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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 2010 και της 
χρήσης που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, οι οποίες συντάχθηκαν σύµφωνα µε τα 
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.).  
 
Α. ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 2010 
 
Το 2010, παρά τις συνθήκες της οικονοµικής κρίσης στη διεθνή και κυρίως στην  
Ελληνική αγορά, ήταν για την OTESAT-Maritel µία επιτυχής και κερδοφόρα χρονιά, 
που χαρακτηρίζεται συνοπτικά από τα εξής: 
 

• Αύξηση εσόδων και κερδών έναντι του 2009. 
• ∆ιατήρηση της κυρίαρχης θέσης της Εταιρείας στην Ελληνική ναυτιλιακή 

αγορά. 
• Περαιτέρω επέκταση των εµπορικών δραστηριοτήτων της στις αγορές του 

εξωτερικού, γεωγραφικά και αριθµητικά, µε κάλυψη των τεθέντων στόχων και 
τη σύναψη συµβάσεων µε νέους εµπορικούς συνεργάτες .  

• Επικαιροποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την τετραετία 2011–2014.  
• Υιοθέτηση από ολοένα και αυξανόµενο αριθµό πελατών των νέων 

ευρυζωνικών υπηρεσιών Fleet Broadband και BGAN. 
• Ανάπτυξη και εισαγωγή νέων υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας µε 

αποτέλεσµα τον εµπλουτισµό του µείγµατος των παρεχοµένων προϊόντων και 
υπηρεσιών από την OTESAT-Maritel για την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας της εταιρείας. 

• Ανάπτυξη νέων εφαρµογών για την on line εξυπηρέτηση των πελατών. 
• 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. 

 
Β.  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ -  ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
 
Στρατηγική της Εταιρείας κατά το 2010, υπό συνθήκες παγκόσµιας οικονοµικής 
κρίσης, ήταν η διατήρηση του µεριδίου αγοράς στην Ελληνική ναυτιλία και η 
περαιτέρω επέκταση των εµπορικών δραστηριοτήτων της στις διεθνείς αγορές, 
καθώς και η κερδοφορία της Εταιρείας. Τα αποτελέσµατα αυτής της στρατηγικής 
είναι επιτυχή όσον αφορά αφενός στην υπερκάλυψη των τεθέντων στόχων και 
αφετέρου στη διαµόρφωση µιας ισχυρής βάσης για περαιτέρω ανάπτυξη στις αγορές 
εξωτερικού το 2011.  
 
Στο πλαίσιο που διαµορφώνεται από τις συνθήκες του παγκόσµιου οικονοµικού 
περιβάλλοντος, τα δεδοµένα της ναυτιλιακής αγοράς και τις εξελίξεις της αγοράς 
δορυφορικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, η στρατηγική της Εταιρείας για το 2011 
κινείται στους εξής βασικούς άξονες: 



• ∆ιατήρηση και αύξηση κερδοφορίας, διασφάλιση εσόδων και ελαχιστοποίηση 
επισφαλειών. 

• ∆ιατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη της δεσπόζουσας θέσης στην Ελληνική 
ναυτιλιακή αγορά. 

• Περαιτέρω ενίσχυση  της θέσης της Εταιρείας στη διεθνή ναυτιλιακή αγορά. 
Επέκταση/διεύρυνση του έµµεσου δικτύου πωλήσεων, αριθµητικά και 
γεωγραφικά. Ανάπτυξη άµεσου δικτύου πωλήσεων σε επιλεγµένα ναυτιλιακά 
κέντρα του εξωτερικού. 

• Εισαγωγή/ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας για 
τον εµπλουτισµό του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας. ∆ηµιουργία και προώθηση 
«ναυτιλιακών πακέτων» που θα περιλαµβάνουν εξοπλισµό – air time - 
λογισµικό - υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας - υπηρεσίες υποστήριξης και 
υπηρεσίες του Οµίλου ΟΤΕ στους ναυτιλιακούς πελάτες. 

• Η παροχή του συνόλου των ευρυζωνικών υπηρεσιών Fleet Broadband, BGAN 
και VSAT µε παράλληλη ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας για την 
κάλυψη των αναγκών σε µετάδοση δεδοµένων και πρόσβασης στο διαδίκτυο. 

• Ισχυρό presale και after sale support των πελατών 24/7 (πλήρης τεχνική και 
εµπορική υποστήριξη). 

• Αναβάθµιση υποστήριξη και ανάπτυξη υποδοµών (δικτύου και εξοπλισµού) για 
υφιστάµενες και νέες υπηρεσίες. 

• Σχεδιασµός και ανάπτυξη ενιαίου διαδικτυακού τόπου για τη διαχείριση και 
άντληση πληροφοριών από τους πελάτες για το σύνολο των παρερχοµένων 
από την Εταιρεία υπηρεσιών. 

• ∆ιαρκής έλεγχος ποιότητας παρερχοµένων προϊόντων και υπηρεσιών.  
 

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 τη δυναµική 
ανάπτυξης στις αγορές εξωτερικού, επιδιώκει την ενίσχυση του µεριδίου της τόσο 
στην Ελληνική όσο και στην παγκόσµια αγορά δορυφορικών τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών.  
 
Σηµαντικό ρόλο για την επίτευξη των στόχων της Εταιρείας στην Ελληνική και διεθνή 
αγορά έχει η αξιοποίηση συνεργιών µε τον Όµιλο ΟΤΕ (ολοκληρωµένες λύσεις- 
ναυτιλιακά πακέτα σε ναυτιλιακούς πελάτες). Παράλληλα η Εταιρεία θα επιδιώξει την 
αξιοποίηση συνεργιών µε τη DT σε αγορές του εξωτερικού. 
 
Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2010 
 
Ο Κύκλος Εργασιών της Εταιρείας κατά τη χρήση 2010 ανέρχεται συνολικά στο 
ποσό των Ευρώ 29,5 εκ. έναντι 26,5 εκ. του 2009 σηµειώνοντας αύξηση κατά 
11,26% περίπου. 
Ο κύκλος εργασιών των υπηρεσιών Inmarsat διαµορφώθηκε σε 24,79 εκ. Ευρώ, 
αυξηµένος κατά 8,73% περίπου σε σχέση µε το 2009. 
H αύξηση των ως άνω εσόδων οφείλεται στην αύξηση της τηλεπικοινωνιακής 
κίνησης από την παροχή δορυφορικών υπηρεσιών Inmarsat στη ναυτιλιακή αγορά, 
απόρροια της περαιτέρω διείσδυσης στις αγορές του εξωτερικού µε ταυτόχρονη 
αύξηση της πελατειακής βάσης στο εσωτερικό και κυρίως στην αύξηση της κίνησης 
των νέων ευρυζωνικών υπηρεσιών FleetBroadband και BGAN. 
 
Τα Λειτουργικά Έξοδα της Εταιρείας, συµπεριλαµβανοµένου και του κόστους 
πωληθέντων, αυξήθηκαν κατά 12,42% περίπου, σε σχέση µε τα αντίστοιχα της 
χρήσης 2009. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στη µεταβολή του άµεσου κόστους 



των παρεχοµένων υπηρεσιών. Το κόστος πωληθέντων αντιστοιχεί στο 85,09% του 
συνόλου των λειτουργικών εξόδων. 
 
Ειδικότερα παρατηρήθηκε :  
� Αύξηση κατά 12,76% του κόστους παροχής υπηρεσιών και πωληθέντων, 

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

� Αύξηση κατά 5,80% του συνολικού κόστους προσωπικού, το οποίο είναι το 
8,25% του κύκλου εργασιών. 

� Μείωση κατά 12,95% των αποσβέσεων, και 
� Αύξηση κατά 19,94% των λοιπών λειτουργικών εξόδων ή  262χιλ. ΕΥΡΩ. 

         Η ως άνω αύξηση προέρχεται κυρίως από: 
• Αύξηση των λοιπών εξόδων και της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις 
κατά 127 χιλ. ΕΥΡΩ. 
• Αύξηση των δαπανών προβολής & διαφήµισης και των δαπανών εκθέσεων 
κατά 93 χιλ. ΕΥΡΩ λόγω της συµµετοχής µας στην έκθεση των Ποσειδωνίων. 

 
Στα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα, οι πιστωτικοί τόκοι παρουσίασαν σηµαντική 
µείωση κατά 65,63% περίπου σε σχέση µε το 2009 λόγω της τοποθέτησης των 
διαθεσίµων σε ξένες τράπεζες µε υψηλό δείκτη αξιολόγησης σύµφωνα µε τις σχετικές 
οδηγίες της µητρικής εταιρείας.  
 
Κατά το 2010 προέκυψαν πιστωτικές συναλλαγµατικές διαφορές ποσού 365χιλ. 
ΕΥΡΩ. 
 
Τα λειτουργικά κέρδη προ χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων ανέρχονται στο 
ποσόν των 2,18 εκ. ΕΥΡΩ περίπου έναντι 2,22 εκ. ΕΥΡΩ του 2009. 

 
Τα αποτελέσµατα προ φόρων είναι κέρδος 2,68 εκ. ΕΥΡΩ έναντι 2,54εκ. του 2009 
δηλαδή  αυξηµένα κατά 5,40%.  
 
Οι φόροι εισοδήµατος µετά την φορολογική αναµόρφωση ανέρχονται σε 1,02 εκ. 
ΕΥΡΩ στους οποίους συµπεριλαµβάνεται ποσόν 336 χιλ. ΕΥΡΩ που αφορούσε στην 
έκτακτη εισφορά χρήσεως 2009 (201 χιλ. ΕΥΡΩ) και σε διαφορές τακτικού 
φορολογικού ελέγχου µέχρι τη χρήση 2006 (135 χιλ. ΕΥΡΩ).   
 
Η Εταιρεία δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις. 
 
∆. ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
 
Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 21ης ∆εκεµβρίου 2010 αποφάσισε την εκούσια 
µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των επτά εκατοµµυρίων 
δεκατεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (7.014.750,00) Eυρώ, µε µείωση της 
ονοµαστικής αξίας εκάστης µετοχής κατά € 1,99 (από € 3,54 σε € 1,55) και 
επιστροφή µετρητών στους µετόχους. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 
ανέρχεται στο ποσό των πέντε εκατοµµυρίων τετρακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων 
επτακοσίων πενήντα 5.463.750 Ευρώ, διαιρούµενο σε 3.525.000 µετοχές 
ονοµαστικής αξίας 1,55 € εκάστη. 
Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων οµόφωνα διαπίστωσε ότι µετά και την εν λόγω 
µείωση του µετοχικού κεφαλαίου η Εταιρία εξακολουθεί να διαθέτει κεφαλαιακή 
επάρκεια, υγιή χρηµατοοικονοµική διάρθρωση χωρίς δανειακές υποχρεώσεις και 
επαρκή ρευστότητα, και συνεχίζει την απρόσκοπτη λειτουργία της στο πλαίσιο του 
σκοπού της και του επιχειρησιακού της σχεδιασµού. 



Μέχρι σήµερα έχει επιστραφεί περίπου το 97% του προς επιστροφή κεφαλαίου. 
 
Ε. 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 
οποίος επιτείνεται από την οικονοµική κρίση που υπάρχει στη ναυτιλία. Για τη 
διαχείριση του εν λόγω κινδύνου η Εταιρεία εφαρµόζει τις κατάλληλες πολιτικές και 
διαδικασίες: ∆ιενέργεια πιστωτικού ελέγχου για τη διακρίβωση της πιστοληπτικής 
ικανότητας κάθε πελάτη πριν τη σύναψη σύµβασης συνεργασίας, µείωση πιστωτικών 
ορίων, εγγυητικές επιστολές, συστηµατική παρακολούθηση των υπολοίπων πελατών 
και αξιοποίηση όλων των διατιθέµενων δυνατοτήτων (διακοπή επικοινωνιών, µη 
έκδοση πιστοποιητικών, κλπ) για την είσπραξη των απαιτήσεων της Εταιρείας από 
τους πελάτες της. 
Ο ως άνω κίνδυνος µειώνεται τόσο λόγω του µεγάλου αριθµού και της διασποράς 
της πελατειακής βάσης της Εταιρείας όσο και µε τις εφαρµοζόµενες πολιτικές και 
διαδικασίες διαχείρισής του. 
 
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. 
 
ΣΤ.  ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της 31 ∆εκεµβρίου 2010 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, 16 Μαρτίου 2011 
 
 
                                                          Θεόδωρος Βενιάµης 
                                                              Πρόεδρος ∆.Σ. 
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∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E.  (ΟΤΕSAT-Μaritel ) 

 
 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 
(Ποσά σε Ευρώ) 
 Σηµειώσεις 2010   2009 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     
     

Ενσώµατα πάγια 11 98.614    114.589 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 12 18.169    17.462 
Συµµετοχές 13 1.277    1.277 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 14 468.553    508.290 
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 15 21.247    23.160 

Σύνολο µη κυκλοφορούντος ενεργητικού  607.860    664.778 
      
Αποθέµατα  743.291  745.984 
Πελάτες 16 13.172.974  10.513.791 
Χρηµατικά διαθέσιµα  17 11.440.194  13.390.888 
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 18 771.207  777.146 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού  26.127.666  25.427.809 
      

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  26.735.526  26.092.587 
      
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     
      
Ίδια Κεφάλαια      
Μετοχικό κεφάλαιο 19        5.463.750             12.478.500 
Αποθεµατικά 20 894.497  801.194 
Κέρδη εις νέο  2.366.272  2.571.293 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  8.724.519  15.850.987 
     
Υποχρεώσεις     
Παροχές προσωπικού 21 198.290  167.962 

Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων  198.290  167.962 
      
Προµηθευτές  22 7.607.920  6.167.000 
Έσοδα επόµενης χρήσης 23 1.929.027  1.926.741 
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 24 995.591  878.763 
Μερίσµατα πληρωτέα  36.853  918.687 
Υποχρεώσεις προς µετόχους (Επιστροφή κεφαλαίου)  7.014.750  - 
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 25  228.576  182.447 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων  17.812.717  10.073.638 
      

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ YΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  26.735.526  26.092.587 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

ΓΙΑ   ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 

(Ποσά σε Ευρώ)     
    
Κύκλος εργασιών Σηµειώσεις 2010  2009 

Έσοδα από δορυφορικές  και λοιπές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες 4 27.377.014  25.330.104 

Έσοδα από πωλήσεις εξοπλισµού  1.347.841  546.206 

Λοιπά έσοδα 5 730.274  597.751 

Σύνολο κύκλου εργασιών  29.455.129  26.474.061 

      

Λειτουργικά έξοδα     

Αναλώσεις εµπορευµάτων  (1.782.236)  (614.419) 

Αµοιβές και έξοδα  προσωπικού 6 (2.421.827)  (2.288.975) 

Πάροχοι 7 (21.425.727)  (19.966.920) 

Αποσβέσεις  (61.478)  (70.621) 

Λοιπά λειτουργικά έξοδα 8 (1.580.890)  (1.318.034) 

Σύνολο λειτουργικών εξόδων   (27.272.158)  (24.258.969) 

      
Λειτουργικά κέρδη προ χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων 
και αποµείωσης        2.182.971        2.215.092 

      

Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα 9 492.678  323.844 

      

Κέρδη/(Ζηµίες) προ φόρων  2.675.649  2.538.936 

      

Φόρος εισοδήµατος 10 (1.024.867)  (672.883) 

      

Κέρδη/(Ζηµίες) χρήσης  1.650.782  1.866.053 

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα χρήσης  -  - 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα χρήσης  1.650.782  1.866.053 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 2010    
      
      

(Ποσά σε  Ευρώ) 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Τακτικό 
αποθεµατικό 

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Υπόλοιπο 
κερδών εις 

Νέο 

Σύνολο 
ιδίων 

κεφαλαίων 
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου  2009 12.478.500 222.691 506.314 1.834.929 15.042.434 

      

Τακτικό αποθεµατικό - 72.189 - ( 72.189)                 - 

      

Μερίσµατα χρήσης - - - (1.057.500) (1.057.500) 

           

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα - - - 1.866.053 1.866.053 

            
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου  2009 12.478.500 294.880 506.314 2.571.293  15.850.987 

      

Τακτικό αποθεµατικό - 93.303 - ( 93.303)                 - 

      

Μερίσµατα χρήσης - - - (1.762.500) (1.762.500) 

           

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα - - - 1.650.782 1.650.782 

      

Μείωση Κεφαλαίου     (7.014.750) - - - (7.014.750) 

            
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2010 5.463.750 388.183 506.314 2.366.272  8.724.519 
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∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E.  (ΟΤΕSAT-Maritel)  
 
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 

(Ποσά σε  Ευρώ) Σηµείωση 2010  2009 

     
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες     

Κέρδη/(Ζηµίες)  προ φόρων  2.675.649  2.538.936 

Πλέον / µείον προσαρµογές για     

  Αποσβέσεις 11,12           61.478   70.621 

  Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 16         264.000   169.894 
  Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού 21           30.328   31.576 
  Πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 10           12.745   28.336 
  Πρόβλεψη για απαξίωση αποθέµατος            42.000   - 
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών 
κεφαλαίου κίνησης     

   Aύξηση / (µείωση) αποθεµάτων  (39.307)  10.369 

   Aύξηση / (µείωση) απαιτήσεων  (3.383.885)  (2.795.032) 

   (Μείωση)/ αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)  1.957.017  1.513.069 

Μείον:      

  Καταβληθέντες φόροι  (1.056.425)  (997.471) 

Καθαρές ταµειακές ροές  από λειτουργικές δραστηριότητες  563.600  570.298 

     

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες     

  Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων 11,12 (46.209)  (24.645) 

Καθαρές ταµειακές ροές  από επενδυτικές δραστηριότητες  (46.209  (24.645) 

     

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες     

  Μερίσµατα πληρωθέντα  (2.468.085)  (44.644) 

Καθαρές ταµειακές ροές  από χρηµατοδοτικές  δραστηριότητες  (2.468.085)  (44.644) 

      

Καθαρή αύξηση/(µείωση)  χρηµατικών διαθεσίµων   (1.950.694)  501.009 
     

Χρηµατικά διαθέσιµα 1  Ιανουαρίου   13.390.888  12.889.879 

Χρηµατικά διαθέσιµα 31  ∆εκεµβρίου   11.440.194  13.390.888 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 και ναυτιλιακών  τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών και παρέχει δορυφορικές υπηρεσίες Inmarsat και Iridium 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 πλοίων µέσω των κωδικών GR01 και GR12 
και προωθεί  τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του οµίλου ΟΤΕ  στη ναυτιλιακή αγορά. 
 Η διοίκηση της Εταιρείας ασκείται από επταµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο, η θητεία των µελών του 
οποίου έχει ορισθεί µέχρι τις 18/06/2012. 
  
 
 

2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ:  
 

(a) Βάση σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων:  Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί 
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) όπως έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους. 

 
(β) Έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων: Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της OTESAT-Maritel  

ενέκρινε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 
2010, στις 16 Μαρτίου 2011. Επισηµαίνεται ότι οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις τελούν 
υπό την έγκριση  της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. 

 
   2.2 Χρήση εκτιµήσεων και παραδοχών 
      
         Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α., 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. Οι σηµαντικές εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης αφορούν 
στις επισφαλείς απαιτήσεις από πελάτες. 
 

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. Έγιναν ορισµένες 
ανακατατάξεις στα κονδύλια της προηγούµενης χρήσης µε σκοπό αυτά να είναι οµοιόµορφα µε 
την παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2010.  
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3.1 Συµµετοχές  
 

Στις Οικονοµικές Καταστάσεις, οι συµµετοχές σε επιχειρήσεις αποτιµώνται στο κόστος κτήσης 
µείον τυχόν σωρευµένες ζηµιές αποµείωσης. 

 
3.2  Νόµισµα Λειτουργίας και Παρουσίασης  και Μετατροπή Ξένων Νοµισµάτων 
 

 Το νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης της OTESAT-Maritel  είναι το Ευρώ. Οι συναλλαγές σε 
άλλα νοµίσµατα µετατρέπονται σε Ευρώ χρησιµοποιώντας τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που ήταν 
σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών. Κατά την ηµεροµηνία σύνταξης του ισολογισµού 
τα νοµισµατικά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού που είναι εκφρασµένα σε άλλα νοµίσµατα 
προσαρµόζονται ώστε να αντανακλούν τις τρέχουσες συναλλαγµατικές ισοτιµίες. 

 
Τα κέρδη και οι ζηµίες που προκύπτουν από συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα αλλά και από  την 
αποτίµηση τέλους χρήσεως νοµισµατικών στοιχείων σε ξένα νοµίσµατα, καταχωρούνται στις 
συνηµµένες καταστάσεις αποτελεσµάτων. 

   
3.3 Ενσώµατα πάγια 

   
Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία (γήπεδα, κτίρια, µηχανήµατα και εξοπλισµός, 
µεταφορικά µέσα και έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός) αποτιµώνται στο ιστορικό  κόστος µείον τις 
σωρευµένες αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις αποµείωσής 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.  

 
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: 
 

 Έτη ωφέλιµης ζωής Συντελεστές απόσβεσης 

Εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων 9 έτη 11% 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός                   3-5 έτη                 20%-30% 

 
3.5  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 3-5 χρόνια. 
Μεταγενέστερες δαπάνες επί κεφαλαιοποιηµένων αύλων περιουσιακών στοιχείων, 
κεφαλαιοποιούνται µόνο όταν αυξάνονται τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη, που 
ενσωµατώνονται στο συγκεκριµένο περιουσιακό στοιχείο που αναφέρονται. Όλες οι άλλες 
δαπάνες εξοδοποιούνται µε την πραγµατοποίησή τους. 
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3.6 Φόρος εισοδήµατος (Τρέχων και αναβαλλόµενος) 
 

i) Τρέχων φόρος εισοδήµατος 
 
Ο τρέχων φόρος υπολογίζεται βάσει του φορολογικού ισολογισµού, σύµφωνα µε τους 
φορολογικούς νόµους που ισχύουν στην Ελλάδα. Η δαπάνη για τρέχοντα φόρο εισοδήµατος 
περιλαµβάνει τον φόρο εισοδήµατος που προκύπτει βάσει των κερδών της  Εταιρείας όπως 
αναµορφώνονται στις φορολογικές της δηλώσεις και προβλέψεις για πρόσθετους φόρους και 
προσαυξήσεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, και υπολογίζεται σύµφωνα µε τους 
θεσµοθετηµένους φορολογικούς συντελεστές. 
 

(ii) Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 
 
Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της 
υποχρέωσης σε όλες τις προσωρινές διαφορές κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού µεταξύ 
της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις 
φορολογητέες προσωρινές διαφορές:  

 
• Εκτός εάν η υποχρέωση για αναβαλλόµενους φόρους εισοδήµατος προκύπτει από την 

απόσβεση της υπεραξίας ή την αρχική αναγνώριση ενός στοιχείου του ενεργητικού ή 
παθητικού σε µία συναλλαγή, η οποία δεν είναι συνένωση επιχειρήσεων και κατά την 
στιγµή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο 
κέρδος ή ζηµία .   

 
• Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόµενες 

προσωρινές διαφορές και µεταφερόµενες αχρησιµοποίητες 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 φορολογικών απαιτήσεων και των 
αχρησιµοποίητων φορολογικών ζηµιών. 

 
• Εκτός της περίπτωσης όπου η απαίτηση για αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος που 

σχετίζεται µε τις εκπιπτόµενες προσωρινές διαφορές προκύπτει από την αρχική 
αναγνώριση στοιχείου του ενεργητικού ή του παθητικού σε µια συναλλαγή που δεν 
αποτελεί συνένωση επιχειρήσεων και τη στιγµή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το 
λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος ή ζηµία . 

 
• 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 θεσµοθετηθεί κατά την 
ηµεροµηνία του ισολογισµού.  

 
Ο φόρος εισοδήµατος που σχετίζεται µε στοιχεία τα οποία έχουν αναγνωρισθεί απ’ ευθείας στα 
ίδια κεφάλαια καταχωρείται απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια και όχι στην κατάσταση συνολικού 
εισοδήµατος της χρήσης. 
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3.7 Ταµειακά διαθέσιµα 
 

Η Εταιρεία θεωρεί τις προθεσµιακές καταθέσεις και άλλες υψηλής ρευστότητας επενδύσεις µε 
αρχική λήξη µικρότερη των τριών µηνών ως χρηµατικά διαθέσιµα. 
 
Για τη σύνταξη των καταστάσεων ταµειακών ροών, τα χρηµατικά διαθέσιµα αποτελούνται από 
µετρητά και καταθέσεις σε τράπεζες καθώς και χρηµατικά διαθέσιµα όπως προσδιορίζονται 
ανωτέρω. 

 
  3.8 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: 

 
• 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. 
 

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

λειτουργική αφού δεν µεταφέρει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την 
κυριότητα ενός παγίου και η σχετική δαπάνη επιβαρύνει τα αποτελέσµατα χρήσης. 
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3.11 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. 
 

3.12 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 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. Πρόβλεψη για βραδέως κινούµενα ή απαξιωµένα 
αποθέµατα σχηµατίζεται εφόσον κρίνεται απαραίτητο. 

 
3.13  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. 
 

3.14  Προβλέψεις, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόµενες Απαιτήσεις 
 
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες νοµικές ή τεκµαιρόµενες 
υποχρεώσεις ως αποτέλεσµα προγενέστερων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους µέσω 
εκροής πόρων, τα δε ποσά των υποχρεώσεων µπορούν να εκτιµηθούν αξιόπιστα. Οι προβλέψεις 
επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού και προσαρµόζονται έτσι ώστε να 
απεικονίζουν τη παρούσα αξία της δαπάνης που αναµένεται να εκταµιευθεί για την τακτοποίηση 
της υποχρέωσης. Σχετικά µε τις προβλέψεις που αναµένεται να εκκαθαριστούν σε 
µακροπρόθεσµο ορίζοντα, οπότε η επίδραση της χρονικής αξίας του χρήµατος είναι σηµαντική, 
τα σχετικά ποσά υπολογίζονται προεξοφλώντας τις αναµενόµενες µελλοντικές ταµειακές ροές µε 
έναν συντελεστή προ φόρων ο οποίος αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες εκτιµήσεις της αγοράς για 
την χρονική αξία του χρήµατος, και όπου κρίνεται απαραίτητο, τους κινδύνους που σχετίζονται 
συγκεκριµένα µε την υποχρέωση. 
 
Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά 
γνωστοποιούνται, εκτός εάν η πιθανότητα µιας εκροής πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά 
οφέλη είναι ελάχιστη. Ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις 
αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η  εισροή οικονοµικών ωφελειών είναι πιθανή.  
 

      3.15  Αποµείωση αξίας µη χρηµατοοικονοµικών 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 
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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 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 ταµειακές εισροές, το 
ανακτήσιµο ποσό καθορίζεται για την µονάδα παραγωγής ταµειακών 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 δεδουλευµένες 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, ερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων 
 
Τα παρακάτω νέα ή τροποποιηµένα πρότυπα και διερµηνείες είχαν υποχρεωτική εφαρµογή για πρώτη 
φορά στη λογιστική χρήση που ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 2010. 
 

o ∆ιερµηνεία 17 ∆ιανοµές µη χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων σε ιδιοκτήτες 
 

o Τροποποίηση στο ∆ΛΠ 39 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση - 
Αντικείµενα κατάλληλα προς αντιστάθµιση 

 
o Τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 2 Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών 

 
o  Αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και Τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 

Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις 
 
o  Ετήσιες Αναβαθµίσεις των ∆ΠΧΑ (Μάιος 2008) 

 
o  Ετήσιες Αναβαθµίσεις των ∆ΠΧΑ (Απρίλιος 2009) 

 
 

3.19  Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις/ αναθεωρήσεις στα πρότυπα ή διερµηνείες έχουν 
εκδοθεί αλλά δεν έχουν εφαρµογή στην λογιστική περίοδο που ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 2010 και 
τα οποία δεν έχει υιοθετήσει νωρίς η Εταιρεία: 
 
• ∆ιερµηνεία 19 ∆ιακανονισµός υποχρεώσεων µε στοιχεία της καθαρής θέσης 
Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2010. Η 
διερµηνεία αυτή δεν θα έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 
• ∆ιερµηνεία 14 Περιπτώσεις προπληρωµών όταν υπάρχουν υποχρεώσεις ελάχιστων εισφορών 

(τροποποίηση) 
Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2011. Η 
διερµηνεία αυτή δεν θα έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 
• ∆ΠΧΑ 9 Χρηµατοοικονοµικά µέσα - Φάση 1, χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, ταξινόµηση 
και επιµέτρηση 
Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2013. Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Η Εταιρεία δεν αναµένει ότι αυτή 
η τροποποίηση θα έχει επίδραση στις οικονοµικές της καταστάσεις. 

 
• Τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32 Ταξινόµηση των εκδόσεων δικαιωµάτων 
Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Φεβρουαρίου 2010. Η 
Εταιρεία δεν αναµένει ότι αυτή η τροποποίηση θα έχει επίδραση στις οικονοµικές της καταστάσεις 
εφόσον δεν έχει συνάψει τέτοιου είδους συναλλαγές. 

 
• Αναθεώρηση του ∆ΛΠ 24 Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών 
Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2011. Η 
αναθεώρηση αυτή αναφέρεται στην εκτίµηση που απαιτείται προκειµένου να προσδιοριστεί εάν το 
δηµόσιο και εταιρείες οι οποίες είναι γνωστό ότι ελέγχονται από το δηµόσιο µπορούν να θεωρηθούν ως 
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ένας και µοναδικός πελάτης. Προκειµένου γι’ αυτόν τον προσδιορισµό, η εταιρεία θα πρέπει να 
αναλογιστεί το βαθµό στον οποίο υπάρχει οικονοµική αλληλεπίδραση µεταξύ αυτών των εταιρειών. Η 
τροποποίηση έχει αναδροµική ισχύ ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή της. Η Εταιρεία δεν αναµένει 
ότι αυτή η τροποποίηση θα έχει επίδραση στις οικονοµικές της καταστάσεις. 

 
 
• Τροποποίηση του ∆ιεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 1 Περιορισµένη εξαίρεση των 
συγκριτικών γνωστοποιήσεων όπως απαιτούνται από το ∆ΠΧΑ 7 για επιχειρήσεις που εφαρµόζουν για 
πρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ. 
Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2010. Στις 28 
Ιανουαρίου 2010 εκδόθηκε νέα τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 1 µε βάση την οποία οι επιχειρήσεις που 
εφαρµόζουν για πρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ εξαιρούνται από την εφαρµογή των επιπρόσθετων 
γνωστοποιήσεων που επέβαλε η τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 7 η οποία εκδόθηκε την 5 Μαρτίου 2009. Η 
Εταιρεία δεν αναµένει ότι αυτή η τροποποίηση θα έχει επίδραση στις οικονοµικές της καταστάσεις. 

 
• Τον Μάιο του 2010 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε µια τρίτη σειρά τροποποιήσεων των ∆ΠΧΑ µε σκοπό την 
εξάλειψη 
ασυνεπειών καθώς και την παροχή διευκρινίσεων. Οι ηµεροµηνίες εφαρµογής είναι διαφορετικές για 
κάθε 
τροποποίηση, η νωρίτερη εκ των οποίων είναι για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 
Ιουλίου 2010, ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή για όλες τις περιπτώσεις, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση 
δεν έχει ακόµα υιοθετήσει αυτές τις τροποποιήσεις. . Επί του παρόντος, η επίδραση από την πρώτη 
εφαρµογή των τροποποιήσεων αυτών στις οικονοµικές καταστάσεις µελετάται. 

 
o ∆ΠΧΑ 1 Πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΑ 
o ∆ΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων 
o ∆ΠΧΑ 7 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις 
o ∆ΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων 
o ∆ΛΠ 27 Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις 
o ∆ΛΠ 34 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις 
o ∆ιερµηνεία 13 Προγράµµατα Επιβράβευσης Πελατών 

 
•  ∆ΠΧΑ 7 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις ως µέρος της συνολικής επισκόπησης των 
δραστηριοτήτων εκτός ισολογισµού (Τροποποίηση) Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2011. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την 
τροποποίηση αυτή. Η Εταιρεία δεν αναµένει ότι αυτή η τροποποίηση θα έχει επίδραση στις οικονοµικές 
της καταστάσεις, εκτός από πιθανές πρόσθετες γνωστοποιήσεις. 

 
•  ∆ΛΠ 12 Αναβαλλόµενος φόρος: Ανάκτηση των υποκείµενων περιουσιακών στοιχείων 

(Τροποποίηση), εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 
Ιανουαρίου 2012. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Η Εταιρεία 
δεν αναµένει ότι αυτή η αναθεώρηση θα έχει επίδραση στις οικονοµικές της καταστάσεις. 

 
• ∆ΠΧΑ 1 Σοβαρός υπερπληθωρισµός και κατάργηση των σταθερών ηµεροµηνιών κατά την πρώτη 
υιοθέτηση των ∆ΠΧΑ (Τροποποίηση), εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 
ή µετά την 1 Ιουλίου 2011. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Η 
Εταιρεία δεν αναµένει ότι αυτή η αναθεώρηση θα έχει επίδραση στις Οικονοµικές της καταστάσεις. 
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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: 

 
 2010 

 
2009 

 Προµήθειες αντιπροσώπευσης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 29.307 47.686 
Επισκευές/εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού 96.304 113.096 
Έσοδα από λοιπές παροχές υπηρεσιών 506.117 375.776  
Λοιπά έσοδα 98.546 61.193 

 730.274 597.751 
 
6. Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 

 
 2010 2009 

Μισθοί και ηµεροµίσθια 1.648.621 1.558.743 
Εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης 413.817 377.031 
Έξοδα αποσπασµένου προσωπικού 329.061 321.625 
Πρόβλεψη αποζηµίωσης λόγω εξόδου από την υπηρεσία 30.328 31.576 

 2.421.827 2.288.975 
 

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2010 ήταν 59 
άτοµα (2009:55) εκ των οποίων οι αποσπασµένοι από τον ΟΤΕ κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2010 ήταν 5 
άτοµα (2009:5). 
 

   7. Χρεώσεις από παρόχους 
 
Η Εταιρεία για την παροχή των τηλεπικοινωνιακών της υπηρεσιών χρησιµοποιεί τους παρακάτω 
παρόχους: 
 
ΠΑΡΟΧΟΙ 2010 2009 
INMARSAT LTD  11.195.101 10.566.597  
STRATOS 4.881.717 3.350.759 
TELAURUS 1.986.870 1.957.979  
VIZADA    345.811 1.339.725 
LESO’S  (1) 1.273.659 1.147.682 
Ο.Τ.Ε 784.027 703.331 
IRIDIUM  515.852 387.222  
VOICENET 54.961 99.242 
ΛΟΙΠΟΙ  387.729 414.383 
 21.425.727 19.966.920 

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

           
 

 2010 2009 
∆ορυφορικές Επικοινωνίες Inmarsat (Κινητό-Ξηρά) 23.022.897 20.995.257 
∆ορυφορικές Επικοινωνίες Inmarsat (Ξηρά-Κινητό) 1.766.142 1.803.700 
Εκκαθάριση Λογαριασµών Πλοίων (GR01/GR12) 1.636.039 1.567.876 
∆ορυφορικές Επικοινωνίες Iridium 579.632 498.147 
Υπηρεσίες Messaging 274.029 311.173 
Υπηρεσίες Σταθερής Τηλεφωνίας 98.275 153.951 

 27.377.014 25.330.104 
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8.Λοιπά λειτουργικά έξοδα 
 
  Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα αναλύονται ως εξής: 

 
 2010 2009 
Παροχές τρίτων 527.809 554.031 

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 264.000 169.894 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 194.392 192.861 

Έξοδα προβολής και διαφηµίσεως 116.921 90.712 

Έξοδα ταξιδιών 62.336 63.274 

Έξοδα µεταφορών 42.833 35.235 

Έξοδα εκθέσεων – επιδείξεων 85.453 18.211 

Συνδροµές – εισφορές 16.445 16.927 

Έντυπα και γραφική ύλη 20.543 11.080 

∆ωρεές- Επιχορηγήσεις 8.000 8.000 

Φόροι – τέλη 29.816 19.582 

Έξοδα προηγουµένων χρήσεων 76.380 35.675 

Υλικά άµεσης ανάλωσης 11.301 9.505 

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 994 4.500 

Έξοδα δηµοσιεύσεων 6.075 3.428 

Λοιπά έξοδα 117.592 85.119 
 1.580.890 1.318.034 

 
9.Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα 

 
   Τα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα αναλύονται ως εξής: 

 
 2010 2009 

Συναλλαγµατικές διαφορές          365.237          (80.747) 
Έσοδα από τόκους 143.686 418.104 
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα (16.245) (13.513) 
 492.678 323.844 

 
Οι προκύπτουσες συναλλαγµατικές διαφορές οφείλονται στο γεγονός ότι σηµαντικός όγκος των 
συναλλαγών της Εταιρείας πραγµατοποιείται σε δολάρια ΗΠΑ. Συναλλαγµατικές διαφορές 
καταγράφονται επίσης κατά την αποτίµηση σε Ευρώ των χρηµατικών διαθεσίµων που τηρούνται σε 
δολάρια ΗΠΑ. 
Επειδή η Εταιρεία τηρεί τραπεζικούς λογαριασµούς σε δολάρια, εισπράττει από τους πελάτες 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. 
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10.Φόρος εισοδήµατος 
 
   Ο  φόρος εισοδήµατος αναλύεται ως εξής: 

 
 2010 2009 

Τρέχων φόρος εισοδήµατος 636.647 709.803 
Πρόσθετοι φόροι προηγουµένων χρήσεων 134.603 - 
Έκτακτη εισφορά ν.3845 αρθ.5 201.136 - 
Πρόβλεψη ανέλεγκτων χρήσεων 12.745 28.336 
Αναβαλλόµενος φόρος (Σηµείωση 14) 39.736 (65.256) 
 1.024.867 672.883 

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

 2010 2009 

 2.675.649 2.538.936 

   

Φόρος που αναλογεί (2010 24%)  (2009 25%) 642.156 634.734 
Πρόσθετοι φόροι προηγουµένων χρήσεων 134.603 - 
Έκτακτη εισφορά ν.3845 αρθ.5 201.136 - 
Έσοδα αφορολόγητα/έξοδα µη εκπιπτόµενα  34.227 9.813 
Πρόβλεψη για ανέλεγκτες χρήσεις και ειδικούς φόρους 12.745 28.336 

 1.024.867 672.883 
Πραγµατικός φορολογικός συντελεστής 38,30% 26,50% 
 

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  
τακτικό φορολογικό έλεγχο µέχρι και την χρήση 2006. Ο τακτικός φορολογικός έλεγχος των χρήσεων  
2004,2005 και 2006 ολοκληρώθηκε εντός της τρέχουσας χρήσης και επιβάρυνε τα αποτελέσµατα κατά 
135 χιλ. ευρώ περίπου. Η τρέχουσα χρήση επίσης επιβαρύνθηκε µε έκτακτη φορολογική εισφορά 
σύµφωνα µε τον ν.3845 άρθ.5 µε ποσό 201 χιλ ευρώ περίπου.  
Παραµένουν ανέλεγκτες οι χρήσεις 2007,2008,2009 και η τρέχουσα 2010. Η Εταιρεία κατά την 31η 
∆εκεµβρίου 2010 προέβη στον σχηµατισµό πρόβλεψης ποσού 12.745 ευρώ για την τρέχουσα  
ανέλεγκτη χρήση,  ενώ για  τις ανέλεγκτες χρήσεις , 2007, 2008 και 2009 το σωρευµένο υπόλοιπο 
ανέρχεται σε 85.348 ευρώ. 
Στο συνολικό καθαρό εισόδηµα της χρήσης 2009 επιβλήθηκε  έκτακτη εφάπαξ εισφορά σύµφωνα µε το 
άρθρο 5 του νόµου 3845/2010. Η επιβάρυνση ανήλθε σε 201.136 ευρώ πληρωτέα σε 12 µηνιαίες 
δόσεις . 
Σύµφωνα µε τον ισχύοντα φορολογικό νόµο, στην Ελλάδα οι ανώνυµες εταιρείες φορολογούνται στα 
συνολικά τους κέρδη µε συντελεστή 24% για την χρήση 2010. Ο φορολογικός συντελεστής θα µειωθεί 
από 24% σε 23% το έτος 2011, 22% το έτος 2012, 21% το έτος 2013 και 20%  το έτος 2014. 
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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 2009     
Αξία κτήσης 50.077 1.019.062 1.069.707 2.138.846 

Προσθήκες -  - 15.325 15.325 

Μειώσεις/διαγραφές - - - - 

31 ∆εκεµβρίου 2009 50.077 1.019.062 1.085.032 2.154.171 

     
 1 Ιανουαρίου 2009     
Σωρευµένες αποσβέσεις 32.674 1.019.055 925.766 1.977.495 

Αποσβέσεις χρήσης 4.935 - 57.152 62.087 

Μειώσεις/διαγραφές - - - - 

31 ∆εκεµβρίου 2009 37.609 1.019.055 982.918 2.039.582 

     
Αναπόσβεστη αξία         
31 ∆εκεµβρίου 2009 12.468 7 102.114 114.589 

     
 1 Ιανουαρίου 2010     
Αξία κτήσης 50.077 1.019.062 1.085.032 2.154.171 

Προσθήκες -  - 36.649 36.649 

Μειώσεις/διαγραφές - - - - 

31 ∆εκεµβρίου 2010 50.077 1.019.062 1.121.681 2.190.820 

     
 1 Ιανουαρίου 2010     
Σωρευµένες αποσβέσεις 37.609 1.019.055 982.918 2.039.582 

Αποσβέσεις χρήσης 3.985 - 48.731 52.716 

Μειώσεις/διαγραφές - - (92)               (92) 

31 ∆εκεµβρίου 2010 41.594 1.019.055 1.031.557 2.092.206 

     

Αναπόσβεστη αξία         
31 ∆εκεµβρίου 2010 8.483 7 90.124 98.614 
 
 

   ∆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 2009  
Αξία κτήσης 812.933 

Προσθήκες 9.320 

Μειώσεις/διαγραφές - 

31 ∆εκεµβρίου 2009 822.253 

  
 1 Ιανουαρίου 2009  
Σωρευµένες αποσβέσεις 796.257 

Αποσβέσεις χρήσης 8.534 

Μειώσεις/διαγραφές - 

31 ∆εκεµβρίου 2009 804.791 

  
Αναπόσβεστη αξία 31 ∆εκεµβρίου 2009 17.462 

  
 1 Ιανουαρίου 2010  
Αξία κτήσης 822.253 

Προσθήκες 9.469 

Μειώσεις/διαγραφές - 

31 ∆εκεµβρίου 2010 831.722 

  
 1 Ιανουαρίου 2010  
Σωρευµένες αποσβέσεις 804.791 

Αποσβέσεις χρήσης 8.762 

Μειώσεις/διαγραφές - 

31 ∆εκεµβρίου 2010 813.553 

  
Αναπόσβεστη αξία 31 ∆εκεµβρίου 2010 18.169 
 
 

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 
   2010 2009 
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  

2009 

Καταχώρηση                         
στα αποτελέσµατα                

2009 

Υπόλοιπο                           
31 ∆εκεµβρίου     

2009 

Καταχώρηση                         
στα αποτελέσµατα                

2010 

Υπόλοιπο                           
31 ∆εκεµβρίου     

2010 

Έσοδα επόµενης χρήσης 424.323 57.362 481.685 (59.878) 421.807 
Θετικές συναλλαγµατικές 
διαφορές αποτίµησης 
τέλους χρήσεως  - - - 15.295 15.295 

Παροχές προσωπικού 18.712 7.893 26.605 4.846 31.451 

 443.035 65.255 508.290 (39.737)              468.553 
 
15. Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
 
  Τα λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής: 
 

 2010 2009 

Εγγυήσεις και λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 21.247 23.160 

 21.247 23.160 
 
16. Πελάτες 
 
  Οι απαιτήσεις από πελάτες αναλύονται ως εξής: 

 
 2010 2009 
Ναυτιλία 7.046.910 6.524.731 
Εταιρείες Οµίλου ΟΤΕ 4.408.388 1.965.244 
∆ηµόσιο 491.978 392.713 
Λοιποί 2.533 24.243 
Επιταγές εισπρακτέες 360.629 431.512 
 12.310.438 9.338.443 
∆εδουλευµένα έσοδα 2.051.867 2.100.679 
 14.362.305 11.439.122 
Μείον   
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (1.189.331) (925.331) 
 13.172.974 10.513.791 
 

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

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

 2010 2009 
Υπόλοιπο κατά την 1 Ιανουαρίου 925.331 1.261.426 
∆ιαγραφή επισφαλών απαιτήσεων - (505.989) 
Πρόβλεψη επισφαλειών χρήσης 264.000 169.894 
Υπόλοιπο κατά την 31 ∆εκεµβρίου 1.189.331 925.331 
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Η ενηλικίωση υπολοίπων των πελατών, µη συµπεριλαµβανοµένων ληξιπρόθεσµων και αποµειωµένων 
απαιτήσεων, κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού ήταν: 
 
 
 
 

  Ληξιπρόθεσµες αλλά µη αποµειωµένες απαιτήσεις (ηµέρες) 
 Σύνολο 

Μη ληξιπρόθεσµες και µη 
αποµειωµένες απαιτήσεις  <30  31-120 >121 

2010 
            

11.121.107   2.575.225   1.954.275 2.840.430 3.751.177 

2009 
            

8.413.112    2.547.138    1.811.118 
            

2.769.824     1.285.032 

 
17. Χρηµατικά διαθέσιµα 
 
   Τα Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα αναλύονται ως εξής: 

 
 2010 2009 

Ταµείο 7.150 6.077 

Καταθέσεις όψεως 855.994 772.885 

Καταθέσεις προθεσµίας 10.577.050 12.611.926 

          11.440.194          13.390.888 
 
Οι προθεσµιακές καταθέσεις έχουν σταθερό επιτόκιο. 
 

18.Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
 

   Τα Λοιπά Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία αναλύονται ως εξής: 
 

 2010 2009 

Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος 528.765 453.917 

∆ιάφοροι εκκρεµείς λογαριασµοί 76.464 79.175 

Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις σε συνδεµένες επιχ. 5.995 5.991 

Παρακρατούµενος φόρος τόκων 48.920 67.365 

Έξοδα εποµένων χρήσεων 105.118 106.208 

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 5.945 64.490 
 771.207 777.146 

 
19.  Μετοχικό Κεφάλαιο 

 
Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2010 ανέρχεται σε Ευρώ  5.463.750 
διαιρούµενο σε 3.525.000 ονοµαστικές  µετοχές αξίας Ευρώ 1,55 εκάστη.  
Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µειώθηκε κατά ποσό 7.014.750 ευρώ σύµφωνα µε απόφαση της 
Έκτακτης Γενικής  Συνέλευσης των Μετόχων της 21/12/2010.  
Η σύνθεση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έχει ως εξής:  

 

Μέτοχοι Αριθµός 
Μετοχών Αξία % 

ΟΤΕ Α.Ε. 3.316.220 5.140.141 94,08% 

Ναυτιλιακή Κοινότητα   136.000 210.800 3,85% 

Equant Tηλεπικοινωνίες Ελλάς Α.Ε.  36.250 56.187 1,03% 

Alcatel S.A  36.250 56.188 1,03% 

ΟΤΕ Plus   280 434 0,01% 

 3.525.000 5.463.750 100,00% 
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 20. Αποθεµατικά 
       
    Τα αποθεµατικά αναλύονται ως εξής:      
 

 2010 2009 
Τακτικό αποθεµατικό 388.183 294.880 

Λοιπά αποθεµατικά 506.314 506.314 
 894.497 801.194 

 
   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 2010 το αποθεµατικό αυτό ανερχόταν σε ευρώ 
388.183 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, ιατρο-
φαρµακευτικής περίθαλψης και λοιπών παροχών όπως αυτά συνοψίζονται κατωτέρω: 
 

Προγράµµατα καθορισµένων εισφορών  
  
(α)     Ταµείο Ασφάλισης (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)  
  
Το ΙΚΑ ΕΤΑΜ  είναι το κύριο ταµείο ασφάλισης των υπαλλήλων της Εταιρείας, παρέχοντας σ’ αυτούς 
σύνταξη µε τις προϋποθέσεις και τρόπο υπολογισµού που ορίζονται από τις διατάξεις της νοµοθεσίας . 
Στο Ταµείο αυτό συµµετέχουν µε τις ίδιες προϋποθέσεις όλοι οι υπάλληλοι της Εταιρείας. Η 
υποχρεωτική ασφάλιση στο Ταµείο αυτό ορίσθηκε µε το ν. 3655 (ΦΕΚ  58/3-4-08 τ Α’) καθώς 
εντάχθηκε  σε αυτό ο κλάδος σύνταξης του ασφαλιστικού Ταµείου ΤΑΠ-ΟΤΕ .  
 
(β)     Ταµείο ΤΑΥΤΕΚΩ ( Ταµείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής 
Ωφέλειας) 
 
Το Ν.Π.∆.∆ ΤΑΥΤΕΚΩ συστάθηκε µε το Ν3655 άρθρο 70  (ΦΕΚ  58/3-4-08 τ Α’) ως Ταµείο 
υποχρεωτικής ασφάλισης του προσωπικού της Εταιρείας µε τους παρακάτω κλάδους στους οποίους 
εντάχθηκαν οι αντίστοιχοι κλάδοι του ΤΑΠ-ΟΤΕ  και του Ταµείου Αρωγής Προσωπικού ΟΤΕ.    
  
      (ι)  Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης 
 

Ο ανωτέρω κλάδος παρέχει µηνιαία επικουρική σύνταξη στους υπαλλήλους της Εταιρείας ή στα 
µέλη της οικογένειάς τους.  

  
      (ιι)  Κλάδος  Πρόνοιας 
 

Ο ανωτέρω κλάδος παρέχει εφάπαξ βοήθηµα  στους υπαλλήλους της Εταιρείας ή στα µέλη της 
οικογένειάς τους.  

 
      (ιιι)  Κλάδος Υγείας 

Ο ανωτέρω κλάδος χορηγεί παροχές υγείας  στους υπαλλήλους της Εταιρείας ή στα µέλη της 
οικογένειάς τους.  
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Η ένταξη στους αντίστοιχους κλάδους των υπαλλήλων έγινε µε µεταφορά όλων των δικαιωµάτων 
και υποχρεώσεων των υπαλλήλων όπως αυτά είχαν την ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας του νέου 
Ταµείου. 
  
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 το 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: 

 
 2010 2009 

Υποχρέωση κατά την 1 Ιανουαρίου 167.962 138.603 

Αναγνώριση στα αποτελέσµατα χρήσης 30.328 29.359 

Υποχρέωση κατά την 31 ∆εκεµβρίου 198.290 167.962 
 
Τα αποτελέσµατα της περιόδου επιβαρύνθηκαν ώς εξής: 
 

 2010 2009 

Τρέχον κόστος υπηρεσίας 25.310 25.100 

Τόκοι υποχρέωσης 6.141 5.225 

Αναγνώριση αναλογιστικής ζηµίας /(κέρδους) (1.123) (966) 

 30.328 29.359 

Κόστος/(Έσοδο) περικοπών/διακανονισµών/τερµατισµού υπηρεσίας - 2.217 

 30.328 31.576 
 

 2010 2009 

Παρούσα αξία υποχρέωσης στην αρχή της περιόδου 126.620 108.848 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 25.310 25.100 

Κόστος τόκου 6.141 5.225 

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη - (2.217) 

Κόστος/(Έσοδο) περικοπών/διακανονισµών/τερµατισµού υπηρεσίας - 2.217 

Αναλογιστική ζηµία/(κέρδος) - (12.553) 

Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της περιόδου 158.071 126.620 
 
Βασικές παραδοχές αναλογιστικής µελέτης: 
 

 2010 2009 

Επιτόκιο προεξόφλησης 4,85% 4,85% 

Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 4,5% 4,5% 

Μέση αναµενόµενη εργασιακή ζωή (σε έτη) 25,55 25,55 
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22. Προµηθευτές 
 
   Οι υποχρεώσεις σε προµηθευτές αναλύονται ως εξής: 

 
 2010 2009 
INMARSAT LTD 1.601.965 1.666.324 
VIZADA  497.454 360.063 
STRATOS 785.836 871.968 
Όµιλος ΟΤΕ 2.569.033 1.290.815 
Λοιποί αλλοδαποί προµηθευτές 318.692 200.208 
Λοιποί εγχώριοι προµηθευτές 207.694 159.294 
Έξοδα χρήσης δουλευµένα 1.627.246 1.618.328 
 7.607.920 6.167.000 

 
23.Έσοδα επόµενης χρήσης 
            
Ο λογαριασµός αφορά έσοδα από πωλήσεις καρτών που δεν αναλώθηκαν έως την 31 ∆εκεµβρίου 2010. 
 
24. Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 
 
  Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 
 

 2010 2009 
Οφειλόµενος  ΦΠΑ 24.172 43.333 
Παρακρατούµενος φόρος µισθωτών 29.817 34.263 
Λοιποί φόροι 5.726 6.017 
Έκτακτη φορολογική εισφορά. 201.137 - 
Πρόβλεψη φόρων εισοδήµατος 98.092 85.347 
Τρέχων φόρος εισοδήµατος 636.647 709.803 
 995.591 878.763 

 
25. Λοιπές βραχυπρόθεσµες  υποχρεώσεις 

 
   Οι λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής:  
 

 2010 2009 

∆ικαιούχοι αµοιβών 59.175 2.495 

∆ικαιούχοι εγγυήσεων τελών ραδιοεπικοινωνίας 69.501 55.836 

Λοιποί πιστωτές διάφοροι 2.280 34.749 

Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικά ταµεία µισθωτών 97.620 89.367 
 

228.576 182.447 
 
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: 

  
 2010 2009 

Έσοδα 2.789.975 2.070.140 

Έξοδα 1.423.314 1.330.222 
Απαιτήσεις 4.497.980 1.971.246 

Υποχρεώσεις 2.725.602 1.289.455 
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Οι συναλλαγές µε λοιπά συνδεδεµένα µέρη έχουν ως εξής: 
  

 2010 2009 
Έσοδα 495.335 379.743 

Έξοδα 66.151 67.145 
Aπαιτήσεις 234.963 230.487 

Υποχρεώσεις 15.137 13.023 
 
Οι αµοιβές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας καθώς και του ∆ιευθύνοντος 
Συµβούλου, οι οποίες επιβάρυναν τα αποτελέσµατα χρήσης 2010, ανήλθαν σε Ευρώ 243.893 (2008:          
€ 241.358). 
 

27. Μερίσµατα 
 

 Μέχρι την ηµεροµηνία εγκρίσεως των οικονοµικών καταστάσεων, δεν έχει ληφθεί απόφαση από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο για  πρόταση διανοµής µερίσµατος από τα κέρδη της κλειόµενης χρήσης 2010 
προς την Τακτική Γενική Συνέλευση. 

 
 

28. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις 
 
α) Φορολογικά θέµατα 

 
Όπως αναφέρεται στην σηµείωση 10, η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί για τις χρήσεις από 2007 και µετά. Η 
έκβαση των φορολογικών ελέγχων δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο. Η Εταιρεία κατά 
την 31η ∆εκεµβρίου 2010 προέβη στον σχηµατισµό πρόβλεψης ανέλεγκτων χρήσεων ποσού 12.745 ευρώ 
ενώ το σωρευµένο υπόλοιπο ανέρχεται σε 98.092 ευρώ. 
 
 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 µέχρι και τον Ιανουάριου 
του 2013 και οι ελάχιστες υποχρεώσεις από τα σε ισχύ συµβόλαια ανέρχονται συνολικά στο ποσό των  
518.951 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.  
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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.    
 
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 λόγω 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 
• Εταιρείες Εκκαθάρισης Λογαριασµών Πλοίων 
• Μεταπωλητές (ISP) 
• Εταιρείες Οµίλου ΟΤΕ/∆ηµόσιο 
Με τις ναυτιλιακές 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: 
 

 2010 2009 

Ναυτιλιακές εταιρείες  5.207.066 4.510.733 

Εκκαθαρίστριες εταιρείες 570.964 596.108 

Inmarsat Service Providers 1.632.042 1.873.646 

∆ηµόσιο 491.978 392.712 

Εταιρείες Οµίλου ΟΤΕ 4.408.388 1.965.244 
 

12.310.4389 9.338.443 
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Επενδύσεις 

 
Η Εταιρεία περιορίζει την έκθεση της σε πιστωτικούς κινδύνους επενδύοντας τα χρηµατικά της 
διαθέσιµα σε µεγάλες Ελληνικές τράπεζες και αλλοδαπές τράπεζες µε υψηλό δείκτη  πιστοληπτικής 
αξιολόγησης και ως εκ τούτου η ∆ιοίκηση της Εταιρείας εκτιµά ότι  ο 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. 
 
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. 
Κατά την 31/12/2010 η καθαρή διαφορά µεταξύ κυκλοφορούντος ενεργητικού και βραχυπρόθεσµων 
υποχρεώσεων της εταιρείας σε δολάρια ΗΠΑ ανέρχεται σε 5.418.871 
 
 
 
 
 



∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε (OTESAT-Maritel) 
Σηµειώσεις ε̟ί των οικονοµικών καταστάσεων της 31 ∆εκεµβρίου 2010 

26 

Ο παρακάτω  πίνακας απεικονίζει την ευαισθησία σε µία λογική και πιθανή µεταβολή της ισοτιµίας €/$ 
 
  Μεταβολή ισοτιµίας 

€/$ 
 Επίδραση στο αποτέλεσµα 

προ φόρων 
 +9%  (438.623) 

2010 
 -9%  607.762 

     
 
Η ανάλυση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ανά νόµισµα έχει ως εξής: 
 
 
 

 Ποσά σε 
Ευρώ 

Ποσά σε 
USD 

Σύνολο σε 
Ευρώ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
    

Ενσώµατα πάγια 98.614    98.614   
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 18.169    18.169   
Συµµετοχές 1.277    1.277   
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 468.553    468.553   
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 21.247    21.247   
Σύνολο µη κυκλοφορούντος ενεργητικού 607.860    607.860   
     
Αποθέµατα 743.291  743.291 
Πελάτες 4.402.563 8.770.411 13.172.974 
Χρηµατικά διαθέσιµα  10.049.084 1.391.110 11.440.194 
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 666.089 105.118 771.207 
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 15.861.027 10.266.639 26.127.666 
     
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 16.468.887 10.266.639 26.735.526 
     
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
     
Ίδια Κεφάλαια     
Μετοχικό κεφάλαιο            5.463.750             5.463.750 
Αποθεµατικά 894.497  894.497 
Κέρδη εις νέο 2.366.272  2.366.272 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 8.724.519  8.724.519 
    
Υποχρεώσεις    
Παροχές προσωπικού 198.290  198.290 
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 198.290  198.290 
     
Προµηθευτές  3.098.030 4.509.890 7.607.920 
Έσοδα επόµενης χρήσης 1.929.027  1.929.027 
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 995.591  995.591 
Μερίσµατα πληρωτέα 36.853  36.853 
Μέτοχοι (Επιστροφή κεφαλαίου) 7.014.750  7.014.750 
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 185.975 42.601 228.576 
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 13.260.226 4.552.491 17.812.717 
        
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ YΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 22.183.035 4.552.491 26.735.526 
      

 
Η καθαρή διαφορά 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 15.861.027 10.266.639 26.127.666 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 13.260.226 4.552.491 17.812.717 

  Καθαρή διαφορά 2.600.801 5.714.148 8.314.949 
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Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι δεν υφίσταται πρόβληµα για την Εταιρεία προς κάλυψη των 
βραχυπροθέσµων υποχρεώσεών της σε ξένο νόµισµα. 
 

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 δεν διαφέρουν από τις αξίες που εµφανίζονται στις 
οικονοµικές καταστάσεις. 

 
32. Μεταγενέστερα γεγονότα 
 
Μέχρι σήµερα έχει επιστραφεί στους µετόχους το 97% περίπου του προς επιστροφή κεφαλαίου 
σύµφωνα µε την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης  των Μετόχων της 21 ∆εκεµβρίου 2010. 
         
*************************************************** ******************************** 
 
Οι Οικονοµικές Καταστάσεις που παρατίθενται στις σελίδες από 1 έως 27, συντάχθηκαν σύµφωνα µε 
τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις  16 Μαρτίου 2011 και 
υπογράφονται για λογαριασµού αυτού από : 
 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ O ∆ιευθύνων Σύµβουλος Ο Υπεύθυνος 
Οικονοµικών Θεµάτων 

 
 
 
 
 
 

Ο Προϊστάµενος  
Λογιστηρίου 

Βενιάµης Θεόδωρος 
Α.∆.Τ ΑΖ 045810 

Πολυχρονόπουλος Γεώργιος 
Α.∆.Τ AI 066196 

∆αλιέτος Αλέξανδρος 
Α.∆.Τ Ρ066478 

 

Παρούσης Παναγιώτης 
Α.∆.Τ AI 033626 

Α.Μ.Α ΟΕΕ 020997 Α΄ Τάξη 
 


