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Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή 
Προς τα Μέλη της OTE International Investments Limited 

Έκθεση επί του Ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Γνώμη 
 
Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας OTE International Investments 
Limited (η “Εταιρεία”), όπως παρουσιάζονται στις σελίδες 5 μέχρι 24 και οι οποίες αποτελούνται από τον 
ισολογισμό στις 31 Δεκεμβρίου 2020, και τις καταστάσεις συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων 
κεφαλαίων και ταμειακών ροών του έτους που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη 
σημαντικών λογιστικών πολιτικών και σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις.  
 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της 
χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2020 και της χρηματοοικονομικής της 
επίδοσης και των ταμειακών ροών της, για το έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα 
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ.113. 

 
Βάση γνώμης 
 
Ο έλεγχός μας έχει διενεργηθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ). Οι ευθύνες μας, με 
βάση αυτά τα πρότυπα περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο Ευθύνες του Ελεγκτή για τον Έλεγχο 
των Οικονομικών Καταστάσεων της έκθεσής μας. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, σύμφωνα με 
τον Διεθνές Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών (συμπεριλαμβανομένων των Διεθνών Προτύπων 
Ανεξαρτησίας), που εκδίδεται από το Διεθνές Συμβούλιο Προτύπων Δεοντολογίας για Επαγγελματίες 
Λογιστές (Κώδικας ΔΣΠΔΕΛ) και τις απαιτήσεις δεοντολογίας, που σχετίζονται με τον έλεγχο 
οικονομικών καταστάσεων στην Κύπρο και έχουμε συμμορφωθεί με τις άλλες ευθύνες δεοντολογίας, που 
απορρέουν από τις απαιτήσεις αυτές και τον Κώδικα ΔΣΠΔΕΛ. Πιστεύουμε, ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια, 
που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να αποτελέσουν βάση για την ελεγκτική μας 
γνώμη. 

 
Ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Οικονομικές Καταστάσεις 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, που δίνουν 
αληθινή και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά 
υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 
113, και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει ως 
απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από 
ουσιώδες σφάλμα, οφειλόμενου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
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Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο να 
αξιολογήσει την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα, γνωστοποιώντας 
όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, θέματα που σχετίζονται με τη συνέχιση της δραστηριότητας της 
Εταιρείας και την υιοθέτηση της αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός εάν το Διοικητικό 
Συμβούλιο προτίθεται, είτε να θέσει την Εταιρεία σε εκκαθάριση ή να παύσει τις δραστηριότητες, ή όταν 
δεν έχει ρεαλιστικές εναλλακτικές επιλογές από το να προχωρήσει σε αυτές τις ενέργειες. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την επίβλεψη της διαδικασίας χρηματοοικονομικής 
αναφοράς της Εταιρείας. 
 
Ευθύνες του Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Οι στόχοι μας, είναι να αποκτήσουμε λελογισμένη διασφάλιση για το κατά πόσον οι οικονομικές 
καταστάσεις στο σύνολο τους είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε 
σε λάθος και η έκδοση έκθεσης ελεγκτή, η οποία να περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Λελογισμένη 
διασφάλιση συνιστά υψηλού βαθμού διασφάλιση, αλλά όχι εγγύηση, ότι ο έλεγχος όπως αυτός 
πραγματοποιήθηκε με βάση τα ΔΠΕ πάντοτε θα εντοπίζει ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. 
Σφάλματα δύναται να προκύψουν, είτε από απάτη, είτε από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη εάν, 
μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμενόταν, ότι θα επηρεάσουν τις οικονομικές 
αποφάσεις των χρηστών, που λήφθηκαν με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις. 
 
Ως μέρος ενός ελέγχου σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε 
επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 

 

• Αναγνωρίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους για ουσιώδη σφάλματα στις οικονομικές 
καταστάσεις, που οφείλονται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε 
ελεγκτικές διαδικασίες, οι οποίες ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και λαμβάνουμε 
ελεγκτικά τεκμήρια, τα οποία είναι επαρκή και κατάλληλα για να αποτελέσουν τη βάση της 
γνώμης μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ενός ουσιώδους σφάλματος, που οφείλεται σε απάτη, 
είναι μεγαλύτερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, λόγω του ότι η απάτη μπορεί να 
περιλαμβάνει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς δηλώσεις ή την 
παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

 

• Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που είναι σχετικές με τον έλεγχο, προκειμένου να 
σχεδιάσουμε ελεγκτικές διαδικασίες, που είναι κατάλληλες υπό τις περιστάσεις, αλλά όχι με 
σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της 
Εταιρείας. 

 

• Αξιολογούμε την καταλληλόλητα των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του 
λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από το 
Διοικητικό Συμβούλιο. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

 

 

• Συμπεραίνουμε για την καταλληλότητα της χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο της αρχής της 
συνεχιζόμενης δραστηριότητας και, με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν, κατά 
πόσον υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα που να σχετίζεται με γεγονότα ή συνθήκες που να 
υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας, που ενδέχεται να φανερώσει σημαντική 
αμφιβολία ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 
Εάν συμπεράνουμε, ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση 
μας να επισύρουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις, ή 
εάν τέτοιες γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς, να τροποποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα 
συμπεράσματα μας βασίζονται στα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν μέχρι την ημερομηνία 
της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως 
αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

 
 

• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, δομή και περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, και κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις 
αντικατοπτρίζουν τις συναλλαγές και γεγονότα με τρόπο που να επιτυγχάνεται η αληθινή και 
δίκαιη εικόνα. 

 
 
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στο Διοικητικό Συμβούλιο θέματα σχετικά με το προβλεπόμενο 
πεδίο και χρονοδιάγραμμα του ελέγχου και σημαντικά ευρήματα από τον έλεγχο, συμπεριλαμβανομένων 
τυχόν σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που εντοπίσαμε κατά τη διάρκεια του 
ελέγχου μας. 
 
Άλλο Θέμα 
 

Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της Εταιρείας ως σώμα και 
μόνο σύμφωνα με το Άρθρο 69 του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017 και για κανένα άλλο σκοπό. Δίνοντας 
αυτή τη γνώμη δεν αποδεχόμαστε και δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς 
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει. 
 
 
 
 

 
Λοΐζος A. Μαρκίδης 
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής 
εκ μέρους και για λογαριασμό της 
 
 
PricewaterhouseCoopers Limited 
Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές 
 
 
Λευκωσία, 07/06/ 2021 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ  
31 Δεκεμβρίου 2020  
 
 
 
  2020 2019 
 Σημ. € € 
    
Έξοδα διοίκησης  5  (42,426)   (66,921)  
Κέρδος/ (Zημιά) από συμμετοχές και χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία – Απομειώσεις 6,9  35,993,651   (106,413,812)  

Κέρδος/(ζημιά) από εργασίες   35,951,225   (106,480,733)  

    
Χρηματοοικονομικά έσοδα 7  4,508   4,492  
Χρηματοοικονομικά έξοδα 7  (619)   (605)  

Κέρδος/(ζημιά) πριν τη φορολογία   35,955,114   (106,476,846)  
    
Φορολογία 8  -   -  

Kέρδος/(ζημιά) για το έτος   35,955,114   (106,476,846)  
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
στις 31 Δεκεμβρίου 2020 
 
 
 
  2020 2019 
 Σημ. € € 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ    

Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού    
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 9  213,596,517   177,622,045  
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε αποσβεσμένο κόστος 10  153,107   153,087  

   213,749,624   177,775,132  

Κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού    
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε αποσβεσμένο κόστος  10  61,355   64,851  
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 11  165,035   590,811  

   226,390   655,662  

Σύνολο στοιχείων ενεργητικού   213,976,014   178,430,794  

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    

Ίδια κεφάλαια    
Μετοχικό κεφάλαιο 12  477,366,811   477,366,811  
Άλλα αποθεματικά 13  324,260   343,439  
Συσσωρευμένες ζημιές    (263,728,957)   (299,684,071)  

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   213,962,114   178,026,179  

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές 14  13,900   404,615  

   13,900   404,615  

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων   213,976,014   178,430,794  
 
 
Στις 07 Ιούνιου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο της OTE INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITED ενέκρινε αυτές τις 
οικονομικές καταστάσεις για έκδοση.  
 
 
 
  

.................................... .................................... 
Μιχαήλ Τσαμάζ  - Ελλάδα Μαρία Κατσικίδου - Κύπρος 
Πρόεδρος Δ.Σ. Σύμβουλος 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  
31 Δεκεμβρίου 2020  
 
 
 
 Μετοχικό 

κεφάλαιο 
Λοιπά 

αποθεματικά 
Συσσωρευμέ-

νες ζημιές Σύνολο 
 € € € € 
     
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2019  477,366,811   329,216   (193,207,225)   284,488,802  
     
Συνολικά έσοδα     
Καθαρή ζημιά για το έτος  -   -   (106,476,846)   (106,476,846)  
     
Άλλα συνολικά εισοδήματα     
Πρόγραμμα παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης  -   14,223   -   14,223  
Συνολικό εισόδημα για το έτος  -   14,223   -   14,223  

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2019  477,366,811   343,439   (299,684,071)   178,026,179  
     
     
Συνολικά έσοδα     
Καθαρό κέρδος για το έτος  -   -   35,955,114   35,955,114  
Άλλα συνολικά εισοδήματα     
Πρόγραμμα παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης  -   (19,179)   -   (19,179)  
Συνολικό εισόδημα/(ζημιά) για το έτος  -   (19,179)   -   (19,179)  

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2020  477,366,811   324,260   (263,728,957)   213,962,114  
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  
31 Δεκεμβρίου 2020  
    
    
    
    
  2020 2019 
 Σημ. € € 
ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ    
Κέρδος/(ζημιά) πριν τη φορολογία   35,955,114   (106,476,846)  
Αναπροσαρμογές για:    
(Κέρδος)/ Zημιά από συμμετοχές και χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία – Απομειώσεις   (35,993,651)   106,413,812  
Πιστωτικούς τόκους 7  (4,508)   (4,492)  
Χρηματοοικονομικά έξοδα 7  619   605  

   (42,426)   (66,921)  
Μεταβολές στο κεφάλαιο κινήσεως:    
Μείωση απαιτήσεων   3,496   21,940  
Μείωση υποχρεώσεων   (2,534)   (4,715)  

Καθαρά μετρητά για εργασίες   (41,464)   (49,696)  
    
ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ    
Είσπραξη τόκων   4,488   4,500  

Καθαρά μετρητά που προήλθαν από επενδυτικές δραστηριότητες   4,488   4,500  
    
ΡΟΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ    

Πληρωμή στο μέτοχο οφειλόμενου ποσού από μείωση μετοχικού κεφαλαίου   (388,181)   -  
Πληρωμή χρηματοοικονομικών εξόδων   (619)   (605)  

Καθαρά μετρητά για χρηματοδοτικές δραστηριότητες   (388,800)   (605)  

Καθαρή μείωση σε μετρητά και αντίστοιχα μετρητών   (425,776)   (45,801)  
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή του έτους   590,811   636,612  

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του έτους 11  165,035   590,811  
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1. Σύσταση και κύριες δραστηριότητες  

Χώρα σύστασης 

Η Εταιρεία OTE INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITED (η 'Εταιρεία') συστάθηκε στην Κύπρο στις 26 Οκτωβρίου 
1998 ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, 
Κεφ. 113 με όνομα ΟΤΕRom Limited και με αριθμό εγγραφής ΗΕ98073. Σύμφωνα με απόφαση της Ειδικής Γενικής 
Συνέλευσης των Μελών της Εταιρείας ημερομηνίας 1 Δεκεμβρίου 2000, μετονομάστηκε σε OTE International 
Investments Limited. Το εγγεγραμμένο γραφείο της είναι στην Αρχ. Κυπριανού 1, LOUCAIDES BUILDING, 7ος 

Όροφος, 3036 Λεμεσός, Κύπρος. 

Κύριες δραστηριότητες 

Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας παραμένουν αμετάβλητες από την προηγούμενη χρήση και είναι η διεξαγωγή 
των εργασιών εταιρείας επενδύσεων καθώς και η παρoχή υπηρεσιών υποστήριξης, διοίκησης, διαχείρισης και 
χρηματοδότησης σε συγγενικές εταιρίες του Ομίλου Εταιρειών Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας Α.Ε (ΟΤΕ Α.Ε). 

Η Εταιρεία κατέχει το 54.01% της TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.. 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί προς δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενώ τελούν 
υπό την τελική έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.  

2. Σημαντικές λογιστικές πολιτικές 

Οι κυριότερες λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν στην ετοιμασία αυτών των οικονομικών καταστάσεων 
αναφέρονται πιο κάτω. Αυτές οι πολιτικές έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια για όλα τα έτη που παρουσιάζονται σε 
αυτές τις οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά. 

Βάση ετοιμασίας 

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών 
Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113. 

Η Εταιρεία είναι εξολοκλήρου εξαρτημένη του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ), η οποία είναι επίσης 
και η μητρική της εταιρεία. Επιπλέον, η Deutsche Telekom είναι κατά 46,9% μέτοχος της ΟΤΕ. Η Εταιρεία δεν 
υποχρεούται από τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113, να ετοιμάσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις επειδή α) η 
μητρική εταιρεία δημοσιεύει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις στην Ελλάδα με βάση τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). Αυτές, οι ενοποιημένες καταστάσεις είναι διαθέσιμες στο εγγεγραμμένο της 
Γραφείο στη διεύθυνση Λεωφόρος Κηφισίας 99, 15124 Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα και β) η τελική Deutsche Telekom 
AG με έδρα στη Βόννη Γερμανίας δημοσιεύει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Η Εταιρεία δεν σκοπεύει να 
εκδώσει ενοποιημένες καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020. 

Εφόσον η 7η Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπει την ετοιμασία τέτοιων ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων σύμφωνα με την Οδηγία ή κατά τρόπο ισοδύναμο προς την Οδηγία και εφόσον ο περί Εταιρειών 
Νόμος, Κεφ. 113, παρέχει την προαναφερόμενη εξαίρεση, οι πρόνοιες του ΔΠΧΑ 10  Ενοποιημένες Οικονομικές 
Καταστάσεις που απαιτούν την ετοιμασία ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ δεν 
εφαρμόζονται.  

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους και την αρχή της 
συνεχιζόμενης δραστηριότητας.  Στο τέλος κάθε έτους γίνεται αξιολόγηση κατά πόσο η κατώτερη λογιστική αξία 
όλων των στοιχείων που αναγράφονται στις οικονομικές καταστάσεις διαφέρει σημαντικά από την δίκαιη αξία τους. 
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Στις αρχές του 2020 σημειώθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο εξάπλωση του κορωνοϊού (COVID-19), η οποία επηρέασε την 
προσφορά και τη ζήτηση στην παγκόσμια οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου. Οι επιπτώσεις από την 
πανδημία του κορωνοϊού σε συνδυασμό με τα μέτρα περιορισμού που έχουν ληφθεί για να περιοριστεί η εξάπλωση 
της πανδημίας είναι εξαιρετικά αβέβαιες και δεν μπορούν να προβλεφθούν σε αυτή την χρονική στιγμή. Με βάση την  
τρέχουσα αξιολόγηση της Διοίκησης δεν αναμένεται απόκλιση από την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. Οι 

πιθανοί κίνδυνοι από την ενδεχόμενη παράταση των υφιστάμενων συνθηκών σε σχέση με την πανδημία του 
κορωνοϊού (COVID-19) παρουσιάζονται στη Σημείωση 3. 

Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΑ  

Κατά το τρέχον έτος η Εταιρεία υιοθέτησε όλα τα νέα και αναθεωρημένα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς (ΔΠΧΑ) που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ),  τα οποία 
σχετίζονται με τις δραστηριότητές της και είναι εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1 
Ιανουαρίου 2020. Η υιοθέτηση αυτή δεν είχε επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές της Εταιρείας. 

Θυγατρικές εταιρείες 

Θυγατρικές εταιρείες είναι αυτές που ελέγχονται από την Εταιρεία. Ο έλεγχος υπάρχει όταν η Εταιρεία είναι 
εκτεθειμένη ή έχει δικαιώματα σε κυμαινόμενες αποδόσεις στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην εκδότρια και έχει τη 
δυνατότητα να επηρεάσει τις αποδόσεις αυτές μέσω της εξουσίας του επί της εκδότριας. 

Οι επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες παρουσιάζονται στην τιμή κτήσης μείον πρόβλεψη για μόνιμη μείωση της αξίας 
τους, η οποία αναγνωρίζεται ως έξοδο της περιόδου κατά την οποία εντοπίζεται η μείωση. 

Η Εταιρεία κατέχει 54.01% της TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.. 

Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες 
 
Τα έσοδα περιλαμβάνουν κυρίως την παροχή υπηρεσιών, καθαρά από τους ανακτώμενους φόρους και τις εκπτώσεις. 

Χρηματοοικονομικά έσοδα  

Τα έσοδα χρηματοδότησης περιλαμβάνουν τόκους εισπρακτέους που υπολογίζονται με τη μέθοδο του 
αποτελεσματικού επιτοκίου. 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 

Χρεωστικοί τόκοι και άλλα έξοδα δανεισμού αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα όπως πραγματοποιούνται. 

Ξένα νομίσματα 

Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης                                                                                                                

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας αποτιμούνται χρησιμοποιώντας το 
νόμισμα του κύριου οικονομικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργεί η Εταιρεία ('το νόμισμα λειτουργίας'). Οι 
οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ (€), το οποίο είναι το νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης της 
Εταιρείας. 

Κατά την ημερομηνία κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οι νομισματικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε 
ξένα νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση την επίσημη τιμή του ξένου νομίσματος που ισχύει την αντίστοιχη 
ημερομηνία. Τα κέρδη ή οι ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.  
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Τα μη νομισματικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και αποτιμώνται στο ιστορικό κόστος μετατρέπονται 
με τις ισοτιμίες της ημερομηνίας που αποκτήθηκαν. Τα μη νομισματικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και 
αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, μετατρέπονται με τις ισοτιμίες της ημερομηνίας προσδιορισμού των εύλογων 
αξιών. Στην περίπτωση αυτή οι προκύπτουσες συναλλαγματικές διαφορές από τη μεταβολή της εύλογης αξίας 
καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων ή απευθείας στα λοιπά συνολικά εισοδήματα ανάλογα με το είδος 
του στοιχείου.  

Φορολογία 

Στο φόρο χρήσης περιλαμβάνεται ο τρέχων φόρος εισοδήματος. Ο φόρος αναγνωρίζεται στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων, εκτός από τους φόρους που σχετίζονται με κονδύλια που αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά 
εισοδήματα ή απευθείας στα ίδια κεφάλαια. Σε αυτήν την περίπτωση, ο φόρος αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά 
εισοδήματα ή απευθείας στα ίδια κεφάλαια, αντίστοιχα. 

Ο τρέχων φόρος υπολογίζεται επί του φορολογητέου εισοδήματος της χρήσης, βάσει των ισχυουσών φορολογικών 
διατάξεων και συντελεστών φόρου, κατά την ημερομηνία κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων. Η διοίκηση 
περιοδικά προβαίνει σε εκτιμήσεις κατά την υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε περιπτώσεις που οι σχετικές 
φορολογικές διατάξεις επιδέχονται ερμηνείας και προβαίνει στο σχηματισμό προβλέψεων, όπου χρειάζεται, με βάση 
τα ποσά που αναμένεται να καταβληθούν στις φορολογικές αρχές.      

Μερίσματα 

Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις της 
Εταιρείας στην περίοδο που τα μερίσματα εγκρίνονται από τους μετόχους της Εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα, τα 
ενδιάμεσα μερίσματα αναγνωρίζονται ως υποχρέωση στο έτος που εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Εταιρείας και στην περίπτωση τελικών μερισμάτων, αυτά αναγνωρίζονται στο έτος που εγκρίνονται από τους 
μετόχους. 
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Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία  

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία  - Ταξινόμηση 

Η Εταιρεία ταξινομεί τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά της στοιχεία σε αποσβεσμένο κόστος. 

Η ταξινόμηση και η μετέπειτα επιμέτρηση των χρεωστικών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων εξαρτάται 

από (i) το επιχειρηματικό μοντέλο της Εταιρείας για τη διαχείριση του σχετικού χαρτοφυλακίου χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων και (ii) τα χαρακτηριστικά των συμβατικών ταμειακών ροών του χρηματοοικονομικού 
περιουσιακού στοιχείου. Κατά την αρχική αναγνώριση η Εταιρεία μπορεί να προσδιορίσει αμετάκλητα ένα χρεωστικό 
χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο που κατά τα άλλα πληροί τις απαιτήσεις για αποτίμηση στο αποσβεσμένο 
κόστος ή στη δίκαιη αξία μέσω των άλλων συνολικών εισοδημάτων, στη δίκαιη αξία μέσω αποτελεσμάτων εάν αυτό 
απαλείφει ή μειώνει σημαντικά μια λογιστική αναντιστοιχία που διαφορετικά θα προέκυπτε. 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία- Αναγνώριση και Παύση Αναγνώρισης 

Όλες οι αγορές και πωλήσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που απαιτούν παράδοση εντός του 
χρονικού πλαισίου που ορίζεται από τον κανονισμό ή από τη σύμβαση αγοράς («αγορές και πωλήσεις με βάση 
συμβόλαιο κανονικής παράδοσης») αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία της συναλλαγής που είναι η ημερομηνία 
κατά την οποία η Εταιρεία δεσμεύεται να παραδώσει ένα χρηματοοικονομικό μέσο. Όλες οι αγορές και πωλήσεις 
αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία καταστεί μέρος στις συμβατικές διατάξεις του μέσου. 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία παύουν να αναγνωρίζονται όταν τα δικαιώματα είσπραξης ταμειακών ροών 
από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία έχουν λήξει ή έχουν μεταφερθεί και η Εταιρεία έχει μεταφέρει 
ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας. 

 
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία – Επιμέτρηση 
 
Κατά την αρχική αναγνώριση, η Εταιρεία επιμετρά ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο σε δίκαιη αξία και 
επιπλέον, στην περίπτωση ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου που δεν είναι σε δίκαιη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων, το κόστος συναλλαγής που σχετίζεται άμεσα με την απόκτηση του χρηματοοικονομικού 
περιουσιακού στοιχείου.  Το κόστος συναλλαγής των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που 
αναγνωρίστηκαν σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων αναγνωρίζεται ως έξοδο στις κερδοζημιές. Η δίκαιη αξία 
κατά την αρχική αναγνώριση αναγνωρίζεται μόνο εάν υπάρχει διαφορά μεταξύ της δίκαιης αξίας και της τιμής 
συναλλαγής  η οποία μπορεί να αποδειχθεί από άλλες παρατηρήσιμες τρέχουσες συναλλαγές στην αγορά με το ίδιο 
μέσο ή από μια τεχνική αποτίμησης των οποίων τα στοιχεία εισαγωγής περιλαμβάνουν μόνο στοιχεία από 

παρατηρήσιμες αγορές. 
 
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία- απομείωση- πρόβλεψη αναμενόμενης πιστωτικής ζημιάς ΑΠΖ  
 
Η Εταιρεία αξιολογεί σε μελλοντική βάση τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για χρεωστικούς τίτλους 
(περιλαμβανομένων δανείων) που επιμετρούνται σε αποσβεσμένο κόστος και σε δίκαιη αξία μέσω των άλλων 
συνολικών εισοδημάτων και με την έκθεση που προκύπτει από δανειακές δεσμεύσεις και συμβάσεις 
χρηματοοικονομικής εγγύησης. Η Εταιρεία επιμετρά την ΑΠΖ και  αναγνωρίζει πρόβλεψη για πιστωτική ζημιά σε κάθε 
ημερομηνία αναφοράς. Η αποτίμηση των ΑΠΖ αντικατοπτρίζει: (i) ένα αμερόληπτα καθορισμένο και σταθμισμένο 
βάσει πιθανοτήτων ποσό που καθορίζεται από την αξιολόγηση μιας σειράς πιθανών εκβάσεων, (ii) τη διαχρονική αξία 
του χρήματος και (iii) λογικές και βάσιμες πληροφορίες οι οποίες είναι διαθέσιμες κατά την ημερομηνία αναφοράς 
χωρίς αδικαιολόγητο κόστος ή προσπάθεια και αφορούν παρελθόντα γεγονότα, τρέχουσες συνθήκες και προβλέψεις 
των μελλοντικών οικονομικών συνθηκών. 
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Η λογιστική αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων μειώνεται μέσω της χρήσης ενός λογαριασμού 
πρόβλεψης, και το πόσο της ζημιάς αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων στις «καθαρές 
ζημιές απομείωσης σε χρηματοοικονομικά και συμβατικά περιουσιακά στοιχεία». 
 
Τα χρεόγραφα που επιμετρώνται σε αποσβεσμένο κόστος παρουσιάζονται στον ισολογισμό καθαρά από την 

πρόβλεψη για ΑΠΖ. Για δανειακές δεσμεύσεις και συμβάσεις χρηματοοικονομικής εγγύησης, αναγνωρίζεται μία 
ξεχωριστή πρόβλεψη για ΑΠΖ ως υποχρέωση στον ισολογισμό.  
 
Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές αναγνωρίζονται και επιμετρώνται σύμφωνα με μία από τις δύο προσεγγίσεις: τη 
γενική προσέγγιση ή την απλοποιημένη προσέγγιση. 
 
Για εισπρακτέα που δεν περιλαμβάνουν ένα σημαντικό σκέλος χρηματοδότησης η Εταιρεία εφαρμόζει την 
απλοποιημένη προσέγγιση που επιτρέπεται από το ΔΠΧΑ 9, η οποία χρησιμοποιεί τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές 
καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής που πρέπει να αναγνωριστούν κατά την αρχική αναγνώριση των χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων. 

Για όλα τα άλλα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε απομείωση με βάση το ΔΠΧΑ 9, η 
Εταιρεία εφαρμόζει την γενική προσέγγιση- το μοντέλο απομείωσης τριών σταδίων. Η Εταιρεία εφαρμόζει το μοντέλο 
απομείωσης τριών σταδίων, με βάση τις αλλαγές στον πιστωτικό κίνδυνο από την αρχική αναγνώριση. Ένα 
χρηματοοικονομικό μέσο που δεν είναι πιστωτικά απομειωμένο κατά την αρχική αναγνώριση ταξινομείται στο 

Στάδιο1. 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στο Στάδιο 1 αναγνωρίζουν τις ΑΠΖ τους σε ένα ποσό ίσο με το 
ποσοστό των ΑΠΖ κατά τη διάρκεια ζωής που προκύπτει από τυχόν γεγονότα αθέτησης πληρωμής μέσα στους 
επόμενους 12 μήνες ή μέχρι τη λήξη της σύμβασης, εάν είναι πιο νωρίς ( «ΑΠΖ 12 μηνών»). Εάν η Εταιρεία 
παρατηρήσει μία σημαντική αύξηση στον πιστωτικό κίνδυνο («ΣΑΠΚ») από την αρχική αναγνώριση, το περιουσιακό 
στοιχείο μεταφέρεται στο Στάδιο 2 και οι ΑΠΖ επιμετρώνται με βάση τις ΑΠΖ καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του 
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου, δηλαδή μέχρι τη λήξη της σύμβασης αλλά λαμβάνοντας υπόψη τις 
αναμενόμενες προπληρωμές, εάν υπάρχουν («ΑΠΖ κατά τη διάρκεια ζωής). Ανατρέξτε στη Σημείωση 3, στην 
παράγραφο Πιστωτικού κινδύνου, για την περιγραφή του πώς η Εταιρεία καθορίζει το πότε έχει συμβεί μια ΣΑΠΚ. 
Εάν η Εταιρεία καθορίσει ότι ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο είναι πιστωτικά απομειωμένο, το 
περιουσιακό στοιχείο μεταφέρεται στο Στάδιο 3 και οι ΑΠΖ επιμετρώνται ως ΑΠΖ καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής. Ο 
ορισμός της Εταιρείας για τα πιστωτικά απομειωμένα περιουσιακά στοιχεία και ο ορισμός αθέτησης υποχρεώσεων 
επεξηγείται στη Σημείωση 3, παράγραφος Πιστωτικού κινδύνου. 
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Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία - Επαναταξινόμηση 
 
Τα χρηματοοικονομικά μέσα επαναταξινομούνται μόνο όταν η Εταιρεία τροποποιεί το επιχειρηματικό μοντέλο για τη 
διαχείριση αυτών των περιουσιακών στοιχείων. Η επαναταξινόμηση έχει μελλοντική επίδραση και ξεκινά από την 
πρώτη περίοδο αναφοράς ακολούθως της αλλαγής.  

 
Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία - Διαγραφή  
 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαγράφονται, πλήρως ή εν μέρει, όταν η Εταιρεία έχει εξαντλήσει όλα 
τις πρακτικές μεθόδους ανάκτησης και έχει αποφασίσει ότι δεν υπάρχει εύλογη προσδοκία ανάκτησης. Η διαγραφή 
αντιπροσωπεύει ένα γεγονός παύσης αναγνώρισης. Η Εταιρεία μπορεί να διαγράψει χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία που εξακολουθούν να υπόκεινται σε δραστηριότητες επιβολής όταν η Εταιρεία επιδιώκει την ανάκτηση 
συμβατικών οφειλών, ωστόσο δεν υπάρχει εύλογη προσδοκία ανάκτησης. 
 
 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
 
Στην κατάσταση ταμειακών ροών, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν μετρητά στο ταμείο, 
καταθέσεις σε τράπεζες με αρχική ημερομηνία λήξης τριών μηνών ή λιγότερο οι οποίες είναι άμεσα μετατρέψιμες σε 
γνωστά ποσά μετρητών και οι οποίες υπόκεινται σε ασήμαντο κίνδυνο αλλαγών στην αξία τους και τραπεζικές 

υπεραναλήψεις. Στον ισολογισμό, οι τραπεζικές υπεραναλήψεις περιλαμβάνονται στο δανεισμό στις βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις. Τα ταμειακά διαθέσιμα και  ισοδύναμα αναγνωρίζονται σε αποσβεσμένο κόστος επειδή: (i) κατέχονται 
για είσπραξη συμβατικών ταμιακών ροών και οι ταμειακές αυτές ροές αντιπροσωπεύουν ΑΠΚΤ, και (ii) δεν 
ταξινομούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 
 
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε αποσβεσμένο κόστος 
 
Αυτά τα ποσά γενικά προκύπτουν από συναλλαγές εκτός των συνήθων λειτουργικών εργασιών της Εταιρείας. Αυτά 
διακρατούνται με σκοπό να συλλεχθούν οι συμβατικές ταμειακές ροές τους και οι ταμειακές ροές τους 
αντιπροσωπεύουν αποκλειστικά πληρωμές κεφαλαίου και τόκων. Κατά συνέπεια, αυτά επιμετρώνται στο 
αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, μείον την πρόβλεψη για απομείωση. 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε αποσβεσμένο κόστος ταξινομούνται ως κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία, εάν αυτά οφείλονται μέσα σε ένα έτος ή λιγότερο (ή κατά τη συνήθη πορεία του κύκλου εργασιών της 
επιχείρησης, εάν είναι μεγαλύτερος). Αν όχι, παρουσιάζονται ως μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. 
 

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις- κατηγορίες αποτίμησης 
 
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία και ταξινομούνται μετέπειτα στην 
κατηγορία αποσβεσμένου κόστους, εκτός από (i) χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις σε δίκαιη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων: αυτή η ταξινόμηση ισχύει για παράγωγα, χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που διακρατούνται για 
εμπορεία (π.χ βραχυπρόθεσμες θέσεις σε τίτλους), ενδεχόμενες αντιπαροχές που αναγνωρίζονται από ένα αγοραστή 
σε μια συνένωση επιχειρήσεων και άλλες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που καθορίζονται ως τέτοιες κατά την 
αρχική αναγνώριση και (ii) χρηματοοικονομικές συμβάσεις εγγύησης και δανειακές δεσμεύσεις. 

Μετοχικό κεφάλαιο 

Οι συνήθεις μετοχές ταξινομούνται ως ίδια κεφάλαια. Τα έξοδα έκδοσης μετοχικού κεφαλαίου, αφαιρούμενης της 
σχετικής φορολογικής ωφέλειας, παρουσιάζονται στα ίδια κεφάλαια ως αφαίρεση. 
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Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει μία παρούσα υποχρέωση ως αποτέλεσμα γεγονότος του 
παρελθόντος και είναι πιθανό ότι θα απαιτηθεί η Εταιρεία να διακανονίσει αυτή την υποχρέωση. Οι προβλέψεις 
επιμετρώνται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στην καλύτερη δυνατή εκτίμηση της απαιτούμενης δαπάνης 
για να διακανονιστεί η υποχρέωση κατά την ημερομηνία αναφοράς και προεξοφλούνται στην παρούσα αξία όταν το 
αποτέλεσμα είναι σημαντικό. 

3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου  

Κίνδυνος από την εξάπλωση του κορονοϊού (COVID19) 
Με την πρόσφατη και ταχεία εξέλιξη της νόσου του κορονοϊού (COVID19) η παγκόσμια οικονομία εισήλθε σε μια 
περίοδο πρωτοφανής κρίσης στον τομέα της περίθαλψης της υγείας, η οποία έχει ήδη προκαλέσει σημαντική 
παγκόσμια αναστάτωση στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και την καθημερινή ζωή. Πολλές χώρες έχουν 
υιοθετήσει έκτακτα και δαπανηρά μέτρα περιορισμού. Ορισμένες χώρες έχουν απαιτήσει από τις εταιρείες να 
περιορίσουν ή και να αναστείλουν τις συνήθεις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Οι κυβερνήσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της Κυπριακής Δημοκρατίας, έχουν εφαρμόσει περιορισμούς στα ταξίδια καθώς και αυστηρά 
μέτρα καραντίνας. 
 
Βιομηχανίες όπως ο τουρισμός, η φιλοξενία και η ψυχαγωγία αναμένεται να διαταραχθούν άμεσα από αυτά τα 
μέτρα. Άλλες βιομηχανίες όπως οι κατασκευαστικές και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες αναμένεται να 

επηρεαστούν έμμεσα και τα αποτελέσματά τους να επηρεαστούν επίσης αρνητικά. 
 
Οι οικονομικές επιπτώσεις της τρέχουσας κρίσης στην παγκόσμια οικονομία και στις συνολικές επιχειρηματικές 
δραστηριότητες δεν μπορούν να εκτιμηθούν με εύλογη βεβαιότητα σε αυτό το στάδιο λόγω του ρυθμού επέκτασης 
της έξαρσης και του υψηλού επιπέδου αβεβαιότητας που προκύπτει από την αδυναμία να προβλεφθεί αξιόπιστα το 
αποτέλεσμα. 
 
Η Διοίκηση έχει εξετάσει τις ιδιαίτερες συνθήκες και τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία και έχει 
καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει σημαντική επίπτωση στη κερδοφορία της Εταιρείας. Το συμβάν δεν 
αναμένεται να έχει άμεσο ουσιαστικό αντίκτυπο στις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εταιρείας. Η Διοίκηση θα 
συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση και θα εκτιμήσει οποιεσδήποτε ανάγκες σε περίπτωση που η 
περίοδος διαταραχής παρατείνεται. 
 

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου, πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, συναλλαγματικό κίνδυνο, 
κίνδυνο διαχείρισης κεφαλαίου και άλλους κινδύνους που προκύπτουν από τα χρηματοοικονομικά μέσα που κατέχει. 
Η πολιτική που εφαρμόζει η Εταιρεία στη διαχείριση των κινδύνων, ώστε να τους ελέγχει, εξηγείται πιο κάτω: 

3.1 Κίνδυνος επιτοκίου  
Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος όπου η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων διακυμαίνεται εξαιτίας μεταβολών 
στα επιτόκια της αγοράς. Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο επιτοκίου καθώς δεν έχει τραπεζικό δανεισμό. 

3.2 Πιστωτικός κίνδυνος  
Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ένα από τα μέρη ενός χρηματοοικονομικού μέσου να προκαλέσει οικονομική 
ζημιά στο άλλο μέρος αθετώντας μια δέσμευση του.  

Η Εταιρεία δεν έχει αναγνωρίσει οποιαδήποτε ζημιά σχετικά με εισπρακτέα ποσά λόγω του ότι οι απαιτήσεις της 
προκύπτουν κυρίως από τις συναλλαγές της με τη μητρική εταιρεία και με θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες του 
Ομίλου, από τις οποίες δεν αναμένεται οποιαδήποτε πιστωτική ζημιά. 
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Πιστωτικός κίνδυνος που προκύπτει από χρηματοοικονομικά μέσα και καταθέσεις σε μετρητά: Καταθέσεις σε μετρητά 
κρατούνται σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς με υψηλή πιστωτική αξιοπιστία και η Εταιρεία εφαρμόζει 
διαδικασίες που περιορίζουν την έκθεση της σε πιστωτικό κίνδυνο σε σχέση με κάθε χρηματοοικονομικό οργανισμό. 
Επομένως, η εταιρεία δεν αναμένει και δεν έχει αναγνωρίσει οποιαδήποτε ζημιά σχετικά με τα ταμειακά της διαθέσιμα 
και ισοδύναμα. 

Εκτός όπως αναφέρεται πιο κάτω, η λογιστική αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού αντιπροσωπεύει 
τη μέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οποιεσδήποτε εγγυήσεις έχουν ληφθεί: 
 
 2020 2019 
 € € 
Μετρητά και καταθέσεις στην τράπεζα  165,035   590,811  
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα   9,249   12,717  
Εισπρακτέα από συγγενικές εταιρείες  52,106   52,134  

  226,390   655,662  

3.3 Κίνδυνος ρευστότητας  
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος να αντιμετωπίσει η Εταιρεία δυσκολίες στην εκπλήρωση υποχρεώσεων 
δεσμεύσεων συνδεόμενων με χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις. Η Εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες με σκοπό τη 

διατήρηση ενός ισοζυγίου μεταξύ της συνεχούς ροής και της ευελιξίας της χρηματοδότησης της με τη διατήρηση 
ικανοποιητικών ποσών μετρητών και άλλων περιουσιακών στοιχείων με υψηλή ρευστότητα και με το να διατηρεί ένα 
ικανοποιητικό ποσό σε δεσμευμένες πιστωτικές διευκολύνσεις. 

3.4 Συναλλαγματικός κίνδυνος  
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων να κυμαίνεται λόγω μεταβολών 
στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος προκύπτει όταν μελλοντικές εμπορικές συναλλαγές και 
τα αναγνωρισμένα στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεις είναι σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα λειτουργίας 
της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε σημαντικό συναλλαγματικό κίνδυνο καθώς οι συναλλαγές της σε ξένο 
νόμισμα είναι ασήμαντες. 

3.5 Κίνδυνος διαχείρισης κεφαλαίου  
Το κεφάλαιο περιλαμβάνει μετοχές, ενώ η Εταιρεία δεν έχει δανεισμό. 
 
Η Εταιρεία διαχειρίζεται τη κεφαλαιακή της δομή και προβαίνει σε αναπροσαρμογές με βάση τις εκάστοτε συνθήκες 

που επικρατούν στην αγορά, ούτως ώστε να διασφαλίζει ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη 
δραστηριότητα και ταυτόχρονα θα έχει τη μέγιστη δυνατή απόδοση για τους μετόχους μέσω της βέλτιστης 
αναλογίας ιδίων κεφαλαίων και δανεισμού. Για να διατηρήσει ή να αναπροσαρμόσει την κεφαλαιακή της δομή, η 
Εταιρεία μπορεί να αναπροσαρμόσει την πληρωμή μερίσματος, να επιστρέψει κεφάλαιο στους μετόχους ή να προβεί 
σε έκδοση κεφαλαίου. 
 
Οι πολιτικές, στόχοι και διαδικασίες της Εταιρείας δεν έχουν αλλάξει από το προηγούμενο έτος. 

Οι δίκαιες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Εταιρείας είναι περίπου οι 
ίδιες με τα ποσά που εμφανίζονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης. 

3.6 Άλλοι κίνδυνοι  
Το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον που επικρατεί στην Κύπρο και διεθνώς ενδέχεται να επηρεάσει σε σημαντικό 
βαθμό τις δραστηριότητες της Εταιρείας. Έννοιες όπως ο πληθωρισμός, η ανεργία και εξέλιξη του ακαθάριστου 

εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) είναι άμεσα συνυφασμένες με την οικονομική πορεία της κάθε χώρας και οποιαδήποτε 
μεταβολή αυτών καθώς και του εν γένει οικονομικού περιβάλλοντος δύναται να προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις 
σε όλους τους τομείς επηρεάζοντας ανάλογα την Εταιρεία. 
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4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και άσκηση κρίσης  

Η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισμένων σημαντικών 
λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών πολιτικών 
της Εταιρείας. Επίσης, απαιτείται η χρήση υπολογισμών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των 
στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την 
ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εσόδων και εξόδων κατά τη διάρκεια του υπό 
αναφορά έτους. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης 
της Εταιρείας σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να 
διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς. 

Οι λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις αξιολογούνται σε συνεχή βάση και βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε 
άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων προσδοκιών σχετικά με μελλοντικά γεγονότα που πιστεύεται ότι είναι 
λογικά σύμφωνα με τις περιστάσεις. 

• Φορολογία 
 
Για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για εταιρικό φόρο απαιτούνται σημαντικές εκτιμήσεις. Για 
συγκεκριμένες συναλλαγές και υπολογισμούς, ο προσδιορισμός της τελικής φορολογίας είναι αβέβαιος κατά 
τη συνήθη πορεία της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις για 
προβλεπόμενα φορολογικά ζητήματα με βάση υπολογισμούς για το κατά πόσο θα προκύψει επιπρόσθετη 
φορολογία. Όπου το τελικό φορολογικό αποτέλεσμα αυτών των ζητημάτων διαφέρει από το ποσό που έχει 
αρχικά αναγνωριστεί, οι διαφορές επηρεάζουν την πρόβλεψη για εταιρικό φόρο και αναβαλλόμενη 
φορολογία στην περίοδο που έγινε ο προσδιορισμός της τελικής φορολογίας. 

• Απομείωση αξίας των επενδύσεων σε θυγατρικές 
 
Η Εταιρεία αξιολογεί αν υπάρχει απομείωση των συμμετοχών τουλάχιστον όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι 
λογιστικές τους αξίες δεν είναι ανακτήσιμες. Για το λόγο αυτό απαιτείται να εκτιμηθεί η αξία χρήσης κάθε 
μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών. Η εκτίμηση της αξίας χρήσης απαιτεί η Εταιρεία να εκτιμήσει τις 
μελλοντικές ταμειακές ροές της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών και να επιλέξει το κατάλληλο επιτόκιο 
προεξόφλησης, με βάση το οποίο θα καθοριστεί η παρούσα αξία των ανωτέρω μελλοντικών ταμειακών 
ροών. 

• Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 
 
H πρόβλεψη ζημιάς για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία βασίζονται σε παραδοχές σχετικά με 
τους κινδύνους αθέτησης και των αναμενόμενων ζημιών. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί την κρίση για να κάνει 

αυτές τις υποθέσεις και να επιλέξει τις εισροές για τον υπολογισμό της απομείωσης, με βάση το ιστορικό της 
Εταιρείας στο παρελθόν, τις υπάρχουσες συνθήκες της αγοράς καθώς και εκτιμήσεις των μελλοντικών 
εκτιμήσεων στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς. Λεπτομέρειες σχετικά με τις βασικές παραδοχές και τις 
εισροές που χρησιμοποιήθηκαν παρατίθενται στη Σημείωση 3 Πιστωτικού Κινδύνου. 
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5. Έξοδα διοίκησης    

 
 
 2020 2019 
 € € 
Αμοιβές Συμβούλων υπό την εκτελεστική τους ιδιότητα  4,185   5,940  
Αμοιβή ελεγκτών  11,500   11,500  
Αμοιβή ελεγκτών - προηγουμένων ετών  2,685   2,128  
Δικηγορικά και άλλα επαγγελματικά δικαιώματα  19,228   18,773  
Άλλα επαγγελματικά δικαιώματα  3,570   5,806  
Μη επιστρεπτέο ΦΠΑ  -   22,424  
Ετήσιο τέλος εταιρείας  350   350  
Άλλα έξοδα   475   -  
Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα  433   -  

  42,426   66,921  

6. Κέρδος/ (Zημιά) από συμμετοχές και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία – Απομειώσεις  
 
 2020 2019 
 € € 
Κέρδος/ (Zημιά) από συμμετοχές και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία – 
Απομειώσεις  35,993,651   (106,413,812)  

  35,993,651   (106,413,812)  

7. Χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα)  
 
 2020 2019 
 € € 
Χρηματοικονομικά έσοδα  4,508   4,492  
 

 4,508   4,492  
   
Συναλλαγματική ζημιά  (28)   -  
Τόκοι πληρωτέοι  (8)   -  
Διάφορα χρηματοοικονομικά έξοδα   (583)   (605)  
 

 (619)   (605)  

Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα  3,889   3,887  

Οι πιστωτικοί τόκοι αναλύονται ως ακολούθως: 
 
 2020 2019 
 € € 
Έσοδα από τόκους - Cosmoholding International BV NL  4,508   4,492  

  4,508   4,492  
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8. Φορολογία  

Φορολογία που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα του έτους 
 
 2020 2019 
 € € 
 
Αμυντική εισφορά - τρέχοντος έτους  -   -  

Χρέωση φορολογίας  -   -  

 
 
Ο φόρος επί της ζημιάς της Εταιρείας πριν τη φορολογία διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε 
χρησιμοποιώντας τα εφαρμόσιμα ποσοστά φορολογίας ως εξής: 
 
 2020 2019 
 € € 
Κέρδος/(ζημιά) πριν τη φορολογία  35,955,114   (106,476,846)  
 
Φόρος υπολογιζόμενος με το εφαρμόσιμο ποσοστό εταιρικής φορολογίας ύψους 
12.5%  4,494,389   (13,309,606)  
Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς  3,041   2,847  
Κέρδος από συμμετοχές και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία – 
Απομειώσεις (Αντιλογισμός Ζημιών) που δεν εκπίπτει για φορολογικούς σκοπούς  (4,499,206)   -  
Απομείωση αξίας συμμετοχής (ζημιά) που δεν εκπίπτει για φορολογικούς σκοπούς  -   13,301,727  
Φορολογική επίδραση φορολογικών ζημιών για τις οποίες δεν έχει αναγνωριστεί 
απαίτηση αναβαλλόμενης φορολογίας  1,776   5,032  

Χρέωση φορολογίας  -   -  

Ο συντελεστής εταιρικού φόρου είναι 12.5% από την 1 Ιανουαρίου 2013. 

Η Εταιρεία δεν έχει φορολογική υποχρέωση λόγω φορολογικής ζημιάς που πραγματοποίησε κατά το τρέχον έτος. 
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι ζημιές μεταφέρονται για περίοδο πέντε ετών και επιτρέπεται να 
συμψηφιστούν με μελλοντικά κέρδη. 

Κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις τόκοι εισπρακτέοι μπορεί να υπόκεινται σε αμυντική εισφορά με ποσοστό 30%. 
Σε τέτοιες περιπτώσεις οι τόκοι αυτοί εξαιρούνται από εταιρικό φόρο. Σε ορισμένες περιπτώσεις μερίσματα από το 
εξωτερικό μπορεί να υπόκεινται σε αμυντική εισφορά με ποσοστό 17%. 

Κέρδη από τη διάθεση αξιόγραφων που εμπίπτουν στον ορισμό των τίτλων για φορολογικούς σκοπούς 
(περιλαμβανομένων μετοχών, χρεογράφων, δικαιωμάτων επ' αυτών κλπ) εξαιρούνται από το Κυπριακό εταιρικό 
φόρο. 
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9. Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες  

 
 2020 2019 
 € € 
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου  177,622,045   284,021,634  
Κέρδη από αναστροφή απομείωσης/(Χρέωση για απομείωση στην αξία)  35,993,651   (106,413,812)  
Πρόγραμμα παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης  (19,179)   14,223  

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου  213,596,517   177,622,045  

Λεπτομέρειες των θυγατρικών είναι ως ακολούθως: 
 
Όνομα 
 

Χώρα συστάσεως Κύριες 
δραστηριότητες 

2020 
Συμμετοχή 

% 

2019 
Συμμετοχή 

% 
2020 

€ 
2019 

€ 
TELEKOM 
ROMANIA 
COMMUNICATI
ONS S.A 

Ρουμανία Τηλεπικοινωνίες  54.01 54.01  213,596,517   177,622,045  

Η επένδυση στη TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A (TELEKOM ROMANIA), αφορά την κατοχή του 54.01% 
του μετοχικού κεφαλαίου της. Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρείας είναι η παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ TELEKOM ROMANIA 

Την 9 Νοεμβρίου 2020, ο Όμιλος ΟΤΕ ανακοίνωσε την σύναψη συμφωνίας για την πώληση του 54.01% της 
συμμετοχής του στην TELEKOM ROMANIA, στην Orange Romania. Η συναλλαγή θα πραγματοποιηθεί μέσω της 
πώλησης του συνολικού ποσοστού συμμετοχής του ΟΤΕ, ήτοι 100.00%, στην Εταιρεία, η οποία έχει άμεσο ποσοστό 
συμμετοχής 54.01% στην TELEKOM ROMANIA.  

Η συναλλαγή τελεί υπό την αίρεση των εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 
δεύτερου εξαμήνου του 2021. Μετά τη σύναψη της σχετικής Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών, λαμβάνοντας 
υπόψη το συμφωνηθέν τίμημα προσαρμοσμένο κατά τα έξοδα πώλησης, τον καθαρό δανεισμό, το κεφάλαιο κίνησης 
και τις προσαρμογές για ενδεχόμενες υποχρεώσεις από εγγυήσεις και αποζημιώσεις, η λογιστική αξία της συμμετοχής 
της Εταιρείας στην TELEKOM ROMANIA επανεκτιμήθηκε και αναστροφή απομείωσης ποσού Ευρώ 35,993,651 
αναγνωρίστηκε στην κατάσταση συνολικών εισοδημάτων και περιλαμβάνεται στη γραμμή «Κέρδος / (Ζημιά) από 
συμμετοχές και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία - Απομειώσεις». 

Έλεγχος απομείωσης στην συμμετοχή της Εταιρείας στην TELEKOM ROMANIA διενεργήθηκε και κατά τη διάρκεια του 

έτους 2019. Το ανακτήσιμο ποσό προσδιορίστηκε με βάση την εύλογη αξία μείον τα έξοδα πώλησης καθώς είχε 
ξεκινήσει μια διαδικασία διερεύνησης εναλλακτικών στρατηγικών επιλογών, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης της 
TELEKOM ROMANIA και της συνδεδεμένης της εταιρείας TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A. 
(TELEKOM ROMANIA MOBILE). Στο πλαίσιο αυτό, προσφορές κατατέθηκαν από τρίτα μέρη και λήφθηκαν επίσης 
υπόψη στον ετήσιο έλεγχο απομείωσης. Κατά τον προσδιορισμό του ανακτήσιμου ποσού, οι προσφορές από τα τρίτα 
μέρη μειώθηκαν περαιτέρω λόγω ορισμένων πρόσθετων προσαρμογών που σκοπό είχαν να συμπεριλάβουν και να 
εκτιμήσουν κάποιες ενδεχόμενες υποχρεώσεις, καθώς και λόγω ορισμένων μέτρων που αναμενόταν να ληφθούν κατά 
το λειτουργικό διαχωρισμό των δραστηριοτήτων Σταθερής και Κινητής τηλεφωνίας. 

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, προέκυψε ότι η λογιστική αξία της συμμετοχής στην TELEKOM ROMANIA υπερέβαινε 
το εκτιμώμενο ανακτήσιμο ποσό και ως εκ τούτου στις 31 Δεκεμβρίου 2019 αναγνωρίστηκε ζημιά απομείωσης ύψους 
106,413,812 Ευρώ. 
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Κατά τη διάρκεια του έτους 2020, οι εκτιμήσεις για ορισμένα έξοδα πώλησης μεταβλήθηκαν σε σύγκριση με το 
προηγούμενο έτος και η αναστροφή απομείωσης στις 31 Δεκεμβρίου 2020 προέκυψε κυρίως από την αλλαγή στη 
δομή της συναλλαγής. Ειδικότερα, ορισμένες σημαντικές εμπορικές συναλλαγές (κυρίως η συμφωνία παροχής 
υπηρεσιών εικονικού παρόχου - MVNO agreement) οι οποίες υφίστανται μεταξύ της TELEKOM ROMANIA και της 
TELEKOM ROMANIA MOBILE αναμένεται να επηρεάσουν το τελικό εισπρακτέο τίμημα με πιο ευνοϊκό τρόπο από ό,τι 
στη συναλλαγή πώλησης που τελούσε υπό διαπραγμάτευση στα τέλη του 2019 και στις αρχές του 2020. 

Ως εκ τούτου, για τη διενέργεια του ελέγχου απομείωσης στις 31 Δεκεμβρίου 2020, η αρχική ενδεικτική 
διαπραγματευόμενη τιμή μεταξύ των μερών, τροποποιήθηκε λόγω ορισμένων προσαρμογών ελαφρώς διαφορετικών 
σε σύγκριση με το 2019. Οι εν λόγω τροποποιήσεις αναφέρονται κυρίως σε προσαρμογές λόγω εμπορικών 
συμφωνιών οι οποίες θα άλλαζαν σημαντικά λόγω του λειτουργικού διαχωρισμού των δύο εταιρειών, προσαρμογές 
που είναι συνηθισμένες σε παρόμοιες συναλλαγές και οι οποίες αφορούν στην πιθανή αλλαγή σε ορισμένους 
χρηματοοικονομικούς και λειτουργικούς δείκτες καθώς και στις πιθανές ενδεχόμενες υποχρεώσεις και στις 
υποχρεώσεις μετά τη συναλλαγή που είναι πιθανό να προκύψουν από το φορολογικό και ρυθμιστικό περιβάλλον της 
TELEKOM ROMANIA και τέλος σε άλλες προσαρμογές που συνδέονται με τη διαδικασία πώλησης και καθορίζονται 
κυρίως από το χρόνο διευθέτησης ορισμένων σημείων δράσης που έχουν συμφωνηθεί από τον πωλητή και τον 
αγοραστή. 

10. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε αποσβεσμένο κόστος - Μη κυκλοφορούντα στοιχεία 
ενεργητικού  

 
 2020 2019 

 € € 
Cosmoholding International BV NL  153,107   153,087  

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου  153,107   153,087  
 
 2020 2019 
 € € 
Στην αρχή της χρήσης  153,087   153,095  
Τόκοι (Σημ. 15.3)  4,508   4,492  
Είσπραξη τόκων (Σημ. 15.3)  (4,488)   (4,500)  

  153,107   153,087  
Μείον κυκλοφορούν μέρος  -   -  

Μη κυκλοφορούν μέρος   153,107   153,087  

Το σύνολο της απαίτησης έχει ταξινομηθεί στον Ισολογισμό στο κονδύλι "Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
σε αποσβεσμένο κόστος" στα Μη Κυκλοφορούντα στοιχεία Ενεργητικού. 
 
   
   

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε αποσβεσμένο κόστος - Κυκλοφορούντα στοιχεία 
ενεργητικού  

 
 
 2020 2019 
 € € 
Εισπρακτέα από άλλες εταιρείες του συγκροτήματος (Σημ. 15.2)  -   28  
Εισπρακτέα από θυγατρικές εταιρείες (Σημ. 15.2)  52,106   52,106  
Φόρος Εισοδήματος Εισπρακτέος  9,249   9,249  
Έξοδα επομένων χρήσεων  -   3,034  
Άλλα εισπρακτέα  -   434  

  61,355          64,851  
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Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων σε αποσβεσμένο κόστος που έχουν λήξη εντός ενός 
έτους είναι περίπου η ίδια με τα ποσά που παρουσιάζονται πιο πάνω. 

Για τους βασικούς όρους και προϋποθέσεις που σχετίζονται με τα υπόλοιπα με συνδεδεμένα μέρη, βλέπε σημείωση 
15 των οικονομικών καταστάσεων. 

Η έκθεση της Εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο και ζημιές απομείωσης αναφορικά με εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 
γνωστοποιείται στη σημείωση 3 των οικονομικών καταστάσεων. 'Ολα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε 
αποσβεσμένο κόστος παρουσιάζονται σε Ευρώ.    

11. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  

Τα τραπεζικά υπόλοιπα αναλύονται ως ακολούθως 
 
 2020 2019 
 € € 
Μετρητά στην τράπεζα   165,035   590,811  

  165,035   590,811  

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις σε Ευρώ. 

Η πιστωτική διαβάθμιση στα ταμειακά διαθέσιμα με βάση τους εξωτερικούς δείκτες αξιολόγησης (FITCH) έχει ως 
εξής: 
 
 2020 2019 
 € € 
ΑΑ-  135,401   -  
CCC+  29,634   29,755  
Α+  -   561,056  

Σύνολο  165,035   590,811  

Η έκθεση της Εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο και ζημιές απομείωσης αναφορικά με μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 
γνωστοποιείται στη σημείωση 3 των οικονομικών καταστάσεων. 

12. Μετοχικό κεφάλαιο  

 
 2020 2020 2019 2019 
 Αριθμός 

μετοχών 
 

€ 
Αριθμός 
μετοχών 

 
€ 

Εγκεκριμένο     
Συνήθεις μετοχές του €1.97 η καθεμιά   292,293,410   575,818,017   292,293,410   575,818,017  
     
  €  € 
Κεφάλαιο που εκδόθηκε και πληρώθηκε εξ' 
ολοκλήρου     
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου   242,318,178   477,366,811   242,318,178   477,366,811  

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου   242,318,178   477,366,811   242,318,178   477,366,811  
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Εγκεκριμένο κεφάλαιο 

Το εγκεκριμένο κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ 575,818,017, διαιρεμένο σε 292,293,410 μετοχές, αξίας  
1.97 Ευρώ έκαστη. Δεν υπήρξε κάποια μεταβολή κατά την διάρκεια του έτους. 

Εκδοθέν κεφάλαιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας στις 31 Δεκεμβρίου 2020 είναι ίσο με Ευρώ 477,366,811, διαιρεμένο σε 
242,318,178 συνήθεις μετοχές αξίας 1.97 Ευρώ έκαστη, οι οποίες κατέχονται από την OTE A.E.. 

13. Άλλα αποθεματικά  

Ειδικό αποθεματικό μετατροπής νομισμάτων ύψους Ευρώ 145,658,523 προέκυψε από τη μετατροπή του εκδοθέντος 
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε Ευρώ. Στις 2 Φεβρουαρίου 2012 αποφασίστηκε η ενσωμάτωση στο μετοχικό 
κεφάλαιο αποθεματικού από τη μετατροπή του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε Ευρώ  ύψους 
Ευρώ 145,390,907. Το υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2020 ανήλθε σε Ευρώ 324,260 (31 Δεκεμβρίου 2019: Ευρώ 
343,439). 

Προγράμματα παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης σε Ευρώ 19,179 (χρεωστικό) σχηματίσθηκαν από την συμμετοχή 
της Εταιρείας στην TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. (31 Δεκεμβρίου 2019 : Ευρώ 14,223 (πιστωτικό)). 

14. Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές  

 
 
 2020 2019 
 € € 
Εμπορικοί πιστωτές  -   3,034  
Πιστωτικά υπόλοιπα τρεχούμενων λογαριασμών μετόχων (Σημ. 15.4)  -   388,181  
Οφειλόμενα έξοδα  13,900   13,400  

  13,900   404,615  

Η εύλογη αξία των εμπορικών και άλλων πιστωτών που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι περίπου η ίδια με τα ποσά 
που παρουσιάζονται πιο πάνω. 

15. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη  

Η Εταιρεία ελέγχεται από την OTE A.E, εγγεγραμμένη στην Ελλάδα, η οποία κατέχει το 100% των μετοχών της 
Εταιρείας. Το τελικό πρόσωπο που ελέγχει την Εταιρεία είναι η Deutsche Telekom A.G.. 

Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν με συνδεδεμένα μέρη: 

15.1 Αμοιβή Συμβούλων  

 
 
Η αμοιβή των Συμβούλων και άλλων σημαντικών μελών της Διεύθυνσης ήταν ως εξής: 
 
 2020 2019 
 € € 
Αμοιβή Συμβούλων υπό εκτελεστική ιδιότητα  4,185   5,940  

  4,185   5,940  
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15.2 Εισπρακτέα από συνδεδεμένα μέρη  
  2020 2019 
Όνομα Φύση συναλλαγών € € 
ΟΤΕ Α.Ε Λοιπές υπηρεσίες  -   28  
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A Παροχή υπηρεσιών  52,106   52,106  

   52,106   52,134  

Η απαίτηση της Εταιρείας από την TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A εισπράχθηκε πλήρως τον Ιανουάριο 
2021. 

15.3 Δάνεια σε συνδεδεμένα μέρη (Σημ. 10)  
 2020 2019 
 € € 
Cosmoholding International BV NL  153,107   153,087  

Το δάνειο προς τη συνδεδεμένη εταιρεία Cosmoholding International BV Limited παραχωρήθηκε με τόκο 3% στις 25 
Απριλίου 2018 και με προκαθορισμένη ημερομηνία αποπληρωμής σε 5 χρόνια. 

15.4 Πιστωτικά υπόλοιπα τρεχούμενων λογαριασμών μετόχων (Σημ. 14)  
 2020 2019 
 € € 
ΟΤΕ Α.Ε  -   388,181  

  -   388,181  

Οι τρεχούμενοι λογαριασμοί των μετόχων έχουν αποπληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2020. 

16. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

Η Εταιρεία δεν είχε ενδεχόμενες υποχρεώσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2020. 

17. Δεσμεύσεις  

Η Εταιρεία δεν είχε κεφαλαιουχικές ή άλλες δεσμεύσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2020. 

18. Σημαντικά γεγονότα που συνέβηκαν μετά τη λήξη του έτους 

Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς που να έχουν σχέση με την κατανόηση των 
οικονομικών καταστάσεων. 
 
 
Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή στις σελίδες 2 έως 4 


