
κτήσης του αντίστοιχου στοιχείου και αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα στην διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του 
στοιχείου. 

3.13 ∆ιαγραφή Χρηµατοοικονοµικών Απαιτήσεων και Υποχρεώσεων 

 

α.  Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού: Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού (ή κατά 
περίπτωση το µέρος ενός χρηµατοοικονοµικού στοιχείου ενεργητικού ή το µέρος µίας οµάδας 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού) διαγράφεται όταν: 

• Τα δικαιώµατα για την εισροή ταµειακών πόρων έχουν εκπνεύσει. 

• Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα στην εισροή ταµειακών πόρων από το συγκεκριµένο στοιχείο 
ενεργητικού αλλά έχει αναλάβει ταυτόχρονα µία υποχρέωση προς τρίτους να τα εξοφλήσει πλήρως 
χωρίς σηµαντική καθυστέρηση, υπό την µορφή µίας σύµβασης µεταβίβασης. 

• Η Εταιρεία έχει µεταβιβάσει το δικαίωµα εισροής ταµειακών πόρων από το συγκεκριµένο στοιχείο 
ενεργητικού ενώ παράλληλα είτε (1) έχει µεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα 
οφέλη ή (2) δεν έχει µεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη, αλλά έχει 
µεταβιβάσει τον έλεγχο του συγκεκριµένου στοιχείου. Όπου η Εταιρεία έχει µεταβιβάσει τα 
δικαιώµατα εισροής ταµειακών πόρων από το συγκεκριµένο στοιχείο ενεργητικού αλλά παράλληλα 
δεν έχει µεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη ή τον έλεγχο του 
συγκεκριµένου στοιχείου, τότε το στοιχείο του ενεργητικού αναγνωρίζεται στο βαθµό της 
συνεχιζόµενης συµµετοχής της Εταιρείας στο περιουσιακό στοιχείο αυτό. Η συνεχιζόµενη 
συµµετοχή η οποία έχει τη µορφή εγγύησης επί του 
µεταβιβαζόµενου στοιχείου αποτιµάται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ του αρχικού υπολοίπου του 
στοιχείου ενεργητικού και του µέγιστου ποσού που µπορεί η Εταιρεία να κληθεί να καταβάλει. Όταν 
η συνεχιζόµενη συµµετοχή είναι υπό την µορφή δικαιωµάτων αγοράς και/ή πώλησης επί του 
στοιχείου ενεργητικού (συµπεριλαµβανοµένων και δικαιωµάτων που διακανονίζονται ταµειακά), ο 
βαθµός συνεχιζόµενης εµπλοκής της Εταιρείας είναι η αξία του µεταβιβαζόµενου στοιχείου που 
δύναται η Εταιρεία να επαναγοράσει, µε εξαίρεση την περίπτωση ενός δικαιώµατος πώλησης του 
στοιχείου το οποίο αποτιµάται σε εύλογες αξίες, όπου η συνεχιζόµενη συµµετοχή της Εταιρείας 
περιορίζεται στην χαµηλότερη µεταξύ της εύλογης αξίας του µεταβιβαζόµενου στοιχείου και την 
τιµή άσκησης του δικαιώµατος. 

 

β. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία παθητικού: Ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο παθητικού διαγράφεται όταν 
η σχετική υποχρέωση απαλλάσσεται, ακυρώνεται ή έχει λήξει. Στην περίπτωση που ένα 
χρηµατοοικονοµικό στοιχείο παθητικού αντικαθίσταται από άλλο του ιδίου δανειστή µε ουσιαστικά 
διαφορετικούς όρους, ή όπου οι όροι µιας υπάρχουσας υποχρέωσης έχουν ουσιαστικά τροποποιηθεί, η 
ανταλλαγή αυτή ή η τροποποίηση λαµβάνεται ως διαγραφή της αρχικής υποχρέωσης ενώ η 
αναγνώριση της νέας υποχρέωσης και η διαφορά στη σχετική λογιστική αξία µεταφέρεται στην 
κατάσταση αποτελεσµάτων. 

 

3.14 Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα  

Η Εταιρεία θεωρεί τις προθεσµιακές καταθέσεις και άλλες υψηλής ρευστότητας επενδύσεις µε αρχική λήξη 
µικρότερη των τριών µηνών ως χρηµατικά διαθέσιµα.  
Για τη σύνταξη της κατάστασης ταµειακών ροών, τα χρηµατικά διαθέσιµα αποτελούνται από µετρητά και 
καταθέσεις σε τράπεζες, καθώς και χρηµατικά διαθέσιµα όπως προσδιορίζονται ανωτέρω 
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4. ∆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 στοχεύετε 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 6% του κύκλου εργασιών της Εταιρείας προέρχονται από 
πωλήσεις σε ένα πελάτη εκτός Οµίλου ΟΤΕ.  Όµως, γεωγραφικά δεν παρατηρείται συγκέντρωση πιστωτικού 
κινδύνου.  
  
Η Εταιρεία έχει θέσει µια πιστωτική πολιτική βάσει της οποίας κάθε νέος πελάτης εξετάζεται σε ατοµική βάση για 
την πιστοληπτική του ικανότητα πριν του προταθούν οι συνήθεις όροι πληρωµών(30 ηµερών).  Ο έλεγχος 
πιστοληπτικής ικανότητας που πραγµατοποιεί η Εταιρεία περιλαµβάνει την εξέταση τραπεζικών πηγών και άλλων 
τρίτων πηγών πιστοληπτικής βαθµολόγησης, αν υπάρχουν.  Πιστωτικά όρια ορίζονται για κάθε πελάτη στις 
περιπτώσεις καθυστερήσεων πληρωµών. Η Εταιρεία έχει έσοδα από εταιρείες του Οµίλου ΟΤΕ σε ποσοστό 
περίπου 52% του κύκλου εργασιών της και κατά συνέπεια η έκθεση σε κίνδυνο αυτών των απαιτήσεων είναι 
χαµηλός. Επίσης ένα ποσοστό της τάξεως του 27% αφορά κατά κύριο λόγο µεγάλους διεθνείς 
τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, οι οποίοι παράλληλα είναι και προµηθευτές της Εταιρείας λόγω ανταλλαγής 
τηλεφωνικής κίνησης, και για τους οποίους  ο κίνδυνος της αθέτησης των πληρωµών τους µειώνεται στο 
ελάχιστο.   
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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.   
 
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 του ισολογισµού ήταν: 
 
 31 ∆εκεµβρίου 

 2008  2007 

∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού 906  662.982 

Πελάτες (πρό πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων) 77.833.753  86.107.251 
Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα 12.009.615  39.113.845 
 
Η µέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο για τις εµπορικές απαιτήσεις κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 
ανά κατηγορίες  πελατών ήταν: 
  31 ∆εκεµβρίου 

 Σηµείωση 2008  2007 
Συνδεδεµένα µέρη 1 48.498.700  67.503.644 
Πελάτες µε την ιδιότητα και του προµηθευτή 
(εκκαθάριση µέσω συµψηφισµού απαίτησης - 
υποχρέωσης) 

2 22.384.787  11.314.752 

Λοιποί πελάτες 3 11.356.370  11.098.774 
Μείον: Πρόβλεψη για επισφαλείς πελάτες  (4.406.104)  (3.809.919) 

  77.833.753  86.107.251 

 

1) Οι συναλλαγές µε συνδεδεµένες επιχειρήσεις ανέρχονται στο 62% των συνολικών απαιτήσεων και δεν 

εµπεριέχουν έκθεση σε  πιστωτικό κίνδυνο. Η εταιρεία θεωρεί ως συνδεδεµένα µέρη την ΟΤΕ και τις 

θυγατρικές αυτής καθώς και για την περίοδο από την 1 Ιουλίου µέχρι την 31 ∆εκεµβρίου 2008 την εταιρεία 

Deutsche Telecom και τις θυγατρικές της. 

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 € 2.738.284,54. 

3) Η µεγαλύτερη εµπορική απαίτηση της κατηγορίας αυτής αφορά πελάτη ο οποίος  έχει υπόλοιπο € 

4.166.646,17 ή 36% της κατηγορίας αυτής. 
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δ) Ζηµίες αποµείωσης 
 
Η ενηλικίωση µη αποµειωµένων υπολοίπων πελατών κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού ήταν: 
 
  31 ∆εκεµβρίου 

  2008  2007 

Μη λήξαντα και µη αποµειωµένα  25.444.661  72.259.186 
Λήξαντα 0-30 ηµέρες και µη αποµειωµένα  38.667.432  4.776.345 
Λήξαντα 31-60 ηµέρες και µη αποµειωµένα  4.168.967  1.425.520 

Λήξαντα 61+ ηµέρες και µη αποµειωµένα  9.552.693  7.646.200 

  77.833.753  86.107.251 

 
Η κίνηση της πρόβλεψης αποµείωσης πελατών κατά τη χρήση ήταν: 
 
  31 ∆εκεµβρίου 

  2008  2007 
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου  (3.809.919)  (3.915.918) 

Αναγνωρισµένη ζηµία αποµείωσης  (627.865)  (90.519) 

∆ιαγραφές επισφαλών απαιτήσεων  31.680  196.518 

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου  (4.406.104)  (3.809.919) 

 
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 2008  

 
Λογιστικά 
υπόλοιπα 

Ποσά οφειλόµενα σε συνδεδεµένα µέρη  82.581.406 

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

17.427.817 

Λοιποί προµηθευτές 5.119.774 

 105.128.997 
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31 ∆εκεµβρίου 2007  

 
Λογιστικά 
υπόλοιπα 

Ποσά οφειλόµενα σε συνδεδεµένα µέρη 65.364.509 

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

17.702.932 

Λοιποί προµηθευτές 8.823.912 

 91.891.353 

 
 
Η ληκτότητα των υποχρεώσεων της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2008 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 της Εταιρείας 
στους κινδύνους αυτούς στο πλαίσιο αποδεκτών παραµέτρων, µε παράλληλη βελτιστοποίηση των αποδόσεων.  
 
 
α) 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.  
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5. Νέα πρότυπα και διερµηνείες  

5.1 Οι παρακάτω νέες διερµηνείες είχαν υποχρεωτική εφαρµογή για πρώτη φορά στη λογιστική χρήση που 
ξεκίνησε την 1 Ιανουαρίου 2008 
 
• ∆ιερµηνεία 11, ∆ΠΧΠ 2 ‘Συναλλαγές µε Ίδιες Μετοχές και Μεταξύ Εταιριών του Ιδίου Οµίλου’7. 

Η ∆ιερµηνεία 11 απαιτεί όπως συναλλαγές, στις οποίες παραχωρείται σε εργαζοµένους δικαίωµα επί 
συµµετοχικών τίτλων της εταιρίας, θεωρούνται για σκοπούς λογιστικής αντιµετώπισης, ως αµοιβές που 
καθορίζονται από την αξία των µετοχών διακανονιζόµενες µε συµµετοχικούς τίτλους, ακόµη και στην 
περίπτωση όπου η εταιρία επιλέγει ή έχει την υποχρέωση να αγοράσει αυτούς τους συµµετοχικούς τίτλους 
από τρίτους ή όπου οι µέτοχοι της εταιρίας παρέχουν τους προς παραχώρηση τίτλους. Η ∆ιερµηνεία 
επεκτείνεται επίσης και στον τρόπο που οι θυγατρικές εταιρίες χειρίζονται, στις απλές οικονοµικές τους 
καταστάσεις, προγράµµατα όπου οι εργαζόµενοι τους λαµβάνουν δικαιώµατα επί συµµετοχικών τίτλων της 
µητρικής εταιρίας. Η ∆ιερµηνεία 11 έχει εφαρµογή στην Εταιρεία όσον αφορά τον τρόπο χειρισµού στις 
οικονοµικές καταστάσεις της τα προγράµµατα στα οποία οι εργαζόµενοι της λαµβάνουν δικαιώµατα επί 
µετοχών της µητρικής εταιρείας.  Ο λογιστικός χειρισµός που εφαρµόζεται από την Εταιρεία δε διαφέρει από 
τις σχετικές πρόνοιες της ∆ιερµηνείας. 

 
• ∆ιερµηνεία 12, ‘Συµβάσεις Παραχώρησης’ (Service Concession Arrangements). Η Ευρωπαϊκή 

Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει τη διερµηνεία αυτή. Η ∆ιερµηνεία 12 δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία. 
 

• ∆ιερµηνεία 14, ‘∆ΛΠ 19 Το Όριο στην αναγνώριση Περιουσιακού Στοιχείου Καθορισµένων 
Παροχών, οι Ελάχιστες Απαιτήσεις Χρηµατοδότησης και οι Αλληλεπιδράσεις τους’. Η ∆ιερµηνεία 
14 δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία. 

 
5.2 Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις/αναθεωρήσεις στα πρότυπα ή διερµηνείες έχουν εκδοθεί αλλά 
δεν έχουν εφαρµογή στην λογιστική περίοδο που ξεκίνησε την 1 Ιανουαρίου 2008 και τα οποία δεν έχει 
υιοθετήσει νωρίς η εταιρεία:  
 
 
• ∆ιερµηνεία 13, ‘Προγράµµατα Επιβράβευσης Πελατών’, εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2008. Η Εταιρεία δεν αναµένει ότι αυτή η ∆ιερµηνεία θα 
έχει επίδραση στις οικονοµικές του καταστάσεις εφόσον δεν εφαρµόζει τέτοια προγράµµατα. 

 
• ∆ιερµηνεία 15 ‘Συµβόλαια για την Κατασκευή Ακίνητης Περιουσίας’, εφαρµόζεται για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009. Η διερµηνεία έχει αναδροµική ισχύ. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει τη διερµηνεία αυτή. Η ∆ιερµηνεία 15 δεν θα έχει επίδραση 
στις οικονοµικές καταστάσεις εφόσον η Εταιρεία δεν δραστηριοποιείται στο τοµέα αυτό.  

 
• ∆ιερµηνεία 16, ‘Αντισταθµίσεις καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό, 

εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Οκτωβρίου 2008. Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει τη ∆ιερµηνεία αυτή. Η ∆ιερµηνεία αυτή δεν θα έχει επίδραση 
στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.  

 
• ∆ιερµηνεία 17, ‘∆ιανοµές µη χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων σε ιδιοκτήτες’, εφαρµόζεται για 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει 
ακόµη υιοθετήσει τη ∆ιερµηνεία αυτή.  Η ∆ιερµηνεία αυτή δεν θα έχει επίδραση στις οικονοµικές 
καταστάσεις της Εταιρείας. 
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• ∆ιερµηνεία 18, ‘Μεταφορές περιουσιακών στοιχείων από πελάτες’, εφαρµόζεται για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009. Η ∆ιερµηνεία αυτή αναφέρεται 
ειδικότερα στον τοµέα κοινής ωφέλειας διευκρινίζοντας τον λογιστικό χειρισµό συµφωνιών όπου η Εταιρεία 
αποκτά ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία (ή χρηµατικά διαθέσιµα προκειµένου για την κατασκευή 
σχετικών περιουσιακών στοιχείων) από ένα πελάτη και αυτό το πάγιο χρησιµοποιείται ως αντάλλαγµα για 
την σύνδεση του πελάτη στο δίκτυο ή για την παροχή µελλοντική πρόσβασής του έτσι ώστε να 
τροφοδοτήσει τα αγαθά ή τις υπηρεσίες του. Η ∆ιερµηνεία έχει µελλοντική εφαρµογή, ωστόσο επιτρέπεται 
περιορισµένη αναδροµική εφαρµογή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει τη διερµηνεία αυτή. Η 
Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης της ∆ιερµηνείας. 

 
• Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΠ 2, ‘Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών’, εφαρµόζεται 

για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009. Η ∆ιερµηνεία δεν θα έχει 
επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 
• Αναθεωρηµένο ∆ΠΧΠ 3, ‘Συνενώσεις Επιχειρήσεων’ και Τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27, ‘Ενοποιηµένες 

και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις’, εφαρµόζονται για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
µετά την 1 Ιουλίου 2009. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την αναθεώρηση του ∆ΠΧΠ 3 και 
την τροποποίηση του ∆ΛΠ 27.  Όλες οι αλλαγές των ανωτέρω προτύπων θα εφαρµοστούν από την 
ηµεροµηνία εφαρµογής τους και θα επηρεάσουν µελλοντικές αποκτήσεις και συναλλαγές µε µετόχους 
µειοψηφίας από την ηµεροµηνία αυτή και µετά. 

 
• ∆ΠΧΠ 8, ‘Λειτουργικοί Τοµείς’, εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 

την 1 Ιανουαρίου 2009. Το πρότυπο αυτό δεν θα έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
 
• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 1,  ‘Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων’, εφαρµόζεται για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009. Το ∆ΛΠ 1 έχει τροποποιηθεί για να 
αναβαθµίσει τη χρησιµότητα των πληροφοριών που παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Από τις 
πιο σηµαντικές τροποποιήσεις είναι: η απαίτηση όπως η κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 
περιλαµβάνει µόνο συναλλαγές µε µετόχους, η εισαγωγή µιας καινούργιας κατάστασης συνολικού 
εισοδήµατος (“comprehensive income”) που συνδυάζει όλα τα στοιχεία εσόδων και εξόδων που 
αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων µε «λοιπά εισοδήµατα» (“comprehensive income”) και της 
απαίτησης όπως επαναδιατυπώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις ή αναδροµικές εφαρµογές νέων λογιστικών 
πολιτικών παρουσιάζονται από την αρχή της ενωρίτερης συγκριτικής περιόδου, δηλ. σε  µια τρίτη  στήλη 
στον ισολογισµό. Η Εταιρεία θα κάνει τις απαραίτητες αλλαγές στην παρουσίαση των οικονοµικών του 
καταστάσεων για το 2009.  

 
• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 32, ‘Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση’ και ∆ΛΠ 1, ‘Παρουσίαση 

των Οικονοµικών Καταστάσεων’ όσον αφορά τα ‘Χρηµατοοικονοµικά Μέσα διαθέσιµα από τον 
κάτοχο (ή “puttable” µέσο)’, εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 
1 Ιανουαρίου 2009. Οι τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 32 και ∆ΛΠ 1 δεν θα έχουν επίδραση στις οικονοµικές 
καταστάσεις της Εταιρείας. 

 
• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 23, ‘Κόστος ∆ανεισµού’, εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009. Οι τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 23 δεν θα έχουν επίδραση στις 
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 
• ∆ΛΠ 39, ‘Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση’ και ∆ΠΧΠ 7 

‘Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις’, εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν από την 1 Ιουλίου 2008. Οι τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 39 δεν είχαν επίδραση στις οικονοµικές 
καταστάσεις της Εταιρείας. 
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Τροποποιήσεις σε διάφορα πρότυπα (2008): Το πρώτο πρότυπο που εκδόθηκε από το Σ∆ΛΠ στα πλαίσια 
της διαδικασίας ετήσιας βελτίωσης των ∆ΠΧΠ είναι το «Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΠ» και περιλαµβάνει σειρά µικρών 
τροποποιήσεων σε διάφορα πρότυπα, οι οποίες πραγµατοποιούνται προκειµένου να επιτευχθεί ο ακριβέστερος 
προσδιορισµός των κανόνων και να απαλειφθούν τυχόν ασυνέπειες µεταξύ των προτύπων. Οι περισσότερες από 
τις τροποποιήσεις είναι εφαρµοστέες για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009. Επί 
του παρόντος, η επίδραση από την πρώτη εφαρµογή των τροποποιήσεων αυτών στις οικονοµικές καταστάσεις 
µελετάται.    Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόµη εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
 

6. Προσδιορισµός των εύλογων αξιών 

 
Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που διαπραγµατεύονται σε ενεργούς αγορές (χρηµατιστήρια) 
(π.χ. παράγωγα, µετοχές, οµόλογα), προσδιορίζεται από τις δηµοσιευόµενες τιµές που ισχύουν κατά την 
ηµεροµηνία του ισολογισµού.  Για τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού χρησιµοποιείται η τιµή 
προσφοράς και για τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία παθητικού χρησιµοποιείται η τιµή ζήτησης. 
 
Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που δε διαπραγµατεύονται σε ενεργούς αγορές 
προσδιορίζεται µε τη χρήση τεχνικών αποτίµησης και παραδοχών που στηρίζονται σε δεδοµένα της αγοράς κατά 
την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 
 
Η ονοµαστική αξία µείον προβλέψεις για επισφάλειες των εµπορικών απαιτήσεων εκτιµάται ότι προσεγγίζει την 
πραγµατική τους αξία.  Οι πραγµατικές αξίες των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων για σκοπούς εµφάνισής 
τους στις οικονοµικές καταστάσεις υπολογίζονται µε βάση τη παρούσα αξία των µελλοντικών ταµειακών ροών 
που προκύπτουν από συγκεκριµένες συµβάσεις χρησιµοποιώντας το τρέχον επιτόκιο το οποίο είναι διαθέσιµο 
για την Εταιρεία για τη χρήση παρόµοιων χρηµατοπιστωτικών µέσων. 
 

7. Λοιπά έσοδα 

Τα λοιπά έσοδα στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 31 ∆εκεµβρίου 

 2008  2007 

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους 2.282.222  1.965.789 
Κέρδη από πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων                      -   748 

Λοιπά 1.114.960  540.342 

Σύνολο 3.397.182  2.506.879 

    

8. Έξοδα προσωπικού    

Τα έξοδα προσωπικού στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 
 31 ∆εκεµβρίου 

 2008  2007 

Μισθοί και ηµεροµίσθια (7.904.708)  (6.046.448) 
Έξοδα προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών (2.324.836)  (2.103.664) 
Έξοδα επιµόρφωσης προσωπικού (57.961)  (27.270) 

Έξοδα προγραµµάτων καθορισµένων παροχών (Σηµ.22) (526.266)  (473.441) 

Λοιπά έξοδα (20.841)  (30.071) 

Σύνολο (10.834.612)  (8.680.894) 

    
Ο µέσος αριθµός προσωπικού του 2008 ήταν 150 ενώ για το 2007 ήταν 135 
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9. Λοιπά έξοδα    
Τα λοιπά έξοδα στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 31 ∆εκεµβρίου 

 2008  2007 

Έξοδα επιδιόρθωσης και συντήρησης (372.764)  (414.744) 
Μισθώµατα βάσει λειτουργικών µισθώσεων (1.915.877)  (1.343.248) 

Ζηµία αποµείωσης για επισφαλείς απαιτήσεις & προβλέψεις για 
λοιπούς κινδύνους 

(726.080)  (1.494.682) 

Αµοιβές και προµήθειες τρίτων (2.152.596)  (3.149.754) 
Έξοδα από φόρους – τέλη (42.207)  (49.331) 

Έξοδα  τηλεπικοινωνιών,ταχυδροµικών,µεταφορών & 
κοινόχρηστων δαπανών 

(600.302)  (424.602) 

Έξοδα ταξιδιών (527.210)  (434.009) 
Έξοδα υποδοχής προβολής, διαφήµισης, εκθέσεων & 
επιδείξεων 

(475.016)  (536.779) 

Έξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων,γραφικής ύλης και 
αναλωσίµων 

(61.515)  (77.157) 

Λοιπά (73.455)  (142.689) 

Σύνολο 
  

(6.947.022)  
  

(8.066.995) 

 
 
 
 

10. Χρηµατοοικονοµικά έσοδα    
Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 31 ∆εκεµβρίου 

 2008  2007 

Έσοδα τόκων       975.132         761.148  
Κέρδη από πώληση διαθεσίµων προς πώληση χρηµατ/κών 
στοιχείων       146.343   - 

Σύνολο   1.121.475        761.148  

    

    

    

11. Χρηµατοοικονοµικά έξοδα    
Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 
 31 ∆εκεµβρίου 

 2008  2007 

Τραπεζικά έξοδα       (50.238)       (110.700) 

Σύνολο     (50.238)     (110.700) 
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12. Φόρος εισοδήµατος 

Σύµφωνα µε την Ελληνική Φορολογική Νοµοθεσία ο φορολογικός συντελεστής που εφαρµόστηκε από τις 
Ελληνικές ανώνυµες εταιρείες για τις χρήσεις 2008 και 2007 είναι 25%.  
Η πρόβλεψη για τους φόρους εισοδήµατος που απεικονίζεται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις 
αναλύεται ως εξής: 
 
 31 ∆εκεµβρίου 

 2008  2007 

    

Τρέχων φόρος εισοδήµατος 
      

(1.399.282)  
    

(1.787.386) 

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος (Σηµ.16) 
        

8.198.962   
        

195.585  

Συνολική πρόβλεψη για φόρους εισοδήµατος 
έσοδο/(έξοδο) που απεικονίζεται στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων 

      
6.799.680   

  
(1.591.801) 

 
Η συµφωνία της πρόβλεψης για το ποσό των φόρων εισοδήµατος που καθορίζεται από την εφαρµογή του 
Ελληνικού φορολογικού συντελεστή στα κέρδη προ φόρων συνοψίζεται ως εξής: 
 

 31 ∆εκεµβρίου 

 2008  2007 

    

(Ζηµίες)/κέρδη προ φόρων εισοδήµατος 
    

(29.544.398)       2.204.085  

Φόροι εισοδήµατος (έσοδο)/έξοδο υπολογισµένοι µε τον ισχύοντα 
φορολογικό συντελεστή (25%)       7.386.100  

        
(551.021)  

Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς 
σκοπούς 

          
(187.192)   

     
(1.040.780)  

Φορολογική επίδραση λόγω µείωσης συντελεστών φόρου 
εισοδήµατος 

          
(399.228)                     -  

Φόροι εισοδήµατος έσοδα/(έξοδα) που εµφανίζονται στην 
κατάσταση αποτελεσµάτων      6.799.680  

    
(1.591.801)  

 
 
Η Ελληνική φορολογική νοµοθεσία και οι σχετικές διατάξεις, υπόκεινται σε ερµηνείες από τις φορολογικές αρχές. 
Οι δηλώσεις φόρου εισοδήµατος κατατίθενται στις φορολογικές αρχές σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι 
ζηµιές που δηλώνονται, για φορολογικούς σκοπούς, παραµένουν προσωρινά εκκρεµείς έως ότου οι φορολογικές 
αρχές ελέγξουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούµενου, και µε βάση τους ελέγχους 
αυτούς, να οριστικοποιηθούν και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζηµιές, στο βαθµό που 
αυτές αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον συµψηφισµό κερδών 
των πέντε επόµενων χρήσεων, που ακολουθούν τη χρήση που αφορούν. 
 
Βάσει του νόµου ν.2238/1994 ο φορολογικός συντελεστής θα µειωθεί από 25% σε 24% το έτος 2010, 23% το 
έτος 2011, 22% το έτος 2012, 21% το έτος 2013 και 20%  το έτος 2014. 
 
Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2007 έως και 2008. 
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13. Ενσώµατα πάγια στοιχεία 

Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία έχουν καταχωρηθεί στο αρχικό κόστος κτήσης καθαρό από επιχορηγήσεις ύψους € 
4.919.962 στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 και 2007. Τα ενσώµατα στοιχεία αναλύονται ως εξής: 

 

Βελτιώσεις 
κτιρίων  

Μηχανήµατα 
και τεχνικές 

εγκαταστάσεις  
Έπιπλα 

και σκεύη  
Έργα υπό 
κατασκευή  Σύνολο 

Κόστος κτήσης:               
Κατά την 1 Ιανουαρίου 
2007 

442.708  9.482.504  1.203.181  -  11.128.393 

Πάγια αποσχισθέντος 
κλάδου Μαρτίου 2007 

-  207.934.723  -  5.155.420  213.090.143 

Μεταφορές από πάγια 
υπό εκτέλεση 

-  5.155.420  -  (5.155.420)  - 

Προσθήκες 780.600  11.038.148  745.135  1.096.225  13.660.108 
Πωλήσεις – µειώσεις -  -  (10.759)  -  (10.759) 
Επιχορηγήσεις µέσω 
απόκτησης 

-  (4.919.962)  -  -  (4.919.962) 

Κατά την 31 
∆εκεµβρίου 2007 

1.223.308  228.690.833  1.937.557  1.096.225  232.947.923 

          

Προσθήκες 15.300  25.875.508  270.390  -  26.161.198 
Μεταφορές από πάγια 
υπό εκτέλεση 

-  1.096.225  -  (1.096.225)  - 

Πωλήσεις - µειώσεις (437.366)  -  (130.626)  -  (567.992) 

Κατά την 31 
∆εκεµβρίου 2008 

801.242  255.662.566  2.077.321  -  258.541.129 

          

Συσσωρευµένες 
αποσβέσεις: 

         

Κατά την 1 Ιανουαρίου 
2007 

42.478  3.199.815  788.078  -  4.030.371 

Αποσβέσεις 
αποσχισθέντος κλάδου 
Μαρτίου 2007 

-  74.044.352  -  -  74.044.352 

Αποσβέσεις χρήσης 92.123  12.142.590  291.491  -  12.526.204 

Πωλήσεις - µειώσεις -  -  (539)  -  (539) 
Επιχορηγήσεις µέσω 
απόκτησης 

-  (2.465.564)  -  -  (2.465.564) 

Κατά την 31 
∆εκεµβρίου 2007 

134.601  86.921.193  1.079.030  -  88.134.824 

          
Αποσβέσεις χρήσης 63.679  15.527.046  384.620  -  15.975.345 
Αποσβέσεις λόγω 
αναπροσαρµογής 
ωφέλιµης ζωής 

-  33.677.209  -  -  33.677.209 

Πωλήσεις - µειώσεις (119.274)  -  (94.978)  -  (214.252) 

Κατά την 31 
∆εκεµβρίου 2008 

79.006  136.125.448  1.368.672  -  137.573.126 

          Αναπόσβεστες αξίες:          
Κατά την 31 
∆εκεµβρίου 2008 

722.236  119.537.118  708.649  -  120.968.003 

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 
2007 

1.088.707  141.769.640  858.527  1.096.225  144.813.099 
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Επί των παγίων στοιχείων δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη. 
 
Με απόφαση της Επιτροπής Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων η οποία συγκροτήθηκε στις 3 Νοεµβρίου 2008, η 
Εταιρεία προχώρησε σε αναπροσαρµογή της ωφέλιµης οικονοµικής ζωής τριών (3) καλωδιακών συστηµάτων. Η 
ανωτέρω αναπροσαρµογή επιβάρυνε τις αποσβέσεις της χρήσης 2008 µε το ποσό των € 33.677.209. 
Επιπρόσθετα το κόστος των αποσβέσεων της χρήσης για την κατηγορία Μηχανήµατα και Τεχνικές 
Εγκαταστάσεις µειώθηκε κατά το ποσό των € 1.382.893,79 που αφορά έσοδα επιχορηγουµένων παγίων 
περιουσιακών στοιχείων.  

 

14. Ασώµατα πάγια στοιχεία  

  

 Λογισµικό 

Κόστος κτήσης:  
Κατά την 1 Ιανουαρίου 2007 758.920 

Πάγια αποσχισθέντος κλάδου 121.100 

Προσθήκες 1.797.645 

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2007 2.677.665 

Προσθήκες 3.018.515 

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2008 5.696.180 

  

Συσσωρευµένες αποσβέσεις:  

Κατά την 1 Ιανουαρίου 2007 562.409 

Αποσβέσεις αποσχισθέντος κλάδου 24.220 

Αποσβέσεις χρήσης 398.351 

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2007 984.980 

Αποσβέσεις χρήσης 967.443 

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2008 1.952.423 

  

Αναπόσβεστες αξίες:  

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2008 
      

3.743.757  

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2007 
        

1.692.685  
 
  

15. ∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 

Τα διαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία περιλαµβάνουν τα κατωτέρω: 
  31 ∆εκεµβρίου 
Μη εισηγµένοι τίτλοι % Συµµετοχής 2008  2007 
 31.12.2008    

     
OTEnet Telecommunications Ltd 0%             -   662.677 

Hellas Sat A.E. 0,01% 906  305  

  906  662.982 

 
Οι επενδύσεις παρουσιάζονται στην αξία κτήσης διότι οι εταιρείες δεν είναι εισηγµένες και η εύλογη αξία δεν 
µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα. 
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16. Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις     
         

Υπόλοιπο  

Καταχώρηση 
στην 

κατάσταση 
αποτελεσµάτων  Υπόλοιπο  

Καταχώρηση 
στην 

κατάσταση 
αποτελεσµάτων  Υπόλοιπο 

 1-Ιαν-07    31-∆εκ-07    31-∆εκ-08 

Αποζηµίωση 
προσωπικού λόγω 
συνταξιοδότησης 101.424  106.820  208.244  51.381  259.625 

Πελάτες 929.850  22.630  952.480  6.901  959.381 
Ενσώµατα πάγια 

στοιχεία -  (58.278)  (58.278)  7.112.678  7.054.400 
Προβλέψεις δαπανών 375.000  (45.294)  329.706  1.095.907  1.425.613 

Λοιπά -  169.707  169.707  (67.905)  101.802 

Σύνολο 1.406.274  195.585  1.601.859  8.198.962  9.800.821 

  

17. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις   

 31 ∆εκεµβρίου 

 2008  2007 

Εγγυήσεις σε προµηθευτές  207.299  113.961 

Εγγυήσεις για µισθώµατα κτιρίου -  186.608 
Εγγυήσεις για µισθώµατα αυτοκινήτων 40.450  30.006 

Εγγυήσεις για ∆ΕΗ -  1.054 
Έξοδα επόµενων χρήσεων 13.241  11.401 
Εξοδα πολυετούς µίσθωσης 8ετίας 4.417.292  - 
Εξοδα πολυετούς µίσθωσης 15ετίας 31.833.723  14.615.732 

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις πελατών 4.492.333  - 

 41.004.338  14.958.762 

 

Τα έξοδα πολυετούς µίσθωσης αφορούν αγορές χωρητικότητας (IRU) και είναι διάρκειας 8 ετών και 15 ετών. 

18. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις  

Οι πελάτες και λοιπές απαιτήσεις στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 31 ∆εκεµβρίου 

 2008  2007 

Πελάτες 82.239.857  89.917.170 

Μείον: Ζηµία αποµείωσης (4.406.104)  (3.809.919) 

Τελικές εµπορικές απαιτήσεις 77.833.753  86.107.251 

Εσοδα εισπρακτέα 24.480.908  1.551.631 

Λοιπές απαιτήσεις 7.653.943  1.730.813 

Σύνολο 109.968.604  89.389.695 

    
Η κίνηση της πρόβλεψης αποµείωσης πελατών έχει ως εξής: 2008  2007 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου (3.809.919)  
  

(3.915.918) 
Αναγνωρισµένη ζηµία αποµείωσης (627.865)  (90.519) 

∆ιαγραφές επισφαλών απαιτήσεων 31.680  196.518 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου (4.406.104)  (3.809.919) 
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19. Χρηµατικά διαθέσιµα 

Τα χρηµατικά διαθέσιµα στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 31 ∆εκεµβρίου 

 2008  2007 

∆ιαθέσιµα στο ταµείο και σε τράπεζες 3.292.735  5.783.173 

Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις 
                   
-   30.000.000 

Λογ/σµός οψεως - διαχείρηση διεθνούς τηλεφωνικής κίνησης 
ΟΤΕ 8.716.880  3.330.672 

Σύνολο 12.009.615  39.113.845 

    
Ο λογαριασµός όψεως αφορά λογαριασµό για την διαχείριση από την Εταιρεία της ∆ιεθνούς  
Τηλεφωνικής Κίνησης του ΟΤΕ και δε συµπεριλαµβάνεται στα χρηµατικά διαθέσιµα στην 
κατάσταση ταµειακών ροών. 

Το πραγµατικό µέσο σταθµισµένο επιτόκιο ήταν : 2008  2007 

∆ιαθέσιµα στο ταµείο και σε τράπεζες 3,00%  3,00% 

Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις 5,33% 

  

20. Μετοχικό κεφάλαιο 

 
Αριθµός 
µετοχών  

Αξία µετοχικού 
Κεφαλαίου 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008 55.869.441  163.697.462 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2008 55.869.441  163.697.462 

    

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 300.000  879.000 
Εκδοση µετοχικού κεφαλαίου λόγω εισφοράς 
κλάδου 45.330.534  132.818.465 
Αύξηση µετοχικού κεφαλαιόυ 10.238.907  29.999.997 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007 55.869.441  163.697.462 

 

21. Λοιπά αποθεµατικά        

 
Τακτικό 

αποθεµατικο  
Ειδικά 

αποθεµατικά  
Αφορολόγητα 
αποθεµατικά  Σύνολο 

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 
2007 583.801  1.411  167.767  752.979 

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 
2007 583.801  1.411  167.767  752.979 

Αύξηση αποθεµατικών 83.000  -  -  83.000 

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 
2008 666.801  1.411  167.767  835.979 

 
Τακτικό αποθεµατικό: Σύµφωνα µε το Ελληνικό εταιρικό δίκαιο οι εταιρείες υποχρεούνται να παρακρατούν το 
5% των καθαρών ετήσιων µετά φόρων κερδών τους για το σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού, έως ότου το 
υπόλοιπο του τακτικού αποθεµατικού ισούται ή φτάσει τουλάχιστον το 1/3 του µετοχικού κεφαλαίου. Το 
αποθεµατικό αυτό δεν είναι διαθέσιµο για διανοµή αλλά µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να εξαλείψει ζηµιές. Η 
έγκριση του ποσού του τακτικού αποθεµατικού από τα κέρδη του 2008 υπόκειται στην έγκριση από την Τακτική 
Γενική Συνέλευση. 
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ΟΤΕ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.  
(ποσά σε Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 
Ειδικά αποθεµατικά: Αφορά µετασχηµατισµό µετοχικού κεφαλαίου από δραχµές σε ευρώ. 
 
Αφορολόγητα αποθεµατικά: Βάσει ειδικών διατάξεων Ελληνικών Φορολογικών νόµων, συγκεκριµένα 
κονδύλια κερδών και εσόδων δεν φορολογούνται εφόσον δεν διανεµηθούν και καταχωρηθούν σε συγκεκριµένο 
λογαριασµό αποθεµατικού. Στην περίπτωση που αυτά τα αποθεµατικά διανεµηθούν ή κεφαλαιοποιηθούν θα 
φορολογηθούν µε τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή την ηµεροµηνία εκείνη που µε βάση τους συντελεστές 
της 31 ∆εκεµβρίου 2008 το ποσό του φόρου που θα προέκυπτε θα ήταν € 41.942. 

 

22. Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού    
Η κίνηση της καθαρής υποχρέωσης στο συνηµµένο ισολογισµό έχει ως εξής: 

α) Σύνταξη:  Οι υπάλληλοι της επιχείρησης καλύπτονται µε ένα από τα διάφορα 
υποστηριγµένα από το ελληνικό κράτος συνταξιοδοτικά ταµεία.  Κάθε 
υπάλληλος απαιτείται να καταβάλει ένα ποσό του µηνιαίου µισθού του στο 
ταµείο, µαζί µε την επιχείρηση που καταβάλει επίσης ένα ποσό.  Κατά την 
συνταξιοδότηση, το ταµείο είναι αρµόδιο για την πληρωµή των συντάξεων των 
υπαλλήλων.  Έτσι, η επιχείρηση δεν έχει καµία νοµική ή τεκµαιρόµενη 
υποχρέωση να πληρώσει µελλοντικές παροχές στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου.  
Οι εισφορές προς τα ασφαλιστικά ταµεία για τις χρήσεις που έληξαν την 31η 
∆εκεµβρίου 2008 και 2007 ανήλθαν σε € 2.324,836 και € 2.103.664 αντίστοιχα 

 
β) Αποζηµιώσεις Αποχώρησης Προσωπικού:  Βάσει του Ελληνικού εργατικού 

δικαίου, οι υπάλληλοι και οι εργαζόµενοι έχουν δικαίωµα αποζηµίωσης σε 
περίπτωση απόλυσης ή αποχώρησης µε ποσό πληρωµής που υπολογίζεται βάσει 
την αµοιβή του υπαλλήλου ή του εργαζοµένου, την προϋπηρεσία και τον τρόπο 
της λύσης της εργασιακής σχέσης (απόλυση ή συνταξιοδότηση).  Οι υπάλληλοι 
ή οι εργαζόµενοι που παραιτούνται ή απολύονται µε αιτία δεν έχουν δικαίωµα 
αποζηµίωσης.  Η πληρωτέα αποζηµίωση σε περίπτωση συνταξιοδότησης είναι 
ίση µε το 40% του ποσού που θα ήταν πληρωτέο για απόλυση χωρίς αιτία.  
Στην Ελλάδα σύµφωνα µε την τοπική πρακτική, αυτά τα προγράµµατα δεν 
χρηµατοδοτούνται.  Η Εταιρεία χρεώνει στα αποτελέσµατα για δεδουλευµένες 
παροχές σε κάθε περίοδο µε αντίστοιχη αύξηση της συνταξιοδοτικής 
υποχρέωσης.  Οι πληρωµές παροχών που διενεργούνται στους 
συνταξιοδοτούµενους κάθε περίοδο χρεώνονται έναντι αυτής της υποχρέωσης. 

 
 
 
     

  31 ∆εκεµβρίου 

  2008  2007 

Καθαρή Υποχρέωση στην αρχή της χρήσης  
     

832.978   
     

405.694  

Πληρωθείσες παροχές  
       

(61.119)  
       

(46.157) 

Έξοδο που αναγνωρίσθηκε στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων (Σηµείωση 8)  

       
526.266   

       
473.441  

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος της χρήσης  
  

1.298.125   
     

832.978  
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(ποσά σε Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 
Μια διεθνής εταιρεία ανεξάρτητων αναλογιστών πραγµατοποίησε εκτίµηση για τις υποχρεώσεις της Εταιρείας 
που απορρέουν από την υποχρέωσή της να καταβάλει αποζηµιώσεις λόγω συνταξιοδότησης. Οι λεπτοµέρειες και 
οι βασικές υποθέσεις της αναλογιστικής µελέτης την 31 ∆εκεµβρίου 2008 και 2007 για την Εταιρεία έχουν ως 
εξής: 

 
 31 ∆εκεµβρίου 

  2008  2007 
Παρούσα αξία µη χρηµατοδοτούµενων 
υποχρεώσεων 

 1.361.337  1.221.177 

Μη αναγνωρισµένες αναλογιστικές ζηµίες  (63.212)  (388.199) 

Καθαρή υποχρέωση στον ισολογισµό  1.298.125  832.978 

Συστατικά του καθαρού περιοδικού κόστους 
συνταξιοδότησης: 

    

Κόστος υπηρεσίας  297.384  231.534 
Χρηµατοοικονοµικό κόστος  58.616  39.417 
Απόσβεση µη αναγνωρισµένης αναλογιστικής 
ζηµίας 

 10.825  18.056 

Αναγνώριση κόστους προηγούµενης υπηρεσίας  123.116  153.879 

Κανονική χρέωση στα αποτελέσµατα  489.941  442.886 

Επιπλέον κόστος πρόσθετων παροχών  36.325  30.555 

Συνολική χρέωση στα αποτελέσµατα  526.266  473.441 

     

  31 ∆εκεµβρίου 

  2008  2007 

Συµφωνία υποχρεώσεων παροχών:     

Καθαρή υποχρέωση στην αρχή της χρήσης  
  

1.221.177   
     

938.490  
Κόστος υπηρεσίας  297.384  231.534 
Χρηµατοοικονοµικό κόστος  58.616  39.417 
Πληρωθείσες παροχές  (61.119)  (46.157) 

Επιπλέον κόστος πρόσθετων παροχών  36.325  16.382 
Κόστος προϋπηρεσίας κατά την περίοδο  123.116  153.879 

Αναλογιστικά κέρδη / (ζηµίες)  (314.162)  (112.368) 

Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της χρήσης 
  

1.361.337   
  

1.221.177  

     
Προεξοφλητικό επιτόκιο  5,35%  4,80% 

Μελλοντικές αυξήσεις µισθών  7,00%  7,00% 
Μέσος όρος ζωής µελλοντικής απασχόλησης (σε έτη)  23,87  24,58 
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(ποσά σε Ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

23. Προµηθευτές     

Οι προµηθευτές στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 
 

 31 ∆εκεµβρίου  

 2008  2007  

Προµηθευτές 22.547.591  26.478.917  

Ποσά οφειλόµενα σε συνδεδεµένα µέρη  82.581.406  65.364.509  

Λοιπά -   47.927  

Σύνολο 105.128.997  91.891.353  

     

24. ∆εδουλευµένες και λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
Οι λοιπές υποχρεώσεις στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 
 31 ∆εκεµβρίου  

 2008  2007  

Έξοδα για τηλεπικ/κές υπηρεσίες δεδουλευµένα 20.354.188  8.042.227  

Λοιπά έξοδα χρήσης δεδουλευµένα 3.586.083  2.118.841  

Ασφαλιστικοί οργανισµοί 464.941  462.290  

Προκαταβολές πελατών 244.006  21.099  

Λοιποί φόροι και τέλη 211.105   2.229.085  

Λοιπά 562.616  2.171.847  

Σύνολο 25.422.939  15.045.389  
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25. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 
    

i) Πωλήσεις και αγορές αγαθών και υπηρεσιών    
 31 ∆εκεµβρίου 

Πωλήσεις υπηρεσιών: 2008  2007 

Προς µητρική Οµίλου ΟΤΕ 74.258.986  80.250.910 

Προς υπόλοιπα συνδεδεµένα µέρη 16.749.799  21.407.795 

 91.008.785  101.658.705 

Αγορές  υπηρεσιών:    

Από µητρική Οµίλου ΟΤΕ 31.396.005  39.770.683 

Από υπόλοιπα συνδεδεµένα µέρη 49.456.487  42.559.400 

 80.852.492  82.330.083 

    
Αγορές παγίων στοιχείων:    

Από µητρική Οµίλου ΟΤΕ 2.441.300  - 

Από υπόλοιπα συνδεδεµένα µέρη 4.727.050  - 

 7.168.350  - 

 
Οι συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη έχουν γίνει µε εµπορικούς όρους και προϋποθέσεις. 
Οι συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη αφορούν κυρίως τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. 
    

ii) Παροχές προς τη ∆ιοίκηση    
    
Μισθοί και άλλες βραχυπρόθεσµες εργασιακές 
παροχές 1.172.548  1.125.963 

Άλλες µακροπρόθεσµες παροχές 301.227  323.160 

 1.473.775  1.449.123 

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

    
Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη:     
Από µητρική Οµίλου ΟΤΕ 91.771.693  73.169.819 

Από υπόλοιπα συνδεδεµένα µέρη 11.113.067  10.154.360 

 102.884.760  83.324.179 

Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη:     
Προς µητρική Οµίλου ΟΤΕ 61.065.645  49.349.151 

Προς υπόλοιπα συνδεδεµένα µέρη 31.392.035  20.035.067 

 92.457.680  69.384.218 

 
 
Η Εταιρεία θεωρεί ως συνδεδεµένα µέρη την ΟΤΕ και τις θυγατρικές αυτής, τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
καθώς και για την περίοδο από την 1 Ιουλίου µέχρι την 31 ∆εκεµβρίου 2008 την εταιρεία Deutsche Telecom και 
τις θυγατρικές της. 
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26. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις / απαιτήσεις 

 
 
• Νοµικά θέµατα 
 
Η Εταιρεία αντιµετωπίζει ορισµένες απαιτήσεις και δικαστικές αγωγές στα πλαίσια της συνήθους επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας.  Κατά τη γνώµη της ∆ιοίκησης, µετά τη γνωµάτευση των νοµικών της συµβούλων, η οριστική 
διευθέτηση αυτών των θεµάτων δεν αναµένεται να έχει σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική θέση της 
Εταιρείας. ∆εν υπάρχουν σηµαντικές νοµικές εκκρεµότητες 
 
• Φορολογικά θέµατα 
 
Όπως αναφέρεται στη σηµείωση 12, 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 2007 έως 2008, µε συνέπεια να µην έχουν καταστεί 
οριστικές.  Η έκβαση των φορολογικών ελέγχων δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο. 
 

27. Λειτουργικές Μισθώσεις 

 
Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας από µισθώµατα αφορούν κατά κύριο λόγω τις εθνικές χωρητικότητες, το κτίριο 
όπου στεγάζεται καθώς και τα  µισθώµατα οχηµάτων για το προσωπικό της. Τα ελάχιστα µελλοντικά µισθώµατα 
για τις λειτουργικές αυτές µισθώσεις είναι: 
 
Μισθώµατα Εθνικών 
Χωρητικοτήτων 
 
Έως 1 έτος 2.874.342 

Από 1 έως 5 έτη 11.497.367 

Από 5 και πάνω  21.879.306 

Σύνολο 36.251.015 

 

Μισθώµατα κτιρίου 
 
Έως 1 έτος 547.355 

Από 1 έως 5 έτη 2.358.628 

Από 5 και πάνω  4.104.430 

Σύνολο 7.010.413 

  

  
Μισθώµατα Οχηµάτων 
 
Έως 1 έτος 222.381 

Από 1 έως 5 έτη 280.487 

Σύνολο 502.868 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ  

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 

Προς τους Μετόχους της  OTE ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. 

 

Έκθεση  επί των Οικονοµικών  Καταστάσεων. 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της ΟΤΕ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε., (η “Εταιρεία”) 

που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2008, και τις καταστάσεις 

αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την 

ηµεροµηνία αυτή καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές 

επεξηγηµατικές σηµειώσεις. 

 

Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη  παρουσίαση αυτών των 

οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, 

όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί  από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, 

εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη 

παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε 

απάτη ή λάθος. Η  ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων 

λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. 

 

Ευθύνη Ελεγκτή 

∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων, µε βάση τον 

έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι 

εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε 

τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την απόκτηση 

εύλογης διασφάλισης  για το κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη 

ανακρίβεια.   

 Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, 

σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι 

διαδικασίες επιλέγονται  κατά την κρίση του ελεγκτή  και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου 

ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του 

κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την 

κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό 

ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης επί της 

αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει 

επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόσθηκαν και του 

εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής 

παρουσίασης  των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 

θεµελίωση της γνώµης µας. 

 

Γνώµη 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε 

ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2008, την 

χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία 

αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Αναφορά επί άλλων νοµικών και  κανονιστικών θεµάτων. 

Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζοµένων από το άρθρο 

43α του Κ.Ν. 2190/1920.   

 

Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2009 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ  ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΛΕΝΤΡΙ∆ΗΣ 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 17831 

     

ERNST & YOUNG (Hellas) A.E.  
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