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Η παρούσα έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της «∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. («OTESAT-Maritel» ή «Εταιρεία»), έχει συνταχθεί µε βάση τις 
διατάξεις του άρθρου 136 του Κ.Ν. 2190/1920 και αναφέρεται στις Ετήσιες Ατοµικές 
Οικονοµικές Καταστάσεις της 31 ∆εκεµβρίου 2007 και της χρήσης που έληξε την 
ηµεροµηνία αυτή, οι οποίες συντάχθηκαν σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.).  
 
Α. ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 2007 
 
Το 2007 ήταν για την OTESAT-Maritel µια σηµαντική και κερδοφόρα χρονιά, που 
χαρακτηρίζεται συνοπτικά από τα εξής: 
 

• ∆ιατήρηση της κυρίαρχης θέσης της Εταιρείας στην Ελληνική ναυτιλιακή αγορά. 
• Περαιτέρω επέκταση των εµπορικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας στις αγορές του 

εξωτερικού µε σηµαντική υπερκάλυψη των τεθέντων στόχων.  
• Είσπραξη του προς επιστροφή ΦΠΑ ποσού 4,75 εκ. Ευρώ σύµφωνα µε τα 

πορίσµατα του τακτικού φορολογικού ελέγχου χρήσεων 2000-2003 που είχε 
ολοκληρωθεί το 2006. 

• Επικαιροποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την τριετία 2008–2010.  
• Σύναψη εµπορικής σύµβασης µε Inmarsat  (distribution agreement) για την παροχή 

ευρυζωνικών (Fleelbroadband) υπηρεσιών. 
• Ένταξη των υπηρεσιών του δορυφορικού συστήµατος iridium στο portofolio της 

Εταιρείας. Εµπορική προώθησή τους βάσει σχετικής σύµβασης. 
• Σύναψη εµπορικής σύµβασης ως certified partner µε τον οίκο Thrane&Thrane, για  

µεταπώληση δορυφορικού τερµατικού εξοπλισµού . 
• Ανάπτυξη νέων εφαρµογών για την on line εξυπηρέτηση των πελατών. 
• Ανάπτυξη και εισαγωγή νέου συστήµατος τιµολόγησης υπηρεσιών iridium. 
• Προβολή της Εταιρείας και των προϊόντων της µέσω εκθέσεων, συνεδρίων και 

ηµερίδων, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε υλοποίηση της στρατηγικής για αύξηση 
του µεριδίου της στην Ελληνική και παγκόσµια αγορά. 

• Ολοκλήρωση σχεδιασµού συστήµατος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών και 
δεδοµένων που καλύπτουν τις απαιτήσεις της Αρχής ∆ιασφάλισης Απορρήτου 
Επικοινωνιών (Α∆ΑΕ), σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο ISO 27001:2005 

 
Β.  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ -  ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
 
Η Στρατηγική της Εταιρείας κατά το 2007, πέραν της διατήρησης και διεύρυνσης του 
µεριδίου αγοράς στην Ελληνική ναυτιλία, επικεντρώθηκε στην επέκταση των εµπορικών 
δραστηριοτήτων της στη διεθνή αγορά µε την περαιτέρω ανάπτυξη ενός έµµεσου δικτύου 
πωλήσεων µέσω Inmarsat Service Providers και Agents. Τα αποτελέσµατα της ως άνω 
στρατηγικής ξεπέρασαν τους τεθέντες στόχους και διαµόρφωσαν µια ισχυρή βάση για 
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περαιτέρω διείσδυση στις αγορές του εξωτερικού το 2008 (Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Ν.Α 
Ασία). 
 
Για το 2008 η Εταιρεία σύµφωνα µε το Επιχειρησιακό της Σχέδιο 2008-2010 προβλέπει 
µεταξύ άλλων: 

• αύξηση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας της  
• αύξηση του µεριδίου αγοράς που κατέχει στην ελληνική αγορά  
• περαιτέρω επέκταση των εµπορικών δραστηριοτήτων της στις αγορές του 

εξωτερικού µε αντίστοιχη αύξηση του µεριδίου αγοράς 
• διεύρυνση του χαρτοφυλακίου των υπηρεσιών και προϊόντων της στις ευρυζωνικές 

δορυφορικές υπηρεσίες µε την εµπορική εισαγωγή του fleet broadband  
• παροχή δορυφορικών υπηρεσιών iridium και iridium broadband 
• παροχή νέων υπηρεσιών, υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας και ηλεκτρονικού 

εξοπλισµού γέφυρας πλοίου, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της αγοράς 
• διερεύνηση για την παροχή υπηρεσιών VSAT στη ναυτιλία. 

 
Η Εταιρεία, αξιοποιώντας τον υψηλό βαθµό τεχνογνωσίας της στο εξειδικευµένο 
αντικείµενο των δορυφορικών τηλεπικοινωνιών και τις σχέσεις εµπιστοσύνης που έχει 
οικοδοµήσει µε την Ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα, καθώς και τις ευοίωνες προοπτικές που 
διαφαίνονται από την µέχρι τώρα δραστηριοποίησή της στο εξωτερικό, επιδιώκει µέσα από 
αµοιβαία επωφελείς συνεργασίες µε διεθνείς εταιρείες την ενίσχυση της θέσης της και της 
θέσης του Οµίλου ΟΤΕ στην παγκόσµια αγορά των δορυφορικών τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών.  
 
Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 

Ο Κύκλος Εργασιών της Εταιρείας κατά τη χρήση 2007 ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 
Ευρώ 22,0 εκ. Η σηµειούµενη µείωση κατά 1,82 % περίπου σε σχέση µε την προηγούµενη  
χρήση οφείλεται στη διακύµανση της συναλλαγµατικής ισοτιµίας €/$. Κατά το 2007 η 
υποτίµηση του USD έναντι του ΕΥΡΩ σε σχέση µε το 2006 ανήλθε κατά µέσο όρο σε 
8,76% περίπου, επηρεάζοντας αντίστοιχα τα συνολικά, εκπεφρασµένα σε ΕΥΡΩ, έσοδα 
της Εταιρείας. 

Ο κύκλος εργασιών των υπηρεσιών Inmarsat στο νόµισµα συναλλαγής (USD) για την 
κατεύθυνση «Κινητό-Ξηρά» και «Κινητό-Κινητό» αυξήθηκε κατά 9,69% περίπου και 
διαµορφώθηκε σε  22,44 εκ. USD από 20,47 εκ. USD το 2006. 

H αύξηση των ως άνω εσόδων οφείλεται κυρίως: 

• στην αύξηση της τηλεπικοινωνιακής κίνησης από την παροχή δορυφορικών 
υπηρεσιών Inmarsat στη διεθνή ναυτιλιακή αγορά, απόρροια της περαιτέρω 
διείσδυσης στις αγορές του εξωτερικού. 

• στη συνεχιζόµενη αύξηση των εσόδων από υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας 
(Scratch Card, υπηρεσίες µεταφοράς δεδοµένων, κλπ). 

 
Τα Λειτουργικά Έξοδα της Εταιρείας, συµπεριλαµβανοµένου και του κόστους πωληθέντων, 
αυξήθηκαν κατά 3,98% περίπου, σε σχέση µε τα αντίστοιχα της χρήσης 2006. Η αύξηση 
αυτή οφείλεται κυρίως στη µεταβολή του άµεσου κόστους παρεχοµένων υπηρεσιών. Το 
κόστος πωληθέντων αντιστοιχεί στο 83,86% του συνόλου των λειτουργικών εξόδων. Τα 
«λοιπά λειτουργικά έξοδα» σηµείωσαν σηµαντική µείωση. 
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Ειδικότερα παρατηρήθηκε :  
� Αύξηση κατά 5,33% του κόστους παροχής υπηρεσιών και πωληθέντων, αναλώσεις 

εµπορευµάτων, χρεώσεις από διεθνείς και εγχώριους παρόχους, λόγω της αύξησης 
του κύκλου εργασιών. 

� Αύξηση κατά 4,99% του συνολικού κόστους προσωπικού. 
� Μείωση κατά 10,21% των αποσβέσεων, και 
� Μείωση κατά 12,4% των λοιπών λειτουργικών εξόδων.  

 
Στα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα, οι πιστωτικοί τόκοι παρουσίασαν αύξηση κατά 
79,60% περίπου σε σχέση µε το 2006 λόγω της αύξησης του όγκου των διαθεσίµων που 
προέκυψε από την επιστροφή ΦΠΑ στην Εταιρεία µας.  
 
Κατά το 2007 προέκυψαν χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές που επιβάρυναν 
αντίστοιχα τα αποτελέσµατα, ποσού 0,67 εκ. ΕΥΡΩ. 
 
Τα λειτουργικά κέρδη προ χρηµατοοικονοµικών και εκτάκτων αποτελεσµάτων ανέρχονται 
στο ποσόν των 1,16 εκ. ΕΥΡΩ περίπου και επηρεάζονται: 

• από τη διακύµανση της συναλλαγµατικής ισοτιµίας €/$ που κατά το 2007 
διαµορφώθηκε κατά µέσον όρο σε 1,37 περίπου έναντι 1,25 του 2006. 

• από τη µείωση του περιθωρίου µικτού κέρδους. 
 

Τα αποτελέσµατα προ φόρων είναι κέρδος 0,78 εκ. ΕΥΡΩ.  
 
Οι φόροι εισοδήµατος µετά την φορολογική αναµόρφωση ανέρχονται σε 0,21 εκ. ΕΥΡΩ 
στους οποίους συµπεριλαµβάνεται ποσόν 0,06 εκ. ΕΥΡΩ που προέκυψε από διαφορές 
προσωρινού φορολογικού ελέγχου χρήσεων 2004-2005.   
 
H Εταιρεία δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις. 
 
∆. ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥΣ 
 
Η Εταιρεία από τη συναλλακτική της δραστηριότητα αντιµετωπίζει έναν εύλογο πιστωτικό 
κίνδυνο από την πιθανότητα µη είσπραξης µέρους των απαιτήσεών της. Ο ως άνω 
κίνδυνος µειώνεται τόσο λόγω του µεγάλου αριθµού και της διασποράς της πελατειακής 
της βάσης όσο και µε τη διενέργεια πιστωτικού ελέγχου και την συστηµατική 
παρακολούθηση των υπολοίπων των πελατών. 
 
Η Εταιρεία έχει επαρκή διαθέσιµα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της, όπως αυτό 
καταγράφεται στις παρούσες οικονοµικές καταστάσεις και συνεπώς δεν υφίσταται κίνδυνος 
ρευστότητας για την Εταιρεία. 
 
Η Εταιρεία τιµολογεί και εισπράττει κυρίως σε USD. Ως εκ τούτου εκτίθεται σε 
συναλλαγµατικό κίνδυνο ο οποίος προέρχεται από τη µεταβολή του USD έναντι του Ευρώ. 
Αντίστοιχα όµως και οι υποχρεώσεις προς τους προµηθευτές είναι σε USD µε αποτέλεσµα 
την αντιστάθµιση του κινδύνου αφού εισπράξεις και πληρωµές διενεργούνται σε USD. Οι 
λειτουργικές ανάγκες της Εταιρείας σε Ευρώ καλύπτονται από αντίστοιχες χρεώσεις 
τηλεπικοινωνιακών τελών στους πελάτες µας σε  Ευρώ. 
Το µεγαλύτερο µέρος των διαθεσίµων της Εταιρείας είναι σε Ευρώ. ∆ιατηρεί όµως µέρος 
των διαθεσίµων της σε USD για την κάλυψη των υποχρεώσεών της στο ίδιο νόµισµα. 
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Ε.  ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας προτίθεται να προτείνει στην ετήσια Τακτική Γενική 
Συνέλευση των Μετόχων τη διανοµή µερίσµατος για τη χρήση 2007 συνολικού ποσού 
Ευρώ 528.750,00 (Ευρώ 0,15  ανά µετοχή). 
 
 
ΣΤ.  ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της 31 ∆εκεµβρίου 2007 και µέχρι την 
ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, τα 
οποία θα µπορούσαν να επηρεάσουν σηµαντικά τη χρηµατοοικονοµική θέση και τη 
δραστηριότητα της Εταιρείας. 
 
 
 

                          Πειραιάς, 27 Μαρτίου 2008 
 
 
 
 
                                                          Θεόδωρος Βενιάµης 
                                                              Πρόεδρος ∆.Σ. 

 

savvinou
Πλαίσιο κειμένου



 

 

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ 
Στρατηγού Τόμπρα 3 
153 42 Αγία Παρασκευή 
Ελλάς 
ΑΡΜΑΕ 29527/01AT/B/93/162/96 

Telephone Τηλ:  +30 210 60 62 100 
Fax             Φαξ: +30 210 60 62 111 
Internet www.kpmg.gr 
e-mail postmaster@kpmg.gr 

 

  

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ, Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του 
δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την 
KPMG International, ενός Ελβετικού συνεταιρισμού.   

 

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή 

Προς τους Μετόχους της 
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Α.Ε. (OTESAT-Maritel)  

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Α.Ε. (OTESAT-Maritel) (η Εταιρεία) που αποτελούνται από τον 
ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2007 και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων 
κεφαλαίων και ταμειακών ροών για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και από 
περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπών επεξηγηματικών σημειώσεων. 

Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 

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

Ευθύνη Ελεγκτή 

Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση 
τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα 
που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής.  Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν 
τη συμμόρφωσή μας με κανόνες ηθικής δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του 
ελέγχου μας κατά τρόπο που να διασφαλίζει εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονομικές καταστάσεις 
είναι απαλλαγμένες από ουσιώδεις ανακρίβειες. 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων 
σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. 
Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του 
κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται σε απάτη ή 
λάθος.  Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη του το σύστημα 
εσωτερικού ελέγχου, σχετικά με τη σύνταξη και την εύλογη παρουσίαση των οικονομικών 
καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό κατάλληλων ελεγκτικών διαδικασιών για την περίσταση 
και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού 
ελέγχου της Εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας 
των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από 
τη Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών 
καταστάσεων.  
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Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα 
για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 

Γνώμη 

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

Θέμα Έμφασης  

Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του ελέγχου μας, εφιστούμε την 
προσοχή σας στη Σημείωση 10 επί των Οικονομικών Καταστάσεων, όπου αναφέρεται ότι οι 
φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας για τις χρήσεις 2004 και 2005 έχουν εξεταστεί από τις 
φορολογικές αρχές με προσωρινό έλεγχο, ενώ οι χρήσεις 2006 και 2007 δεν έχουν ακόμη 
εξεταστεί, με συνέπεια να μην έχουν καταστεί οριστικές οι φορολογικές υποχρεώσεις της 
Εταιρείας για όλες τις προαναφερόμενες χρήσεις.  Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν 
είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο. 

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 

Το περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου είναι συνεπές με τις Οικονομικές 
Καταστάσεις. 

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2008 

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. 
 
 
 

Νικόλαος Τσιμπούκας, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
ΑΜ ΣΟΕΛ 17151 

 

savvinou
Πλαίσιο κειμένου
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∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E.  (ΟΤΕSAT-Maritel ) 

 
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 
(Ποσά σε Ευρώ) 
 Σηµειώσεις 2007   2006 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     
     

Ενσώµατα πάγια 11 126 083  134 193 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 12 7 381   21 237 
Συµµετοχές 13 1 277  1 277 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 14 349 582  285 356 
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 15 18 638  4 851 569 
Σύνολο µη κυκλοφορούντος ενεργητικού  502 961  5 293 632 
      
Αποθέµατα  959 335  422 247 
Πελάτες 16 7 137 922  7 685 205 
Χρηµατικά διαθέσιµα  17 10 957 642  5 989 788 
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 18 960 994  680 427 
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού  20 015 893  14 777 667 
      
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  20 518 854  20 071 299 
      
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     
      
Ίδια Κεφάλαια      
Μετοχικό κεφάλαιο 19   12 478 500    12 478 500 
Αποθεµατικά 20 702 815  702 815 
Κέρδη εις νέο  946 091  382 085 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  14 127 406  13 563 400 
     
Υποχρεώσεις     
Παροχές προσωπικού 21 112 800  85 442 
Λοιπές προβλέψεις  69 953  51 453 
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων  182 753  136 895 
      
Προµηθευτές  22 4 434 560  4 164 270 
Έσοδα επόµενης χρήσης 23 1 347 110  1 115 704 
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 24 230 484  276 594 
Μερίσµατα πληρωτέα  2 151  664 195 
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 25 194 390  150 241 
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων  6 208 695  6 371 004 
      
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  20 518 854  20 071 299 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 5 έως 27 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών 
των Οικονοµικών  Καταστάσεων  
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∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E.  (ΟΤΕSAT-Maritel) 
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

ΓΙΑ   ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 

(Ποσά σε Ευρώ)     
    
Κύκλος εργασιών Σηµειώσεις 2007  2006 
Έσοδα από δορυφορικές  και λοιπές 
τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες 4 20 478 933  20 886 507 
Έσοδα από πωλήσεις εξοπλισµού  857 313  862 444 
Λοιπά έσοδα 5 672 519  668 269 

Σύνολο κύκλου εργασιών  22 008 765  22 417 220 

       
Λειτουργικά έξοδα      
Αναλώσεις εµπορευµάτων  (1 191 059)  (1 101 236) 
Αµοιβές και έξοδα  προσωπικού 6 (2 046 182)  (1 948 909) 

Χρεώσεις από διεθνείς παρόχους 7 (14 996 429)  (14 618 681) 

Χρεώσεις από εγχώριους παρόχους 7 (1 293 373)  (876 337) 

Αποσβέσεις  (81 033)  (90 251) 

Λοιπά λειτουργικά έξοδα 8 (1 238 039 )  (1 413 225) 

Σύνολο λειτουργικών εξόδων   (20 846 115)  (20 048 639) 

      
Λειτουργικά κέρδη προ χρηµατοοικονοµικών 
αποτελεσµάτων και αποµείωσης  1 162 650   2 368 581 

      
Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα 9 (303 858)  (567 258) 

     

Αποµείωση απαιτήσεων από Φ.Π.Α 15 (83 038)  (2 230 193) 

      

Κέρδη/(Ζηµίες) προ φόρων  775 754  (428 870) 

      

Φόρος εισοδήµατος 10 (211 748)  (753 351) 

      

Κέρδη/(Ζηµίες) χρήσης  564 006  (1 182 221) 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 5 έως 27 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών 
των Οικονοµικών  Καταστάσεων  
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Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 5 έως 27 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών 
των Οικονοµικών  Καταστάσεων  

 

      
∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E.  (ΟΤΕSAT-Maritel) 
      
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ     
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ  ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007    
      

      

(Ποσά σε  Ευρώ) 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Τακτικό 
αποθεµατικό 

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Υπόλοιπο 
κερδών εις 

Νέο 

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  2006   12 478 500 130 446 506 314 2 335 361 15 450 621 

            
Τακτικό αποθεµατικό - 66 055 - ( 66 055)                 - 
      
Μερίσµατα χρήσης - - - (705 000) (705 000) 
      
Ζηµίες  χρήσης - - - (1 182 221) (1 182 221) 

            
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου  2006 12 478 500 196 501 506 314 382 085 13 563 400 

           
Κέρδη  χρήσης - - - 564 006 564 006 

            
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007 12 478 500 196 501 506 314 946 091 14 127 406 
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∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E.  (ΟΤΕSAT-Maritel)  
 
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 

(Ποσά σε  Ευρώ)  2007  2006 

     
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες     
Κέρδη/(Ζηµίες)  προ φόρων  775 754  (428 870) 

Πλέον / µείον προσαρµογές για     
   Αποσβέσεις  81 033  90 251 
   Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις  147 782  254 229 
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών 
κεφαλαίου κίνησης     
   Μείωση/(αύξηση) αποθεµάτων  (537 088)  (28 126) 
   Μείωση/ (αύξηση) απαιτήσεων  4 648 141  2 552 900 
   (Μείωση)/ αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)  814 509  (371 030) 
Μείον:      

 Καταβληθέντες φόροι  (241 167)  (2 667 806) 
Καθαρές ταµειακές ροές  από λειτουργικές 
δραστηριότητες  5 688 964  (598 452) 
     

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες     
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων  (59 066)  (36 361) 
Καθαρές ταµειακές ροές  από επενδυτικές 
δραστηριότητες  (59 066)  (36 361) 

     
Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες     
Μερίσµατα πληρωθέντα  (662 044)  (40 806) 
Καθαρές ταµειακές ροές  από χρηµατοδοτικές  
δραστηριότητες  (662 044)  (40 806) 

      
Καθαρή αύξηση χρηµατικών διαθεσίµων   4 967 854  (675 619) 
     
Χρηµατικά διαθέσιµα 1  Ιανουαρίου  5 989 788  6 665 407 

Χρηµατικά διαθέσιµα 31  ∆εκεµβρίου  10 957 642  5 989 788 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 5 έως 27 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των 
Οικονοµικών  Καταστάσεων  
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1.  ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 

Η OTESAT-Maritel  (η Εταιρεία) είναι θυγατρική του ΟΤΕ και προήλθε από την συγχώνευση 
των εταιρειών Α.Ε. ∆ορυφορικών Κινητών & Προσωπικών Επικοινωνιών (OTESAT) που 
ιδρύθηκε το 1996 και Ναυτιλιακές Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες Πειραιά Α.Ε. (Maritel) που 
ιδρύθηκε το 1997, οι διαδικασίες της οποίας ολοκληρώθηκαν την 6/11/2002. 
 
Η Εταιρεία  δραστηριοποιείται στην παροχή δορυφορικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 
στη ναυτιλία και παρέχει δορυφορικές υπηρεσίες Inmarsat µε παγκόσµια κάλυψη και ενιαίο 
ανά σύστηµα τιµολόγιο µέσω του Επίγειου ∆ορυφορικού Σταθµού ‘’Θερµοπύλαι’’ καθώς και 
συνεργαζόµενων σταθµών.  Η Εταιρεία επίσης παρέχει υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας και 
ολοκληρωµένες τηλεπικοινωνιακές λύσεις στην ελληνική και διεθνή ναυτιλιακή βιοµηχανία, 
µε το συνδυασµό δορυφορικών και επίγειων τηλεπικοινωνιακών δικτύων και εφαρµογών 
πληροφορικής. Επιπλέον παρέχει υπηρεσίες εκκαθάρισης λογαριασµών µέσω των κωδικών 
GR01 και GR12 και είναι εµπορικός αντιπρόσωπος για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του 
ΟΤΕ, της COSMOTE της OTENET στην ελληνική ναυτιλιακή αγορά. 
 Η διοίκηση της Εταιρείας ασκείται από το παρακάτω επταµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο, η 
θητεία των µελών του οποίου έχει ορισθεί µέχρι τις 13/6/2008. 
  

α) Βενιάµης Θεόδωρος Πρόεδρος 
β) Ησαϊας Γεώργιος Αντιπρόεδρος 
γ) Πολυχρονόπουλος  Γεώργιος ∆ιευθύνων σύµβουλος 
δ) Αθανασόπουλος Γεώργιος Μέλος 
ε) Γκουµάς Μιλτιάδης Μέλος 

στ) Κανελλοπούλου Αντωνία Μέλος 
ζ) Τζούµας Σωτήριος Μέλος 

 
Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις του Οργανισµού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ). 

 

2. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
 
        2.1 ∆ήλωση συµµόρφωσης 

 
Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας έχουν συνταχθεί µε βάση τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα  Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π) και τις ερµηνείες τους  όπως 
έχουν υιοθετηθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και κατ’ 
επέκταση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 27 Μαρτίου 
2008.  
 

2.2 Βάση επιµέτρησης.   
  
Οι Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού 
κόστους. 

 
         2.3 Λειτουργικό νόµισµα 

 
Το λειτουργικό νόµισµα της Εταιρείας είναι το ευρώ. Οι οικονοµικές καταστάσεις της 
Εταιρείας παρουσιάζονται σε ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στις επιµέρους 
σηµειώσεις. 
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   2.4 Χρήση εκτιµήσεων και παραδοχών 
      
         Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π., απαιτεί τη 

διενέργεια εκτιµήσεων και την υιοθέτηση παραδοχών από τη ∆ιοίκηση, οι οποίες 
δύνανται να επηρεάσουν την εφαρµογή των λογιστικών αρχών καθώς και τα ποσά που 
περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι εκτιµήσεις και οι παραδοχές αυτές 
αναθεωρούνται σε συνεχή βάση. Οι αναθεωρήσεις αυτές αναγνωρίζονται στην περίοδο 
που πραγµατοποιούνται και επηρεάζουν τις σχετικές περιόδους που αφορούν. Οι 
εκτιµήσεις και οι παραδοχές αυτές, βασίζονται στην υπάρχουσα εµπειρία και σε 
διάφορους άλλους παράγοντες που θεωρούνται εύλογοι, κάτω από τις υπάρχουσες 
συνθήκες. Οι εκτιµήσεις και οι παραδοχές αυτές είναι η βάση για τη λήψη αποφάσεων, 
σχετικά µε της λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων που 
δεν προκύπτουν από άλλες πηγές. Τα πραγµατικά µελλοντικά αποτελέσµατα ενδέχεται 
να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιµήσεις, ενώ οι όποιες αποκλίσεις δύνανται να έχουν 
σηµαντική επίπτωση επί των οικονοµικών καταστάσεων 
 

3.    ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 
Οι λογιστικές αρχές που αναφέρονται παρακάτω έχουν εφαρµοστεί µε  συνέπεια για 
όλες τις περιόδους που αναφέρονται σε αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις. 
 

3.1 Συµµετοχές  
 
Στις Οικονοµικές Καταστάσεις, οι συµµετοχές σε επιχειρήσεις αποτιµώνται στο κόστος 
κτήσης αυτών µειούµενο µε τυχόν αποµείωση της αξίας τους. 

 
3.2 Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα 

  
Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται σε Ευρώ µε βάση τις 
συναλλαγµατικές ισοτιµίες που ίσχυαν την ηµεροµηνία διενέργειας των εκάστοτε 
συναλλαγών. Κατά την ηµεροµηνία συντάξεως των οικονοµικών καταστάσεων τα 
νοµισµατικά στοιχεία σε ξένο νόµισµα του ενεργητικού και των υποχρεώσεων 
αποτιµώνται µε τις τιµές κλεισίµατος της ηµεροµηνίας αυτής. Οι προκύπτουσες 
συναλλαγµατικές διαφορές καταχωρούνται στα αποτελέσµατα χρήσης.  
∆εν υπάρχουν µη νοµισµατικά στοιχεία που είναι εκφρασµένα σε ξένο νόµισµα. 

    
3.3 Ενσώµατα πάγια 

   
Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις απεικονίζονται στο ιστορικό κόστος κτήσης, µειωµένες 
κατά τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις τυχόν αποµειώσεις της αξίας τους.  
 
Οι επισκευές και συντηρήσεις εξοδοποιούνται µε την πραγµατοποίησή τους. Το κόστος 
κτήσης και οι σωρευµένες αποσβέσεις των παγίων που πωλούνται ή αποσύρονται, 
µεταφέρονται από τους αντίστοιχους λογαριασµούς τη στιγµή της πώλησης ή της 
απόσυρσης και οποιοδήποτε κέρδος ή ζηµία προκύπτει περιλαµβάνεται στα 
αποτελέσµατα χρήσης.  
 
Οι λογιστικές αξίες των ενσώµατων παγίων εξετάζονται για αποµείωση όταν υπάρχουν 
ενδείξεις ότι οι αξίες αυτές δεν είναι ανακτήσιµες. Όταν οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν 
τις εκτιµώµενες ανακτήσιµες αξίες, αναγνωρίζεται ζηµία αποµείωσης και τα ενσώµατα 
πάγια µειώνονται στην ανακτήσιµη αξία τους.  Η ανακτήσιµη αξία των ενσώµατων 
παγίων είναι η µεγαλύτερη µεταξύ εύλογης αξίας µείον τα απαιτούµενα για την 
πώληση κόστη και αξίας χρήσης αυτών. Για την εκτίµηση της αξίας χρήσης, οι 
εκτιµώµενες µελλοντικές χρηµατοροές προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους µε 
την χρήση ενός προ φόρου επιτοκίου το οποίο αντανακλά τις τρέχουσες εκτιµήσεις της 
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αγοράς για την διαχρονική αξία του χρήµατος και για τους κινδύνους που σχετίζονται 
µε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. 

 
 
3.4 Αποσβέσεις 

 
Οι αποσβέσεις των ενσώµατων παγίων λογίζονται συστηµατικά µε τη µέθοδο της 
σταθερής απόσβεσης, στη διάρκεια της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής των ενσώµατων 
παγίων, η οποία επανεξετάζεται σε περιοδική βάση. Η εκτιµώµενη ωφέλιµη ζωή των 
ενσώµατων παγίων και οι αντίστοιχοι συντελεστές απόσβεσης έχουν ως εξής: 
 

 Εκτιµώµενη ωφέλιµη ζωή Συντελεστές απόσβεσης 

Εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων 9 έτη 11% 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 5 έτη 20% 

 
  3.5 Φόρος εισοδήµατος 

 
Ο φόρος εισοδήµατος επί των αποτελεσµάτων περιλαµβάνει τον τρέχοντα και τον 
αναβαλλόµενο φόρο. Ο φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται επί των κερδών της χρήσης 
βάσει της κείµενης φορολογικής νοµοθεσίας και καταχωρείται στα αποτελέσµατα της 
χρήσης εκτός των περιπτώσεων όπου υπάρχουν ποσά που καταχωρήθηκαν στην 
καθαρή θέση οπότε και ο φόρος τους καταχωρείται στην καθαρή θέση. 
 
Ο φόρος της χρήσης περιλαµβάνει τον αναµενόµενο να πληρωθεί φόρο επί των 
φορολογητέων κερδών της χρήσης, βάσει των φορολογικών συντελεστών που 
ισχύουν κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού. 
 
Ο αναβαλλόµενος φόρος υπολογίζεται µε την µέθοδο του ισολογισµού, επί των 
προσωρινών διαφορών µεταξύ της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και 
των υποχρεώσεων και της φορολογικής αξίας τους, µε βάση τους φορολογικούς 
συντελεστές που ισχύουν ή αναµένεται ότι θα ισχύσουν κατά το χρόνο διακανονισµού 
της υποχρέωσης ή της απαίτησης.  
 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται µόνο κατά το βαθµό που είναι 
πιθανόν ότι θα υπάρχουν µελλοντικά φορολογικά διαθέσιµα κέρδη έναντι των οποίων 
η απαίτηση µπορεί να συµψηφιστεί. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 
µειώνονται κατά το βαθµό που δεν είναι πλέον πιθανό ότι το σχετικό φορολογικό 
όφελος θα πραγµατοποιηθεί. 
 

  3.6 Ταµειακά διαθέσιµα 
 
         Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται τα χρηµατικά διαθέσιµα στο ταµείο, οι 

καταθέσεις σε τράπεζες και οι προθεσµιακές καταθέσεις που λήγουν εντός τριών 
µηνών από την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων. 

 
  3.7 Αναγνώριση εσόδων  
        
        Τα έσοδα περιλαµβάνουν κυρίως τα έσοδα από την χρήση δορυφορικών 

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, από παροχή υπηρεσιών εκκαθάρισης λογαριασµών 
πλοίων (AAIC) και πωλήσεις τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού. Η αναγνώριση των 
εσόδων γίνεται ως εξής: 

 



∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε (OTESAT-Maritel) 
Σηµειώσεις ε̟ί των οικονοµικών καταστάσεων της 31 ∆εκεµβρίου 2007 

8 

• Τέλη δορυφορικής χρήσης, εκκαθάριση λογαριασµών πλοίων: Τα δορυφορικά 
τηλεπικοινωνιακά τέλη περιλαµβάνουν τέλη µε βάση τον προορισµό, τον χρόνο 
κατάληψης του δικτύου και τον όγκο των µεταφεροµένων δεδοµένων. Τα έσοδα από 
τη χρήση των δορυφορικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών αναγνωρίζονται στην 
περίοδο κατά την οποία παρέχονται οι υπηρεσίες. Τα µη τιµολογηθέντα έσοδα από την 
ηµεροµηνία του κύκλου τιµολόγησης µέχρι την ηµεροµηνία κλεισίµατος χρήσης 
λογίζονται µε βάση τα τιµολογηθέντα ποσά κατά την έκδοση των σχετικών 
λογαριασµών της περιόδου.   
 
Τα έσοδα από πώληση προπληρωµένου αεροχρόνου (air time) αναγνωρίζονται µε 
βάση την ανάλωση των µονάδων µέχρι το τέλος του έτους. Ο αχρησιµοποίητος 
αερoχρόνος περιλαµβάνεται στα έσοδα επόµενης χρήσης στον ισολογισµό. Με την 
πάροδο έτους από την ενεργοποίηση της υπηρεσίας καθώς και στην περίπτωση που 
οι εναποµείνασες µονάδες δεν επαρκούν για τη διενέργεια κλήσης, ο τυχόν 
αχρησιµοποίητος αεροχρόνος αναγνωρίζεται ως έσοδο. 
Τα έσοδα από την εκκαθάριση λογαριασµών πλοίων αναγνωρίζονται κατά την περίοδο 
στην οποία αφορά η εκκαθαριζόµενη δορυφορική ή συµβατική κίνηση. 
 
Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ο κύκλος τιµολόγησης καλύπτει, εκτός 
εξαιρέσεων, περίοδο ενός ηµερολογιακού µήνα. 
 

• Πωλήσεις τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού: Τα έσοδα από πωλήσεις 
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού, µετά από τις τυχόν παρεχόµενες εκπτώσεις, 
αναγνωρίζονται κατά τη στιγµή της πώλησης. 
  

• Έσοδα από παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται 
στην περίοδο στην οποία παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες µε βάση τη µέθοδο της 
τµηµατικής αποπεράτωσης (percentage of completion method). 

 
• Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται όταν ο τόκος καθίσταται 

δεδουλευµένος µε βάση τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. 
 

 3.8  Μερίσµατα  
 
         Τα µερίσµατα που διανέµονται στους µετόχους απεικονίζονται σαν υποχρέωση την 

χρονική στιγµή κατά την οποία εγκρίνονται προς διανοµή από την Γενική Συνέλευση 
των Μετόχων. 
 

 3.9   Μισθώσεις 
         
         Η Εταιρεία µισθώνει το κτίριο που στεγάζονται οι υπηρεσίες της. Η µίσθωση αυτή 

θεωρείται λειτουργική και η σχετική δαπάνη επιβαρύνει τα αποτελέσµατα χρήσης. 
 

3.10 Τηλεπικοινωνιακές άδειες  
           
         Η Εταιρεία είναι κάτοχος Γενικής Αδείας για την άσκηση τηλεπικοινωνιακών 

δραστηριοτήτων καθώς και κάτοχος αδειών εκκαθάρισης λογαριασµών πλοίων µε 
κωδικούς GR01 και GR12. Για την απόκτηση των ως άνω αδειών δεν απαιτήθηκε 
κάποιο τίµηµα, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας χωρίς να εµφανίζονται 
µε κάποια αξία στον Ισολογισµό. 
 

3.11  Αποθέµατα  
 
Τα αποθέµατα ανταλλακτικών και υλικών αποτιµώνται στη χαµηλότερη τιµή µεταξύ της 
τιµής κτήσης και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας τους. Η τιµή κτήσης 
προσδιορίζεται µε τη µέθοδο του κυκλοφοριακού µέσου όρου. Η καθαρή 
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ρευστοποιήσιµη αξία είναι η εκτιµώµενη τιµή πώλησης στα πλαίσια των συνήθων 
δραστηριοτήτων, µειωµένη µε τα εκτιµώµενα κόστη για την ολοκλήρωση αυτών και τα 
εκτιµώµενα για την πραγµατοποίηση της πώλησης κόστη. Σε περίπτωση 
µεταγενέστερης αύξησης της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας αποθεµάτων που έχουν 
αποµειωθεί, η αποµείωση αυτή αντιλογίζεται. 
 

3.12  Λογαριασµοί εισπρακτέοι - Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 
 
         Οι λογαριασµοί εισπρακτέοι αναγνωρίζονται αρχικά στην τιµολογιακή τους αξία. 

Μεταγενέστερα αποτιµώνται στην αξία αυτή η οποία µειώνεται µε τα ποσά για τα 
οποία υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι δεν θα εισπραχθούν. Κατά την εκάστοτε περίοδο 
και ηµεροµηνία σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων, η εισπραξιµότητα των 
εισπρακτέων λογαριασµών εκτιµάται βάσει ιστορικών 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 περιόδου. Τυχόν διαγραφές απαιτήσεων από 
εισπρακτέους λογαριασµούς πραγµατοποιούνται µέσω της σχηµατισθείσας 
πρόβλεψης.  Απαιτήσεις που εκτιµώνται ως ανεπίδεκτες είσπραξης διαγράφονται. 
 

3.13  Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
 
Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται τα λογισµικά προγράµµατα της Εταιρείας και 
απεικονίζονται στο κόστος κτήσης µείον τις συσσωρευµένες αποσβέσεις και 
αποµειώσεις  
 
Οι αποσβέσεις καταχωρούνται στα αποτελέσµατα χρήσης µε βάση τη σταθερή µέθοδο 
απόσβεσης κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους, που είναι 4-10 χρόνια. 
 

3.14  Προβλέψεις 
 
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει µια παρούσα δέσµευση (νοµική ή 
τεκµαιρόµενη), ως αποτέλεσµα γεγονότων του παρελθόντος, είναι πιθανό ότι θα 
υπάρξει εκροή πόρων για τον διακανονισµό της δέσµευσης και το ποσό αυτής µπορεί 
να εκτιµηθεί αξιόπιστα. Αν η επίπτωση της διαχρονικής αξίας του χρήµατος είναι 
σηµαντική οι προβλέψεις αναγνωρίζονται σε προεξοφληµένη βάση µε την χρήση ενός 
προ φόρου επιτοκίου που αντανακλά τις τρέχουσες εκτιµήσεις της αγοράς για την 
διαχρονική αξία του χρήµατος και για τους κινδύνους που σχετίζονται µε την 
υποχρέωση. Όταν γίνεται προεξόφληση των προβλέψεων, η αύξηση της πρόβλεψης 
που οφείλεται στο πέρασµα του χρόνου αναγνωρίζεται ως κόστος δανεισµού. Οι 
προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού και αν δεν είναι πλέον 
πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή πόρων για τον διακανονισµό της δέσµευσης, 
αντιλογίζονται. Οι προβλέψεις χρησιµοποιούνται µόνο για το σκοπό για τον οποίο 
αρχικά δηµιουργήθηκαν. ∆εν αναγνωρίζονται προβλέψεις για µελλοντικές ζηµίες. Οι 
ενδεχόµενες απαιτήσεις και οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις 
οικονοµικές καταστάσεις. 
 

      3.15  Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 
 
Οι λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας εξετάζονται για 
αποµείωση όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστικές αξίες τους δεν είναι ανακτήσιµες. 
Στην περίπτωση αυτή προσδιορίζεται το ανακτήσιµο ποσό των περιουσιακών 
στοιχείων και αν οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν το εκτιµώµενο ανακτήσιµο ποσό, 
αναγνωρίζεται ζηµία αποµείωσης, η οποία καταχωρείται απ’ ευθείας στα 
Αποτελέσµατα. Η ανακτήσιµη αξία των περιουσιακών στοιχείων είναι η µεγαλύτερη 
µεταξύ εύλογης αξίας µείον τα απαιτούµενα για την πώληση κόστη και αξίας χρήσης 
αυτών. Για την εκτίµηση της αξίας χρήσης, οι εκτιµώµενες µελλοντικές χρηµατοροές 
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προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους µε την χρήση ενός προ φόρου επιτοκίου το 
οποίο αντανακλά τις τρέχουσες εκτιµήσεις της αγοράς για την διαχρονική αξία του 
χρήµατος και για τους κινδύνους που σχετίζονται µε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. Για 
ένα περιουσιακό στοιχείο που δεν αποφέρει σηµαντικές ανεξάρτητες ταµιακές εισροές, 
το ανακτήσιµο ποσό καθορίζεται για την µονάδα παραγωγής ταµιακών ροών, στην 
οποία το περιουσιακό στοιχείο ανήκει. Μετά την αναγνώριση ζηµίας αποµείωσης ενός 
περιουσιακού στοιχείου, σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού εξετάζεται αν οι συνθήκες 
που οδήγησαν στην αναγνώρισή της συνεχίζουν να υπάρχουν. 
Στην περίπτωση αυτή επαναπροσδιορίζεται το ανακτήσιµο ποσό του περιουσιακού 
στοιχείου και η ζηµία αποµείωσης αντιλογίζεται επαναφέροντας τη λογιστική αξία του 
περιουσιακού στοιχείου στο ανακτήσιµο ποσό του στην έκταση που αυτό δεν 
υπερβαίνει τη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου (καθαρή από αποσβέσεις) 
που θα είχε προσδιοριστεί αν δεν είχε καταχωρηθεί η ζηµία αποµείωσης. 
 

 3.16  Παροχές σε εργαζόµενους 
 

       Προγράµµατα καθορισµένων εισφορών  
        
       Οι υποχρεώσεις για εισφορές σε προγράµµατα καθορισµένων εισφορών 

καταχωρούνται ως έξοδο στα Αποτελέσµατα, κατά τον χρόνο  πραγµατοποίησής τους. 
Η υποχρέωση εξαντλείται µε την καταβολή της συγκεκριµένης εισφοράς κατά 
περίπτωση. 

        
       Προγράµµατα καθορισµένων παροχών στο προσωπικό 

 
       Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από προγράµµατα καθορισµένων παροχών στο 

προσωπικό υπολογίζονται  χωριστά ανά πρόγραµµα, µε υπολογισµό του ποσού των 
µελλοντικών παροχών  προς το προσωπικό που έχουν καταστεί δουλευµένες κατά την 
ηµεροµηνία ισολογισµού. Οι µελλοντικές παροχές προεξοφλούνται  στην  παρούσα 
αξία τους, µετά την αφαίρεση της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων του 
προγράµµατος, λαµβάνοντας υπόψη προσαρµογές για τυχόν αναλογιστικά 
αποτελέσµατα (κέρδη/ζηµίες) και για το κόστος υπηρεσίας παρελθόντων ετών. Ως 
επιτόκιο προεξόφλησης θεωρείται η απόδοση, κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, 
των κρατικών οµολόγων, τα οποία  έχουν ηµεροµηνία λήξης του προσεγγίζουν τα 
χρονικά όρια  των υποχρεώσεων της Εταιρείας. Οι  υποχρεώσεις αυτές υπολογίζονται 
µε βάση οικονοµικές και αναλογιστικές παραδοχές, οι οποίες γίνονται από ανεξάρτητο 
αναλογιστή µε την µέθοδο της Προβεβληµένης Πιστωτικής Μονάδας (Project Unit 
Credit Method).Το καθαρό κόστος της χρήσης το οποίο υπολογίζεται µε την άµεση 
µέθοδο (straight –line basis) περιλαµβάνεται  στα αποτελέσµατα και αποτελείται από 
την παρούσα αξία των παροχών που κατέστησαν δουλευµένες κατά την διάρκεια της 
χρήσης, τον εκτοκισµό της µελλοντικής υποχρέωσης, το καταχωρηµένο  κόστος 
προϋπηρεσίας και τα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµίες. Το µη καταχωρηµένο 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 την 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. Οι υποχρεώσεις που σχετίζονται µε 
υπαλλήλους που αποχωρούν µε βάση προγράµµατα εθελουσίας εξόδου, 
αναγνωρίζονται όταν οι υπάλληλοι αποδέχονται την προσφορά και τα ποσά µπορούν 
να εκτιµηθούν αξιόπιστα. 
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      3.17 Χρηµατοοικονοµικά µέσα 
 
               Τα βασικά χρηµατοοικονοµικά µέσα της Εταιρείας είναι τα µετρητά, οι τραπεζικές                 

καταθέσεις και  οι βραχυπρόθεσµες  απαιτήσεις και υποχρεώσεις.  
 
Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα απεικονίζονται στην αξία κτήσης µείον τυχόν ζηµιές 
αποµείωσης. Η εταιρεία δεν κάνει χρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων. 
 

    
3.18 Νέα πρότυπα 

 
Τα ακόλουθα  νέα πρότυπα, τροποποιήσεις στα ισχύοντα πρότυπα και διερµηνείες δεν 
έχουν εφαρµογή για τη χρήση που λήγει την 31 ∆εκεµβρίου 2007 και δεν έχουν 
εφαρµοστεί κατά τη σύνταξη αυτών των οικονοµικών καταστάσεων: 
 

• Το ∆ΠΧΠ 8 "Τοµείς λειτουργικών δραστηριοτήτων"  εισάγει την «προσέγγιση 
της διοίκησης» στην  πληροφόρηση ανά τοµέα.  Το ∆.Π.Χ.Π. 8, που γίνεται 
υποχρεωτικό για τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας το 2009, θα απαιτεί 
γνωστοποίηση πληροφοριών κατά τοµέα βάσει της εσωτερικής πληροφόρησης  
που σε τακτική βάση λαµβάνει η Ανώτατη ∆ιοίκηση της Εταιρείας που είναι 
αρµόδια να λαµβάνει αποφάσεις µε σκοπό την αξιολόγηση της απόδοσης κάθε 
τοµέα και τον επιµερισµό των πόρων σε αυτούς. 

 
• Το αναθεωρηµένο ∆ΛΠ 23 "Κόστος ∆ανεισµού "αφαιρεί την επιλογή να 

εξοδοποιείται το κόστος του δανεισµού και απαιτεί από µια οικονοµική µονάδα 
να κεφαλαιοποιεί το κόστος του δανεισµού που είναι άµεσα σχετιζόµενο µε την 
απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός συγκεκριµένου  στοιχείου ενεργητικού 
ως µέρος του κόστους αυτού. Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 23 θα γίνει υποχρεωτικό 
για τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας το 2009 και θα αποτελεί 
µεταβολή της λογιστικής αρχής. 

 
• Η ∆ιερµηνεία 11 ∆ΠΧΠ 2 – "Συναλλαγές Οµίλου και ‘Ίδιες  Μετοχές", απαιτεί οι 

συµφωνίες που αφορούν πληρωµές σε µετοχές βάσει των οποίων µια 
οικονοµική µονάδα  λαµβάνει αγαθά ή δέχεται υπηρεσίες µε αντικαταβολή  τα 
χρηµατοοικονοµικά εργαλεία  των ιδίων κεφαλαίων της, να λογιστικοποιούνται 
ως συναλλαγές που σχετίζονται µε πληρωµές σε µετοχές, ανεξάρτητα το πώς 
αποκτήθηκαν τα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία των ιδίων κεφαλαίων. Η 
∆ιερµηνεία 11 θα γίνει υποχρεωτική για τις οικονοµικές καταστάσεις της 
Εταιρείας το 2008, και απαιτείται αναδροµική εφαρµογή. ∆εν αναµένεται να έχει 
επιπτώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 
• Η ∆ιερµηνεία 12 "Συµφωνίες Παραχώρησης Εκµεταλλεύσεως" παρέχει οδηγίες 

σε ορισµένα θέµατα αναγνώρισης και επιµέτρησης που προκύπτουν κατά την 
λογιστικοποίηση των συµφωνιών παραχώρησης εκµεταλλεύσεως µεταξύ 
δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα. Η ∆ιερµηνεία 12 είναι υποχρεωτική για τις 
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας το 2008 και δεν αναµένεται να έχει 
κάποια επίπτωση. 

 
• Η ∆ιερµηνεία 13 "Προγράµµατα Εµπιστοσύνης Πελατών" αναφέρεται στην 

λογιστικοποίηση από τις οικονοµικές µονάδες που χειρίζονται ή συµµετέχουν 
µε άλλο τρόπο σε προγράµµατα εµπιστοσύνης πελατών που αφορούν τους 
πελάτες τους. Τα προγράµµατα αυτά δίνουν τη δυνατότητα στους πελάτες να 
εξαργυρώσουν πιστώσεις µε επιβραβεύσεις όπως η δωρεάν ή µε έκπτωση 
παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών. Η ∆ιερµηνεία 13, που γίνεται υποχρεωτική 
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για τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας το 2009, δεν αναµένεται να έχει 
επιπτώσεις στις  οικονοµικές της  καταστάσεις. 

 
• Η ∆ιερµηνεία 14 ∆.Λ.Π. 19 – "Τα όρια σε στοιχεία του Ενεργητικού 

Καθορισµένων Παροχών, Ελάχιστες Απαιτήσεις Χρηµατοδότησης και η 
Αλληλεπίδρασή τους" διευκρινίζει πότε θεωρούνται διαθέσιµες οι επιστροφές ή 
µειώσεις µελλοντικών εισφορών σχετικά µε στοιχεία ενεργητικού καθορισµένων 
παροχών και παρέχει οδηγίες για την επίδραση των ελάχιστων απαιτήσεων 
χρηµατοδότησης για αυτά τα στοιχεία του ενεργητικού.  Επιπλέον αναφέρεται 
στο πότε µια ελάχιστη απαίτηση χρηµατοδότησης µπορεί να δηµιουργήσει 
υποχρέωση. Η ∆ιερµηνεία 14 θα γίνει υποχρεωτική για τις οικονοµικές 
καταστάσεις της Εταιρείας το 2008, και απαιτείται αναδροµική εφαρµογή.  Η 
εταιρεία δεν έχει ακόµη καθορίσει την πιθανή επίπτωση της ∆ιερµηνείας . 

 
• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 1 "Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων" 

(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 
Ιανουαρίου 2009). Το ∆.Λ.Π. 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. 
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 4.Έσοδα από δορυφορικές και λοιπές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες 
 
Τα  έσοδα από δορυφορικές  και λοιπές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες περιλαµβάνουν τις          
εξής κατηγορίες εσόδων: 

       
5. Λοιπά έσοδα 
     
    Τα  λοιπά έσοδα περιλαµβάνουν τις εξής κατηγορίες εσόδων: 

 
 2007 2006 

Χρήση εγκαταστάσεων από διεθνείς παρόχους 28 497 119 061 
Προµήθειες αντιπροσώπευσης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 78 380 102 123 
Επισκευές/εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού 61 463 66 977 
Έσοδα από λοιπές παροχές υπηρεσιών 413 094  208 383 
Λοιπά έσοδα 91 085 171 725 

 672 519        668 269 
 
6. Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 

 
 2007 2006 

Μισθοί και ηµεροµίσθια 1 359 613 1 210 013 
Εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης 326 341 282 108 
Έξοδα αποσπασµένου προσωπικού 332 870  435 104 
Πρόβλεψη αποζηµίωσης λόγω εξόδου από την υπηρεσία 27 358 21 684 

 2 046 182 1 948 909 
 

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2007      
ήταν 54 άτοµα (2006:51) εκ των οποίων οι αποσπασµένοι από τον ΟΤΕ κατά την 31 
∆εκεµβρίου 2007 ήταν 5 άτοµα (2006:7). 
 

   7. Χρεώσεις από ∆ιεθνείς και εγχώριους παρόχους 
 
Η Εταιρεία για την παροχή των τηλεπικοινωνιακών της υπηρεσιών χρησιµοποιεί τους            
παρακάτω παρόχους: 
 
∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΠΑΡΟΧΟΙ 2007 2006 
INMARSAT LTD (1) 8 863 672 8 728 231 
TELENOR   (1) 3 277 392 2 932 254 
LESO’S  (2) 1 461 267 1 814 180 
FRANCE TELECOM  (1) 76 429 96 299 
TELAURUS (1) 1 008 872 837 483 
IRIDIUM (1) 38 409 - 
ΛΟΙΠΟΙ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ(1) 270 388 210 234 
 14 996 429 14 618 681 

 
Με τους παρόχους (1) η Εταιρεία έχει συνάψει σχετικές συµβάσεις για την παροχή των 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Η σχέσεις της Εταιρείας µε τους LESO’S διέπονται από το 
κανονιστικό πλαίσιο και τις συστάσεις της ∆ιεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU). 

  
 
 

 2007 2006 
∆ορυφορικές Επικοινωνίες Inmarsat (Κινητό-Ξηρά) 15 716 884 14 672 666 
∆ορυφορικές Επικοινωνίες Inmarsat (Ξηρά-Κινητό) 1 872 795 2 114 164 
∆ορυφορικές Επικοινωνίες Iridium 37 411 - 
Εκκαθάριση Λογαριασµών Πλοίων (GR01/GR12) 1 937 172 3 368 434 
Υπηρεσίες Messaging 505 215 579 115 
Υπηρεσίες Σταθερής Τηλεφωνίας 409 456 152 128 

 20 478 933 20 886 507 
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ΕΓΧΩΡΙΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ 2007 2006 

Ο.Τ.Ε 564 482 542 933 
OTEGLOBE 380 819 - 
VOICENET 141 378  117 660 
ΛΟΙΠΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ 206 694 215 744 
 1 293 373 876 337 

 
   Η  Εταιρεία µε τους εγχώριους παρόχους έχει συνάψει σχετικές συµβάσεις.           
 
8.Λοιπά λειτουργικά έξοδα 
 
  Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα αναλύονται ως εξής: 

 
 2007 2006 
Παροχές τρίτων 497 916     519 718   
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 101 924     218 378   
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 216 833     206 737   
Έξοδα προβολής και διαφηµίσεως 72 374     109 235   
Έξοδα εκθέσεων – επιδείξεων 11 402      83 020   
Πρόβλεψη για αποµείωση αποθεµάτων  18 500 35 852   
Έξοδα ταξιδιών 64 761      51 331   
Έξοδα µεταφορών 39 502      40 059   
∆ωρεές- Επιχορηγήσεις 20 000 - 
Φόροι – τέλη 31 777      31 825   
Έντυπα και γραφική ύλη 22 971      18 074   
Συνδροµές – εισφορές 14 003      17 987   
Έξοδα προηγουµένων χρήσεων 34 895      11 882   
Υλικά άµεσης ανάλωσης 10 836      11 191   
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 2 541        7 893   
Έξοδα δηµοσιεύσεων 3 414        3 687   
Λοιπά έξοδα  74 390 46 356   
 1 238 039 1 413 225   

 
9.Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα 

 
   Τα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα αναλύονται ως εξής: 

 
 2007 2006 
Συναλλαγµατικές διαφορές            (670 142) (765 941) 
Έσοδα από τόκους 380 732 212 009 
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα (14 448) (13 576) 
Έσοδα από µερίσµατα - 250 
 (303 858) (567 258) 

 
Οι προκύπτουσες συναλλαγµατικές διαφορές οφείλονται στο γεγονός ότι ο κύριος όγκος των 
συναλλαγών της Εταιρείας πραγµατοποιείται σε δολάρια ΗΠΑ. Η καταγραφή των συναλλαγών 
αυτών στα λογιστικά βιβλία της Εταιρείας γίνεται και σε δολάρια ΗΠΑ. Συναλλαγµατικές 
διαφορές προκύπτουν κυρίως κατά την σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων όπου 
αποτιµώνται σε Ευρώ οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις που είναι σε δολάρια ΗΠΑ. Επίσης 
συναλλαγµατικές διαφορές καταγράφονται κατά την αποτίµηση σε Ευρώ των χρηµατικών 
διαθεσίµων που τηρούνται σε δολάρια ΗΠΑ. 
Επειδή η Εταιρεία τηρεί τραπεζικούς λογαριασµούς σε δολάρια, εισπράττει από την πελατεία 
της δολάρια και επίσης πληρώνει τους προµηθευτές της σε δολάρια. Ως εκ τούτου η Εταιρεία 
διατρέχει συναλλαγµατικό κίνδυνο, εκ των συναλλαγών της µόνο για τα ποσά που µετατρέπει 
σε Ευρώ προς κάλυψη των αναγκών της σε εγχώριες πληρωµές. 
Σχετικά µε τον συναλλαγµατικό κίνδυνο και του τρόπου κάλυψης αυτού εκτενής αναφορά 
γίνεται στη σηµείωση 30.δ. 



∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε (OTESAT-Maritel) 
Σηµειώσεις ε̟ί των οικονοµικών καταστάσεων της 31 ∆εκεµβρίου 2007 

15 

10.Φόρος εισοδήµατος 
 
   Ο  φόρος εισοδήµατος αναλύεται ως εξής: 

 
 2007 2006 

Τρέχων φόρος εισοδήµατος 214 784 723 951 
∆ιαφορά φορολογικού ελέγχου προηγουµένων χρήσεων 61 190       400 831 
Αναβαλλόµενος φόρος (64 226) (371 431) 
 211 748 753 351 

 
    Περισσότερες πληροφορίες για τον αναβαλλόµενο φόρο παρέχονται στη σηµείωση 14. 

 
    Η συµφωνία του φόρου επί των κερδών της χρήσεως  έχει ως εξής: 

 
 2007 2006 

Κέρδη /(Ζηµίες) χρήσεως προ φόρων 775 754 (428.870)  
   
Φόρος που αναλογεί 25% (2006:29%)             193 959   - 
Έσοδα αφορολόγητα/έξοδα µη εκπιπτόµενα και αναβαλλόµενοι φόροι               17 809 753 351 
 211 748  753 351 
Πραγµατικός φορολογικός συντελεστής 
Εφαρµοστέος φορολογικός συντελεστής 

27,30% - 
 

Η δήλωση φόρου εισοδήµατος υποβάλλεται σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζηµίες που 
δηλώνονται θεωρούνται προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές ελέγξουν τα βιβλία και 
στοιχεία της Εταιρείας και εκδοθεί η τελική έκθεση ελέγχου. Οι φορολογικές ζηµιές, στο βαθµό 
που αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον 
συµψηφισµό κερδών των πέντε επόµενων χρήσεων που ακολουθούν τη χρήση που 
δηµιουργήθηκαν. 
 
Οι φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία της Εταιρείας έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές 
αρχές µε  προσωρινό  φορολογικό έλεγχο α) οι  χρήσεις από 2004 έως 2005 όσον αφορά τον  
φόρο εισοδήµατος και τους παρακρατούµενους πλην ΦΠΑ φόρους και β) οι χρήσεις από 2004 
έως και 2006 για το αντικείµενο του φόρου προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α). Με το ανωτέρω 
δεδοµένο οι φορολογικές της υποχρεώσεις για τις χρήσεις αυτές δεν έχουν καταστεί οριστικές. 
 
Σύµφωνα µε τον ισχύοντα φορολογικό νόµο στην Ελλάδα οι ανώνυµες εταιρείες 
φορολογούνται στα συνολικά τους κέρδη µε συντελεστή 25% για την χρήση 2007 και εφεξής. 
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11. Ενσώµατα πάγια 
     
    Τα ενσώµατα πάγια αναλύονται ως εξής: 

 

 

Εγκαταστάσεις 
σε ακίνητα 
τρίτων 

Μηχανήµατα -
Τηλεπ/κός 
Εξοπλισµός  Έπιπλα Σύνολο 

 1 Ιανουαρίου 2006     
Αξία κτήσης  40 735 1 019 062  898 702 1 958 499 
Προσθήκες  8 392 -  28 282  36 674 
Μειώσεις/διαγραφές - - ( 5 666) ( 5 666) 
31 ∆εκεµβρίου 2006  49 127 1 019 062  921 318 1 989 507 
     
 1 Ιανουαρίου 2006     
Σωρευµένες αποσβέσεις  20 132 1 019 055  745 839 1 785 026 
Αποσβέσεις χρήσης  4 632 -  71 322  75 954 
Μειώσεις/διαγραφές - - ( 5 666)  ( 5 666) 

31 ∆εκεµβρίου 2006  24 764 1 019 055  811 495 1 855 314 
     
Αναπόσβεστη αξία 31 
∆εκεµβρίου 2006  24 363   7  109 823  134 193 
     
 1 Ιανουαρίου 2007     
Αξία κτήσης 49 127 1 019 062 921 318 1 989 507 
Προσθήκες - - 58 459 58 459 
Μειώσεις/διαγραφές - - (61) (61) 

31 ∆εκεµβρίου 2007 49 127 1 019 062 979 716 2 047 905 
     
 1 Ιανουαρίου 2007     
Σωρευµένες αποσβέσεις 24 764 1 019 055 811 495  1 855 314  
Αποσβέσεις χρήσης 3 955 - 62 689 66 644 
Μειώσεις/διαγραφές - - (136) (136) 
31 ∆εκεµβρίου 2007 28 719 1 019 055 874 048 1 921 822 
     

Αναπόσβεστη αξία 31 
∆εκεµβρίου 2007 20 408 7 105 668 126 083 
 
 

   ∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των ενσώµατων παγίων. 
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12. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία  αναλύονται ως εξής: 
 

 

Προγράµµατα 
Ηλεκτρονικών 
υπολογιστών 

 1 Ιανουαρίου 2006  
Αξία κτήσης  789 630 
Προσθήκες  7 925 
Μειώσεις/διαγραφές - 
31 ∆εκεµβρίου 2006  797 555 
  
 1 Ιανουαρίου 2006  
Σωρευµένες αποσβέσεις  762 021 
Αποσβέσεις χρήσης  14 297 
Μειώσεις/διαγραφές - 
31 ∆εκεµβρίου 2006  776 318 
  
Αναπόσβεστη αξία 31 ∆εκεµβρίου 2006  21 237 
  
 1 Ιανουαρίου 2007  
Αξία κτήσης 797 555 
Προσθήκες 533 
Μειώσεις/διαγραφές - 
31 ∆εκεµβρίου 2007 798 088 
  
 1 Ιανουαρίου 2007  
Σωρευµένες αποσβέσεις 776 318 
Αποσβέσεις χρήσης 14 389 
Μειώσεις/διαγραφές - 
31 ∆εκεµβρίου 2007 790 707 
  
Αναπόσβεστη αξία 31 ∆εκεµβρίου 2007 7 381 
 
 

13.Συµµετοχές 
 
Η Εταιρεία έχει συµµετοχές σε άλλες θυγατρικές εταιρείες του ΟΤΕ, οι οποίες έχουν     
αποτιµηθεί στο κόστος, καθώς και σε εταιρεία εκτός οµίλου ΟΤΕ. Οι συµµετοχές της 
αναλύονται ως εξής: 

              

Εταιρεία Χώρα ίδρυσης 
Ποσοστό 

συµµετοχής % Αξία συµµετοχής 
   2007 2006 
ΟΤΕ-Αcademy ΕΛΛΑ∆Α 0,01 88 88 
OTE-Globe ΕΛΛΑ∆Α 0,01 88 88 
ICO-GLOBAL ΗΠΑ  1 101 1 101 
   1 277 1 277 
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14.Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 
 
   Η κίνηση των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων έχει ως εξής: 
 

 

Υπόλοιπο                                            
1  Ιανουαρίου       

2006 

Καταχώρηση                                                                           
στα αποτελέσµατα 

2006 

Υπόλοιπο                     
31 ∆εκεµβρίου               

2006 

Καταχώρηση                         
στα αποτελέσµατα                

2007 

Υπόλοιπο                           
31 ∆εκεµβρίου     

2007 

Συναλλαγµατικές 
διαφορές (88 464) 88 464 - - -
Έσοδα επόµενης 
χρήσης   - 278 926 278 926 57 852 336 778 
Άυλα περιουσιακά 
στοιχεία 2 389 (1380) 1 009 (465) 544 
Παροχές προσωπικού - 5 421 5 421 6 839 12 260 

 (86 075) 371 431)               285 356 64 226 349 582
 
15. Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
 
  Τα λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής: 
 

 2007 2006 

Εγγυήσεις και λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 18 638  18 077 

Επιστρεπτέος ΦΠΑ - 4 833 492 

 18 638 4 851 569 
 

Εντός της χρήσης 2007 εισπράχθηκε ποσό 4.750.454 ευρώ που αφορούσε επιστρεπτέο φόρο 
προστιθέµενης αξίας συνολικού ποσού 4.833.492 ευρώ και το υπόλοιπο ποσό 83.038 ευρώ 
καταλογίσθηκε στα αποτελέσµατα  χρήσης.  

 
16. Πελάτες 
 
  Οι απαιτήσεις από πελάτες αναλύονται ως εξής: 

 
 2007 2006 
Ναυτιλία 5 919 361 5 914 307 
Εταιρείες Οµίλου ΟΤΕ 316 124 364 525 
∆ηµόσιο 289 661  494 843 
Λοιποί 222 402  138 565 
Επιταγές εισπρακτέες 66 688  125 883 
 6 814 236 7 038 123 
∆εδουλευµένα έσοδα 1 519 006 1 740 478 
 8 333 242 8 778 601 
Μείον   
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (1 195 320) (1 093 396) 
 7 137 922  7 685 205 
 

Η Εταιρεία σε κάθε περίοδο αναφοράς εξετάζει τις απαιτήσεις της ως προς την   
εισπραξιµότητά τους και διενεργεί ανάλογες προβλέψεις όταν αυτό απαιτείται. 

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

 2007 2006 
Υπόλοιπο κατά την 1 Ιανουαρίου 1 093 396  875 018 
∆ιαγραφή επισφαλών απαιτήσεων - - 
Πρόβλεψη επισφαλειών χρήσης 101 924 218 378 
Υπόλοιπο κατά την 31 ∆εκεµβρίου 1 195 320 1 093 396 
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17. Χρηµατικά διαθέσιµα 
 
   Τα Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα αναλύονται ως εξής: 

 
 2007 2006 

Ταµείο 5 570  6 970 

Καταθέσεις όψεως 845 318  789 132 

Καταθέσεις προθεσµίας 10 106 754 5 193 686 

 10 957 642 5 989 788 
 
Οι προθεσµιακές καταθέσεις έχουν συναφθεί µε τις τράπεζες Alpha Bank, Marfin Bank και 
Τράπεζα Πειραιώς. 
 

18.Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
 

   Τα Λοιπά Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία αναλύονται ως εξής: 
 

 2007 2006 

Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος 447 151 470 568 

∆ιάφοροι εκκρεµείς λογαριασµοί 79 175  79 295 

Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις σε συνδεµένες επιχ. 5 937  75 301 

Παρακρατούµενος φόρος τόκων 64 257  49 239 

Έξοδα εποµένων χρήσεων 264 547 2 837 

Εκπτώσεις υπό διακανονισµό  64 601 - 

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  35 326 3 187 
 960 994 680 427 

 
19. Μετοχικό Κεφάλαιο 

 
Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2007 ανέρχεται σε Ευρώ   
12.478.500 διαιρούµενο σε 3.525.000 ονοµαστικές  µετοχές αξίας Ευρώ 3,54 εκάστη. 
Η σύνθεση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έχει ως εξής:  

 

Μέτοχοι Αριθµός 
Μετοχών Αξία % 

ΟΤΕ Α.Ε. 3 316 220 11 739 419 94,08% 

Ναυτιλιακή Κοινότητα   136 000  481 440 3,85% 

Equant Tηλεπικοινωνίες Ελλάς Α.Ε.  36 250  128 325 1,03% 

Alcatel S.A  36 250  128 325 1,03% 
ΟΤΕ PLUS Α.Ε.   280   991 0,01% 
 3 525 000 12 478 500 100,00% 
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  20. Αποθεµατικά 
       
    Τα αποθεµατικά αναλύονται ως εξής:      
 

 2007 2006 

Τακτικό αποθεµατικό 196 501 196 501 
Λοιπά αποθεµατικά 506 314 506 314 
 702 815 702 815 

 
   Τακτικό αποθεµατικό 

 
Σύµφωνα µε την Ελληνική Νοµοθεσία, οι εταιρείες είναι υποχρεωµένες να µεταφέρουν 
ετησίως σε λογαριασµό τακτικού αποθεµατικού ποσοστό τουλάχιστον 5% από τα κέρδη που 
εµφανίζουν στα βιβλία τους, µετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήµατος, έως ότου το 
αποθεµατικό αυτό φθάσει στο ένα τρίτο του µετοχικού κεφαλαίου. Την 31 ∆εκεµβρίου 2007 το 
αποθεµατικό αυτό ανερχόταν σε ευρώ 196.501 και δεν µπορεί να διανεµηθεί στους µετόχους 
παρά µόνο να συµψηφίσει ζηµίες µελλοντικών χρήσεων. 
   

    Λοιπά αποθεµατικά 
       
Τα λοιπά αποθεµατικά σχηµατίσθηκαν από έσοδα φορολογηθέντα µε ειδικό τρόπο και σε         
τυχόν διανοµή τους θα φορολογηθούν οριστικά. 
 

21. Παροχές προσωπικού 
 

Το προσωπικό της Εταιρείας συµµετέχει σε διάφορα προγράµµατα συνταξιοδότησης, 
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και λοιπών παροχών όπως αυτά συνοψίζονται κατωτέρω: 
 

Προγράµµατα καθορισµένων εισφορών  
 

(α) Ταµείο Κύριας Ασφάλισης (ΤΑΠ-ΟΤΕ) 
 

Το ΤΑΠ-ΟΤΕ είναι το ταµείο κύριας ασφάλισης των υπαλλήλων του ΟΤΕ, παρέχοντας σ’ 
αυτούς σύνταξη και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. Στο Ταµείο αυτό συµµετέχουν µε τις 
ίδιες προϋποθέσεις και όλοι οι υπάλληλοι της Εταιρείας. 

 

Κατ’ εφαρµογή του Ν.3029/2002 ο Κλάδος Σύνταξης του ΤΑΠ-ΟΤΕ πρόκειται να 
συγχωνευτεί µε το ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ (το βασικό κοινωνικό ταµείο ασφάλισης της Ελλάδας) το 
αργότερο µέχρι την 1 Ιανουαρίου 2008. Σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτού του Νόµου, η 
διάρκεια των υποχρεώσεων των εργοδοτών για να καλύψουν το ετήσιο λειτουργικό έλλειµµα 
των Συνταξιοδοτικών Ταµείων των εργαζοµένων, όπως καθορίζεται από τον Ν.2084/1992 
θα καθορίζεται µε Υπουργική Απόφαση. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας εκτιµά ότι δεν θα υπάρξει 
επιβάρυνση για την Εταιρεία από την ένταξη των υπαλλήλων της στο ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ. 
Η ένταξη του ΤΑΠ-ΟΤΕ στο ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ προβλέπεται και από το υπό ψήφιση στη Βουλή 
Νοµοσχέδιο για το Ασφαλιστικό Σύστηµα. 
 
 
(β) Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ταµείο Αρωγής) 

 
       (ι)    Το Ταµείο Αρωγής – Κλάδος Εφάπαξ Χορηγίας προσφέρει στα µέλη του ένα εφάπαξ 

ποσό κατά την συνταξιοδότηση ή τον θάνατο.  
 

      (ιι) Το Ταµείο Αρωγής – Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης προσφέρει στους υπαλλήλους, 
που ήταν µέλη πριν το 1993, σύνταξη ίση µε 20% του µισθού µετά από 30 χρόνια 
υπηρεσίας. Ο Ν.2084/1992 καθόρισε ελάχιστα επίπεδα εισφορών και µέγιστα επίπεδα 
χορηγούµενων συντάξεων µετά από 35 χρόνια υπηρεσίας, για τα νέα µέλη από το 1993 και 
µετά. 
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      Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας σύµφωνα και µε την θέση που έχει λάβει η ∆ιοίκηση του ΟΤΕ 
εκτιµά ότι δεν έχει νοµική υποχρέωση κάλυψης µελλοντικών ελλειµµάτων των ταµείων 
αυτών (κατά το µέρος που της αναλογεί) και ούτε προτίθεται να καλύψει τέτοια ελλείµµατα. 

 
Προγράµµατα καθορισµένων παροχών  

 
(α) Αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

 
Σύµφωνα µε τον Ελληνικό εργατικό δίκαιο, οι εργαζόµενοι είναι δικαιούχοι αποζηµίωσης σε 
περιπτώσεις απόλυσης ή συνταξιοδότησης ποσού που σχετίζεται µε τις αποδοχές του 
εργαζοµένου, τη διάρκεια υπηρεσίας και τον τρόπο αποχώρησης (απόλυση ή 
συνταξιοδότηση). Οι εργαζόµενοι που παραιτούνται (εκτός από αυτούς µε περισσότερα από 
15 χρόνια υπηρεσίας) ή απολύονται µε αιτία δεν δικαιούνται αποζηµίωση. Η οφειλόµενη 
αποζηµίωση σε περίπτωση συνταξιοδότησης είναι ίση µε 40% του ποσού που θα 
πληρωνόταν σε περίπτωση απόλυσης.  
Η πρόβλεψη για αποζηµίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία απεικονίζεται στις οικονοµικές 
καταστάσεις σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 19 και βασίζεται σε ανεξάρτητη αναλογιστική µελέτη.  

 
Η κίνηση της πρόβλεψης για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία  έχει 
ως εξής: 

 
 2007 2006 

Υποχρέωση κατά την 1 Ιανουαρίου 85 442  63 758 
Αναγνώριση στα αποτελέσµατα χρήσης 27 358  21 684 

Υποχρέωση κατά την 31 ∆εκεµβρίου 112 800  85 442 
 
Τα αποτελέσµατα της περιόδου επιβαρύνθηκαν ώς εξής: 
 

 2007 2006 

Τρέχον κόστος υπηρεσίας 23 876 19 791 
Τόκοι υποχρέωσης  3 482 1 893 

 27 358 21 684 
 
Βασικές παραδοχές αναλογιστικής µελέτης: 
 

 2007 2006 

Επιτόκιο προεξόφλησης 4.8% 4.5% 
Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 4.5% 4.5% 

Μέση αναµενόµενη εργασιακή ζωή (σε έτη) 26.17 26.16 
 

22. Προµηθευτές 
 
   Οι υποχρεώσεις σε προµηθευτές  αναλύονται ως εξής: 

 
 2007 2006 
Inmarsat Global ltd 1 318 730 1 375 729 
Telenor Satelite Servises AS 399 196 324 024 
Xantic the Nethelands 12 451 129 533  
Stratos 258 975 33 132 
Όµιλος ΟΤΕ 455 987 292 232 
Λοιποί αλλοδαποί προµηθευτές 387 834 353 246 
Λοιποί εγχώριοι προµηθευτές 405 870 363 057 
Έξοδα χρήσης δουλευµένα 1 195 517 1 293 317 
 4 434 560 4 164 270 
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23.Έσοδα επόµενης χρήσης 
            
Ο λογαριασµός αφορά έσοδα από πωλήσεις καρτών που δεν αναλώθηκαν έως την 31 
∆εκεµβρίου 2007. 
 
24. Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 
 
  Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις  αναλύονται ως εξής: 
 

 2007 2006 
Οφειλόµενος  ΦΠΑ (24 313) 17 172 
Παρακρατούµενος φόρος µισθωτών 33 643 26 239 
Λοιποί παρακρατούµενοι φόροι 6 370 6 373 
Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος προηγούµενης χρήσης - ( 1 122 796) 
Τρέχων φόρος εισοδήµατος 214 784 723 951 
Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος τρέχουσας χρήσης - 470 568 
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου πληρωτέες - 155 087 
 230 484 276 594 

 
25. Λοιπές βραχυπρόθεσµες  υποχρεώσεις 

 
   Οι λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 
 

 2007 2006 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις προς συνδεµένες επιχειρήσεις - 9 198 

∆ικαιούχοι αµοιβών 3 601 3 601 

∆ικαιούχοι εγγυήσεων τελών ραδιοεπικοινωνίας 60 851 39 994 

Λοιποί πιστωτές διάφοροι 48 748 30 531 

Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικά ταµεία µισθωτών 81 190 66 917 
 194 390   150 241 

 
26. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 
 
Η Εταιρεία θεωρεί  συνδεδεµένα µέρη α) τον ΟΤΕ  β) τις θυγατρικές εταιρείες του οµίλου ΟΤΕ 
και γ) τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
Οι συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη έχουν γίνει µε εµπορικούς όρους και προϋποθέσεις. 
Οι συναλλαγές µε τον ΟΤΕ και τις εταιρείες του οµίλου ΟΤΕ έχουν ως εξής: 

  
 2007 2006 

Έσοδα 2 176 516 2 286 419 
Έξοδα 1 619 023 1 376 575 
Aπαιτήσεις 387 065 482 787 
Υποχρεώσεις 452 724 1 070 300 

 
Οι συναλλαγές µε λοιπά συνδεδεµένα µέρη έχουν ως εξής: 

  
 2007 2006 

Έσοδα 388 096 580 651 
Έξοδα 73 732 72 617 
Aπαιτήσεις 182 612 415 049 
Υποχρεώσεις 25 134 6 366 

 
Οι αµοιβές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας καθώς και του ∆ιευθύνοντος 
Συµβούλου, οι οποίες επιβάρυναν τα αποτελέσµατα χρήσης 2007, ανήλθαν σε Ευρώ  222.456 
(2006: 199.891). 
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27. Μερίσµατα 
 

Το  ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα προτείνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 
διανοµή µερίσµατος για την χρήση 2007 ποσό ευρώ 528 750 ( ευρώ 0,15 ανά µετοχή). 

 
28. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις 
 
α) Φορολογικά θέµατα 

 
Όπως αναφέρεται στην σηµείωση 10, η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί µε τακτικό έλεγχο από τις 
φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2004 έως 2007 µε συνέπεια να µην έχουν καταστεί οριστικές 
οι φορολογικές της υποχρεώσεις για τις χρήσεις αυτές. Η έκβαση των φορολογικών ελέγχων δεν 
είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και ως εκ τούτου δεν έχει γίνει οποιαδήποτε 
πρόβλεψη για στις οικονοµικές καταστάσεις για το θέµα αυτό.  
 
 β) Νοµικά θέµατα 
 
Η Εταιρεία έχει διάφορες δικαστικές υποθέσεις που έχουν προκύψει στα πλαίσια της 
δραστηριότητάς της. Σύµφωνα µε την γνώµη της ∆ιοίκησης και των νοµικών συµβούλων της η  
οριστικοποίηση των δικαστικών υποθέσεων που εκκρεµούν δεν αναµένεται να επιφέρει 
ουσιώδη αρνητική µεταβολή στη χρηµατοοικονοµική θέση της Εταιρείας. 
 
29. Λειτουργικές µισθώσεις 
        
Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας από µισθώµατα αφορούν το κτίριο όπου στεγάζεται και 
ορισµένους αποθηκευτικούς χώρους. Τα µισθωτήρια συµβόλαια της Εταιρείας λήγουν τον 
∆εκέµβριο του 2009 και οι ελάχιστες υποχρεώσεις απο τα σε ισχύ συµβόλαια ανέρχονται 
συνολικά στο ποσό των  431.689 ευρώ. 

 
30. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
  
Γενικά 
Η Εταιρεία εκτίθεται στους παρακάτω κινδύνους από τη χρήση των χρηµατοοικονοµικών της 
µέσων: 

 
α. Πιστωτικός κίνδυνος 
β. Κίνδυνος ρευστότητας 
γ. Κίνδυνος συνθηκών αγοράς 

 
Η σηµείωση αυτή παρουσιάζει πληροφορίες για τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας σε 
κάθε έναν από τους ανωτέρω κινδύνους, για τους στόχους της Εταιρείας, τις πολιτικές και τις 
διαδικασίες που εφαρµόζει για την αξιολόγηση και τη διαχείριση του κινδύνου, καθώς και τη 
διαχείριση κεφαλαίου της Εταιρείας. Περισσότερα ποσοτικά στοιχεία για αυτές τις 
γνωστοποιήσεις περιλαµβάνονται σε όλο το εύρος των  οικονοµικών καταστάσεων.  
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο φέρει τη συνολική ευθύνη για τη δηµιουργία και την εποπτεία του 
πλαισίου διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας.  
Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου της Εταιρείας εφαρµόζονται προκειµένου να αναγνωρίζονται, 
να αναλύονται οι κίνδυνοι που αντιµετωπίζει η Εταιρεία, 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. Η Εταιρεία στοχεύει στην ανάπτυξη 
ενός αποτελεσµατικού γενικού περιβάλλοντος ελέγχου βάσει συγκεκριµένων αρχών στο οποίο 
όλοι οι εργαζόµενοι αντιλαµβάνονται το ρόλο και τις υποχρεώσεις τους.    
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α. 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. 

 
   Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

 
Η Εταιρεία από τη συναλλακτική της δραστηριότητα αντιµετωπίζει έναν εύλογο πιστωτικό 
κίνδυνο από την πιθανότητα µη είσπραξης µέρους των απαιτήσεών της. Ο ως άνω κίνδυνος 
µειώνεται τόσο λόγω του µεγάλου αριθµού και της διασποράς της πελατειακής της βάσης όσο 
και µε τη διενέργεια πιστωτικού ελέγχου και την συστηµατική παρακολούθηση των υπολοίπων 
των πελατών. 
Οι πελάτες της Εταιρείας κατηγοριοποιούνται ως εξής: 
• Ναυτιλιακές Εταιρείες 
• Μεταπωλητές (ISP) 
• Εταιρείες Εκκαθάρισης Λογαριασµών Πλοίων 
• Εταιρείες Οµίλου ΟΤΕ/∆ηµόσιο 
Με τις ναυτιλακές εταιρείες, τους µεταπωλητές(ISP) και τις εταιρείες του Οµίλου ΟΤΕ και το 
∆ηµόσιο η Εταιρεία συνάπτει σχετικές συµβάσεις για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών. Η 
παροχή υπηρεσιών στις εκκαθαρίστριες λογαριασµών πλοίων γίνεται σύµφωνα µε το 
Κανονιστικό Πλαίσιο και τις Συστάσεις (Recommendations) της ∆ιεθνούς Ένωσης 
Τηλεπικοινωνιών (ITU) τα οποία έχουν κυρωθεί µε σχετικά Προεδρικά ∆ιατάγµατα και 
Νόµους. 
Η Εταιρεία διενεργεί έλεγχο για την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη, πριν την υπογραφή 
της σχετικής σύµβασης, µε βάση ποιοτικά και εµπορικά κριτήρια αξιολόγησης. Για την 
περαιτέρω διασφάλιση της Εταιρείας ζητείται και η υπογραφή εγγυητή καθώς και εγγυητική 
επιστολή ή χρηµατική εγγύηση κυρίως για υπηρεσίες εκκαθάρισης. 
Η Εταιρεία παρακολουθεί συστηµατικά τα υπόλοιπα των πελατών, την ενηλικίωσή τους καθώς 
και το ιστορικό είσπραξής τους και λαµβάνει κάθε ενδεικνυόµενο µέτρο για τη διασφάλιση των 
εσόδων της. 
 
Η Εταιρεία διενεργεί πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις µέχρι του ποσού που εκπίπτεται 
φορολογικά ποσό που εκτιµά ότι καλύπτει την εκτίµηση της για πιθανές ζηµίες σε σχέση µε 
τους πελάτες.  
 

  Έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο 
 
Η µέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο για τις εµπορικές απαιτήσεις κατά την ηµεροµηνία 
του ισολογισµού ανά τύπο πελάτη  ήταν: 
 

 2007 2006 

Ναυτιλία  3 840 156 4 209 936 

Εκκαθαρίστριες εταιρείες 937 080 1 232 318 

Inmarsat Servise Provider     1 431 215 736 501 

∆ηµόσιο 289 661 494 843 

Εταιρείες Οµίλου ΟΤΕ 316 124 364 525 
 6 814 236 7 038 123   
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Η ενηλικίωση υπολοίπων πελατών κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού ήταν: 
 

 2007 2006 

Μη ληξιπρόθεσµες  απαιτήσεις  1 834 752 2 061 432 

Ληξιπρόθεσµες  απαιτήσεις 0-30 ηµερών 1 373 442 1 088 056 

Ληξιπρόθεσµες  απαιτήσεις 31-120 ηµερών 1 855 736 2 353 333 

Ληξιηπρόθεσµες  απαιτήσεις 121 ηµέρες έως ένα έτος 777 416 659 814 

Ληξιπρόθεσµες  απαιτήσεις άνω του έτους  972 890  875 488 
 6 814 236 7 038 123   

 
Οι προβλέψεις που έχουν σχηµατισθεί για κάλυψη της ενδεχόµενης ζηµίας κυρίως για τις 
απαιτήσεις που είναι σε καθυστέρηση πέραν του έτους αναλύονται στη Σηµείωση 16 και 
καλύπτουν πλήρως την πιθανότητα µη είσπραξης αυτών.  

 
   Επενδύσεις 

 
Η Εταιρεία περιορίζει την εκθεσή της σε πιστωτικούς κινδύνους επενδύοντας τα χρηµατικά της 
διαθέσιµα µόνο σε µεγάλες Ελληνικές τράπεζες. ∆εδοµένης της υψηλής πιστοληπτικής 
αξιολόγησης των τραπεζών αυτών η ∆ιοίκηση της Εταιρείας εκτιµά ότι σχετικός κίνδυνος 
περιορίζεται στο ελάχιστο. 
  

   Εγγυήσεις 
 
Η Εταιρεία δεν παρέχει χρηµατοοικονοµικές εγγυήσεις . 
 

   β. Κίνδυνος ρευστότητας 
 
Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στην ενδεχόµενη αδυναµία της Εταιρείας 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 καλύτερα, ότι θα 
έχει αρκετή ρευστότητα ώστε να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της όταν αυτές λήγουν, κάτω 
από συνήθεις αλλά και δύσκολες συνθήκες, χωρίς να υφίστανται µη αποδεκτές ζηµίες ή να 
διακινδυνεύει η φήµη της Εταιρείας.  
 
Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία της Εταιρείας όπως καταγράφονται στις παρούσες 
οικονοµικές καταστάσεις πιστοποιούν ότι δεν υφίσταται κίνδυνος ρευστότητας για την 
Εταιρεία. 
 

   γ. Κίνδυνος συνθηκών αγοράς 
 
Ο κίνδυνος συνθηκών αγοράς συνίσταται στον κίνδυνο της αλλαγής των τιµών, όπως οι 
συναλλαγµατικές ισοτιµίες και τα επιτόκια που επηρεάζουν τα αποτελέσµατα της Εταιρείας ή 
την αξία των χρηµατοοικονοµικών της µέσων. Ο σκοπός της διαχείρισης κινδύνου από τις 
συνθήκες της αγοράς είναι να ελέγχει την έκθεση της Εταιρείας στους κινδύνους αυτούς στο 
πλαίσιο αποδεκτών παραµέτρων, µε παράλληλη βελτιστοποίηση των αποδόσεων.  
Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο από την µεταβολή των συναλλαγµατικών ισοτιµιών όπως 
αναλύεται στην επόµενη παράγραφο. 
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δ. Συναλλαγµατικός Κίνδυνος 
 
Λόγω της φύσης των παρεχοµένων υπηρεσιών (δορυφορικές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες 
στη ναυτιλία) η Εταιρεία τιµολογεί και εισπράττει κυρίως σε δολάρια ΗΠΑ και ως εκ τούτου 
εκτίθεται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο ο οποίος προέρχεται από τη µεταβολή της ισοτιµίας του 
δολαρίου έναντι του Ευρώ. Αντίστοιχα όµως και οι υποχρεώσεις προς τους προµηθευτές είναι 
σε δολάρια ΗΠΑ µε αποτέλεσµα την σχετική αντιστάθµιση του κινδύνου αφού εισπράξεις και 
πληρωµές πραγµατοποιούνται σε δολάρια ΗΠΑ. Οι λειτουργικές ανάγκες της Εταιρείας σε 
Ευρώ καλύπτονται από αντίστοιχες χρεώσεις τηλεπικοινωνιακών τελών σε πελάτες σε Ευρώ. 
Η Εταιρεία προκειµένου να αντισταθµίσει περαιτέρω τον κίνδυνο που προέρχεται από την 
µεταβολή της συναλλαγµατικής ισοτιµίας εξετάζει την υιοθέτηση κάθε άλλου πρόσφορου και 
αποδοτικού τρόπου για τον σκοπό αυτό, µε γνώµονα την ελαχιστοποίηση των συνολικών 
επιπτώσεων. 

 
Η Εταιρεία διατηρεί µέρος των διαθεσίµων της σε δολάρια ΗΠΑ για την κάλυψη των εκάστοτε  
υποχρεώσεών της στο ίδιο νόµισµα. Το µεγαλύτερο µέρος των διαθεσίµων είναι σε Ευρώ. 
 
Η ανάλυση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ανά νόµισµα έχει ως εξής: 
 
 
 

 Ποσά σε 
Ευρώ 

Ποσά σε 
USD 

Σύνολο σε 
Ευρώ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
    

Ενσώµατα πάγια 126 083 - 126 083 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 7 381  - 7 381  
Συµµετοχές 1 277 - 1 277 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 349 582 - 349 582 
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 18 638 - 18 638 
Σύνολο µη κυκλοφορούντος ενεργητικού 502 961 - 502 961 
     
Αποθέµατα 959 335 - 959 335 
Πελάτες 1 340 424 5 795 498 7 137 922 
Χρηµατικά διαθέσιµα  8 157 855 2 799 787 10 957 642 
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 960 994 - 960 994 
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 11 420 608 8 595 285 20 015 893 
     
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 11 923 569  8 595 285 20 518 854 
     
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
     
Ίδια Κεφάλαια     
Μετοχικό κεφάλαιο       12 478 500 -       12 478 500 
Αποθεµατικά 702 815 - 702 815 
Κέρδη εις νέο 946 091 - 946 091 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 14 127 406 - 14 127 406 
    
Υποχρεώσεις    
Παροχές προσωπικού 112 800 - 112 800 
Λοιπές προβλέψεις 69 953 - 69 953 
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 182 753 - 182 753 
     
Προµηθευτές  1 124 884 3 309 676 4 434 560 
Έσοδα επόµενης χρήσης  1 347 110 1 347 110 
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 230 484 - 230 484 
Μερίσµατα πληρωτέα 2 151 - 2 151 
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 146 839 47 551 194 390 
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 1 504 358 4 704 337 6 208 695 
     
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 15 814 517 4 704 337 20 518 854 
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Το καθαρό άνοιγµα µεταξύ κυκλοφορούντος ενεργητικού και βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων 
της Εταιρείας ανά νόµισµα παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: 

 
  
 

 Ποσά σε 
Ευρώ 

Ποσά σε 
USD 

Σύνολο σε 
Ευρώ 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 11 420 608 8 595 285 20 015 893 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 1 504 358 4 704 337 6 208 695 

  Καθαρό άνοιγµα 9 916 250 3 890 948 13 807 198 
 
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι δεν υφίσταται πρόβληµα για την Εταιρεία προς κάλυψη των 
βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων της σε ξένο νόµισµα 
 
Οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες που χρησιµοποιήθηκαν για την καταγραφή των συναλλαγών κατά 
την διάρκεια της χρήσης  έχουν ώς εξής: 
 

 
 

Ισοτιµία 
κατά την 

31/12/2007  

Ισοτιµία 
κατά την 

31/12/2006  

Μέση 
ισοτιµία 
χρήσης 

2007 

Μέση 
ισοτιµία 
χρήσης 

2006 
Ευρώ/δολάριο  ΗΠΑ 1.4721 1.317 1.3713 1.2502 

 
 
31. Εύλογη αξία χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού 
  
   Για την απεικόνιση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων          

(Απαιτήσεις, ∆ιαθέσιµα, Υποχρεώσεις) σε εύλογες αξίες χρησιµοποιήθηκαν οι τρέχουσες τιµές 
αγοράς για κάθε ένα στοιχείο. Οι τρέχουσες τιµές δέν διαφέρουν απο τις αξίες που 
εµφανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις. 

 
32. Μεταγενέστερα γεγονότα 
 
∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα που να δηµιουργήθηκαν µετά την 31 ∆εκεµβρίου 2007 και 
να επηρεάζουν τις παρούσες οικονοµικές καταστάσεις για τα οποία θα πρέπει να γίνει 
αναφορά. 
 
 
           **************************************************************************************** 
 
 
Οι Οικονοµικές Καταστάσεις που παρατίθενται στις σελίδες από 1 έως 27, συντάχθηκαν 
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π), όπως αυτά 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις  
27 Μαρτίου 2008 και υπογράφονται για λογαριασµού αυτού από : 
 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ O ∆ιευθύνων Σύµβουλος Ο Υπεύθυνος 

Οικονοµικών Θεµάτων 
 
 
 

Ο Προϊστάµενος  
Λογιστηρίου 

Βενιάµης Θεόδωρος 
Α∆Τ Λ173139 

Πολυχρονόπουλος 
Γεώργιος 

Α∆Τ Π620890 

∆αλιέτος Αλέξανδρος 
Α∆Τ Ρ066478 

 

Παρούσης Παναγιώτης 
Α∆Τ Σ653891 

Α.Μ.Α ΟΕΕ 020997 Α΄ Τάξη 
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