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Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου  
και Διευθύνοντος Συμβούλου ΟΤΕ 

Κύριοι Μέτοχοι,

 
Εξαιτίας της εφαρμογής των διεθνών λογιστικών προτύπων για πρώτη φορά το 2005, το συνολικό κόστος της εθελούσιας 
εξόδου του προσωπικού, ανερχόμενο σε €939,6 εκατ. επιβάρυνε το 2005 με αποτέλεσμα ο ΟΤΕ Α.Ε. να εμφανίσει την 
31/12/2005 ζημιά € 237,2 εκατ. μετά από φόρους και τα ενοποιημένα αποτελέσματα επίσης ζημιά € 216,8 εκατ. μετά από 
φόρους. Η πραγματική δαπάνη για την εθελούσια θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 2006 και 2012, δίχως να επιβαρύνει τις 
χρήσεις αυτές.

Τα αποτελέσματα του ΟΤΕ Α.Ε. προ φόρων, αποσβέσεων και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤDA) ήταν το 2005 
ζημιές € 279,8 εκατ. έναντι κερδών € 549,8 εκατ. το 2004. Για τον Όμιλο οι αντίστοιχοι αριθμοί είναι κέρδη € 1.131,4 εκατ. 
το 2005 έναντι κερδών € 1.681,7 εκατ. το 2004.

Λόγω της εμφάνισης ζημιών και σύμφωνα με τη νομοθεσία περί Ανωνύμων Εταιριών δεν είναι δυνατή η διανομή μερίσματος 
για τη χρήση 2005.

Κύριοι μέτοχοι,

Το παρελθόν έτος σημαδεύτηκε για τον ΟΤΕ από πλήθος γεγονότων και εξελίξεων. Κατά την κρίση της Διοίκησης τα τρία 
σημαντικότερα ήταν:

• Η υπογραφή με την ΟΜΕ-ΟΤΕ Συλλογικής Σύμβασης που καταργεί τη μονιμότητα για τους προσλαμβανόμενους μετά την 
25η Μαΐου 2005. Έτσι άνοιξε ο δρόμος για την ψήφιση του Νόμου 3371/05 και την εφαρμογή της εθελούσιας εξόδου 
του προσωπικού. Από το σύνολο των 5.200 περίπου που είχαν δικαίωμα πρόωρης αποχώρησης έκαναν χρήση 4.859 
ή ποσοστό 93%. Μαζί με τους κανονικά συνταξιοδοτούμενους αποχωρούν μεταξύ Οκτωβρίου 2005 και τέλους 2006 
συνολικά 5.400 περίπου εργαζόμενοι. Ήδη είχαν αποχωρήσει, μέχρι τις 31/5/2006, 2.132, με κάποια επιβράδυνση του 
προγράμματος, λόγω της εξάμηνης καθυστέρησης της υπογραφής της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που υλοποίησε 
το Νόμο. Η μείωση του προσωπικού θα αρχίσει να επιδρά στο κόστος λειτουργίας από το δεύτερο εξάμηνο του 2006. 
Παράλληλα με τις αποχωρήσεις έχει δρομολογηθεί το σύνολο σχεδόν των περίπου 1.200 προσλήψεων που θα γίνουν 
μέσα στο έτος για να καλύψουν τα κενά που δημιουργεί η εθελούσια.

• Η προσπάθεια για την εξάπλωση της ευρυζωνικότητας που άρχισε στα τέλη του 2004 εντάθηκε το 2005. Οι εγκατεστημένες 
πόρτες του Δικτύου ADSL από 17.000 περίπου στις αρχές του 2004 έφτασαν στις 340.000 το Μάιο του 2006, ενώ οι 
λειτουργούσες συνδέσεις από 7.200 περίπου στις αρχές του 2004 έφτασαν στις 250.000 περίπου το Μάιο του 2006. Ο 
εντεινόμενος ρυθμός αύξησης κυρίως τον τελευταίο χρόνο τόσο σε επίπεδο εγκατάστασης όσο και σε επίπεδο λειτουργίας 
επετεύχθη με δυναμική εμπορική πολιτική, εντυπωσιακές μειώσεις στις τιμές διάθεσης του προϊόντος ανά ταχύτητα και 
με σκληρή και αδιάκοπη εργασία των συνεργείων μας.

 Εκτός από την επένδυση σε υλικό και ενίσχυση δικτύου η προσπάθεια περιλαμβάνει σημαντικές δαπάνες για την 
ενημέρωση του κοινού. Στόχος του ΟΤΕ είναι οι λειτουργούσες συνδέσεις να έχουν ξεπεράσει το μισό εκατομμύριο 
στα τέλη του 2006 και να έχουν διπλασιαστεί στα τέλη του 2007. Ταυτόχρονα με την παροχή ευρυζωνικότητας από το 
ενσύρματο δίκτυο ενισχύονται οι προσπάθειες πρόσβασης μέσω Wifi –Wimax και του δορυφόρου της Hellas Sat εκεί 
που οι συνθήκες το ευνοούν. Πρόσφατα ο ΟΤΕ Α.Ε. παραχώρησε οπτική ίνα με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους με σκοπό να 
ενθαρρύνει την πρόσβαση του φοιτητικού κόσμου σε ευρυζωνικές υπηρεσίες σε πολύ χαμηλές τιμές.

• Το 2005, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΕ Α.Ε. ενέκρινε τριετές κυλιόμενο επιχειρηματικό σχέδιο για την εκπόνηση του 
οποίου συνεργάστηκαν όλες οι Γενικές Διευθύνσεις. Για πρώτη φορά η επιχείρηση απέκτησε συγκεκριμένους στόχους που 
θα επιτρέψουν τη μέτρηση της απόδοσής της και την αξιολόγηση του προσωπικού. Το σχέδιο προβλέπει για την τριετία 
επενδύσεις ύψους €944,7 εκατ. και την εκτέλεση μιας σειράς έργων εσωτερικής αναδιοργάνωσης που αποβλέπουν στην 
αύξηση της παραγωγικότητας και στη μείωση του κόστους.
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Σχετικά με τις θυγατρικές, οι πιο σημαντικές εξελίξεις το 2005 ήταν:

• Η μεταβίβαση στην Cosmote των θυγατρικών, Βουλγαρίας-Globul και Σκοπίων- Cosmofon, καθώς και η εξαγορά από την Cosmote 
του 70% της Cosmorom που μετονομάστηκε σε Cosmote Romania. Με τον τρόπο αυτό η Cosmote γίνεται ο φορέας όλων των 
δραστηριοτήτων κινητής τηλεφωνίας του Ομίλου και αποκτά μέγεθος που την κατατάσσει ανάμεσα στις σημαντικότερες Ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις του κλάδου. Συγχρόνως, ο ΟΤΕ αύξησε το ποσοστό της συμμετοχής του στην Cosmote, από 58,77% σε 64,37% εντός 
του 2005, ενώ απέκτησε το 2006 το 67%, που του δίνει την καταστατική πλειοψηφία.

• Η Romtelecom εξακολουθεί τη θετική της πορεία, με κέρδη το 2005 € 178,4 εκατ. έναντι € 82,3 εκατ. το 2004. Ετοιμάζεται τώρα η 
εισαγωγή της μετοχής της στα χρηματιστήρια του Λονδίνου και του Βουκουρεστίου. Ο ΟΤΕ Α.Ε. θα διατηρήσει την πλειοψηφία των 
μετοχών και μετά την εισαγωγή που αναμένεται να γίνει εντός του 2006, εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές.

• Οι λοιπές θυγατρικές του Ομίλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό συνέχισαν την καλή πορεία τους και το 2005 με εξαίρεση την Hellas 
Sat που ενώ είχε σημαντική βελτίωση εξακολουθεί να είναι ζημιογόνος. 

• Πρόθεση του ΟΤΕ είναι να συνεχίσει την εξαγορά μεριδίων μειοψηφίας στις θυγατρικές καθώς και να απαγκιστρωθεί από όποιες δεν 
εντάσσονται στην κύρια δραστηριότητά του ή τη γενικότερη στρατηγική του.

• Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε το 2005 στον τομέα της εκπαίδευσης με τη δημιουργία της ΟΤΕ Academy που ανέλαβε τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα του Ομίλου αλλά και γενικότερες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, αξιοποιώντας τις θαυμάσιες υποδομές που διαθέτει 
ο ΟΤΕ.

Το 2006, η Διοίκηση θα συνεχίσει την προσπάθεια μετάλλαξης του ΟΤΕ σε επιχείρηση σύγχρονη και ικανή να ανταγωνισθεί στην 
ελεύθερη αγορά. Κύριες προτεραιότητες είναι η αναβάθμιση, αξιολόγηση και δημιουργία κινήτρων για το προσωπικό, με σκοπό την 
εμπέδωση της αξιοκρατίας, η επαναφορά του ΟΤΕ στην πρώτη γραμμή της τεχνολογικής εξέλιξης στις τηλεπικοινωνίες, καθώς και η 
κατάργηση εκείνων των νομοθετικών διατάξεων που παραπέμπουν σε μονοπωλιακό δημόσιο Οργανισμό. 

Αναφορικά με τον Όμιλο, θα δοθεί ιδιαίτερη φροντίδα στην αναδιοργάνωση της ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ώστε να καταστεί ικανή να αξιοποιήσει 
τη σημαντική ακίνητη περιουσία του ΟΤΕ. Επίσης θα ενισχυθεί η OTE Globe που έχει την ευθύνη για τις διεθνείς τηλεπικοινωνιακές 
δραστηριότητες του Ομίλου.

Καθοριστικό ρόλο στη στρατηγική και την πορεία του ΟΤΕ εξακολουθεί να παίζει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων. 
Με συγκρατημένη αισιοδοξία σημειώνεται ότι κάτω από τη νέα της ηγεσία, τείνει να παγιωθεί ένας ουσιαστικός διάλογος μεταξύ Ρυθμιστή 
και κύριου φορέα των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα. Επιδίωξη του διαλόγου είναι η ενίσχυση κάθε προσπάθειας προς την κατεύθυνση 
της ανάπτυξης του κλάδου και του υγιούς ανταγωνισμού, αλλά και της ενθάρρυνσης των επενδύσεων.

Ήδη έχουμε διανύσει σχεδόν το πρώτο εξάμηνο του 2006 και πρέπει να αναφερθούν συνοπτικά δύο σημαντικές εξελίξεις που συνέβησαν 
στο διάστημα αυτό και αφορούν στον Όμιλο.

• Έχει κινηθεί η διαδικασία απόκτησης από την Cosmote του ελέγχου της ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Ε. που δημιουργεί ένα ισχυρό παν-βαλκανικό 
δίκτυο πωλήσεων προϊόντων κινητής αλλά και σταθερής τηλεφωνίας. 

• Βρίσκεται σε εξέλιξη ο διεθνής διαγωνισμός για την πώληση του 90% της Armentel που αναμένεται να αποφέρει ικανοποιητικά 
κέρδη.

Τα αποτελέσματα του ΟΤΕ Α.Ε. το πρώτο τρίμηνο του έτους ακολουθούν τις προβλέψεις του επιχειρηματικού σχεδίου. Τα έσοδα 
διαμορφώνονται κάπως καλλίτερα αλλά οι δαπάνες συνεχίζουν να μην ελέγχονται ακόμη αποτελεσματικά και ο περιορισμός τους 
αποτελεί προτεραιότητα της Διοίκησης. 

Όπως και κατά το παρελθόν έτος, η Διοίκηση θα επιδιώξει εποικοδομητικό διάλογο με τη νεοεκλεγείσα ηγεσία της ΟΜΕ-ΟΤΕ, με στόχο 
τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου εργασιακών σχέσεων και την προώθηση των συμφερόντων των εργαζομένων, με γνώμονα την καλή 
λειτουργία του ΟΤΕ.

Το 2005 ο ΟΤΕ Α.Ε., ανέλαβε ένα πολύ δύσκολο έργο, τη μείωση του μόνιμου προσωπικού του κατά το 1/3 περίπου και συγχρόνως την 
εφαρμογή ενός προγράμματος μετασχηματισμού, ανανέωσης και σημαντικών επενδύσεων. Το έργο προχωρεί κανονικά και συνεχίζεται 
και στο τρέχον έτος. Αυτά δεν θα μπορούσαν να γίνουν δίχως την κινητοποίηση και σκληρή εργασία όλου του προσωπικού προς το 
οποίο η Διοίκηση εκφράζει τις ευχαριστίες της.

Παναγής Βουρλούμης 
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου 
& Διευθύνων Σύμβουλος ΟΤΕ 
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Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία

Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία Εταιρείας και Ομίλου ΟΤΕ

(Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ) Εταιρεία Όμιλος
2005 2004 %Δ 2005 2004 %Δ

Λειτουργικά Έσοδα 2.707,0 2.746,4 -1,4% 5.475,1 5.219,3 4,9%
Λειτουργικά Κέρδη/(Ζημίες) (822,4) (2,9) - 24,0 614,1 -96,1%
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων (430,2) 8,4 - 3,3 516,8 -99,4%
Κέρδη/(Ζημίες) χρήσης 
(προ δικ. μειοψηφίας) (237,2) (33,5) - (16,5) 294,3 -105,6%

Λειτουργικά Kέρδη προ φόρων, 
Τόκων και Αποσβέσεων (279,8) 549,8 -150,9% 1.131,4 1.681,7 -32,7%

Λειτουργικά Kέρδη προ φόρων, Τόκων  
και Αποσβέσεων (εξαιρουμένου του κόστους 
εθελουσίας αποχώρησης)

659,8 578,7 14,0% 2.071,0 1.710,6 21,1%

Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 209,5 344,4 -39,2% 680,2 843,6 -19,4%
Δάνεια 1.966,8 2.459,9 -20,0% 3.439,7 3.178,5 8,2%
Ταμειακά διαθέσιμα 844,3 370,0 128,2% 1.512,2 870,3 73,8%
Ίδια Κεφάλαια 2.707,9 2.940,8 -7,9% 4.513,4 4.831,4 -6,6%
Κεφαλαιουχικές Δαπάνες ως % των εσόδων 7,7% 12,5% -38,3% 12,4% 16,2% -23,1%
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Συνοπτικά Στατιστικά Στοιχεία Ομίλου ΟΤΕ

31/12/2005 31/12/2004 % Μεταβολή

OTΕ (Σταθερή Τηλεφωνία)

PSTN Συνδέσεις 4.927.622 5.078.709 -3,0%

ISDN, (64Κ) 1.369.830 1.264.992 8,3%

Σύνολο 6.297.452 6.343.701 -0,7%
ADSL συνδρομητές 154.530 43.758 253,1%

ROMTELECOM

Συνδρομητές σταθερής τηλεφωνίας 3.957.870 4.337.823 -8,8%

COSMOTE  

Καρτοκινητά 2.919.850 2.515.117 16,1%

Συνδρομητές με συμβόλαιο 1.721.590 1.636.230 5,2%

Σύνολο Συνδρομητών 4.641.440 4.151.347 11,8%

AMC  

Σύνολο Συνδρομητών 781.496 638.728 22,4%

GLOBUL  

Σύνολο Συνδρομητών 2.393.717 1.624.569 47,3%

COSMOFON  

Σύνολο Συνδρομητών 384.186 245.294 56,6%

OTE net  

Dial up συνδρομητές 413.200 316.600 30,5%

Επιχειρησιακοί Πελάτες 13.900 9.955 39,6%

Προσωπικό ΟΤΕ Α.Ε. 14.741 16.302 -9,6% 
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Πληροφορίες για τη σύνταξη 
του Ετήσιου Δελτίου

Εισαγωγή

Στο παρόν Ετήσιο Δελτίο περιέχονται στοιχεία σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση, την εξέλιξη των δραστηριοτήτων, των αποτελεσμάτων, 
της στρατηγικής και των προοπτικών του ΟΤΕ και των θυγατρικών του Εταιριών, που κρίνονται απαραίτητα για την επαρκή πληροφόρηση 
του επενδυτικού κοινού στο πλαίσιο του άρθρου 8 της υπ’ αριθ. 7/372/15.2.2006 απόφασης, του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Τίθεται στη διάθεση των επενδυτών, μετά τη δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και σε κάθε περίπτωση δέκα (10) 
εργάσιμες ημέρες πριν την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Υπεύθυνοι Σύνταξης

Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του παρόντος Ετήσιου Δελτίου και για την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι οι κύριοι:

 • Παναγής Βουρλούμης, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ΟΤΕ και Διευθύνων Σύμβουλος

 • Ιορδάνης Αϊβάζης, Γενικός Διευθυντής Χρηματοοικονομικών Θεμάτων ΟΤΕ

Οι ανωτέρω βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι:

(α)	Όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή.

(β)	Δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα άλλα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα μπορούσε να 
καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή μέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο Ετήσιο Δελτίο.

(γ)	 Δεν εκκρεμούν σε βάρος του ΟΤΕ δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην 
οικονομική του κατάσταση.
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1
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 
(Ατομικές και ενοποιημένες) της 31ης Δεκεμβρίου 
2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΟΤΕ) 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ (ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ) ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

(Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ) Σημειώσεις
2005 

Εταιρεία
2005 

Όμιλος
2004 

Εταιρεία
2004 

Όμιλος

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη	κυκλοφορούντα	περιουσιακά	στοιχεία
Ενσώματα πάγια 5 3.032,2 6.739,6 3.404,7 6.909,7
Υπεραξία 6 - 72,4 - 70,8
Τηλεπικοινωνιακές άδειες 7 4,2 393,0 4,6 381,0
Συμμετοχές 8 1.684,1 159,3 1.834,5 221,3
Προκαταβολές σε ασφαλιστικά ταμεία 17 180,7 180,7 215,8 215,8
Αναβαλλόμενοι φόροι 20 222,2 257,7 17,7 66,3
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 9 63,2 126,6 89,8 195,3

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 5.186,6 7.929,3 5.567,1 8.060,2

Κυκλοφορούντα	περιουσιακά	στοιχεία
Αποθέματα 29,7 130,3 34,6 132,4
Πελάτες 10 779,4 1.066,7 908,3 1.071,7
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία �� 321,1 411,1 188,5 269,4
Ταμειακά διαθέσιμα �� 844,3 1.512,2 370,0 870,3
Σύνολο	κυκλοφορούντων	περιουσιακών	στοιχείων 1.974,5 3.120,3 1.501,4 2.343,8

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 7.161,1 11.049,6 7.068,5 10.404,0

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ιδια	κεφάλαια	που	αναλογούν	στους	μετόχους	της	μητρικής	
Μετοχικό κεφάλαιο 13 1.172,5 1.172,5 1.174,1 1.174,1
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο 13 486,6 486,6 487,5 487.5
Ίδιες μετοχές 13 (5,9) (5,9) (15,1) (15,1)
Τακτικό αποθεματικό 14 256,7 256,7 256,7 256,7
Υπόλοιπο κερδών εις νέο 798,0 1.401,6 1.037,6 1.685,0

2.707,9 3.311,5 2.940,8 3.588,2
Δικαιώματα μειοψηφίας - 1.201,9 - 1.243,2

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 2.707,9 4.513,4 2.940,8 4.831,4

Μακροπρόθεσμες	υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμα δάνεια 16 1.951,9 3.104,3 2.446,2 2.820,6
Αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 17 162,1 172,7 278,5 284,6
Κόστος προγράμματος εθελουσίας εξόδου 17 603,8 603,8 - -
Λογαριασμός Νεότητος 17 284,0 284,0 301,9 301,9
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 18 43,6 139,9 43,5 162,3

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 3.045,4 4.304,7 3.070,1 3.569,4

Βραχυπρόθεσμες	υποχρεώσεις
Προμηθευτές 558,8 720,6 662,5 843,4
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 19 - 14,3 - 37,3
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων 16 14,9 321,3 13,7 320,6
Φόρος εισοδήματος 20 - 81,9 - 99,8
Έσοδα επόμενης χρήσης 102,2 179,1 77,7 156,2
Κόστος προγράμματος εθελουσίας εξόδου 17 434,9 434,9 - -
Μερίσματα πληρωτέα 15 5,3 5,2 7,2 7,2
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις �� 291,7 474,2 296,5 538,7

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 1.407,8 2.231,5 1.057,6 2.003,2

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 7.161,1 11.049,6 7.068,5 10.404,0

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 17-61 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων.
Οι	Οικονομικές	Καταστάσεις	που	παρατίθενται	στις	σελίδες	από	11	έως	61,	εγκρίθηκαν	από	το	Διοικητικό	Συμβούλιο	στις	7	Μαρτίου	
2006	και	υπογράφονται	εκ	μέρους	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	από	τους	κατωτέρω:

	 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  Ο Γενικός Διευθυντής Ο Διευθυντής 
 & Διευθύνων Σύμβουλος O Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Οικονομικών Υπηρεσιών

	 Παναγής	Βουρλούμης	 Ιάκωβος	Γεωργάνας	 Ιορδάνης	Αϊβάζης	 Αντώνης	Μαυρομαράς
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΟΤΕ)  
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ)
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

(Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ, πλην αριθμού  
μετοχών και στοιχείων ανά μετοχή)

Χρήση 2005 Χρήση 2004

Σημειώσεις Εταιρεία Όμιλος Εταιρεία Όμιλος

Κύκλος εργασιών
Έσοδα τηλεφωνίας εσωτερικού �� 1.617,3 2.312,2 1.641,4 2.271,7
Έσοδα διεθνούς τηλεφωνίας �� 216,0 391,0 217,2 376,6
Έσοδα κινητής τηλεφωνίας �� - 1.752,2 - 1.555,6
Λοιπά έσοδα �� 873,7 1.019,7 887,8 1.015,4

Σύνολο κύκλου εργασιών 2.707,0 5.475,1 2.746,4 5.219,3

Λειτουργικά έξοδα
Αποδοχές προσωπικού (849,8) (1.327,1) (818,5) (1.234,3)
Κόστος προγράμματος εθελουσίας εξόδου (939,6) (939,6) (28,9) (28,9)
Χρεώσεις από διεθνείς τηλεπ/κούς παρόχους (103,1) (175,1) (130,7) (189,6)
Χρεώσεις από εγχώριους τηλεπ/κούς παρόχους (372,7) (665,5) (394,9) (647,2)
Αποσβέσεις (542,6) (1.107,4) (552,7) (1.067,6)
Αντιλογισμός απομείωσης αξίας παγίων στοιχείων 8 - 75,7 - -
Διαγραφή υποχρεώσεων προς προμηθευτές 8 - 23,8 - -
Λοιπά λειτουργικά έξοδα 23 (721,6) (1.335,9) (823,6) (1.437,6)

Σύνολο λειτουργικών εξόδων (3.529,4) (5.451,1) (2.749,3) (4.605,2)

Λειτουργικά κέρδη / (ζημίες) 
προ χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων (822,4) 24,0 (2,9) 614,1

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα
Χρεωστικοί τόκοι (130,1) (163,2) (127,8) (165,3)
Πιστωτικοί τόκοι 39,4 53,9 49,1 43,6
Συναλλαγματικές διαφορές (2,6) 34,7 (10,3) 33,0
Διαγραφή απαιτήσεων 8 - - (21,3) (21,3)
Έσοδα από μερίσματα 8 335,3 20,4 122,0 9,5
Κέρδη/(ζημίες) από συμμετοχές 150,2 33,5 (0,4) 3,2

Σύνολο χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων 392,2 (20,7) 11,3 (97,3)

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων (430,2) 3,3 8,4 516,8

Φόρος εισοδήματος 20 193,0 (19,8) (41,9) (222,5)
Κέρδη/(ζημίες) χρήσης (237,2) (16,5) (33,5) 294,3

Κατανεμόμενα σε:
Μετόχους της μητρικής (237,2) (216,8) (33,5) 117,1
Δικαιώματα μειοψηφίας - 200,3 - 177,2

(237,2) (16,5) (33,5) 294,3

Βασικά κέρδη / (ζημίες) ανά μετοχή (0,4839) (0,4424) (0,0683) 0,2389

Απομειωμένα κέρδη / (ζημίες) ανά μετοχή (0,4839) (0,4424) (0,0683) 0,2389

Μέσος σταθμικός αριθμός μετοχών 490.150.389 490.150.389 490.150.389 490.150.389

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 17-61 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών 
Καταστάσεων.
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΟΤΕ)  
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΤΟΜΙΚΗ) 
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

(Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ)
Μετοχικό 
Κεφάλαιο

Αποθεματικό 
υπέρ το Άρτιο

Ίδιες 
Μετοχές

Τακτικό 
Αποθεματικό

Υπόλοιπο  
Κερδών  
εις Νέο

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων

Υπόλοιπο	31	Δεκεμβρίου	2003 1.204,7 505,6 (276,6) 256,7 1.451,2 3.141,6

Διανομή μερισμάτων - - - - (171,6) (171,6)
Ακύρωση ιδίων μετοχών (30,6) (18,2) 261,5 - (212,7) -
Απόσβεση δικαιωμάτων προαίρεσης - 0,1 - - - 0,1
Μεταβολή εύλογης αξίας
διαθεσίμων προς πώληση
περιουσιακών στοιχείων

 
 
-

 
 
-

 
 
-

 
 
-

 
 

4,2

 
 

4,2

Καθαρά αποτελέσματα αναγνωριζόμενα  
απευθείας στα ίδια κεφάλαια -  

(18,1)
 

261,5 -  
(380,1)

 
(167,3)

Αποτέλεσμα χρήσης - - - - (33,5) (33,5)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2004 1.174,1 487,5 (15,1) 256,7 1.037,6 2.940,8

Υπόλοιπο	31	Δεκεμβρίου	2004 1.174.1 487,5 (15,1) 256,7 1.037,6 2.940,8

Ακύρωση ιδίων μετοχών (1,6) (0,9) 9,2 (6,7) -
Μεταβολή εύλογης αξίας
διαθεσίμων προς πώληση
Περιουσιακών στοιχείων

 
 
-

 
 
-

 
 
-

 
 
-

 
 

4,3

 
 

4,3

Καθαρά αποτελέσματα αναγνωριζόμενα  
απευθείας στα ίδια κεφάλαια 

 
(1,6)

 
(0,9)

 
9,2

 
-

 
(2,4)

 
4,3

Αποτέλεσμα χρήσης - - - - (237,2) (237,2) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2005 1.172,5 486,6 (5,9) 256,7 798,0 2.707,9

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 17-61 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών 
Καταστάσεων.
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΟΤΕ)  
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ)
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

(Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ) Αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Αποθεματικό
υπέρ το Άρτιο

Ίδιες
Μετοχές

Τακτικό
Αποθεματικό

Υπόλοιπο
Κερδών  
εις Νέο Σύνολο

Δικαιώματα
Μειοψηφίας

Σύνολο 
Ιδίων 

Κεφαλαίων

Υπόλοιπο		
31	Δεκεμβρίου	2003

 
1.204,7

 
505,6

 
(276,6)

 
256,7

 
1.876,7

 
3.567,1

 
1.072,6

 
4.639,7

Διανομή μερισμάτων - - - - (171,6) (171,6) (68,3) (239,9)
Ακύρωση ιδίων μετοχών (30,6) (18,2) 261,5 - (212,7) - - -
Απόσβεση δικαιωμάτων 
προαίρεσης

 
-

 
0,1

 
-

 
-

 
-

 
0,1

 
-

 
0,1

Μεταβολή εύλογης αξίας
διαθεσίμων προς πώληση
περιουσιακών στοιχείων

 
 
-

 
 
-

 
 
-

 
 
-

 
 

4,2

 
 

4,2

 
 
-

 
 

4,2
Συναλλαγματικές διαφορές - - - - 71,3 71,3 56,2 127,5
Καθαρή συμμετοχή 
μετόχων μειοψηφίας

 
-

 
-

 
-

 
-

 
-

 
-

 
5,5

 
5,5

Καθαρά αποτελέσματα 
αναγνωριζόμενα απευθείας 
στα ίδια κεφάλαια 

 
 

(30,6) (18,1) 261,5 - (308,8) (96,0) (6,6) (102,6)

Αποτέλεσμα χρήσης - - - - 117,1 117,1 177,2 294,3

Υπόλοιπο 
31 Δεκεμβρίου 2004 1.174,1 487,5 (15,1) 256,7 1.685,0 3.588,2 1.243,2 4.831,4

Υπόλοιπο		
31	Δεκεμβρίου	2004 1.174,1 487,5 (15,1) 256,7 1.685,0 3.588,2 1.243,2 4.831,4

Διανομή μερισμάτων - - - - - (191,6) (191,6)
Ακύρωση ιδίων μετοχών (1,6) (0,9) 9,2 (6,7) - - -
Μεταβολή εύλογης αξίας
Διαθεσίμων προς πώληση
περιουσιακών στοιχείων - - - - 4,3 4,3 - 4,3
Συναλλαγματικές διαφορές - - - - 91,7 91,7 63,6 155,3
Καθαρή μεταβολή 
συμμετοχής σε θυγατρικές - - - - (155,9) (155,9) (113,6) (269,5)

Καθαρά αποτελέσματα 
αναγνωριζόμενα απευθείας 
στα ίδια κεφάλαια (1,6) (0,9) 9,2 - (66,6) (59,9) (241,6) (301,5)

Αποτέλεσμα χρήσης - - - - (216,8) (216,8) 200,3 (16,5)

Υπόλοιπο 
31 Δεκεμβρίου 2005 1.172,5 486,6 (5,9) 256,7 1.401,6 3.311,5 1.201,9 4.513,4

Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 17-61 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών 
Καταστάσεων.
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΟΤΕ)  
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ) 
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

(Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ) 2005 2004
Εταιρεία Όμιλος Εταιρεία Όμιλος

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη προ φόρων (430,2) 3,3 8,4 516,8

Πλέον	/	μείον	προσαρμογές	για:
Αποσβέσεις 542,6 1.107,4 552,7 1.067,6
Προβλέψεις εθελουσίας αποχώρησης 914,5 914,5 - -
Προβλέψεις 271,4 280,8 314,0 327,6
Αντιλογισμός απομείωσης αξίας παγίων στοιχείων - (75,7) - -
Διαγραφή υποχρεώσεων προς προμηθευτές - (23,8) - -
Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας (522,3) (142,4) (160,4) (89,3)
Απόσβεση προκαταβολής σε ΕΔΕΚΤ 35,2 35,2 35,2 35,2
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 130,1 163,2 127,8 165,3
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές 
λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης:
Μείωση/ αποθεμάτων 4,9 2,1 8,4 15,7
Μείωση/ (αύξηση) απαιτήσεων 33,6 (125,5) 138,7 26,4
(Μείωση)/ υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (190,3) (183,0) (145,2) (200,3)
Μείον: 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα (178,6) (193,8) (128,5) (177,8)
Καταβληθέντες φόροι - (229,5) (145,3) (291,7)

Σύνολο ταμειακών εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες 610,9 1.532,8 605,8 1.395,5

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων (299,2) (294,2) (45,7) (12,8)
Χορήγηση δανείων (23,0) - (26,3)
Εισπράξεις δανείων 11,8 7,8 107,8
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (209,5) (680,2) (344,4) (843,6)
Εισπράξεις από πωλήσεις παγίων και συμμετοχών 524,8 34,8 1,7
Τόκοι εισπραχθέντες 10,8 27,9 21,5 24,9
Μερίσματα εισπραχθέντα 342,2 26,4 113,0

Σύνολο ταμειακών εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες 357,9 (877,5) (172,4) (831,5)

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 
θυγατρικής από μετόχους μειοψηφίας - 12,8 - 11,1

Εισπράξεις από εκδοθέντα/ αναληφθέντα δάνεια 11,4 588,3 (147,6) (86,2)
Εξοφλήσεις δανείων (504,0) (422,4) - 0,9
Μερίσματα πληρωθέντα (1,9) (192,1) (149,8) (220,8)

Σύνολο ταμειακών εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (494,5) (13,4) (297,4) (295,0)

Καθαρή αύξηση χρηματικών διαθεσίμων 474,3 641,9 136,0 269,0
Χρηματικά διαθέσιμα έναρξης χρήσης 370,0 870,3 234,0 601,3

Χρηματικά διαθέσιμα λήξης χρήσης 844,3 1.512,2 370,0 870,3

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 17-61 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών 
Καταστάσεων.
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1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΜΙΛΟΥ

Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία (στο εξής αναφερόμενος ως «η Εταιρεία» ή «ο ΟΤΕ»), ιδρύθηκε το 1949 
βάσει του Ν.1049/49, ως μία Δημόσια Ανώνυμος Εταιρεία. Η διεύθυνση της έδρας της Εταιρείας είναι: Λεωφ. Κηφισίας 99 – 151 24 
Μαρούσι, ενώ η ηλεκτρονική της διεύθυνση είναι www.ote.gr. Ο ΟΤΕ λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2246/94 (όπως ισχύει), 
του Ν.2257/94 (καταστατικός νόμος του ΟΤΕ) και του Π.Δ. 437/97. Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2000, με παράταση που είχε δοθεί από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς το Ελληνικό Δημόσιο, ο ΟΤΕ διατηρούσε το αποκλειστικό δικαίωμα της εγκατάστασης, λειτουργίας και 
εκμετάλλευσης του δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου σταθερής τηλεφωνίας στην Ελλάδα και την παροχή υπηρεσιών σταθερής 
τηλεφωνίας. Από την 1 Ιανουαρίου 2001 και με βάση τις διατάξεις του νέου Νόμου περί Τηλεπικοινωνιών 2867/2000, ο οποίος τέθηκε σε 
ισχύ από τον Δεκέμβριο του 2000 και επέφερε τροποποιήσεις σε συγκεκριμένες διατάξεις του Ν.2246/1994, το αποκλειστικό δικαίωμα 
του ΟΤΕ που προαναφέρεται έληξε και η αγορά είναι πλέον ανοικτή στον ανταγωνισμό. 

Οι συνημμένες ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2005, εγκρίθηκαν για έκδοση με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου την 7 Μαρτίου 2006 αλλά υπόκεινται στην τελική έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του 
ΟΤΕ.

Ο Όμιλος ΟΤΕ (στο εξής αναφερόμενος ως ο «Όμιλος»), πέραν της μητρικής Εταιρείας, περιλαμβάνει τις ακόλουθες θυγατρικές εταιρείες, 
στις οποίες ο ΟΤΕ ασκεί έλεγχο: 

Όνομα θυγατρικής Δραστηριότητα % συμμετοχής 

2005 2004

• COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (“COSMOTE”) Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας 64,37% 58,77%

• OTE INTERNATIONAL INVESTMENTS LTD Εταιρεία επενδύσεων 100,00% 100,00%

• ROMTELECOM S.A. (“ROMTELECOM”) Υπηρεσίες σταθερής & κινητής τηλεφωνίας 54,01% 54,01%

• COSMOTE ROMANIA S.A. (ex COSMOROM) Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας 61,26% 54,01%

• ALBANIAN MOBILE COMMUNICATIONS Sh.a (“AMC”) Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας 53,07% 48,46%

• ARMENIA TELEPHONE COMPANY CJSC (“ARMENTEL”) Υπηρεσίες σταθερής & κινητής τηλεφωνίας 90,00% 90,00%

• OTE MTS Holding B.V. Εταιρεία επενδύσεων 64,37% 100,00%
• COSMOFON MOBILE TELECOMMUNICATIONS SERVICES 
    A.D. – SKOPJE (“COSMOFON”) Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας 64,37% 100,00%

• OTE AUSTRIA HOLDING GMBH Εταιρεία επενδύσεων 100,00% 100,00%

• COSMO BULGARIA MOBILE EAD (“GLOBUL”) Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας 64,37% 100,00%

• HELLAS SAT CONSORTIUM LIMITED (“HELLAS-SAT”) Δορυφορικές επικοινωνίες 95,69% 83,34%
• ΚΟΣΜΟ-ΟΥΑΝ ΕΛΛΑΣ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ Α.Ε. 
 (“COSMO-ONE”) Υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου 50,74% 49,01%

• OTENET Α.Ε. (“OTENET”) Υπηρεσίες διαδικτύου 94,59% 90,20%

• HELLASCOM Α.Ε. (“HELLASCOM”) Τηλεπικοινωνιακά έργα 100,00% 51,40%

• OTE PLC Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 100,00% 100,00%

• OTE SAT-MARITEL Α.Ε. Δορυφορικές επικοινωνίες 93,99% 93,99%

• OTE PLUS A.E. (“OTE PLUS”) Συμβουλευτικές υπηρεσίες 99,00% 99,00%

• ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. (“ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ”) Εταιρεία εκμετάλλευσης ακινήτων 100,00% 100,00%

• INFOTE A.E. (“INFOTE”) Υπηρεσίες τηλεφωνικού καταλόγου 
και λοιπών πληροφοριών 100,00% 100,00%

• OTE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. (“OTE-GLOBE”) Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 
σε παρόχους 100,00% 100,00%

• HATWAVE HELLENIC-AMERICAN 
    TELECOMMUNICATIONS WAVE LTD. (“HATWAVE”) Εταιρεία επενδύσεων 52,67% 52,67%
• OTE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ Α.Ε.  
 (“OTE ΑΣΦΑΛΙΣΗ”) Υπηρεσίες ασφαλιστικής πρακτόρευσης 100,00% 100,00%

• COSMO-HOLDING ALBANIA S.A. (“CHA”) Εταιρεία επενδύσεων 62,44% 57,00%

• ΟΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. (“OTE ACADEMY”) Υπηρεσίες εκπαίδευσης 100,00% 100,00%
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2. ÂÁÓÇ ÊÁÔÁÑÔÉÓÇÓ ÔÙÍ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÊÁÔÁÓÔÁÓÅÙÍ

(α) ÂÜóç óýíôáîçò ôùí Ïéêïíïìéêþí ÊáôáóôÜóåùí:
Ïé ÁôïìéêÝò êáé ÅíïðïéçìÝíåò ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò (åö’åîÞò ïé «ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò») Ý÷ïõí óõíôá÷èåß óýìöùíá ìå ôçí áñ÷Þ ôïõ 
éóôïñéêïý êüóôïõò, åêôüò áðü ôá ÷ñçìáôïïéêïíïìéêÜ ìÝóá äéáèÝóéìá ðñïò ðþëçóç (ÂëÝðå Óçìåßùóç 8 (ã)), ôá ïðïßá áðïôéìþíôáé óôçí 
åýëïãç áîßá ôïõò ìå ôéò ìåôáâïëÝò êáôá÷ùñïýìåíåò áð’ åõèåßáò óôá ºäéá ÊåöÜëáéá. Ïé ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò Ý÷ïõí óõíôá÷èåß óýìöùíá 
ìå ôá ÄéåèíÞ Ðñüôõðá ×ñçìáôïïéêïíïìéêÞò Ðëçñïöüñçóçò («Ä.Ð.×.Ð.») êáé ôéò Äéåñìçíåßåò ðïõ Ý÷ïõí õéïèåôçèåß áðü ôçí ÅõñùðáúêÞ 
¸íùóç. Åßíáé ïé ðñþôåò åôÞóéåò ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò ðïõ óõíôÜóóïíôáé óýìöùíá ìå ôá Ä.Ð.×.Ð. êáé ùò åê ôïýôïõ Ý÷åé åöáñìïóôåß ôï 
Ä.Ð.×.Ð. 1 «Ðñþôç ÅöáñìïãÞ ôùí Äéåèíþí Ðñïôýðùí ×ñçìáôïïéêïíïìéêÞò Ðëçñïöüñçóçò» ìå çìåñïìçíßá ìåôÜâáóçò ôçí 1 Éáíïõáñßïõ 
2004.

(â) Ðñþôç ÅöáñìïãÞ ôùí Ä.Ð.×.Ð.:
Ïé ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò ôçò Åôáéñåßáò, óõíôÜóóïíôáí Ýùò ôçí 31 Äåêåìâñßïõ 2004, óýìöùíá ìå ôïí Ê.Í. 2190/1920 êáé ôéò éó÷ýïõóåò 
äéáôÜîåéò ôïõ Åëëçíéêïý Ãåíéêïý Ëïãéóôéêïý Ó÷åäßïõ («Å.Ã.Ë.Ó.»), ïé ïðïßåò, óå áñêåôÝò ðåñéðôþóåéò, äéÝöåñáí áðü ôéò äéáôÜîåéò ôùí Ä.Ð.×.Ð.. 
Óýìöùíá ìå ôçí ÅõñùðáúêÞ Íïìïèåóßá 1606/2002 êáé âÜóåé ôïõ Íüìïõ 3229/04 (üðùò ôñïðïðïéÞèçêå áðü ôï Íüìï 3301/04) ïé 
ÅëëçíéêÝò åôáéñåßåò ðïõ åßíáé åéóçãìÝíåò óå ïðïéïäÞðïôå ×ñçìáôéóôÞñéï Áîéþí (åóùôåñéêïý Þ åîùôåñéêïý) õðï÷ñåïýíôáé íá óõíôÜóóïõí 
ôéò ïéêïíïìéêÝò ôïõò êáôáóôÜóåéò ãéá ôéò ÷ñÞóåéò ðïõ îåêéíïýí áðü ôçí 1 Éáíïõáñßïõ 2005 êáé åíôåýèåí, óýìöùíá ìå ôá Ä.Ð.×.Ð.. ÂÜóåé 
ôïõ Ä.Ð.×.Ð. 1 êáé ôçò ðñïáíáöåñèåßóáò ÅëëçíéêÞò íïìïèåóßáò, ïé áíùôÝñù åôáéñåßåò åßíáé õðï÷ñåùìÝíåò íá ðáñïõóéÜóïõí óõãêñéôéêÝò 
ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò óýìöùíá ìå ôá Ä.Ð.×.Ð., ôïõëÜ÷éóôïí ãéá ìßá ÷ñÞóç (31 Äåêåìâñßïõ 2004). 

Ìå âÜóç ôéò áíôßóôïé÷åò äéáôÜîåéò ôïõ Ä.Ð.×.Ð. 1, óôç óýíôáîç ôùí ðñþôùí ïéêïíïìéêþí êáôáóôÜóåùí óýìöùíá ìå ôá Ä.Ð.×.Ð., ìéá åôáéñåßá 
èá ðñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéÞóåé ôá Ä.Ð.×.Ð. ðïõ åßíáé óå éó÷ý êáôÜ ôçí çìåñïìçíßá êëåéóßìáôïò ôùí ðñþôùí ïéêïíïìéêþí êáôáóôÜóåùí ãéá 
üëåò ôéò ðåñéüäïõò ðïõ ðáñïõóéÜæïíôáé êáèþò êáé óôïí éóïëïãéóìü ìåôÜâáóçò. ÊáôÜ óõíÝðåéá, áöïý ç çìåñïìçíßá ãéá ôéò ðñþôåò åôÞóéåò 
ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò ìå âÜóç ôá Ä.Ð.×.Ð. ôïõ Ïìßëïõ ÏÔÅ åßíáé ç 31 Äåêåìâñßïõ 2005, üëá ôá åí éó÷ý Ðñüôõðá êáôÜ ôçí çìåñïìçíßá 
áõôÞ Ý÷ïõí ÷ñçóéìïðïéçèåß ãéá ôçí óýíôáîç ôùí óõíçììÝíùí ïéêïíïìéêþí êáôáóôÜóåùí.

ÊáôÜ ôç óýíôáîç ôùí ðñþôùí åôÞóéùí ïéêïíïìéêþí êáôáóôÜóåùí óýìöùíá ìå ôá Ä.Ð.×.Ð., ïñéóìÝíá óõãêñéôéêÜ êïíäýëéá ôçò ÷ñÞóçò 
2004 üðùò áõôÜ ðáñïõóéáæüíôïõóáí óôéò ôñéìçíéáßåò åíïðïéçìÝíåò ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò ôïõ 2005 Ý÷ïõí áíáìïñöùèåß. 

Ï ¼ìéëïò åöÜñìïóå ôéò ìåôáâáôéêÝò äéáôÜîåéò ôïõ Ä.Ð.×.Ð. 2 «ÐëçñùìÝò ÂáóéóìÝíåò óå Ìåôï÷Ýò», ôï ïðïßï åêäüèçêå óôéò 19 Öåâñïõáñßïõ 
2004, üóïí áöïñÜ äéêáéþìáôá ðñïáßñåóçò ìåôï÷þí ðïõ åß÷áí åê÷ùñçèåß óå åñãáæïìÝíïõò ìåôÜ ôçí 7 Íïåìâñßïõ 2002 êáé äåí åß÷áí 
ùñéìÜóåé ìÝ÷ñé ôçí çìåñïìçíßá åöáñìïãÞò ôïõ Ðñïôýðïõ. 

Ïé ëïãéóôéêÝò ðïëéôéêÝò ðïõ ðáñáôßèåíôáé ðáñáêÜôù (ÂëÝðå Óçìåßùóç 3) Ý÷ïõí åöáñìïóôåß ìå óõíÝðåéá óå üëåò ôéò ÷ñÞóåéò êáé áðü üëåò 
ôéò åôáéñåßåò ôïõ Ïìßëïõ. 

Ç åðßäñáóç ôçò ìåôáôñïðÞò ôùí ïéêïíïìéêþí êáôáóôÜóåùí (Áôïìéêþí êáé ÅíïðïéçìÝíùí) áðü ôï Å.Ã.Ë.Ó. óôá Ä.Ð.×.Ð. óôá ºäéá ÊåöÜëáéá 
êáé óôá ÁðïôåëÝóìáôá ðáñáôßèåôáé óôç Óçìåßùóç 4 êáôùôÝñù.
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3. ÂÁÓÉÊÅÓ ËÏÃÉÓÔÉÊÅÓ ÐÏËÉÔÉÊÅÓ

Ïé êõñéüôåñåò ëïãéóôéêÝò ðïëéôéêÝò ðïõ õéïèåôÞèçêáí êáé áêïëïõèïýíôáé êáôÜ ôç óýíôáîç ôùí óõíçììÝíùí ïéêïíïìéêþí êáôáóôÜóåùí 
óýìöùíá ìå ôá Ä.Ð.×.Ð., åßíáé ïé áêüëïõèåò:

1.  Åíïðïßçóç êáé Óõììåôï÷Ýò
á)	 ÈõãáôñéêÝò: Ïé ÅíïðïéçìÝíåò ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò ðåñéëáìâÜíïõí ôïõò ëïãáñéáóìïýò ôçò ìçôñéêÞò Åôáéñåßáò êáé üëùí ôùí 
èõãáôñéêþí åôáéñåéþí óôéò ïðïßåò áóêåß Ýëåã÷ï. ¸ëåã÷ïò õðÜñ÷åé üôáí ç ìçôñéêÞ åôáéñåßá Ý÷åé ôç äýíáìç íá ïñßæåé Üìåóá Þ Ýììåóá ôéò 
áðïöÜóåéò ðïõ áöïñïýí ôéò ÷ñçìáôïïéêïíïìéêÝò êáé ëåéôïõñãéêÝò áñ÷Ýò äéá÷åßñéóçò ôùí èõãáôñéêþí åôáéñåéþí ìå óêïðü íá Ý÷åé ïöÝëç áðü 
áõôÝò. Ïé ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò ôùí èõãáôñéêþí êáôáñôßæïíôáé óôçí ßäéá çìåñïìçíßá êáé ìå ôéò ßäéåò ëïãéóôéêÝò ðïëéôéêÝò ìå ôéò ïéêïíïìéêÝò 
êáôáóôÜóåéò ôçò ìçôñéêÞò. ¼ðïõ áðáéôåßôáé ðñáãìáôïðïéïýíôáé ïé áíáãêáßåò åããñáöÝò áíáìüñöùóçò ðñïêåéìÝíïõ íá äéáóöáëéóôåß ç 
óõíÝðåéá ôùí áêïëïõèïýìåíùí ëïãéóôéêþí ðïëéôéêþí. ¼ëá ôá åíäïåôáéñéêÜ õðüëïéðá êáé óõíáëëáãÝò êáèþò êáé ôá åíäïåôáéñéêÜ êÝñäç Þ 
æçìßåò áðáëåßöïíôáé óôéò ÅíïðïéçìÝíåò ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò. Ïé èõãáôñéêÝò åôáéñåßåò åíïðïéïýíôáé áðü ôçí çìåñïìçíßá ðïõ áðïêôÜôáé 
ï Ýëåã÷ïò êáé ðáýïõí íá åíïðïéïýíôáé áðü ôçí çìåñïìçíßá ðïõ ï Ýëåã÷ïò ìåôáâéâÜæåôáé åêôüò Ïìßëïõ. Ç áðüêôçóç ôùí èõãáôñéêþí 
åôáéñåéþí ëïãéóôéêïðïéåßôáé ìå ôçí ìÝèïäï ôçò áãïñÜò óýìöùíá ìå ôçí ïðïßá ôá ðåñéïõóéáêÜ óôïé÷åßá êáé ïé õðï÷ñåþóåéò ôùí áðïêôþìåíùí 
èõãáôñéêþí åôáéñåéþí, áðïôéìþíôáé êáôÜ ôçí çìåñïìçíßá ôçò áðüêôçóçò óôéò åýëïãåò áîßåò ôïõò.

â)	Óõããåíåßò	Åôáéñåßåò: Ïé óõããåíåßò åôáéñßåò åßíáé åêåßíåò óôéò ïðïßåò ï ¼ìéëïò áóêåß ïõóéþäç åðéññïÞ, áëëÜ ü÷é Ýëåã÷ï åðß ôçò ïéêïíïìéêÞò 
êáé åðé÷åéñçìáôéêÞò óôñáôçãéêÞò ôùí. Ïõóéþäçò åðéññïÞ, êáôÜ êýñéï ëüãï, ôåêìáßñåôáé üôé õößóôáôáé, üôáí ç åôáéñåßá Ý÷åé ôï äéêáßùìá 
óõììåôï÷Þò óôéò áðïöÜóåéò ôçò ïéêïíïìéêÞò êáé åðé÷åéñçìáôéêÞò ðïëéôéêÞò, ÷ùñßò üìùò íá áóêåßôáé Ýëåã÷ïò åðß ôùí áðïöÜóåùí áõôþí. 
Ïé óõììåôï÷Ýò óå óõããåíåßò åôáéñåßåò óôéò ïðïßåò áóêåßôáé ïõóéþäçò åðéññïÞ áðïôéìþíôáé ìå ôç ìÝèïäï ôçò êáèáñÞò èÝóçò. Óýìöùíá ìå 
ôç ìÝèïäï áõôÞ, ç óõììåôï÷Þ áðåéêïíßæåôáé óôçí áîßá êôÞóçò ôçò, áõîïìåéïýìåíç ìå ôï ðïóïóôü óõììåôï÷Þò ôïõ Ïìßëïõ óôá êÝñäç êáé 
ôéò æçìßåò ôçò óõììåôï÷Þò ìåôÜ ôçí çìåñïìçíßá áðüêôçóçò óçìáíôéêÞò åðéññïÞò ìÝ÷ñé ôçí çìåñïìçíßá ðáýóçò ôçò, êáèþò êáé óå üëåò ôéò 
áíôßóôïé÷åò áõîïìåéþóåéò ôçò êáèáñÞò èÝóçò ôçò óõììåôï÷Þò. ÊÝñäç Þ æçìßåò áðü óõíáëëáãÝò ìå óõããåíåßò åôáéñåßåò áðáëåßöïíôáé êáôÜ 
ôï ìÝñïò ôçò óõììåôï÷Þò ôïõ Ïìßëïõ óå áõôÝò. ÐåñáéôÝñù ç áîßá ôùí óõììåôï÷þí áíáðñïóáñìüæåôáé ìå ôçí ôõ÷üí óùñåõôéêÞ áðïìåßùóç 
ôçò áîßáò ôïõò. ¼ôáí ïé æçìéÝò ðïõ áíáëïãïýí óôïí ¼ìéëï õðåñâáßíïõí ôçí ëïãéóôéêÞ áîßá ìéáò óõììåôï÷Þò, ç ëïãéóôéêÞ áîßá, ìåéþíåôáé 
óôï ìçäÝí, ÷ùñßò ðåñáéôÝñù áíáãíþñéóç æçìéþí, åêôüò áðü ôçí ðåñßðôùóç êáôÜ ôçí ïðïßá ï ¼ìéëïò Ý÷åé äçìéïõñãÞóåé õðï÷ñåþóåéò Þ Ý÷åé 
ðñáãìáôïðïéÞóåé ðëçñùìÝò, ó÷åôéæüìåíåò ìå ôç óõããåíÞ åôáéñåßá. Ìåñßóìáôá ðïõ ëáìâÜíïíôáé áðü áõôÝò ôéò óõììåôï÷Ýò ìåéþíïõí ôçí 
áîßá ôçò óõììåôï÷Þò. 

Óôéò ÁôïìéêÝò ÏéêïíïìéêÝò ÊáôáóôÜóåéò ôçò ìçôñéêÞò Åôáéñåßáò, ïé óõììåôï÷Ýò óå èõãáôñéêÝò êáé óõããåíåßò åðé÷åéñÞóåéò áðïôéìþíôáé óôï 
êüóôïò êôÞóçò áõôþí ìåéïýìåíï ìå ôõ÷üí áðïìåßùóç ôçò áîßáò ôùí óõììåôï÷þí.

2.  Επενδύσεις σε Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία
Οι επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους, η οποία συμπίπτει με το 
κόστος απόκτησής τους. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης και ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν, οι επενδύσεις 
αυτές ταξινομούνται στις εξής κατηγορίες: Ως αποτιμώμενες στην εύλογη αξία με μεταβολές αναγνωριζόμενες στα Αποτελέσματα, 
ως διακρατούμενες μέχρι τη λήξη και ως χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα για πώληση. Οι επενδύσεις οι οποίες 
ταξινομούνται ως αποτιμώμενες στην εύλογη αξία με μεταβολές αναγνωριζόμενες στα Αποτελέσματα αποτιμώνται στην εύλογη 
αξία τους και τα κέρδη ή οι ζημίες από την αποτίμηση τους αναγνωρίζονται στα Αποτελέσματα. Οι διακρατούμενες μέχρι τη λήξη 
επενδύσεις αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου και τα κέρδη ή οι ζημίες αναγνωρίζονται 
στα Αποτελέσματα ως χρηματοοικονομικό έσοδο ή έξοδο αντίστοιχα μέσω της διαδικασίας της αποτίμησης με το πραγματικό επιτόκιο. 
Τα διαθέσιμα για πώληση περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους και τα κέρδη ή οι ζημίες αναγνωρίζονται απευθείας 
στην καθαρή θέση. Για επενδύσεις οι οποίες διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά η εύλογη αξία προσδιορίζεται με παραπομπή στις τιμές 
προσφοράς της αγοράς κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Για επενδύσεις για τις οποίες δεν υπάρχει ενεργός αγορά η εύλογη αξία 
προσδιορίζεται μέσω τεχνικών αποτίμησης.

3.  Εκτιμήσεις της Διοίκησης
Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π., απαιτεί τη διενέργεια εκτιμήσεων και την υιοθέτηση παραδοχών από 
πλευράς Διοίκησης, 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. 

4.  Μετατροπή Ξένων Νομισμάτων
Ο ΟΤΕ τηρεί τα λογιστικά του βιβλία σε Ευρώ. Συναλλαγές που γίνονται σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση την επίσημη 
τιμή του ξένου νομίσματος που ισχύει την ημέρα της συναλλαγής. Κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις 
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σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση την επίσημη τιμή του ξένου νομίσματος που ισχύει την αντίστοιχη ημερομηνία. Τα 
κέρδη ή ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές περιλαμβάνονται στα Αποτελεσμάτα. 

Τα μη νομισματικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και αποτιμώνται στο κόστος κτήσης μετατρέπονται με τις ισοτιμίες της 
ημερομηνίας που αποκτήθηκαν και συνεπώς δεν προκύπτουν συναλλαγματικές διαφορές. 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 αποτελούν μέρος των κερδών ή ζημιών από τη μεταβολή της 
εύλογης αξίας και καταχωρούνται στα Αποτελέσματα ή απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια ανάλογα με το είδος του νομισματικού στοιχείου.

Εκτός των περιπτώσεων συμμετοχών οι οποίες λειτουργούν σε υπερπληθωριστικές οικονομίες όπου οι οικονομικές τους καταστάσεις 
αναμορφώνονται προκειμένου να απεικονίζουν την τρέχουσα αγοραστική δύναμη προτού μετατραπούν στο νόμισμα αναφοράς, το 
επίσημο νόμισμα των δραστηριοτήτων του Ομίλου εκτός Ελλάδος είναι το νόμισμα της χώρας δραστηριότητας. Τα περιουσιακά στοιχεία 
και οι υποχρεώσεις των αλλοδαπών δραστηριοτήτων, περιλαμβανομένης και της υπεραξίας και των προσαρμογών της εύλογης αξίας 
που προκύπτουν κατά την ενοποίηση, μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση την επίσημη τιμή του ξένου νομίσματος που ισχύει κατά την 
ημερομηνία ισολογισμού. Τα έσοδα και έξοδα μετατρέπονται με βάση την μέση τιμή του ξένου νομίσματος κατά τη διάρκεια της χρήσης, 
η οποία προσεγγίζει την συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Οι συνολικά προκύπτουσες 
συναλλαγματικές διαφορές, αναγνωρίζονται σε ξεχωριστή γραμμή στα Ίδια Κεφάλαια και μεταφέρονται στα Αποτελέσματα του Ομίλου 
κατά την πώληση αυτών των επιχειρήσεων.

5.  Υπεραξία
Όλες οι επιχειρηματικές συνενώσεις λογίζονται με βάση τη μέθοδο αγοράς. Για αποκτήσεις που πραγματοποιήθηκαν μεταγενέστερα της 
ημερομηνίας μετάβασης στα Δ.Π.Χ.Π., η υπεραξία είναι η διαφορά μεταξύ τιμής εξαγοράς και εύλογης αξίας των καθαρών περιουσιακών 
στοιχείων των αποκτούμενων εταιρειών. Για αποκτήσεις που πραγματοποιήθηκαν προγενέστερα της ημερομηνίας μετάβασης στα 
Δ.Π.Χ.Π., η υπεραξία καταχωρήθηκε στη λογιστική της αξία, όπως αυτή υπολογίστηκε κατά την ημερομηνία μετάβασης, σύμφωνα με 
τις προηγούμενες λογιστικές πολιτικές (Ε.Γ.Λ.Σ.). Η υπεραξία υπόκειται περιοδικά (τουλάχιστον ετησίως) σε εκτίμηση τυχόν απομείωσής 
της. Η εκτίμηση αυτή πραγματοποιείται με βάση τις διατάξεις του Δ.Λ.Π. 36 «Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων». Έτσι, μετά 
την αρχική καταχώρηση η υπεραξία αποτιμάται στο κόστος κτήσης μείον τις τυχόν σωρευμένες ζημίες απομείωσης της αξίας της. Η 
ζημία απομείωσης υπεραξίας δεν επιτρέπεται να αντιλογιστεί μεταγενέστερα. Η υπεραξία που προκύπτει από αποκτήσεις θυγατρικών 
εταιρειών παρουσιάζεται ως Άυλο Περιουσιακό Στοιχείο. Η αρνητική υπεραξία που προκύπτει από αποκτήσεις θυγατρικών εταιρειών 
καταχωρείται απ’ ευθείας στα Αποτελέσματα. Η υπεραξία που προκύπτει από αποκτήσεις συγγενών επιχειρήσεων περιλαμβάνεται στην 
αξία της επένδυσης. Η υπεραξία που προκύπτει από απόκτηση δικαιωμάτων μειοψηφίας σε εταιρείες στις οποίες ασκείται ήδη έλεγχος 
καταχωρείται απ’ ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια. 

6.  Ενσώματα Πάγια
Τα Ενσώματα Πάγια απεικονίζονται στο ιστορικό κόστος κτήσης, μειωμένα με τις επιχορηγήσεις που λαμβάνονται, αυξημένα με τόκους 
κατασκευαστικής περιόδου και μειωμένα με τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν απομειώσεις της αξίας τους. Τυχόν αναπροσαρμογές 
παγίων βάσει της ισχύουσας Ελληνικής νομοθεσίας αντιλογίζονται. 

Οι επιχορηγήσεις εμφανίζονται ως μειωτικό στοιχείο του κόστους κτήσης των Ενσώματων Παγίων και αναγνωρίζονται στα Αποτελέσματα 
στη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής των παγίων μέσω των μειωμένων αποσβέσεων. 

Το κόστος των ιδιοπαραγόμενων ενσώματων παγίων περιλαμβάνει το κόστος των υλικών, το άμεσο κόστος μισθοδοσίας τα 
αναλογούντα γενικά έξοδα καθώς και το κόστος που σχετίζεται με τις υποχρεώσεις για απόσυρση παγίων στοιχείων στην περίοδο 
που αυτές δημιουργούνται και στο βαθμό που μπορεί να γίνει μια λογική εκτίμηση της εύλογης αξίας τους. Τα σχετικά κόστη της 
απόσυρσης κεφαλαιοποιούνται ως μέρος της αξίας των αποκτούμενων ενσώματων παγίων στοιχείων και αποσβένονται ανάλογα.

Οι επισκευές και συντηρήσεις εξοδοποιούνται με την πραγματοποίησή τους. Το κόστος κτήσης και οι σωρευμένες αποσβέσεις των 
ενσώματων παγίων που πωλούνται ή αποσύρονται, μεταφέρονται από τους αντίστοιχους λογαριασμούς τη στιγμή της πώλησης ή της 
απόσυρσης και οποιοδήποτε κέρδος ή ζημία προκύπτει καταχωρείται στα Αποτελέσματα. 

Δαπάνες που πραγματοποιούνται για αντικατάσταση τμημάτων των ενσώματων παγίων ενσωματώνονται στην αξία του παγίου, εφόσον 
μπορούν να υπολογιστούν με αξιοπιστία και εφόσον αυξάνουν τα μελλοντικά οφέλη που θα αποκομίσει ο Όμιλος. Σε διαφορετική 
περίπτωση καταχωρούνται απ’ ευθείας στα Αποτελέσματα κατά την πραγματοποίησή τους. 

7.  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:

3. ÂÁÓÉÊÅÓ ËÏÃÉÓÔÉÊÅÓ ÐÏËÉÔÉÊÅÓ (συνέχεια)
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Εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή Συντελεστές απόσβεσης

Κτίρια – Εγκαταστάσεις κτιρίων 20-40 έτη 2.5%-5%
Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις:
• Εξοπλισμός τηλεφωνικών κέντρων 8-12 έτη 8-12.5%
• Σταθμοί αναμετάδοσης ραδιοεπικοινωνιών 8 έτη 12.5%
• Συνδέσεις συνδρομητών 10 έτη 10%
• Αστικό και υπεραστικό δίκτυο 8-17 έτη 6-12.5%
• Λοιπά 5-10 έτη 10-20%
Μεταφορικά μέσα 5-8 έτη 12.5-20%
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 3-5 έτη 20%-33%

8.  Παροχές σε Εργαζομένους
α)	Προγράμματα	Kαθορισμένων	Εισφορών:	Οι υποχρεώσεις για εισφορές σε προγράμματα καθορισμένων εισφορών καταχωρούνται 
ως έξοδο στα Αποτελέσματα, κατά το χρόνο πραγματοποίησής τους. Η υποχρέωση εξαντλείται με τη καταβολή της συγκεκριμένης 
εισφοράς, κατά περίπτωση.

β)	 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 που προσεγγίζουν τα 
χρονικά όρια των υποχρεώσεων του Ομίλου. Οι υποχρεώσεις αυτές υπολογίζονται με βάση οικονομικές και αναλογιστικές παραδοχές 
οι οποίες γίνονται από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη μέθοδο της Προβεβλημένης Πιστωτικής Μονάδας (Projected Unit Credit Method). 
Το καθαρό κόστος της χρήσης, το οποίο υπολογίζεται με την άμεση μέθοδο (straight-line basis) περιλαμβάνεται στα Αποτελέσματα 
και αποτελείται από την παρούσα αξία των παροχών που κατέστησαν δουλευμένες κατά τη διάρκεια της χρήσης, τον εκτοκισμό της 
μελλοντικής υποχρέωσης, το κατοχυρωμένο κόστος προϋπηρεσίας και τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες. Το μη κατοχυρωμένο κόστος 
προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται σε σταθερή βάση επί της μέσης υπολειπόμενης περιόδου υπηρεσίας των υπαλλήλων που αναμένεται 
να λάβουν παροχές. Τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες αναγνωρίζονται κατά τη διάρκεια της μέσης υπολειπόμενης περιόδου υπηρεσίας 
των ενεργών υπαλλήλων και περιλαμβάνονται στο καθαρό κόστος της χρήσης αν κατά την έναρξη της χρήσης ξεπερνούν το 10% 
της εκτιμώμενης μελλοντικής υποχρέωσης. 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.

9.  Φόροι
Στους φόρους περιλαμβάνεται ο τρέχων φόρος εισοδήματος και οι αναβαλλόμενοι φόροι. Ο τρέχων φόρος εισοδήματος υπολογίζεται 
επί του φορολογητέου εισοδήματος της χρήσης, βάσει των ισχυουσών φορολογικών διατάξεων και συντελεστών φόρου, κατά την 
ημερομηνία ισολογισμού.

Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος, αφορούν περιπτώσεις προσωρινών διαφορών μεταξύ φορολογικής αναγνώρισης στοιχείων 
ενεργητικού και παθητικού και αναγνώρισης τους για σκοπούς σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και υπολογίζονται βάσει 
φορολογικών συντελεστών που θα ισχύουν κατά τις χρήσεις που αναμένεται να ανακτηθούν τα στοιχεία του ενεργητικού και να 
τακτοποιηθούν οι υποχρεώσεις. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπεστέες προσωρινές διαφορές 
και τις αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες κατά την έκταση που είναι πιθανό ότι θα υπάρξει επαρκές φορολογητέο εισόδημα για να 
καλύψει τις προσωρινές διαφορές. Η αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων ελέγχεται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού 
και μειώνεται κατά την έκταση που δεν αναμένεται να υπάρξει επαρκές φορολογητέο εισόδημα που θα καλύψει την αναβαλλόμενη 
φορολογική απαίτηση. 

Ο φόρος της χρήσης (τρέχων και αναβαλλόμενος) καταχωρείται στα Αποτελέσματα, εκτός του φόρου εκείνου, που αφορά συναλλαγές 
που καταχωρούνται απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια, ο οποίος στην περίπτωση αυτή καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα 
Ίδια Κεφάλαια. 

10. Ταμειακά Διαθέσιμα
Για σκοπούς κατάρτισης της κατάστασης ταμειακών ροών, οι προθεσμιακές καταθέσεις και οι άμεσα ρευστοποιήσιμες και μέχρι τρίμηνης 
διάρκειας επενδύσεις, θεωρούνται ως χρηματικά διαθέσιμα.

11. Έξοδα Διαφήμισης
Τα έξοδα διαφήμισης εξοδοποιούνται με την πραγματοποίησή τους.
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12. Έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης
Τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης εξοδοποιούνται με την πραγματοποίησή τους.

13. Αναγνώριση Εσόδων και Εξόδων
Τα σταθερά έσοδα περιλαμβάνουν κυρίως τα τέλη σύνδεσης, τα μηνιαία πάγια τέλη, τα έσοδα από τηλεπικοινωνιακή κίνηση και από 
χρήση νέων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και πωλήσεις τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:

	 •	 Τέλη	σύνδεσης: Τα τέλη σύνδεσης σταθερής τηλεφωνίας αναγνωρίζονται ως έσοδα κατά τη διάρκεια της εκτιμώμενης ζωής της 
τηλεφωνικής σύνδεσης. Δεν χρεώνονται τέλη σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας. 

	 •	 Μηνιαία	πάγια	τέλη:	Τα έσοδα από μηνιαία πάγια τέλη αναγνωρίζονται στο μήνα στον οποίο παρέχονται οι τηλεπικοινωνιακές 
υπηρεσίες. 

	 •	 Τέλη	 χρήσης	 και	 έσοδα	 από	 νέες	 τηλεπικοινωνιακές	 υπηρεσίες: Τα τηλεπικοινωνιακά τέλη περιλαμβάνουν τέλη βάσει 
τηλεπικοινωνιακής κίνησης που δημιουργείται, του προορισμού του τηλεφωνήματος και της υπηρεσίας που χρησιμοποιείται. Τα 
έσοδα βασίζονται στην τηλεπικοινωνιακή κίνηση, στη χρήση αερόχρονου ή στον όγκο των δεδομένων που μετακινούνται στις νέες 
τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Τα έσοδα από χρήση νέων υπηρεσιών αναγνωρίζονται στην περίοδο κατά την οποία παρέχονται οι 
υπηρεσίες. Τα έσοδα από εξερχόμενες κλήσεις από συνδρομητές του ΟΤΕ σε συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας απεικονίζονται στο 
μικτό ποσό στα Αποτελέσματα αφού ο κίνδυνος από τη μη είσπραξη αυτών παραμένει στον ΟΤΕ. Τα έσοδα από τέλη διασύνδεσης 
για κλήσεις από κινητό προς κινητό αναγνωρίζονται με βάση την εισερχόμενη κίνηση που δημιουργείται από τα δίκτυα των άλλων 
παρόχων κινητής τηλεφωνίας. Τα μη τιμολογηθέντα έσοδα από την ημερομηνία του κύκλου τιμολόγησης μέχρι την ημερομηνία 
κλεισίματος χρήσης εκτιμώνται με βάση την τηλεπικοινωνιακή κίνηση. 

Τα έσοδα από πώληση προπληρωμένων τηλεπικοινωνιακών καρτών αερόχρονου και ο προπληρωμένος αερόχρονος που, μετά από τις 
παρεχόμενες εκπτώσεις, περιλαμβάνεται στα πακέτα προπληρωμένων υπηρεσιών, αναγνωρίζονται με βάση τη χρήση των καρτών. Οι 
εκπτώσεις αυτές αντιπροσωπεύουν τη διαφορά μεταξύ της τιμής χονδρικής πώλησης των προπληρωμένων καρτών και προπληρωμένων 
πακέτων (που περιλαμβάνουν συσκευές και αερόχρονο) στους κύριους αντιπροσώπους του Ομίλου και της λιανικής τιμής πώλησης 
στους τελικούς πελάτες. Ο αχρησιμοποίητος αερόχρονος περιλαμβάνεται στα έσοδα επόμενης χρήσης στον ισολογισμό. Με τη λήξη μιας 
προπληρωμένης κάρτας, ο τυχόν αχρησιμοποίητος αερόχρονος αναγνωρίζεται ως έσοδο.

Οι προμήθειες αερόχρονου και οι προμήθειες απόκτησης συνδρομητών που αποκτώνται από το δίκτυο των κύριων αντιπροσώπων 
εξοδοποιούνται με την πραγματοποίησή τους. Οι προμήθειες που πληρώνονται για κάθε συνδρομητή με συμβόλαιο που αποκτάται μέσω 
των κυρίων αντιπροσώπων καθώς και τα bonus που πληρώνονται στους κύριους αντιπροσώπους για τους συνδρομητές με συμβόλαιο 
που ανανεώνουν τα ετήσια συμβόλαια τους, αναγνωρίζονται ως έξοδο στη διάρκεια του συμβολαίου. Τα bonus για την επίτευξη αμοιβαία 
συμφωνηθέντων στόχων και οι προμήθειες βάσει των εσόδων που τιμολογήθηκαν σε κάθε συνδρομητή που αποκτήθηκε μέσω των 
κύριων αντιπροσώπων εξοδοποιούνται με την πραγματοποίησή τους. 

	 • Πωλήσεις	τηλεπικοινωνιακού	εξοπλισμού: Τα έσοδα από πωλήσεις τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, μετά από τις 
παρεχόμενες εκπτώσεις, αναγνωρίζονται στο σημείο της πώλησης όταν οι σημαντικοί κίνδυνοι και οι ανταμοιβές της ιδιοκτησίας 
των αγαθών περνούν στον αγοραστή.

 •	 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	μερίσματα:	Τα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται τη στιγμή που δημιουργείται το δικαίωμα είσπραξης τους, 
δηλαδή με την έγκριση της διανομής τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

	 •	 Έσοδα	από	τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται όταν ο τόκος καθίσταται δουλευμένος (με βάση τη μέθοδο του 
πραγματικού επιτοκίου).

	 •	 Έσοδα	από	συμβάσεις	έργων: Τα έσοδα από συμβάσεις έργων αναγνωρίζονται με βάση τη μέθοδο της τμηματικής 
αποπεράτωσης (percentage of completion method).

Σε μια σχέση παρόχου (principal) και αντιπροσώπου (agent), τα ποσά που εισπράττονται από τον αντιπρόσωπο για λογαριασμό του 
παρόχου ως αποτέλεσμα της σχέσης αντιπροσωπίας δεν οδηγούν σε αύξηση της καθαρής περιουσίας του αντιπροσώπου και ως εκ 
τούτου δεν συνιστούν έσοδα για τον αντιπρόσωπο. Έσοδο για τον αντιπρόσωπο είναι η προμήθεια που λαμβάνει από τον πάροχο 
ως αποτέλεσμα της σχέσης αντιπροσωπίας. Από την άλλη πλευρά, τα έσοδα του παρόχου αφορούν το μικτό ποσό που περιγράφεται 
παραπάνω και η προμήθεια που πληρώνεται στον αντιπρόσωπο αναγνωρίζεται ως έξοδο. 

3. ÂÁÓÉÊÅÓ ËÏÃÉÓÔÉÊÅÓ ÐÏËÉÔÉÊÅÓ (συνέχεια)
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14. Κέρδη ανά Μετοχή
Τα βασικά και τα απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη με το μέσο σταθμικό αριθμό μετοχών κάθε 
χρήσης.

15. Πληροφόρηση περί Τομέων Δραστηριότητας
Το Δ.Λ.Π. 14 «Αναφορά και Πληροφόρηση περί Τομέων Δραστηριότητας», θέτει κριτήρια για τον προσδιορισμό των διακεκριμένων 
τομέων δραστηριότητας των εταιρειών. Οι τομείς ορίζονται με βάση τη διάρθρωση των εταιρειών του Ομίλου, εφόσον οι υπεύθυνοι για τη 
λήψη οικονομικών αποφάσεων παρακολουθούν τις οικονομικές πληροφορίες ξεχωριστά, όπως παρουσιάζονται από τη μητρική εταιρεία 
και από καθεμία από τις θυγατρικές εταιρείες που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση. Οι τομείς που πρέπει να αναφερθούν ξεχωριστά 
προσδιορίζονται με βάση τα ποσοτικά κριτήρια που θέτει το Πρότυπο. Οι πληροφορίες των λειτουργικών τομέων δραστηριότητας που 
δεν αποτελούν ξεχωριστούς τομείς για αναφορά συγκεντρώνονται και απεικονίζονται σε μια κατηγορία με τίτλο “Λοιπά”. Η απόδοση 
κάθε τομέα δραστηριότητας αξιολογείται με βάση τα λειτουργικά κέρδη και τα καθαρά κέρδη του. 

16. 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.

17. Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις
Οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους. Μεταγενέστερα της αρχικής καταχώρησης 
αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος τους και οι διαφορές μεταξύ του κόστους αυτού και της αξίας είσπραξης ή αποπληρωμής 
καταχωρούνται στα Αποτελέσματα καθ’ όλη τη διάρκεια της απαίτησης ή υποχρέωσης με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. 

18. Έξοδα Αύξησης Κεφαλαίου
Τα έξοδα αύξησης κεφαλαίου, αφαιρουμένης της σχετικής φορολογικής ωφέλειας, συμψηφίζονται με το Αποθεματικό Υπέρ το Άρτιο.

19. Ίδιες Μετοχές
Οι ίδιες μετοχές αφορούν μετοχές του ΟΤΕ οι οποίες έχουν εκδοθεί και μεταγενέστερα έχουν επαναποκτηθεί από την Εταιρεία χωρίς να 
έχουν ακυρωθεί. Οι ίδιες μετοχές δε μειώνουν τον αριθμό των μετοχών που έχουν εκδοθεί αλλά μειώνουν τον αριθμό των μετοχών 
σε κυκλοφορία. Το κόστος της αγοράς των ιδίων μετοχών συμπεριλαμβανομένων των άμεσων δαπανών απόκτησής τους εμφανίζεται 
σε ξεχωριστό λογαριασμό αφαιρετικά της καθαρής θέσης. Σε περίπτωση απόσυρσης των ιδίων μετοχών, το κόστος αγοράς μειώνει το 
Μετοχικό Κεφάλαιο και το Αποθεματικό Υπέρ το Άρτιο και οποιαδήποτε διαφορά χρεώνεται στα Κέρδη εις Νέον. 

20. Μισθώσεις
Μίσθωση η οποία μεταβιβάζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κυριότητα ενός παγίου λογίζεται από 
το μισθωτή ως χρηματοδοτική μίσθωση και λογίζεται ως απόκτηση παγίου και ανάληψη υποχρέωσης, ενώ από τον εκμισθωτή ως 
πώληση και/ή παροχή χρηματοδότησης. Στην περίπτωση αυτή τα καταβαλλόμενα ενοίκια διαχωρίζονται σε χρηματοοικονομικά έξοδα 
(τόκοι) και σε μείωση της αναληφθείσας υποχρέωσης. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα καταχωρούνται απευθείας στα Αποτελέσματα. Οι 
χρηματοδοτικές μισθώσεις εμφανίζονται στο χαμηλότερο ποσό, μεταξύ της εύλογης αξίας τους και της παρούσας αξίας των ελαχίστων 
πληρωμών μισθωμάτων, κατά την έναρξη της μίσθωσης, μειωμένα με τις σωρευμένες αποσβέσεις ή τις ζημίες απομείωσής τους. Aν η 
μίσθωση δε μεταφέρει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κυριότητα ενός παγίου, τότε θεωρείται λειτουργική 
για το μισθωτή και τα ενοίκια καταχωρούνται ως έξοδα με βάση την άμεση μέθοδο στη διάρκεια της μίσθωσης.

21. Σχετιζόμενα Μέρη
Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα με σχετιζόμενα μέρη αναφέρονται ξεχωριστά στις οικονομικές καταστάσεις. Αυτά τα σχετιζόμενα μέρη 
κυρίως αφορούν τους κύριους μετόχους και τα μέλη της διοίκησης μίας επιχείρησης ή/και θυγατρικών της εταιρειών, εταιρείες με κοινό 
ιδιοκτησιακό καθεστώς και/ή διοίκηση με την επιχείρηση και τις ενοποιούμενες θυγατρικές της ή θυγατρικές αυτών των εταιρειών. 

22. Τηλεπικοινωνιακές Άδειες
Οι τηλεπικοινωνιακές άδειες καταχωρούνται στο κόστος κτήσης τους και αποσβένονται μέσα στο χρόνο της παραγωγικής χρησιμότητάς 
τους και σε κάθε περίπτωση μέχρι τη λήξη της νομικής διάρκειάς τους. Περαιτέρω υπόκεινται περιοδικά (τουλάχιστον ετησίως) σε εκτίμηση 
τυχόν απομείωσης της αξίας τους.

23. 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.
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24. Λογαριασμοί Εισπρακτέοι - Πρόβλεψη για Επισφαλείς Απαιτήσεις
Οι λογαριασμοί εισπρακτέοι αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους. 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 τάσεων και 
στατιστικών δεδομένων, και σχηματίζεται πρόβλεψη για απώλειες που είναι πιθανόν να συμβούν και μπορούν να ποσοτικοποιηθούν. Η 
σχηματισθείσα πρόβλεψη αναπροσαρμόζεται με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της εκάστοτε περιόδου. Τυχόν διαγραφές απαιτήσεων 
από εισπρακτέους λογαριασμούς πραγματοποιούνται μέσω της σχηματισθείσας πρόβλεψης. Απαιτήσεις που εκτιμώνται ως ανεπίδεκτες 
είσπράξης διαγράφονται.

25. Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται ξεχωριστά αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσης τους ενώ τα άυλα περιουσιακά στοιχεία 
που αποκτώνται μέσω αγοράς επιχειρήσεων, αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους κατά την ημερομηνία της απόκτησης. Μεταγενέστερα 
αποτιμώνται στο ποσό αυτό μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν σωρευμένες ζημίες απομείωσης της αξίας τους. Η ωφέλιμη 
ζωή των άυλων περιουσιακών στοιχείων μπορεί να είναι περιορισμένη ή απεριόριστη. Το κόστος των άυλων περιουσιακών στοιχείων 
με περιορισμένη ωφέλιμη ζωή αποσβένεται στην περίοδο της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής τους με την σταθερή μέθοδο. Τα άυλα 
περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται, από την ημερομηνία, κατά την οποία είναι διαθέσιμα προς χρήση. Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία 
με απεριόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται άλλα υπόκεινται περιοδικά (τουλάχιστον ετησίως) σε εκτίμηση τυχόν απομείωσής της 
αξίας τους με βάση τις διατάξεις του Δ.Λ.Π. 36 «Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων». Υπολειμματικές αξίες δεν αναγνωρίζονται. 
Η ωφέλιμη ζωή των άυλων περιουσιακών στοιχείων αξιολογείται σε ετήσια βάση και οποιεσδήποτε τυχόν αναμορφώσεις εφαρμόζονται 
μελλοντικά. Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία ελέγχονται για απομείωση τουλάχιστον ετησίως σε εξατομικευμένο επίπεδο ή σε επίπεδο 
μονάδας δημιουργίας χρηματοροών στην οποία ανήκουν. 

26. Κόστος Δανεισμού
Τα κόστη αναδοχής, τα νομικά και τα λοιπά άμεσα κόστη που πραγματοποιούνται σχετικά με την έκδοση μακροπρόθεσμων δανείων 
αναμορφώνουν το ποσό των δανείων και αποσβένονται στα Αποτελέσματα με βάση τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου κατά τη 
διάρκεια του δανείου. Τα κόστη δανεισμού που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της κατασκευαστικής περιόδου παγίων στοιχείων και 
σχετίζονται με τα πάγια αυτά κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των παγίων στοιχείων. Όλα τα υπόλοιπα κόστη δανεισμού καταχωρούνται 
στα Αποτελέσματα με την πραγματοποίησή τους. 

27. Δάνεια
Τα ληφθέντα δάνεια αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία προσαρμόζεται με τα κόστη που αφορούν άμεσα τις 
συναλλαγές αυτές. Μεταγενέστερα, αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρήση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Τα 
κέρδη ή οι ζημίες από τα στοιχεία αυτά αναγνωρίζονται ως χρηματοοικονομικό έσοδο ή έξοδο μέσω της διαδικασίας της απόσβεσης σε 
όλη τη διάρκεια του δανείου με το πραγματικό επιτόκιο.

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

Προβλέψεις για αναδιοργάνωση αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος έχει εγκεκριμένο, λεπτομερές και επίσημο σχέδιο αναδιοργάνωσης και 
η αναδιοργάνωση είτε έχει αρχίσει είτε έχει ανακοινωθεί δημόσια. Μελλοντικά λειτουργικά κόστη δεν περιλαμβάνονται στην πρόβλεψη. 

29. Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων
Οι λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου εξετάζονται για απομείωση όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστικές 
αξίες τους δεν είναι ανακτήσιμες. Στην περίπτωση αυτή προσδιορίζεται το ανακτήσιμο ποσό των περιουσιακών στοιχείων και αν οι 
λογιστικές αξίες υπερβαίνουν το εκτιμώμενο ανακτήσιμο ποσό, αναγνωρίζεται ζημία απομείωσης, η οποία καταχωρείται απ’ ευθείας στα 
Αποτελέσματα. Η ανακτήσιμη αξία των περιουσιακών στοιχείων είναι η μεγαλύτερη μεταξύ εύλογης αξίας μείον τα απαιτούμενα για την 
πώληση κόστη και αξίας χρήσης αυτών. Για την εκτίμηση της αξίας χρήσης, οι εκτιμώμενες μελλοντικές χρηματοροές 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 

3. ÂÁÓÉÊÅÓ ËÏÃÉÓÔÉÊÅÓ ÐÏËÉÔÉÊÅÓ (συνέχεια)
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δεν αποφέρει σημαντικές ανεξάρτητες ταμιακές εισροές, το ανακτήσιμο ποσό καθορίζεται για την μονάδα παραγωγής ταμιακών ροών, 
στην οποία το περιουσιακό στοιχείο ανήκει.

Μετά την αναγνώριση ζημίας απομείωσης ενός περιουσιακού στοιχείου, σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού εξετάζεται αν οι συνθήκες 
που οδήγησαν στην αναγνώρισή της συνεχίζουν να υπάρχουν. Στην περίπτωση αυτή επαναπροσδιορίζεται το ανακτήσιμο ποσό του 
περιουσιακού στοιχείου και η ζημία απομείωσης αντιλογίζεται επαναφέροντας τη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου στο 
ανακτήσιμο ποσό του στην έκταση που αυτό δεν υπερβαίνει τη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου (καθαρή από αποσβέσεις) 
που θα είχε προσδιοριστεί αν δεν είχε καταχωρηθεί η ζημία απομείωσης. 

30. Παροχή σε Συμμετοχικούς Τίτλους και Λοιπά Δικαιώματα
Η εύλογη αξία των προγραμμάτων μετοχικών δικαιωμάτων προαίρεσης, αναγνωρίζεται ως δαπάνη με την ταυτόχρονη αύξηση των Ιδίων 
Κεφαλαίων ενώ η εύλογη αξία των λοιπών δικαιωμάτων, αναγνωρίζεται ως έξοδο με ταυτόχρονη αύξηση των υποχρεώσεων.

Η εύλογη αξία υπολογίζεται κατά την ημερομηνία χορήγησης του δικαιώματος και κατανέμεται στην περίοδο κατά την οποία οι υπάλληλοι 
καθίστανται δικαιούχοι του δικαιώματος χωρίς περιορισμούς.

Η εύλογη αξία των δικαιωμάτων, υπολογίζεται βάσει παραδεγμένων μεθόδων, αφού ληφθούν υπόψη οι όροι και οι συνθήκες (εκτός των 
συνθηκών αγοράς) υπό τις οποίες χορηγήθηκαν τα δικαιώματα.

Σε ότι αφορά τα προγράμματα μετοχικού δικαιώματος, το ποσό της δαπάνης τακτοποιείται, έτσι ώστε να απεικονίζει τον πραγματικό 
αριθμό των καταχωρημένων δικαιωμάτων, εκτός αν η στέρηση του δικαιώματος οφείλεται στο γεγονός ότι οι τιμές των μετοχών δεν 
πέτυχαν το όριο καταχώρησης.

Σε ότι αφορά τα λοιπά δικαιώματα, η υποχρέωση επανυπολογίζεται κατά την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού και κατά την 
ημερομηνία καταβολής, ενώ οι αλλαγές στην εύλογη αξία της υποχρέωσης, αναγνωρίζονται ως χρηματοοικονομικό έξοδο.

31. Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα και Μέσα Αντιστάθμισης Κινδύνου
Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα περιλαμβάνουν συμβόλαια προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος, ανταλλαγής επιτοκίων και 
νομισμάτων και άλλα παράγωγα.

Παράγωγα	για	εμπορικούς	σκοπούς:	Όλα τα παράγωγα που δεν καταχωρούνται ως αντισταθμιζόμενα μέσα θεωρούνται ότι αποκτήθηκαν 
για εμπορικούς σκοπούς. Αρχικά τα παράγωγα καταχωρούνται στον ισολογισμό στην εύλογη αξία τους (η οποία συμπίπτει με το κόστος 
της συναλλαγής) την ημέρα σύναψης του συμβολαίου των παραγώγων. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, η οποία 
λαμβάνεται από τιμές χρηματιστηριακών αγορών ή υπολογίζεται βάσει τεχνικών αποτίμησης, όπως αναλύσεις προεξοφλημένων ταμιακών 
ροών και μοντέλα αποτίμησης δικαιωμάτων προαίρεσης. Τα παράγωγα απεικονίζονται ως περιουσιακά στοιχεία όταν η εκτιμώμενη 
εύλογη αξία τους είναι θετική και ως υποχρεώσεις όταν η εκτιμώμενη εύλογη αξία τους είναι αρνητική. Οι μεταβολές στην εύλογη αξία 
των παραγώγων καταχωρούνται στα Αποτελέσματα. 

Αντιστάθμιση:	Για τους σκοπούς της αντισταθμιστικής λογιστικής, η αντιστάθμιση κινδύνου ταξινομείται είτε ως Αντιστάθμιση Εύλογης 
Αξίας, όταν αντισταθμίζεται ο κίνδυνος μεταβολής της εύλογης αξίας του καταχωρημένου περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρέωσης, 
ή ως Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών, όταν αντισταθμίζεται η διακύμανση στις ταμειακές ροές, η οποία μπορεί να προέρχεται από ένα 
συγκεκριμένο κίνδυνο, άμεσα συσχετιζόμενο με το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση. Για τα παράγωγα που χρησιμοποιούνται 
για αντιστάθμιση κινδύνων εφαρμόζεται αντισταθμιστική λογιστική που περιλαμβάνει περιγραφή του αντισταθμιζόμενου στοιχείου, 
του μέσου αντιστάθμισης, του τύπου της αντιστάθμισης, του αντισταθμιζόμενου κινδύνου και της επιχειρηματικής στρατηγικής για την 
αντιστάθμιση κινδύνων. Επίσης τεκμηριώνει αν η αντιστάθμιση είναι αποτελεσματική κατά την αρχική καταχώρηση και καθ’ όλη τη 
διάρκεια της αντισταθμιστικής σχέσης, δηλαδή αν καλύπτονται οι μεταβολές της εύλογης αξίας που προκύπτουν από τον αντισταθμιζόμενο 
κίνδυνο.

Σε συναλλαγές αντιστάθμισης εύλογης αξίας, που πληρούν τα κριτήρια αντισταθμιστικής λογιστικής, κέρδη ή ζημιές που προέρχονται 
από την αποτίμηση του μέσου αντιστάθμισης στην εύλογη αξία του καταχωρούνται στα Αποτελέσματα. Το αντισταθμιζόμενο περιουσιακό 
στοιχείο αποτιμάται στην εύλογη αξία και τα κέρδη ή οι ζημίες καταχωρούνται στα Αποτελέσματα. 

Σε συναλλαγές αντιστάθμισης ταμειακών ροών, τα κέρδη ή ζημιές που αφορούν το αποτελεσματικό μέρος της αντιστάθμισης και 
προέρχονται από μεταβολές στην εύλογη αξία του παράγωγου χρηματοοικονομικού μέσου καταχωρούνται στα Ίδια Κεφάλαια. Αντίθετα 
τα κέρδη ή ζημιές που αφορούν το μη αποτελεσματικό μέρος της αντιστάθμισης καταχωρούνται απ’ ευθείας στα Αποτελέσματα.
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4. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
ΒΑΣΕΙ Δ.Π.Χ.Π. ΚΑΙ Ε.Γ.Λ.Σ.:

Οι ακόλουθοι πίνακες παρουσιάζουν την επίδραση των εγγραφών μετατροπής επί των Ισολογισμών (Ατομικών και Ενοποιημένων) 
της 31 Δεκεμβρίου 2003 και 2004 και των Καταστάσεων Αποτελεσμάτων (Ατομικών και Ενοποιημένων) της χρήσης που έληξε την 31 
Δεκεμβρίου 2004. Η επίδραση της μετατροπής στα Ίδια Κεφάλαια και στα Αποτελέσματα των ανωτέρω περιόδων αναλύεται περαιτέρω 
στο τέλος της παρούσας Σημείωσης μέσω πινάκων συμφωνίας των μεγεθών αυτών μεταξύ Ε.Γ.Λ.Σ. και Δ.Π.Χ.Π..

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003
Εταιρεία Όμιλος

(Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ)
Υπόλοιπα

Ε.Γ.Λ.Σ.
Επίδραση

μετατροπής
Υπόλοιπα

Δ.Π.Χ.Π.
Υπόλοιπα

Ε.Γ.Λ.Σ.
Επίδραση

μετατροπής
Υπόλοιπα

Δ.Π.Χ.Π.

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη	κυκλοφορούντα	περιουσιακά	στοιχεία:
Ενσώματα πάγια 3.213,7 444,1 3.657,8 6.652,8 338,7 6.991,5
Υπεραξία 13,4 (13,4) - 73,9 (16,4) 57,5
Τηλεπικοινωνιακές άδειες 5,0 - 5,0 400,9 0,3 401,2
Συμμετοχές 1.389,6 468,0 1.857,6 164,7 64,3 229,0
Προκαταβολές σε ασφαλιστικά ταμεία 253,3 (2,0) 251,3 253,3 (2,0) 251,3
Αναβαλλόμενοι φόροι - 48,1 48,1 - 84,6 84,6
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 216,4 (129,7) 86,7 362,8 (190,0) 172,8

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 
περιουσιακών στοιχείων 5.091,4 815,1 5.906,5 7.908,4 279,5 8.187,9

Κυκλοφορούντα	περιουσιακά	στοιχεία:
Αποθέματα 43,0 - 43,0 149,2 (1,1) 148,1
Πελάτες 996,4 117,8 1.114,2 1.288,1 8,7 1.296,8
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.262,6 (1.065,4) 197,2 843,0 (579,3) 263,7
Ταμειακά διαθέσιμα 234,0 - 234,0 601,3 - 601,3

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 2.536,0 (947,6) 1.588,4 2.881,6 (571,7) 2.309,9

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 7.627,4 (132,5) 7.494,9 10.790,0 (292,2) 10.497,8

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια	κεφάλαια	που	αναλογούν		
στους	μετόχους	της	μητρικής:	
Μετοχικό κεφάλαιο 1.204,7 - 1.204,7 1.204,7 - 1.204,7
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο 716,7 (211,1) 505,6 716,7 (211,1) 505,6
Ίδιες μετοχές - (276,6) (276,6) - (276,6) (276,6)
Τακτικό αποθεματικό 256,7 - 256,7 278,6 (21,9) 256,7
Υπόλοιπο κερδών εις νέο 868,7 582,5 1.451,2 1.376,1 500,6 1.876,7

3.046,8 94,8 3.141,6 3.576,1 (9,0) 3.567,1

Δικαιώματα	μειοψηφίας - - - 1.022,5 50,1 1.072,6

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 3.046,8 94,8 3.141,6 4.598,6 41,1 4.639,7

Μακροπρόθεσμες	υποχρεώσεις:
Μακροπρόθεσμα δάνεια 2.590,7 - 2.590,7 3.220,9 (75,5) 3.145,4
Αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου 
από την υπηρεσία 258,4 9,7 268,1 262,0 9,1 271,1
Λογαριασμός Νεότητος 227,7 82,2 309,9 227,7 82,2 309,9
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 126,5 (114,7) 11,8 363,3 (59,4) 303,9

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 3.203,3 (22,8) 3.180,5 4.073,9 (43,6) 4.030,3

Βραχυπρόθεσμες	υποχρεώσεις:
Προμηθευτές 491,2 144,6 635,8 767,0 155,3 922,3
Βραχυπρόθεσμα δάνεια - - - 51,7 - 51,7
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων 12,6 - 12,6 74,8 - 74,8
Φόρος εισοδήματος 145,3 (74,2) 71,1 347,4 (191,7) 155,7
Έσοδα επόμενης χρήσης 36,2 66,7 102,9 85,4 84,2 169,6
Μερίσματα πληρωτέα 180,2 (171,6) 8,6 180,2 (171,6) 8,6
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 511,8 (170,0) 341,8 611,0 (165,9) 445,1

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 1.377,3 (204,5) 1.172,8 2.117,5 (289,7) 1.827,8

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 7.627,4 (132,5) 7.494,9 10.790,0 (292,2) 10.497,8



27ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ	ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	ΤΗΣ	ΕΛΛΑΔΟΣ	ΑΝΩΝΥΜΗ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	(ΟΤΕ)	
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΕΠΙ	ΤΩΝ		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	ΤΗΣ	31	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ	2005 

(Ποσά	σε	εκατομμύρια	Ευρώ,	εκτός	εάν	αναφέρεται	διαφορετικά)

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004

Εταιρεία Όμιλος

(Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ)
Υπόλοιπα 

Ε.Γ.Λ.Σ.
Επίδραση 

μετατροπής
Υπόλοιπα 

Δ.Π.Χ.Π.
Υπόλοιπα 

Ε.Γ.Λ.Σ.
Επίδραση 

μετατροπής
Υπόλοιπα 

Δ.Π.Χ.Π.

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη	κυκλοφορούντα	περιουσιακά	στοιχεία
Ενσώματα πάγια 2.901,7 503,0 3.404,7 6.464,2 445,5 6.909,7
Υπεραξία 13,0 (13,0) - 68,5 2,3 70,8
Τηλεπικοινωνιακές άδειες 4,6 - 4,6 376,6 4,4 381,0
Συμμετοχές 1.645,5 189,0 1.834,5 158,6 62,7 221,3
Προκαταβολές σε ασφαλιστικά ταμεία 217,1 (1,3) 215,8 217,1 (1,3) 215,8
Αναβαλλόμενοι φόροι - 17,7 17,7 - 66,3 66,3
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 170,2 (80,4) 89,8 336,9 (141,6) 195,3

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 
περιουσιακών στοιχείων 4.952,1 615,0 5.567,1 7.621,9 438,3 8.060,2

Κυκλοφορούντα	περιουσιακά	στοιχεία
Αποθέματα 34,6 - 34,6 131,4 1,0 132,4
Πελάτες 817,8 90,5 908,3 1.107,1 (35,4) 1.071,7
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 614,7 (426,2) 188,5 518,5 (249,1) 269,4
Ταμειακά διαθέσιμα 370,0 - 370,0 870,3 - 870,3

Σύνολο	Κυκλοφορούντων	περιουσιακών	στοιχείων 1.837,1 (335,7) 1.501,4 2.627,3 (283,5) 2.343,8

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 6.789,2 279,3 7.068,5 10.249,2 154,8 10.404,0

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια	κεφάλαια	που	αναλογούν	στους	μετόχους	της	
μητρικής	
Μετοχικό κεφάλαιο 1.174,1 - 1.174,1 1.174,1 - 1.174,1
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο 698,5 (211,0) 487,5 698,5 (211,0) 487,5
Ίδιες μετοχές - (15,1) (15,1) - (15,1) (15,1)
Τακτικό αποθεματικό 256,7 - 256,7 286,2 (29,5) 256,7
Υπόλοιπο κερδών εις νέο 498,8 538,8 1.037,6 1.122,3 562,7 1.685,0

2.628,1 312,7 2.940,8 3.281,1 307,1 3.588,2

Δικαιώματα μειοψηφίας - - - 1.008,6 234,6 1.243,2

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 2.628,1 312,7 2.940,8 4.289,7 541,7 4.831,4

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμα δάνεια 2.442,1 4,1 2.446,2 2.822,0 (1,4) 2.820,6
Αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 272,0 6,5 278,5 277,4 7,2 284,6

Λογαριασμός Νεότητος 221,7 80,2 301,9 221,7 80,2 301,9
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 149,0 (105,5) 43,5 497,0 (334,7) 162,3

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 3.084,8 (14,7) 3.070,1 3.818,1 (248,7) 3.569,4

Βραχυπρόθεσμες	υποχρεώσεις
Προμηθευτές 559,3 103,2 662,5 731,9 111,5 843,4
Βραχυπρόθεσμα δάνεια - - - 37,3 - 37,3
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων 13,7 - 13,7 430,6 (110,0) 320,6
Φόρος εισοδήματος - - - 244,4 (144,6) 99,8
Έσοδα επόμενης χρήσης 60,7 17,0 77,7 126,3 29,9 156,2
Μερίσματα πληρωτέα 7,2 - 7,2 7,2 - 7,2
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 435,4 (138,9) 296,5 563,7 (25,0) 538,7

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 1.076,3 (18,7) 1.057,6 2.141,4 (138,2) 2.003,2

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 6.789,2 279,3 7.068,5 10.249,2 154,8 10.404,0



28 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ	ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	ΤΗΣ	ΕΛΛΑΔΟΣ	ΑΝΩΝΥΜΗ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	(ΟΤΕ)	
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΕΠΙ	ΤΩΝ		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	ΤΗΣ	31	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ	2005 
(Ποσά	σε	εκατομμύρια	Ευρώ,	εκτός	εάν	αναφέρεται	διαφορετικά)

4. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
ΒΑΣΕΙ Δ.Π.Χ.Π. ΚΑΙ Ε.Γ.Λ.Σ.: (συνέχεια)

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004

Εταιρεία Όμιλος

(Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ)
Υπόλοιπα

Ε.Γ.Λ.Σ.
Επίδραση

μετατροπής
Υπόλοιπα

Δ.Π.Χ.Π.
Υπόλοιπα

Ε.Γ.Λ.Σ.
Επίδραση

μετατροπής
Υπόλοιπα

Δ.Π.Χ.Π.

Κύκλος Εργασιών: 2.846,7 (100,3) 2.746,4 5.213,0 6,3 5.219,3

Λειτουργικά	έξοδα:
Κόστος πωλήσεων (2.648,4) (3.991,5)
Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας (56,7) (115,7)
Έξοδα Διαθέσεως - (324,9)
Λοιπά έσοδα/(έξοδα) εκμετάλλευσης 3,8 11,4

Σύνολο λειτουργικών εξόδων (2.701,3) (48,0) (2.749,3) (4.420,7) (184,5) (4.605,2)

Λειτουργικά κέρδη 145,4 (148,3) (2,9) 792,3 (178,2) 614,1

Χρηματοοικονομικά και έκτακτα 
& ανόργανα αποτελέσματα (279,1) 290,4 11,3 (373,0) 275,7 (97,3)

Κέρδη προ φόρων (133,7) 142,1 8,4 419,3 97,5 516,8
Φόρος εισοδήματος - (41,9) (41,9) - (222,5) (222,5)

Καθαρά κέρδη/(ζημίες) (133,7) 100,2 (33,5) 419,3 (125,0) 294,3

Κατανεμόμενα σε:
Μετόχους της μητρικής (133,7) 100,2 (33,5) 172,1 (55,0) 117,1
Δικαιώματα μειοψηφίας - - - 247,2 (70,0) 177,2

(133,7) 100,2 (33,5) 419,3 (125,0) 294,3

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  
ΜΕΤΑΞΥ Ε.Γ.Λ.Σ. ΚΑΙ Δ.Π.Χ.Π. (ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

(Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ)

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 
31.12.2003

Αποτέλεσμα 
Χρήσης 2004 

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 
31.12.2004

Υπόλοιπα σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) 3.046,8 (133,7) 2.628,1

Εγγραφές προσαρμογής στα Δ.Π.Χ.Π.
Εμφάνιση μερισμάτων τη χρήση που εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. 171,6 - -
Εμφάνιση των ιδίων μετοχών αφαιρετικά των Ιδίων Κεφαλαίων. (276,6) - (15,1)
Μεταφορά επιχορηγήσεων εκτός Ιδίων Κεφαλαίων (αφαιρετικά των παγίων). (98,3) - (78,7)
Προσαρμογή αποσβέσεων παγίων στοιχείων και επιχορηγήσεων 
με βάση την ωφέλιμη ζωή και αντιλογισμός αναπροσαρμογών. 320,9 55,9 376,8

Κεφαλαιοποίηση τόκων δανείων κατασκευαστικής περιόδου 
και λογισμός αποσβέσεων αυτών. 186,6 (3,3) 183,3

Προβλέψεις παροχών προσωπικού σύμφωνα με το ΔΛΠ 19. (110,0) 53,2 (56,8)
Προσαρμογή εσόδων στις απαιτήσεις των Δ.Π.Χ.Π. (17,0) - (17,0)
Αποτίμηση των συμμετοχών στο κόστος κτήσης μείον απομειώσεις. (98,1) 45,4 (52,7)
Απεικόνιση φόρου εισοδήματος στα Αποτελέσματα 
και αναγνώριση αναβαλλόμενων φόρων. 33,1 (41,9) (5,3)

Αντιλογισμός κεφαλαιοποιηθέντων εξόδων πολυετούς απόσβεσης 
και αντίστοιχων αποσβέσεων. (11,8) (6,8) (18,6)

Λοιπές προσαρμογές. (5,6) (2,3) (3,2)

Σύνολο εγγραφών προσαρμογής στα Δ.Π.Χ.Π. 94,8 100,2 312,7

Υπόλοιπα σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. 3.141,6 (33,5) 2.940,8
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΕΠΙ	ΤΩΝ		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	ΤΗΣ	31	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ	2005 

(Ποσά	σε	εκατομμύρια	Ευρώ,	εκτός	εάν	αναφέρεται	διαφορετικά)

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
ΜΕΤΑΞΥ Ε.Γ.Λ.Σ. ΚΑΙ Δ.Π.Χ.Π. (ΟΜΙΛΟΣ)

(Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ)

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 
31.12.2003

Αποτέλεσμα 
Χρήσης 2004 

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 
31.12.2004

Υπόλοιπα	σύμφωνα	με	το	Ε.Γ.Λ.Σ.	(Ελληνικά	Λογιστικά	Πρότυπα) 4.598,6 419,3 4.289,7

Εγγραφές προσαρμογής στα Δ.Π.Χ.Π.
Εμφάνιση μερισμάτων τη χρήση που εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση 171,6 - -
Εμφάνιση των ιδίων μετοχών αφαιρετικά των Ιδίων Κεφαλαίων (276,6) - (15,1)
Μεταφορά επιχορηγήσεων εκτός Ιδίων Κεφαλαίων (αφαιρετικά των παγίων) (118,3) - (100,6)
Προσαρμογή αποσβέσεων παγίων στοιχείων και επιχορηγήσεων 
με βάση την ωφέλιμη ζωή και αντιλογισμός αναπροσαρμογών 170,9 47,9 72,1

Κεφαλαιοποίηση τόκων δανείων κατασκευαστικής περιόδου 
και λογισμός αποσβέσεων αυτών 198,1 (3,3) 194,8

Προβλέψεις παροχών προσωπικού σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 19 (109,4) 53,2 (56,2)
Προσαρμογή εσόδων στις απαιτήσεις των Δ.Π.Χ.Π. (17,0) - (17,0)
Αποτίμηση των συμμετοχών στο κόστος κτήσης μείον απομειώσεις (46,1) - (8,5)
Επίδραση και συναλλαγματικών διαφορών από ενοποίηση θυγατρικών εξωτερικού 38,3 - 241,8
Απεικόνιση φόρου εισοδήματος στα Αποτελέσματα  
και αναγνώριση αναβαλλόμενων φόρων 39,8 (222,5) 245,7

Αντιλογισμός κεφαλαιοποιηθέντων εξόδων πολυετούς απόσβεσης  
και αντίστοιχων αποσβέσεων (14,0) (7,9) (21,9)

Λοιπές προσαρμογές 3,8 7,6 6,6

Σύνολο εγγραφών προσαρμογής στα Δ.Π.Χ.Π. 41,1 (125,0) 541,7

Υπόλοιπα σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. 4.639,7 294,3 4.831,4
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(Ποσά	σε	εκατομμύρια	Ευρώ,	εκτός	εάν	αναφέρεται	διαφορετικά)

5. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ

Τα Ενσώματα Πάγια αναλύονται ως εξής:

 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κτίρια

Μηχανήματα 
-Τηλεπ/κός 

Εξοπλισμός 
Μεταφ/κά  

Μέσα Έπιπλα
Έργα Υπό 

Κατασκευή
Υλικά 

Επενδύσεων Σύνολο

31/12/2003

Αξία κτήσης 23,7 6.105,8 42,8 164,5 612,4 197,3 7.146,5

Σωρευμένες αποσβέσεις (1,4) (3.321,6) (32,2) (133,5) - - (3.488,7)

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2003 22,3 2.784,2 10,6 31,0 612,4 197,3 3.657,8

1/1/2004

Αναπόσβεστη αξία 1/1/2004 22,3 2.784,2 10,6 31,0 612,4 197,3 3.657,8

Προσθήκες 4,7 454,7 3,7 5,7 335,6 69,6 874,0

Μειώσεις αξίας κτήσης - (32,9) (0,9) - (435,7) (105,6) (575,1)

Μειώσεις σωρ/νων αποσβέσεων - - 0,3 - - - 0,3

Αποσβέσεις χρήσης (1,3) (529,5) (3,0) (18,5) - - (552,3)

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2004 25,7 2.676,5 10,7 18,2 512,3 161,3 3.404,7

31/12/2004

Αξία κτήσης 28,4 6.527,6 45,6 170,2 512,3 161,3 7.445,4

Σωρευμένες αποσβέσεις (2,7) (3.851,1) (34,9) (152,0) - - (4.040,7)

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2004 25,7 2.676,5 10,7 18,2 512,3 161,3 3.404,7

1/1/2005

Αναπόσβεστη αξία 1/1/2005 25,7 2.676,5 10,7 18,2 512,3 161,3 3.404,7

Προσθήκες 0,2 418,8 - 4,8 225,8 64,4 714,0

Μειώσεις αξίας κτήσεως (0,1) (54,2) (7,5) (5,4) (413,1) (111,0) (591,3)

Μειώσεις σωρ/νων αποσβέσεων - 35,5 6,8 4,7 - - 47,0

Αποσβέσεις χρήσης (1,3) (527,4) (3,1) (10,4) - - (542,2)

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2005 24,5 2.549,2 6,9 11,9 325,0 114,7 3.032,2

31/12/2005

Αξία κτήσης 28,5 6.892,2 38,1 169,6 325,0 114,7 7.568,1

Σωρευμένες αποσβέσεις (4,0) (4.343,0) (31,2) (157,7) - - (4.535,9)

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2005 24,5 2.549,2 6,9 11,9 325,0 114,7 3.032,2

Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των ενσώματων παγίων.
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ΟΜΙΛΟΣ

Γήπεδα-
Οικόπεδα Κτίρια

Μηχανήματα 
-Τηλεπ/κός 

Εξοπλισμός
Μεταφ/κά 

Μέσα Έπιπλα
Έργα Υπό 

Κατασκευή
Υλικά 

Επενδύσεων Σύνολο

31/12/2003

Αξία κτήσης 25,7 797,7 9.031,1 51,5 401,8 873,4  203,9 11.385,1

Σωρευμένες αποσβέσεις - (186,2) (3.911,2) (37,2) (259,0) - - (4.393,6)

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2003 25,7 611,5 5.119,9 14,3 142,8 873,4 203,9 6.991,5

1/1/2004

Αναπόσβεστη αξία 1/1/2004 25,7 611,5 5.119,9 14,3 142,8 873,4 203,9 6.991,5

Προσθήκες 0,3 22,4 797,9 7,4 26,4 335,6 92,6 1.282,6

Μειώσεις αξίας κτήσης - (4,4) (134,4) (5,3) (25,7) (512,9) (105,6) (788,3)

Μειώσεις σωρ/νων αποσβέσεων - 1,5 - 4,6 24,7 - - 30,8
Συναλλαγματικές διαφορές  
αξίας κτήσης 0,2 (17,5) 497,4 1,5 (3,0) 5,0 0,2 483,8

Συναλλαγματικές διαφορές σωρ/
νων αποσβέσεων - (2,7) (331,1) (1,4) 18,2 - - (317,0)

Αποσβέσεις χρήσης - (16,5) (693,2) (7,9) (56,1) - - (773,7)

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2004 26,2 594,3 5.256,5 13,2 127,3 701,1  191,1  6.909,7

31/12/2004

Αξία κτήσης 26,2 798,2 10.192,0 55,1 399,5 701,1 191,1 12.363,2

Σωρευμένες αποσβέσεις - (203,9) (4.935,5) (41,9) (272,2) - - (5.453,5)

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2004 26,2 594,3 5.256,5 13,2 127,3 701,1 191,1 6.909,7

1/1/2005

Αναπόσβεστη αξία 1/1/2005 26,2 594,3 5.256,5 13,2 127,3 701,1 191,1 6.909,7

Προσθήκες 0,6 31,8 940,5 3,7 40,9 425,4 73,6 1.516,5

Μειώσεις αξίας κτήσεως - (16,3) (387,3) (11,1) (36,9) (457,4) (120,6) (1.029,6)

Μειώσεις σωρ/νων αποσβέσεων - 27,0 284,1 10,3 34,8 - - 356,2
Συναλλαγματικές διαφορές 
αξίας κτήσης 0,5 41,3 311,2 2,7 11,1 4,7 2,1 373,6

Συναλλαγματικές διαφορές  
σωρ/νων αποσβέσεων - (21,6) (265,0) (2,5) (12,5) - - (301,6)

Αποσβέσεις περιόδου - (46,7) (998,1) (5,9) (34,5) - - (1.085,2)

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2005 27,3 609,8 5.141,9 10,4 130,2 673,8 146,2 6.739,6

31/12/2005

Αξία κτήσης 27,3 855,0 11.056,4 50,4 414,6 673,8 146,2 13.223,7

Σωρευμένες αποσβέσεις - (245,2) (5.914,5) (40,0) (284,4) - - (6.484,1)

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2005 27,3 609,8 5.141,9 10,4 130,2 673,8 146,2 6.739,6
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6. ΥΠΕΡΑΞΙΑ

Η Υπεραξία που εμφανίζεται στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις αναλύεται ως εξής:

31/12/2003 Ποσό

Αξία κτήσης 74,8

Σωρευμένες αποσβέσεις (17,3)

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2003 57,5

2004

Αναπόσβεστη αξία 1/1/2004 57,5

Προσθήκες 9,1

Συναλλαγματικές διαφορές 4,2

Αποσβέσεις χρήσης -

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2004 70,8

Αξία κτήσης 88,1

Σωρευμένες αποσβέσεις (17,3)

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2004 70,8

2005

Αναπόσβεστη αξία 1/1/2005 70,8

Προσθήκες -

Συναλλαγματικές διαφορές 1,6

Αποσβέσεις χρήσης -

Αναπόσβεστη	αξία	31/12/2005 72,4

Αξία κτήσης 89,7

Σωρευμένες αποσβέσεις (17,3)

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2005 72,4

Οι συναλλαγματικές διαφορές που έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια των χρήσεων που παρουσιάζονται, οφείλονται στην αποτίμηση της 
υπεραξίας της AMC με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία, σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού.

Η ανωτέρω υπεραξία έχει επιμεριστεί στις επιχειρηματικές μονάδες στις οποίες αφορά. Η εύλογη αξία αυτών των επιχειρηματικών 
μονάδων κατά την 31 Δεκεμβρίου 2005 υπερβαίνει την αξία στην οποία έχει αποτιμηθεί η υπεραξία κατά την ημερομηνία αυτή και ως εκ 
τούτου δεν υπάρχει θέμα απομείωσης.
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7. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Οι Τηλεπικοινωνιακές Άδειες αναλύονται ως εξής:

2003 Εταιρεία Όμιλος

Αξία κτήσης 6,2 444,0

Σωρευμένες αποσβέσεις (1,2) (42,8)

Αναπόσβεστη αξία 5,0 401,2

2004

Αναπόσβεστη αξία 1/1/2004 5,0 401,2

Προσθήκες, Συναλλαγματικές διαφορές - 5,7

Αποσβέσεις χρήσης (0,4) (25,9)

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2004 4,6 381,0

Αξία κτήσης 6,2 449,7

Σωρευμένες αποσβέσεις (1,6) (68,7)

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2004 4,6 381,0

2005

Αναπόσβεστη αξία 1/1/2005 4,6 381,0

Προσθήκες, Συναλλαγματικές διαφορές - 36,1

Αποσβέσεις χρήσης (0,4) (24,1)

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2005 4,2 393,0

Αξία κτήσης 6,2 485,8

Σωρευμένες αποσβέσεις (2,0) (92,8)

Αναπόσβεστη αξία 31/12/2005 4,2 393,0
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8. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Οι Συμμετοχές αναλύονται ως ακολούθως: 
2005

Εταιρεία
2005

Όμιλος
2004

Εταιρεία
2004

Όμιλος

Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες 1.526,3 - 1.615,0 -
Λοιπές συμμετοχές  157,8  159,3 186,2 188,0
Διαθέσιμα προς πώληση χρεόγραφα - - 33,3 33,3

1.684,1 159,3 1.834,5 221,3

(α) Οι Συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες της Εταιρείας είναι οι ακόλουθες:

Αξία συμμετοχής
Χώρα 
ίδρυσης 2005 2004

• COSMOTE ΕΛΛΑΔΑ 365,6 91,4

• OTE INTERNATIONAL INVESTMENTS LTD ΚΥΠΡΟΣ 497,9 497,9

• ARMENTEL ΑΡΜΕΝΙΑ 55,0 58,9

• OTE MTS HOLDING B.V. ΟΛΛΑΝΔΙΑ - 140,1

• OTE AUSTRIA HOLDING GMBH ΑΥΣΤΡΙΑ 0,1 0,1

• GLOBUL ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - 250,9

• HELLAS-SAT ΚΥΠΡΟΣ 189,5 179,9

• COSMO-ONE ΕΛΛΑΔΑ 3,2 3,2

• OTENET ΕΛΛΑΔΑ 24,7 18,8

• HELLASCOM ΕΛΛΑΔΑ 20,4 8,9

• OTE SAT- MARITEL ΕΛΛΑΔΑ 11,2 11,2

• ΟΤΕ PLUS ΕΛΛΑΔΑ 2,6 2,6

• ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΛΛΑΔΑ 336,3 336,3

• INFOTE ΕΛΛΑΔΑ 12,4 12,4

• OTE-GLOBE ΕΛΛΑΔΑ 0,9 0,9

• OTE ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 0,6 0,6

• OTE ACADEMY ΕΛΛΑΔΑ 5,9 0,9

1.526,3 1.615,0

Στις συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες περιλαμβάνονται και τα ποσά των δανείων που έχει χορηγήσει ο ΟΤΕ στις θυγατρικές του 
εταιρείες και παραμένουν ανοικτά κατά την ημερομηνία ισολογισμού.

Η κίνηση των Συμμετοχών σε θυγατρικές παρατίθεται κατωτέρω:

Εταιρεία

Αξία συμμετοχών κατά την 1 Ιανουαρίου 2004 1.630,4
Συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 31,3
Απόκτηση ποσοστού σε θυγατρική 12,8
Χορηγηθέντα δάνεια / (Αποπληρωμή χορηγηθέντων δανείων) (59,5)

Αξία συμμετοχών κατά την 31 Δεκεμβρίου 2004 1.615,0

Απόκτηση ποσοστού σε θυγατρική 299,2
Πώληση συμμετοχής (366,6)
Μεταφορά δανείων σε απαιτήσεις (22,0)
Χορηγηθέντα δάνεια / (Αποπληρωμή χορηγηθέντων δανείων) 0,7

Αξία συμμετοχών κατά την 31 Δεκεμβρίου 2005 1.526,3
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Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2005, ο ΟΤΕ προέβη στις παρακάτω αποκτήσεις επιπλέον ποσοστών σε θυγατρικές του εταιρείες:

Κατά το α’ εξάμηνο 2005, ο ΟΤΕ αγόρασε μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών 19.400.955 μετοχές της COSMOTE έναντι Ευρώ 274,2, 
αυξάνοντας το ποσοστό συμμετοχής του από 58,77% σε 64,37 %.

Τον Ιούνιο 2005, ο ΟΤΕ εξαγόρασε το μερίδιο των μετόχων μειοψηφίας (48,6%) στη θυγατρική του εταιρεία HELLASCOM, έναντι Ευρώ 
11,5 και πλέον κατέχει το 100% των μετοχών της.

Στο γ’ τρίμηνο 2005 πραγματοποιήθηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην ΟΤΕ ACADEMY (100% θυγατρική εταιρεία του ΟΤΕ) ποσού 
Ευρώ 5,0, οπότε η αξία της συμμετοχής του ΟΤΕ αυξήθηκε ισόποσα.

Στο δ’ τρίμηνο 2005, ο ΟΤΕ εξαγόρασε επιπλέον ποσοστό 4,39% της θυγατρικής του εταιρείας ΟΤΕNET έναντι Ευρώ 5,9 αυξάνοντας το 
ποσοστό συμμετοχής του από 90,20 % σε 94,59%.

Στο β’ εξάμηνο 2005, ο ΟΤΕ εξαγόρασε επιπλέον ποσοστό 12,35% της θυγατρικής του εταιρείας HELLAS-SAT έναντι Ευρώ 2,6 αυξάνοντας 
το ποσοστό συμμετοχής του από 83,34% σε 95,69%.

Οι υπεραξίες που προέκυψαν από τις παραπάνω συναλλαγές, στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις καταχωρήθηκαν απ’ ευθείας 
στα Ίδια Κεφάλαια, αφού αφορούν συναλλαγές απόκτησης δικαιωμάτων μειοψηφίας σε εταιρείες στις οποίες ασκείται ήδη έλεγχος. 

Οι υπεραξίες αυτές αναλύονται ανά εταιρεία ως εξής:

Εταιρεία Ποσό υπεραξίας

COSMOTE 235,6

HELLASCOM (3,3)

ΟΤΕNET 5,3

HELLAS-SAT 1,2

238,8

Την 20 Απριλίου 2005 τα Διοικητικά Συμβούλια του ΟΤΕ και της COSMOTE ενέκριναν την εξαγορά από την COSMOTE των μετοχών των 
θυγατρικών εταιρειών του ΟΤΕ, GLOBUL και COSMOFON μέσω της εξαγοράς των μετοχών της Ολλανδικής εταιρείας συμμετοχών MTS 
HOLDING BV στην οποία ανήκει το 100% των μετοχών της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας COSMOFON. Η εξαγορά εγκρίθηκε από τις 
Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων του ΟΤΕ και της COSMOTE την 16 Ιουνίου 2005.

Το συνολικό τίμημα ανήλθε σε Ευρώ 490 αναλυόμενο σε Ευρώ 400 για τη GLOBUL και Ευρώ 90 για την COSMOFON, ενώ ο ΟΤΕ, 
δεδομένου ότι η αξία κτήσης των συμμετοχών αυτών ανερχόταν σε Ευρώ 366,6, αναγνώρισε κέρδος από την πώληση των συμμετοχών 
ύψους Ευρώ 123,4.

Ως αποτέλεσμα της ανωτέρω συναλλαγής, το ποσοστό συμμετοχής του ΟΤΕ στη GLOBUL και την COSMOFON (μέσω της θυγατρικής του 
COSMOTE) μειώθηκε από 100,00% σε 64,37%.

Εξαιτίας της πώλησης της COSMOFON στην COSMOTE, ποσό δανείου Ευρώ 22,0 που είχε χορηγηθεί στη θυγατρική αυτή και 
περιλαμβανόταν στην αξία της συμμετοχής στον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2004, μεταφέρθηκε στα «Λοιπά Μη Κυκλοφορούντα 
Περιουσιακά Στοιχεία» στον Ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2005 (Βλέπε Σημείωση 9).

Την 27 Μαΐου 2005 υπεγράφη σύμβαση μεταξύ της ROMTELECOM, της COSMOROM και της COSMOTE σχετικά με την απόκτηση από 
την COSMOTE του 70% της COSMOROM. Η εξαγορά αυτή, εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της COSMOTE την 
27 Ιουνίου 2005. Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, διευθετήθηκε και το θέμα των οφειλών της COSMOROM προς τους προμηθευτές της 
με ταυτόχρονη αναστολή της διαδικασίας διαιτησίας. Ως αποτέλεσμα της ανωτέρω διευθέτησης, η COSMOROM διέγραψε υποχρεώσεις 
έναντι προμηθευτών της ύψους Ευρώ 23,8, ποσό το οποίο εμφανίζεται αφαιρετικά των λειτουργικών εξόδων στην ενοποιημένη κατάσταση 
αποτελεσμάτων. 
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8. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ (συνέχεια)

Την 7 Ιουλίου οριστικοποιήθηκε η απόκτηση του 70% της COSMOROM από την COSMOTE, μέσω καταβολής ποσού Ευρώ 120 ως 
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της COSMOROM. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η ROMTELECOM διατηρεί το 30% του 
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, αυξάνοντας έτσι το ποσοστό των δικαιωμάτων του Ομίλου σ’ αυτήν κατά 7,3%. Ως αποτέλεσμα της 
ανωτέρω συναλλαγής, το ποσοστό συμμετοχής του ΟΤΕ στην COSMOROM (μέσω των θυγατρικών του COSMOTE και ROMTELECOM) 
αυξήθηκε από 54,01% σε 61,26%.

Ως αποτέλεσμα της ανωτέρω συμφωνίας για τη μεταβίβαση της COSMOROM στην COSMOTE και της επαναλειτουργίας της εταιρείας 
αυτής με βάση τα νέα δεδομένα που είχαν διαμορφωθεί και στα πλαίσια ενός νέου επιχειρησιακού σχεδίου της COSMOROM υπό την 
ηγεσία της COSMOTE, υπήρχαν ενδείξεις ότι έχουν εκλείψει οι λόγοι που οδήγησαν κατά το παρελθόν σε αναγνώριση ζημιών από 
απομείωση των παγίων στοιχείων της COSMOROM. Στη βάση αυτή, επανεκτιμήθηκε το ανακτήσιμο ποσό των παγίων στοιχείων της 
εταιρείας και ζημίες από απομείωση ύψους Ευρώ 75,7 αντιλογίστηκαν. Το ποσό αυτό του αντιλογισμού εμφανίζεται αφαιρετικά των 
λειτουργικών εξόδων στην ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων. 

(β) Λοιπές Συμμετοχές
Οι Λοιπές Συμμετοχές του ΟΤΕ αναλύονται ως εξής:

Αξία συμμετοχής

2005 2004

TELEKOM SRBIJA 155,1 170,6
Δορυφορικοί οργανισμοί - 12,9
Λοιπές 2,7 2,7

157,8 186,2

Η κίνηση των Λοιπών Συμμετοχών παρατίθεται κατωτέρω:

Εταιρεία Όμιλος

Αξία συμμετοχών κατά την 1 Ιανουαρίου 2004 200,6 202,4
Έσοδα από μερίσματα (2,2) (2,2)
Απομείωση συμμετοχής (2,1) (2,1)
Χορηγηθέντα δάνεια/(Αποπληρωμή χορηγηθέντων δανείων) (10,1) (10,1)

Αξία συμμετοχών κατά την 31 Δεκεμβρίου 2004 186,2 188,0

Πώληση συμμετοχής (12,9) (12,9)
Χορηγηθέντα δάνεια/(Αποπληρωμή χορηγηθέντων δανείων) (15,5) (15,5)
Λοιπές κινήσεις - (0,3)

Αξία συμμετοχών κατά την 31η Δεκεμβρίου 2005 157,8 159,3

TELEKOM	SRBIJA: Τον Ιούνιο 1997, ο ΟΤΕ απέκτησε το 20% της TELEKOM SRBIJA, εταιρείας που ιδρύθηκε στις 23 Μαΐου 1997 με 
εισφορά του τηλεπικοινωνιακού τμήματος της κρατικής επιχείρησης PTT Traffic Serbia με ισχύ από την 1 Ιουνίου 1997. Η απόκτηση του 
ποσοστού αυτού από τον ΟΤΕ είχε κόστος Ευρώ 312,0, και καταχωρήθηκε με βάση τη μέθοδο εξαγοράς (purchase method of account-
ing). Κατά την εξαγορά, προέκυψε υπεραξία ύψους Ευρώ 80,1, η οποία αρχικά αποσβενόταν με την μέθοδο της σταθερής απόσβεσης 
εντός 20ετίας. Ο ΟΤΕ υποτίμησε τη συμμετοχή αυτή κατά Ευρώ 114,9, μέσω της οποίας έγινε διαγραφή της εναπομείνουσας υπεραξίας.

Το Φεβρουάριο 2003, η Telecom Italia, ο άλλος μέτοχος μειοψηφίας με 29% της TELEKOM SRBIJA, αποχώρησε από την εταιρεία, πωλώντας 
το ποσοστό συμμετοχής στο Σερβικό Δημόσιο, το οποίο απέκτησε ποσοστό 80% στην εταιρεία αυτή. Ο ΟΤΕ, τον Μάιο 2003, προσέφυγε 
στη διαιτησία εναντίον της Telecom Italia, της TELEKOM SRBIJA και του Σερβικού Δημοσίου για την προστασία των συμφερόντων του στην 
TELEKOM SRBIJA, απαιτώντας μεταξύ άλλων την είσπραξη οφειλόμενων από την Telecom Italia αμοιβών (management fees) περίπου 
Ευρώ 29 καθώς, και δανείου ύψους Ευρώ 12,5 που είχε δοθεί στην TELEKOM SRBIJA, μαζί με τους δουλευμένους τόκους του δανείου 
και τους τόκους υπερημερίας. Επιπλέον, ο ΟΤΕ, λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι το Σερβικό Δημόσιο κατείχε πλέον το 80% των μετοχών της 
TELEKOM SRBIJA, καθώς και ότι το Διοικητικό Συμβούλιο δεν συνεδρίαζε και σημαντικές αποφάσεις λαμβάνονταν χωρίς τη συμμετοχή 
του, εκτίμησε ότι δεν ασκούσε πλέον σημαντική επιρροή στην εταιρεία και, ως εκ τούτου, από 1 Ιουλίου 2003, αναγνωρίζει τη συμμετοχή 
του στην TELEKOM SRBIJA στο κόστος. 
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Τον Σεπτέμβριο 2004, ο ΟΤΕ, η Telecom Italia, η TELEKOM SRBIJA και το Σερβικό Δημόσιο υπέγραψαν Μνημόνιο Συμφωνίας περί 
προσωρινής διακοπής της προσφυγής στη διαιτησία με την προϋπόθεση ότι:

 • Ο ΟΤΕ έχει προτεραιότητα σε περίπτωση απόσχισης ή πώλησης του κλάδου κινητής τηλεφωνίας από την TELEKOM SRBIJA,

 • η TELEKOM SRBIJA θα αποπληρώσει το δάνειο, το χαρτόσημο δανείου και μέρος των δουλευμένων τόκων,

 • όλα τα μέρη θα αποσύρουν τις εκατέρωθεν απαιτήσεις τους, και 

 • θα υπογραφεί νέα Συμφωνία Μετόχων.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, ο ΟΤΕ διέγραψε στα Αποτελέσματα του 2004 καθαρές απαιτήσεις από την Telecom Italia ύψους Ευρώ 21,3 
περίπου, όπως και δουλευμένους τόκους ύψους Ευρώ 3 περίπου. Το δάνειο, το χαρτόσημο δανείου και το υπόλοιπο των δουλευμένων 
τόκων εισπράχθηκαν στο σύνολό τους από τον ΟΤΕ μέχρι την 31 Μαΐου 2005. Η νέα Συμφωνία Μετόχων υπογράφηκε τον Δεκέμβριο 
2004. Επίσης όπως είχε συμφωνηθεί, επειδή όλοι οι όροι της συμφωνίας τηρήθηκαν, ο ΟΤΕ σταμάτησε την προσφυγή στη Διαιτησία.

Τον Δεκέμβριο 2004 η Γενική Συνέλευση των μετόχων της TELEKOM SRBIJA αποφάσισε τη διανομή μερίσματος από τα κέρδη του 2003 
καθώς και την πληρωμή προμερίσματος από τα αναμενόμενα κέρδη του 2004. Τέλος, την 29 Ιουνίου 2005, η Τακτική Γενική Συνέλευση 
των Μετόχων της TELEKOM SRBIJA αποφάσισε τη διανομή συμπληρωματικού μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2004, καθώς και 
προμέρισμα έναντι των κερδών χρήσης 2005, τα οποία καταβλήθηκαν μέσα στην κλειόμενη χρήση.

Δορυφορικοί	οργανισμοί:	Ο ΟΤΕ συμμετείχε στους διεθνείς δορυφορικούς οργανισμούς Intelsat και Eutelsat. Οι εν λόγω συμμετοχές 
δεν διαπραγματεύονταν σε κεφαλαιαγορές και δεδομένου ότι ο ΟΤΕ δεν ασκούσε ουσιώδη επιρροή επ’ αυτών, αποτιμώνταν στην αξία 
κτήσης. Κατά τη διάρκεια του α’ εξαμήνου 2005, ο ΟΤΕ πούλησε το μερίδιο που κατείχε στους δύο αυτούς διεθνείς δορυφορικούς 
οργανισμούς έναντι Ευρώ 26,6, αναγνωρίζοντας κέρδος από πώληση συμμετοχών ύψους Ευρώ 13,7. 

(γ) Διαθέσιμα προς πώληση χρεόγραφα

Τα Διαθέσιμα προς Πώληση Χρεόγραφα αφορούν σε μετοχές, οι οποίες διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών και αποτιμώνται 
στην εύλογη αξία τους. Επειδή η Διοίκηση έχει αποφασίσει να ρευστοποιήσει τα χρεόγραφα αυτά, περιλαμβάνονται στα Λοιπά 
Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία στον Ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2005.

Τα Έσοδα από Μερίσματα προέρχονται από τις εξής εταιρείες:
Εταιρεία 

2005
Εταιρεία

2004

COSMOTE 297,9 97,3
TELEKOM SRBIJA 14,5 9,0
INFOTE 9,3 8,7
OTE-GLOBE 2,5 -
OTE ΑΚΙΝΗΤΑ 1,1 6,1
ARMENTEL 4,5 -
EUTELSAT 4,9 -
HELLASCOM - 0,4
ΛΟΙΠΕΣ 0,6 0,5

335,3 122,0

Όμιλος Όμιλος
2005 2004

TELEKOM SRBIJA 14,5 9,0
EUTELSAT 4,9 -
ΛΟΙΠΕΣ 1,0 0,5

20,4 9,5
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9. ΛΟΙΠΑ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα Λοιπά μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία αναλύονται ως εξής:
2005

Εταιρεία
2005

Όμιλος
2004

Εταιρεία
2004

Όμιλος

Δάνεια/προκαταβολές στο προσωπικό 19,3 19,5 97,8 98,0
Προεξόφληση δανείων (επιτόκιο 3,8%) (1,2) (1,2) (8,1) (8,1)
Δάνεια στην COSMOFON 45,0 - - -
Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις - 58,3 - 50,5
Έξοδα επομένων χρήσεων (μακροπρόθεσμο μέρος) - 39,8 - 45,7
Λοιπά 0,1 10,2 0,1 9,2

63,2 126,6 89,8 195,3

Τα Δάνεια και Προκαταβολές στο Προσωπικό περιλαμβάνουν κυρίως δάνεια που χορηγούνται σε υπαλλήλους με προϋπηρεσία άνω των 
25 ετών έναντι της αποζημίωσης τους λόγω εξόδου από την υπηρεσία (Βλέπε και Σημείωση 17). Το επιτόκιο εκτοκισμού των ανωτέρω 
δανείων είναι 1,2%, το οποίο είναι και το πραγματικό. 

Τα δάνεια στην COSMOFON αφορούν δύο δάνεια ύψους Ευρώ 22,0 και Ευρώ 23,0 τα οποία έχει χορηγήσει ο ΟΤΕ στην εταιρεία αυτή. 
Όπως αναφέρεται και στη Σημείωση 8 ανωτέρω, μετά την πώληση της COSMOFON στην COSMOTE, το ανοικτό υπόλοιπο των δανείων 
μεταφέρθηκε από το λογαριασμό των συμμετοχών στα Λοιπά μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία.

10. ΠΕΛΑΤΕΣ

Οι Απαιτήσεις από Πελάτες αναλύονται ως εξής:
2005

Εταιρεία
2005

Όμιλος
2004

Εταιρεία
2004

Όμιλος

Συνδρομητές 992,1 1,387,7 1.012,9 1.349,9
Διεθνής επικοινωνία 120,6 168,6 88,3 124,0
Απαιτήσεις από θυγατρικές 87,9 - 153,6 -
Μη τιμολογηθέντα έσοδα 82,9 134,5 69,6 112,7

1.283,5 1.690,8 1.324,4 1.586,6

Μείον
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (504,1) (624,1) (416,1) (514,9)

779,4 1.066,7 908,3 1.071,7

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

Εταιρεία Όμιλος 

Υπόλοιπο 1/1/2004 (349,6) (457,9)
Προσθήκη χρήσης (120,0) (137,6)
Διαγραφές επισφαλών υπολοίπων 53,5 80,6
Συναλλαγματικές διαφορές - -

Υπόλοιπο 31/12/2004 (416,1) (514,9)

Υπόλοιπο 1/1/2005 (416,1) (514,9)

Προσθήκη χρήσης (91,0) (110,4)
Διαγραφές επισφαλών υπολοίπων 3,0 4,0
Συναλλαγματικές διαφορές - (2,8)

Υπόλοιπο 31/12/2005 (504,1) (624,1)
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11. ΛΟΙΠΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα Λοιπά Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία αναλύονται ως εξής:
2005

Εταιρεία
2005

Όμιλος
2004

Εταιρεία
2004

Όμιλος

Διαθέσιμα προς πώληση χρεόγραφα (Βλέπε Σημείωση 8 (γ)) 32,9 32,9 - -
Προκαταβολές σε ασφαλιστικά ταμεία (Βλέπε Σημείωση 17(β)) 35,7 35,7 35,7 35,7
Απαίτηση από το Δημόσιο από προκαταβολή φόρου εισοδήματος  
(Βλέπε Σημείωση 20) 95,2 95,2 91,5 91,5

Απαιτήσεις έναντι πελατών ΟΤΕLeasing (Βλέπε Σημείωση 27 (ii) ) 17,1 17,1 25,4 25,4
Δάνεια / προκαταβολές στο προσωπικό 102,7 102,8 14,5 14,8
Φόρος υπεραξίας από πώληση συμμετοχών 25,8 25,8 - -
ΦΠΑ εισπρακτέος - 19,5 - 6,1
Λοιπές προκαταβολές - 24,2 - 9,0
Έξοδα επομένων χρήσεων 3,7 22,9 2,9 37,9
Λοιπά 8,0 35,0 18,5 49,0

321,1 411,1 188,5 269,4

Στα Δάνεια/Προκαταβολές στο Προσωπικό κατά την 31 Δεκεμβρίου 2005 περιλαμβάνεται ποσό Ευρώ 94,5 που αφορά τα δάνεια που 
έχουν λάβει οι υπάλληλοι που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Εθελουσίας Αποχώρησης έναντι της αποζημίωσης που θα λάβουν κατά τη 
συνταξιοδότησή τους. Επειδή το σύνολο των δανείων αυτών θα εκκαθαριστούν εντός του 2006, περιλαμβάνονται στην κατηγορία των 
Κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων στον Ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2005.

Ο φόρος υπεραξίας από πώληση συμμετοχών αφορά την αυτοτελή φορολόγηση με συντελεστή 5% του τιμήματος πώλησης (Ευρώ 
490,0) της GLOBUL και της COSMOFON στην COSMOTE, καθώς και του τιμήματος πώλησης των διεθνών δορυφορικών οργανισμών 
(Ευρώ 26,6) (Βλέπε Σημείωση 8). 

12. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

Τα Ταμειακά Διαθέσιμα αναλύονται ως εξής:
2005

Εταιρεία
2005

Όμιλος
2004

Εταιρεία
2004

Όμιλος

Ταμείο 1,3 2,7 1,2 1,7
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 843,0 1.509,5 368,8 868,6

844,3 1.512,2 370,0 870,3
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13.  ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2003 ανερχόταν σε Ευρώ 1.204,7 διαιρούμενο σε 504.054.199 μετοχές 
ονομαστικής αξίας Ευρώ 2,39 (δύο Ευρώ και τριάντα εννέα λεπτά) εκάστη, ενώ το αναλογούν αποθεματικό υπέρ το άρτιο ανερχόταν σε 
Ευρώ 505,6. 

Βάσει αποφάσεων Γενικών Συνελεύσεων, ο ΟΤΕ είχε το δικαίωμα να επαναγοράσει ίδιες μετοχές από το Χρηματιστήριο Αθηνών, μέχρι 
ποσοστού 10% του μετοχικού του κεφαλαίου. Την 31 Δεκεμβρίου 2003, ο ΟΤΕ είχε επαναγοράσει 13.903.810 μετοχές (περίπου 2,76% 
το μετοχικού του κεφαλαίου) έναντι Ευρώ 276,6. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 17 Ιουνίου 2004, ακυρώθηκαν 
12.794.900 μετοχές αφού η περίοδος που αυτές θα μπορούσαν να κρατούνται από τον ΟΤΕ είχε παρέλθει. Μετά από την ακύρωση αυτή, 
την 31 Δεκεμβρίου 2004 ο ΟΤΕ κατείχε 1.108.910 ίδιες μετοχές (περίπου 0,23% του μετοχικού του κεφαλαίου) έναντι κόστους κτήσης 
Ευρώ 15,1. 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2004 ανερχόταν σε Ευρώ 1.174,1 διαιρούμενο σε 491.259.299 μετοχές 
ονομαστικής αξίας Ευρώ 2,39 (δύο Ευρώ και τριάντα εννέα λεπτά) εκάστη, ενώ το αναλογούν αποθεματικό υπέρ το άρτιο ανερχόταν σε 
Ευρώ 487,5. 

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 6 Ιουλίου 2005, ακυρώθηκαν επιπλέον 676.420 ίδιες μετοχές που είχαν επαναγοραστεί 
από τον ΟΤΕ, λόγω παρέλευσης της τριετίας κατοχής τους. Μετά την ακύρωση αυτή ο ΟΤΕ κατέχει 432.490 ίδιες μετοχές (περίπου 0,09% 
του μετοχικού του κεφαλαίου) έναντι κόστους κτήσης Ευρώ 5,9.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2005 ανέρχεται σε Ευρώ 1.172,5 διαιρούμενο σε 490.582.879 μετοχές 
ονομαστικής αξίας Ευρώ 2,39 (δύο Ευρώ και τριάντα εννέα λεπτά) εκάστη, ενώ το αναλογούν αποθεματικό υπέρ το άρτιο ανέρχεται σε 
Ευρώ 486,6.

Το Ελληνικό Δημόσιο είναι ο κύριος μέτοχος του ΟΤΕ. Την 2 Αυγούστου 2005, λόγω λήξης ομολογιακού δανείου μετατρέψιμου σε 
μετοχές του ΟΤΕ, επαναγόρασε με εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση 53.679.000 μετοχές. Την 9 Σεπτεμβρίου 2005, πώλησε με τη μέθοδο 
της ιδιωτικής τοποθέτησης 49.058.200 μετοχές. Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2005 το ποσοστό της άμεσης συμμετοχής του ανήρχετο στο 
35,63%, ενώ μέσω της Δ.Ε.Κ.Α. Α.Ε. ανήρχετο στο 38,70%. 

14. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

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 Δεκεμβρίου 2004 και την 31 Δεκεμβρίου 2005, το Αποθεματικό 
αυτό ανερχόταν σε Ευρώ 256,7 και δεν μπορεί να διανεμηθεί στους μετόχους.

15. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία οι εταιρείες υποχρεούνται να διανέμουν στους μετόχους τους μέρισμα 6% τουλάχιστον επί του 
καταβεβλημένου κεφαλαίου τους ή ποσοστό 35% επί των κερδών που προκύπτουν από τα λογιστικά τους βιβλία (δημοσιευμένες 
οικονομικές καταστάσεις) μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος και του τακτικού αποθεματικού εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο 
από το 6% του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Παρά ταύτα, οι εταιρείες δύνανται να μη διανείμουν μέρισμα με τη σύμφωνη γνώμη του 
συνόλου των μετόχων τους. Τα μερίσματα που διανεμήθηκαν το 2004 (από τα κέρδη του 2003) ανήλθαν σε Ευρώ 171,6 ή Ευρώ 0,35 
(τριάντα πέντε λεπτά) μέρισμα ανά μετοχή. Τον Ιούνιο 2005 η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος το 2005. 
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16. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ

Τα Μακροπρόθεσμα Δάνεια αναλύονται ως ακολούθως:

2005 2004

Εταιρεία
(α) Δάνειο Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 67,4 81,1
(β) Ενδοεταιρικό δάνειο από ΟΤΕ PLC 1.899,4 2.378,8

Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων 1.966,8 2.459,9
Βραχυπρόθεσμο μέρος (14,9) (13,7)

Μακροπρόθεσμο μέρος 1.951,9 2.446,2

Όμιλος	
(α) Δάνειο Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 67,4 81,1
(β) Χρηματοδότηση από ομίλους προμηθευτών 33,5 34,2
(γ)  Κοινοπρακτικά δάνεια 500,0 259,5
(δ) Ομολογιακό δάνειο 1.108,9 1.097,5
(ε)  Έκδοση ομολογιών μεσοπρόθεσμης διάρκειας (Global medium term loan) 1.489,1 1.491,7
(στ) Λοιπά τραπεζικά δάνεια 226,7 177,2

Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων 3.425,6 3.141,2
Βραχυπρόθεσμο μέρος (321,3) (320,6)

Μακροπρόθεσμο μέρος 3.104,3 2.820,6

(α) Δάνειο Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
Το μακροπρόθεσμο δάνειο του ΟΤΕ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (¨ΕΤΒ¨) χορηγήθηκε το 1995 σε Eυρώ. Το δάνειο φέρει 
επιτόκιο 8,3% και κατόπιν παράτασης επί της αρχικής συμφωνίας την 30 Ιουνίου 2002, είναι αποπληρωτέο σε ετήσιες δόσεις μέχρι το 
2009. Στη χρήση 2005 ο ΟΤΕ κατέβαλε Ευρώ 13,7 με βάση το πρόγραμμα αποπληρωμής του εν λόγω δανείου. 

(β) Δάνεια από ομίλους προμηθευτών
Η ARMENTEL, έχει λάβει επενδυτική χρηματοδότηση από προμηθευτές της με την μορφή προμήθειας εξοπλισμού και παροχής 
υπηρεσιών. Τα εν λόγω δάνεια τοκίζονται βάσει του διατραπεζικού δείκτη δανεισμού του Λονδίνου (¨LIBOR¨) πλέον περιθωρίων.

(γ) Κοινοπρακτικά δάνεια
(i)	COSMOTE: Στις 12 Νοεμβρίου 2002, η COSMOTE έλαβε κοινοπρακτικό δάνειο συνολικού ύψους έως 420 εκατ. Δολάρια ΗΠΑ, 
τοκιζόμενο βάσει του LIBOR, πλέον ενός περιθωρίου από 0,50% έως 0,70% ετησίως. Η πλήρης αποπληρωμή του δανείου βάσει της 
σύμβασης έπρεπε να πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι τις 12 Νοεμβρίου 2005. Τον Σεπτέμβριο 2005 η COSMOTE προπλήρωσε το 
υπόλοιπο του εν λόγω μακροπρόθεσμου κοινοπρακτικού δανείου.

(ii)	Στις 2 Σεπτεμβρίου 2005, η ΟΤΕ PLC σύναψε ένα κοινοπρακτικό δάνειο από όμιλο τραπεζών ύψους Ευρώ 850 με εγγυητή τον ΟΤΕ, 
διάρκειας 5 ετών με δικαίωμα ανανέωσης για 1+1 έτη υποκείμενης και στη συγκατάθεση των δανειστών. Το δάνειο αυτό αποτελείται κατά 
ένα μέρος ύψους Ευρώ 500 από μακροπρόθεσμη πίστωση με επιτόκιο κυμαινόμενο Euribor + 0,2125% και ένα άλλο μέρος ύψους Ευρώ 
350 από αναπληρούμενη πίστωση με επιτόκιο κυμαινόμενο Euribor + 0,1875%. Τα περιθώρια είναι αναπροσαρμοζόμενα με βάση την 
πιστοληπτική ικανότητα του ΟΤΕ. Την 6 Σεπτεμβρίου 2005, η ΟΤΕ PLC ανέλαβε το ποσό της μακροπρόθεσμης πίστωσης ύψους Ευρώ 500 
ενώ μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2005, δεν είχαν πραγματοποιηθεί αναλήψεις από την αναπληρούμενη πίστωση.
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16. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ (συνέχεια)

(δ) Ομολογιακό δάνειο
Στις 7 Φεβρουαρίου 2000 η ΟΤΕ PLC εξέδωσε ομολογιακό ύψους Ευρώ 1.100 με εγγυητή τον ΟΤΕ για το σύνολο του δανείου και χωρίς 
περιορισμούς. Το επιτόκιο είναι 6,125% και ημερομηνία λήξης 7 Φεβρουαρίου 2007. 

Το Νοέμβριο 2005 η ΟΤΕ PLC ολοκλήρωσε το Πρόγραμμα Ανταλλαγής Ομολογιών, με σκοπό την αναχρηματοδότηση μέρους του 
ομολογιακού δανείου ύψους Ευρώ 1,1 δις, με επιτόκιο 6,125%, λήξης Φεβρουαρίου 2007. Με βάση το Πρόγραμμα Ανταλλαγής 
Ομολογιών, Ευρώ 608,4 υφισταμένων ομολογιών από ομολογιούχους που αποδέχθηκαν τους όρους ανταλλαγής αντηλλάγησαν από 
την OTE PLC και εκδόθηκαν νέες ομολογίες, κάτω από το υφιστάμενο πρόγραμμα έκδοσης ομολογιών μεσοπρόθεσμης διάρκειας (Global 
medium term loan), η αξία των οποίων με βάση τη σχέση ανταλλαγής που ορίσθηκε σε 1,0455 ανήλθε σε Ευρώ 636,0. Περαιτέρω, για 
σκοπούς στρογγυλοποίησης εκδόθηκαν πρόσθετες ομολογίες ύψους Ευρώ 14,0. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω ανταλλαγής, 
το αναχρηματοδοτηθέν μέρος του ομολογιακού δανείου της OTE PLC ανέρχεται σε Ευρώ 650, με επιτόκιο 3,75% ετησίως και λήξη το 
2011.

Την 13 Σεπτεμβρίου 2005 η OTE PLC σύναψε σύμβαση ανταλλαγής επιτοκίων προς αντιστάθμιση του κινδύνου διακύμανσης επιτοκίων 
για ποσό Ευρώ 289 μέχρι την 7 Φεβρουαρίου 2007, σύμφωνα με την οποία θα πληρώνει ετησίως Euribor + 3,7775% και θα εισπράττει 
σταθερό επιτόκιο 6,125%.

(ε) Έκδοση ομολογιών μεσοπρόθεσμης διάρκειας (Global medium term loan)
Στις 7 Νοεμβρίου 2001, η OTE PLC εξέδωσε ένα πρόγραμμα μεσοπρόθεσμης χρηματοδότησης μέσω έκδοσης ομολόγων μέχρι του 
ποσού του Ευρώ 1.500 (το όριο αυξήθηκε σε Ευρώ 2.500 το Νοέμβριο 2004) με εγγυητή τον ΟΤΕ διάρκειας 30 ετών. Μέχρι την 31 
Δεκεμβρίου 2005, είχαν εκδοθεί ομόλογα ύψους Ευρώ 1.500, ως ακολούθως:

(i)		 Ευρώ 1.250 ομόλογα, έκδοσης τον Αύγουστο 2003 και λήξης το 2013.

(ii)	 Ευρώ 250 ομόλογα, έκδοσης τον Νοέμβριο 2003 και λήξης το 2006.

(στ) Λοιπά τραπεζικά δάνεια
Η ROMTELECOM έχει λάβει μακροπρόθεσμα δάνεια σε Ευρώ και Won Κορέας συνολικού ύψους Ευρώ 148,4, κατά την 31 Δεκεμβρίου 
2005 και Ευρώ 175,5 κατά την 31 Δεκεμβρίου 2004, ένα μέρος των οποίων (περίπου το 25%) τοκίζονται με κυμαινόμενο επιτόκιο, ενώ 
τα υπόλοιπα φέρουν σταθερό επιτόκιο μεταξύ 2,5%-6,12%. 

Την 10 Μαΐου 2005 η GLOBUL συνήψε πίστωση συνολικού ύψους Ευρώ 75, με την Austria Bank, τριετούς διάρκειας και με κυμαινόμενο 
επιτόκιο LIBOR + 1,25 %. Την 31 Δεκεμβρίου 2005 είχαν πραγματοποιηθεί αναλήψεις ύψους Ευρώ 75, οι οποίες εν μέρει χρησιμοποιήθηκαν 
για την αποπληρωμή των βραχυπρόθεσμων δανείων της Εταιρείας.

(ζ) Ανανεούμενες πιστώσεις
Την 2 Μαρτίου 2004, η OTE PLC εισήλθε σε συμφωνία ανανεούμενης πίστωσης με κοινοπραξία ύψους Ευρώ 350 με εγγυητή τον ΟΤΕ. Οι 
αναλήψεις αυτής της πίστωσης εξοφλούνται μέσα σε ένα έτος από την ημερομηνία της συμφωνίας. Την 15 Φεβρουαρίου 2005, η OTE PLC 
έλαβε ομόφωνη έγκριση από την κοινοπραξία για την επέκταση της πίστωσης για ένα χρόνο, με ημερομηνία λήξης την 28 Φεβρουαρίου 
2006. Την 8 Σεπτεμβρίου 2005 η ανωτέρω ανανεούμενη πίστωση καταργήθηκε και αναχρηματοδοτήθηκε από την αναπληρούμενη 
πίστωση ύψους Ευρώ 350 που περιγράφεται στο (γ) (ii) ανωτέρω. Ευρώ 350 που περιγράφεται στο (γ) (ii) ανωτέρω. 
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17. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 
 ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

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

Προγράμματα καθορισμένων εισφορών 

(α) Ταμείο Κύριας Ασφάλισης (ΤΑΠ-ΟΤΕ)
Το ΤΑΠ-ΟΤΕ, είναι το ταμείο κύριας ασφάλισης των υπαλλήλων του ΟΤΕ, παρέχοντας σ’ αυτούς σύνταξη και ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη. Οι υπάλληλοι του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) και των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛ.ΤΑ) συμμετέχουν 
επίσης στο ταμείο αυτό. 

Σύμφωνα με τον Ν.2257/1994, Ο ΟΤΕ ήταν υπόχρεος να καλύψει το ετήσιο οργανικό έλλειμμα του ΤΑΠ-ΟΤΕ μέχρι το μέγιστο ποσό 
των Ευρώ 32,3, το οποίο προσαρμόστηκε με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Κατ’ εφαρμογή του Ν.2768/99, στις 8 Δεκεμβρίου 1999, 
συστάθηκε η εταιρεία ΕΔΕΚΤ-ΟΤΕ Α.Ε. («ΕΔΕΚΤ»), με σκοπό τη διαχείριση εισφορών του ΟΤΕ, του Ελληνικού Δημοσίου και του Ταμείου 
Αρωγής, προκειμένου να χρηματοδοτήσει το έλλειμμα του ΤΑΠ-ΟΤΕ. Οι συνεισφορές του Ελληνικού Δημοσίου και του Ταμείου Αρωγής 
στο ταμείο αυτό καθορίστηκαν σε Ευρώ 264,1 και Ευρώ 410,9 αντίστοιχα. Κατ’ εφαρμογή του Ν.2937/2001, η συνεισφορά του ΟΤΕ 
καθορίστηκε στα Ευρώ 352,2, αντιπροσωπεύοντας το ισότιμο της καθαρής παρούσας αξίας των ετήσιων υποχρεώσεων εισφορών του 
ΟΤΕ προς το ΤΑΠ-ΟΤΕ δέκα (10) ετών. Το ποσό αυτό καταβλήθηκε στις 3 Αυγούστου 2001 και αποσβένεται σε διάστημα 10 ετών. 
Σύμφωνα με τον Ν.2843/2000, τυχόν ελλείμματα του ΤΑΠ-ΟΤΕ καλύπτονται από το Ελληνικό Δημόσιο.

Κατ’ εφαρμογή του Ν.3029/2002, ο Κλάδος Σύνταξης του ΤΑΠ-ΟΤΕ, πρόκειται να συγχωνευτεί με το ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ (το βασικό κοινωνικό 
ταμείο ασφάλισης της Ελλάδας) το αργότερο μέχρι την 1 Ιανουαρίου 2008. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του Νόμου, η διάρκεια των 
υποχρεώσεων των εργοδοτών για να καλύψουν το ετήσιο λειτουργικό έλλειμμα των Συνταξιοδοτικών Ταμείων των εργαζομένων, όπως 
καθορίζεται από τον Ν.2084/1992 θα καθορίζεται με Υπουργική Απόφαση. 

(β) Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ταμείο Αρωγής)
(ι)  Το Ταμείο Αρωγής – Κλάδος Εφάπαξ Χορηγίας προσφέρει στα μέλη του ένα εφάπαξ ποσό κατά την συνταξιοδότηση ή τον θάνατο. 

(ιι) Το Ταμείο Αρωγής – Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης προσφέρει στους υπαλλήλους, που ήταν μέλη πριν το 1993, σύνταξη ίση με 20% 
του μισθού μετά από 30 χρόνια υπηρεσίας. Ο Ν.2084/1992 καθόρισε ελάχιστα επίπεδα εισφορών και μέγιστα επίπεδα χορηγούμενων 
συντάξεων μετά από 35 χρόνια υπηρεσίας, για τα νέα μέλη από το 1993 και μετά.

Σύμφωνα με αναλογιστικές μελέτες που πραγματοποιήθηκαν κατά το παρελθόν αλλά και με βάση πρόσφατες εκτιμήσεις, τα ανωτέρω 
ασφαλιστικά ταμεία εμφανίζουν (ή θα εμφανίσουν στο μέλλον) αυξημένα ελλείμματα. Ο ΟΤΕ δεν έχει νομική υποχρέωση κάλυψης 
μελλοντικών ελλειμμάτων των ταμείων αυτών ούτε, σύμφωνα με τη Διοίκηση, προτίθεται να καλύψει τέτοια πιθανά ελλείμματα. Εντούτοις, 
δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να απαιτηθεί από τον ΟΤΕ στο μέλλον (μέσω νομοθετικών ρυθμίσεων) η καταβολή αυξημένων 
εισφορών προς κάλυψη λειτουργικών ελλειμμάτων των ταμείων αυτών. 

Οι Προκαταβολές σε ασφαλιστικά ταμεία αναλύονται ως εξής:

2005 2004

Άτοκες προκαταβολές προς:
ΕΔΕΚΤ 176,1 211,3
Ταμείο Αρωγής 5,3 5,8

181,4 217,1
Αναπόσβεστα ποσά προεξόφλησης βάσει τεκμαρτού επιτοκίου ύψους 3,8% 
για το 2004 και 2005 (0,7) (1,3)

Μακροπρόθεσμο μέρος 180,7 215,8

Άτοκες προκαταβολές προς:
ΕΔΕΚΤ 35,2 35,2
Ταμείο Αρωγής 0,5 0,5

Βραχυπρόθεσμο μέρος (Βλέπε Σημείωση 11) 35,7 35,7

Οι ανωτέρω προκαταβολές προς τα ασφαλιστικά ταμεία παρουσιάζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις στην παρούσα αξία τους, έχοντας 
προεξοφληθεί βάσει επιτοκίων επενδύσεων μηδενικού κινδύνου που επικρατούσαν στην Ελληνική αγορά για περιόδους περίπου 
ίσες με αυτές των αναμενόμενων ταμειακών εισροών. Τα ποσά που προέκυψαν από την αρχική προεξόφληση και η απόσβεση αυτών 
περιλαμβάνονται στους χρεωστικούς και πιστωτικούς τόκους αντίστοιχα, στα Αποτελέσματα.
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17. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 
 ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (συνέχεια)

Προγράμματα καθορισμένων παροχών:

(α) Αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

Σύμφωνα με τον Ελληνικό εργατικό δίκαιο, οι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι αποζημίωσης σε περιπτώσεις απόλυσης ή συνταξιοδότησης 
ποσού που σχετίζεται με τις αποδοχές του εργαζομένου, τη διάρκεια υπηρεσίας και τον τρόπο αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση). 
Οι εργαζόμενοι που παραιτούνται (εκτός από αυτούς με περισσότερα από 15 χρόνια υπηρεσίας) ή απολύονται με αιτία δεν δικαιούνται 
πληρωμή. Η οφειλόμενη αποζημίωση σε περίπτωση συνταξιοδότησης είναι ίση με 40% του ποσού που θα πληρωνόταν σε περίπτωση 
απόλυσης. Στην περίπτωση των εργαζομένων του ΟΤΕ, το μέγιστο ποσό καθορίζεται σε ένα σταθερό ποσό (το οποίο για το 2004 ήταν 
Ευρώ 0,02 και αναπροσαρμόζεται ετήσια με το ποσοστό πληθωρισμού), πλέον 7 μισθούς. Στην πράξη, μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2003, 
οι εργαζόμενοι του ΟΤΕ έλαβαν το μικρότερο ποσό μεταξύ του 100% της μέγιστης υποχρέωσης και των Ευρώ 0,02 πλέον 7 μισθούς. Στις 
29 Μαΐου 2004, ο ΟΤΕ υπέγραψε μια νέα συλλογική σύμβαση εργασίας με τους εργαζόμενους του, η οποία, μεταξύ άλλων αύξησε το 
μέγιστο ποσό των αποζημιώσεων συνταξιοδότησης που πληρώνονται στους εργαζόμενους κατά δύο επιπλέον μισθούς, και τέθηκε σε 
ισχύ από την 2 Ιανουαρίου 2005. Οι εργαζόμενοι με υπηρεσία μεγαλύτερη από 25 χρόνια δικαιούνται τη χορήγηση δανείων έναντι της 
αποζημίωσης που θα λάβουν στην συνταξιοδότηση. 

Η πρόβλεψη για αποζημίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία απεικονίζεται στις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 19 και 
βασίζεται σε ανεξάρτητη αναλογιστική μελέτη. 

Το ποσό της πρόβλεψης για αποζημίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία που έχει επιβαρύνει τα Αποτελέσματα των χρήσεων αναλύεται 
ως εξής:

 2005 2004

Δουλευμένες παροχές χρήσης 19,1 14,7
Εκτοκισμός εκτιμώμενης μελλοντικής υποχρέωσης 18,4 19,0
Απόσβεση κατοχυρωμένου κόστους προϋπηρεσίας 15,1 9,1
Απόσβεση αναλογιστικών ζημιών 2,6 -

55,2 42,8

Η συμφωνία της εκτιμώμενης μελλοντικής υποχρέωσης παροχών και της πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από 
την υπηρεσία που εμφανίζεται στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας είναι η ακόλουθη:

2005 2004

Δουλευμένη πρόβλεψη στην αρχή της χρήσης 278,5 268,1
Δουλευμένες παροχές χρήσης 19,1 14,7
Εκτοκισμός εκτιμώμενης μελλοντικής υποχρέωσης 18,4 19,0
Απόσβεση κατοχυρωμένου κόστους προϋπηρεσίας 15,1 9,1
Απόσβεση αναλογιστικών ζημιών 2,6 -
Καταβολές αποζημιώσεων (47,4) (32,4)
Επιπλέον κόστος πρόβλεψης αποζημίωσης λόγω Προγράμματος Εθελούσιας Αποχώρησης 118,5 -

Δουλευμένη πρόβλεψη στο τέλος της χρήσης 404,8 278,5
Συνολική πρόβλεψη συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα Εθελουσίας Αποχώρησης (242,7) -

162,1 278,5

Οι παραδοχές στις οποίες βασίστηκε η αναλογιστική μελέτη για τον υπολογισμό της πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου 
από την υπηρεσία είναι οι εξής:

2005 2004

Συντελεστής προεξόφλησης 3,7% 3,8%
Εκτιμώμενο ποσοστό αύξησης μισθών 5,5% 4,5%
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(β) Λογαριασμός Νεότητας
Ο Λογαριασμός Νεότητας αφορά σε μια εφάπαξ παροχή που δίνεται στα παιδιά των εργαζομένων του ΟΤΕ, συνήθως όταν φτάσουν την 
ηλικία των 21 ετών. Το ποσό της παροχής δημιουργείται από εισφορές των εργαζομένων, από τόκους επ’ αυτών και από εισφορά του 
ΟΤΕ, η οποία μπορεί να ανέλθει μέχρι ποσού ίσου με περίπου 10 μέσους μηνιαίους μισθούς και εξαρτάται από το χρονικό διάστημα κατά 
το οποίο ο εργαζόμενος εισφέρει σε αυτόν τον Λογαριασμό.

Η πρόβλεψη για τις παροχές του Λογαριασμού Νεότητας βασίζεται σε ανεξάρτητη αναλογιστική μελέτη.

Το ποσό της πρόβλεψης για το Λογαριασμό Νεότητας που έχει επιβαρύνει τα Αποτελέσματα αναλύεται ως εξής:

 2005  2004

Δουλευμένες παροχές χρήσης 20,9 20,1
Εκτοκισμός εκτιμώμενης μελλοντικής υποχρέωσης 10,2 13,3
Απόσβεση αναλογιστικών ζημιών 6,5 4,8

37,6 38,2

Η συμφωνία της εκτιμώμενης μελλοντικής υποχρέωσης παροχών και της υποχρέωσης για παροχές του Λογαριασμού Νεότητας είναι η 
ακόλουθη:

2005 2004

Δουλευμένη πρόβλεψη στην αρχή της χρήσης 229,5 237,1
Δουλευμένες παροχές χρήσης 20,9 20,1
Εκτοκισμός εκτιμώμενης μελλοντικής υποχρέωσης 10,2 13,3
Απόσβεση αναλογιστικών ζημιών 6,5 4,8
Καταβολές αποζημιώσεων (54,7) (45,8)

Δουλευμένη πρόβλεψη στο τέλος της χρήσης 212,4 229,5
Εισφορές εργαζομένων 71,6 72,4

284,0 301,9

Οι παραδοχές στις οποίες βασίστηκε η αναλογιστική μελέτη για τον υπολογισμό της πρόβλεψης για το Λογαριασμό Νεότητας είναι οι εξής:

2005 2004

Συντελεστής προεξόφλησης 3,6% 3,8%
Εκτιμώμενο ποσοστό αύξησης μισθών 4,5% 3,5%

Πρόγραμμα Εθελούσιας Αποχώρησης Προσωπικού ΟΤΕ

Την 25 Μαΐου 2005, η Διοίκηση του ΟΤΕ και η ΟΜΕ-ΟΤΕ (το συνδικαλιστικό όργανο του προσωπικού), υπέγραψαν Συλλογική 
Σύμβαση Εργασίας, με την οποία καθορίζονται τα θέματα προσλήψεων προσωπικού στον ΟΤΕ. Με βάση τη συμφωνία αυτή, όλοι οι 
νεοπροσλαμβανόμενοι στον ΟΤΕ θα καλύπτονται από συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου. Η ισχύς της αρχίζει από την ημερομηνία 
ισχύος του σχετικού νόμου για την εθελούσια έξοδο του προσωπικού του ΟΤΕ.

Με το Άρθρο 74 του Ν.3371/2005 (ΦΕΚ 178/14.7.2005) και με την από 20 Ιουλίου 2005 Ε.Σ.Σ.Ε. μεταξύ ΟΤΕ και ΟΜΕ-ΟΤΕ, καθορίστηκε 
το πλαίσιο του Προγράμματος Εθελούσιας Αποχώρησης μόνιμου προσωπικού του ΟΤΕ. Το Πρόγραμμα Εθελούσιας Αποχώρησης 
απευθύνεται στο μόνιμο προσωπικό του Οργανισμού, που απολύεται αυτοδίκαια και υποχρεωτικά, μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2012 και 
συνταξιοδοτείται μέχρι την ίδια ημερομηνία από το ΤΑΠ-ΟΤΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Στο Προσωπικό αυτό, που επιθυμεί να υπαχθεί στις διατάξεις του παραπάνω Νόμου, αναγνωρίζεται, με απόφαση του ΤΑΠ-ΟΤΕ, τόσος 
πλασματικός χρόνος ασφάλισης, όσος απαιτείται για το σκοπό θεμελίωσης δικαιώματος άμεσης λήψης σύνταξης. Ανάλογη απόφαση 
αναγνώρισης πλασματικού χρόνου ασφάλισης εκδίδεται από το Ταμείο Αρωγής Προσωπικού ΟΤΕ για τους Κλάδους Επικουρικής 
Ασφάλισης & Αρωγής.
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 ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (συνέχεια)

Το μόνιμο προσωπικό, που εμπίπτει στις διατάξεις του παραπάνω Νόμου και επιθυμούσε να υπαχθεί σε αυτές, έπρεπε να υποβάλει 
έγγραφη αίτηση απόλυσης εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του Νόμου, δηλαδή μέχρι και την 14 Οκτωβρίου 
2005. Η ανωτέρω αίτηση δεν ανακαλείται. 

Το εκτιμώμενο συνολικό ποσό που θα καταβληθεί σε εφαρμογή του προγράμματος εθελούσιας εξόδου ανέρχεται σε Ευρώ 1,1 δις. Το 
κόστος αυτό αφορά 4.859 υπαλλήλους, οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις του ανωτέρω Νόμου και υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στο 
Πρόγραμμα.

Το ανωτέρω ποσό περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:
 • Το συνολικό κόστος των εισφορών εργαζομένων και εργοδότη προς το ΤΑΠ-ΟΤΕ από την αναγνώριση του πλασματικού χρόνου 

ασφάλισης.

 • Το ποσό των συντάξεων που θα χορηγήσει πρόωρα το ΤΑΠ-ΟΤΕ.

 • Το συνολικό κόστος των εισφορών εργαζομένων και εργοδότη προς τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Αρωγής 
από την αναγνώριση του πλασματικού χρόνου ασφάλισης.

 • Το ποσό των συντάξεων Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης που θα χορηγήσει πρόωρα το Ταμείο Αρωγής.

 • Το συνολικό κόστος των εισφορών εργαζομένων προς τον Κλάδο Αρωγής του Ταμείου Αρωγής.

 • Το ποσό των πρόσθετων αποζημιώσεων (κίνητρα) που θα καταβληθούν στους δικαιούχους βάσει της από 20 Ιουλίου 2005 
Ε.Σ.Σ.Ε.

 • Το κόστος της αποζημίωσης του προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία.

Λόγω της περιοδικότητας που χαρακτηρίζει το μεγαλύτερο μέρος των καταβολών αυτών (καταβολές μέχρι το 2012), τα ονομαστικά ποσά 
των υποχρεώσεων προεξοφλήθηκαν στην παρούσα αξία τους. Το επιτόκιο προεξόφλησης που χρησιμοποιήθηκε είναι 3%, το οποίο 
προσεγγίζει το επιτόκιο των Κρατικών Ομολόγων διάρκειας ανάλογης με τη διάρκεια ισχύος του Προγράμματος. 

Η σύνθεση του εκτιμώμενου κόστους του Προγράμματος Εθελούσιας Αποχώρησης προσωπικού και η συμφωνία με τις Οικονομικές 
Καταστάσεις παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Κατηγορία υποχρέωσης

Σύνολο εισφορών εργοδότη-εργαζομένων ΤΑΠ-ΟΤΕ & Ταμείου Αρωγής 232,2
Σύνολο συντάξεων ΤΑΠ-ΟΤΕ και Επικουρικής Ασφάλισης Αρωγής 576,4
Σύνολο πρόσθετων αποζημιώσεων (κινήτρων) αποχώρησης βάσει Ε.Σ.Σ.Ε. 55,0
Σύνολο αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 242,7

Συνολικό ονομαστικό κόστος Προγράμματος 1.106,3

Επίδραση προεξόφλησης υποχρέωσης σε παρούσα αξία (67,6)

Προεξοφλημένη παρούσα αξία συνολικής υποχρέωσης 1.038,7

Μείον ήδη σχηματισμένες προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού (124,2)

Κόστος Προγράμματος Εθελουσίας Αποχώρησης 914,5
Κόστος αποχωρησάντων με εθελούσια έξοδο στο α’ εξάμηνο 2005 25,1

Συνολικό κόστος Προγράμματος Εθελουσίας Αποχώρησης χρήσης 2005 939,6

Ανάλογα με τον εκτιμώμενο χρόνο εκκαθάρισης (καταβολής) των υποχρεώσεων αυτών, αυτές αναλύονται ως εξής: 

Βραχυπρόθεσμο μέρος κόστους Προγράμματος Εθελουσίας Αποχώρησης 434,9
Μακροπρόθεσμο μέρος κόστους Προγράμματος Εθελουσίας Αποχώρησης 603,8

Σύνολο υποχρέωσης 1.038,7
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Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3371/2005, στο μέρος του κόστους του Προγράμματος Εθελουσίας Αποχώρησης που σχετίζεται με 
τις εργοδοτικές εισφορές εργοδότη και εργαζομένων και τις συντάξεις που θα χορηγήσει το ΤΑΠ-ΟΤΕ, προβλέπεται συμμετοχή του 
Ελληνικού Δημοσίου μέσω μεταβίβασης στο ΤΑΠ-ΟΤΕ μετοχών αντιστοιχουσών σε ποσοστό 4% του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΤΕ. 
Η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στο κόστος του Προγράμματος υπόκειται στην έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση 
έγκρισης της εν λόγω συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου μέρος του κόστους που επιβάρυνε τα Αποτελέσματα της χρήσης 2005 θα 
αντιλογιστεί.

18. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Οι Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής:
 

2005
Εταιρεία

2005
Όμιλος

2004
Εταιρεία

2004
Όμιλος

Πρόβλεψη για εργοδοτικές εισφορές Προγράμματος Εθελουσίας Αποχώρησης 7,3 7,3 7,5 7,5
Οφειλόμενο μέρος άδειας 3G Cosmote - 14,7 - 30,0
Υποχρεώσεις για αποκατάσταση ενοικιαζόμενων χώρων 4,5 -  4,1
Υποχρέωση κινήτρων αποδοτικότητας αναμεταδοτών δορυφόρου - 6,1
Πρόβλεψη υποχρέωσης δωρεάν μονάδων 36,1 36,1 34,1 34,1
Έσοδα επομένων χρήσεων (μακροπρόθεσμο μέρος) 39,8 45,7
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς προμηθευτές 26,8 - 15,6
Λοιπά 0,2 10,7 1,9 19,2

43,6 139,9 43,5 162,3

19. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ

Τα Βραχυπρόθεσμα Δάνεια έχουν ληφθεί από διάφορες τράπεζες κάτω από συγκεκριμένους όρους χορήγησης και εντός των πιστωτικών 
ορίων που έχει ο Όμιλος. Το μέσο σταθμικό επιτόκιο των βραχυπροθέσμων δανείων για τις χρήσεις που έληξαν την 31 Δεκεμβρίου 2005 
και 2004, ήταν 4,0% και 4,3% περίπου, αντίστοιχα.
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20. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελληνικού φορολογικού νόμου ο συντελεστής φόρου εισοδήματος κατά την 31 Δεκεμβρίου 2004 ήταν 
35%. Βάσει του Ν.3296/2004 μειώθηκε σε 32% για το 2005, 29% για το 2006 και 25% από τη χρήση 2007 και μετέπειτα.

Η Ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερμηνείες από τις φορολογικές αρχές. Οι δηλώσεις φόρου 
εισοδήματος κατατίθενται σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζημιές που δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς παραμένουν 
προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούμενου, στιγμή κατά την 
οποία θα εκκαθαριστούν και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζημιές, στο βαθμό που αναγνωρίζονται από τις 
φορολογικές αρχές, μπορούν χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό κερδών των πέντε επόμενων χρήσεων που ακολουθούν τη χρήση 
που αφορούν. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας οι εταιρείες καταβάλλουν κάθε χρόνο προκαταβολή φόρου 
εισοδήματος υπολογιζόμενη επί του φόρου εισοδήματος της τρέχουσας χρήσης. Κατά την εκκαθάριση του φόρου την επόμενη χρήση, 
τυχόν υπερβάλλον ποσό προκαταβολής επιστρέφεται στην εταιρεία μετά από φορολογικό έλεγχο. Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2005, ποσό 
Ευρώ 95,2 που αντιπροσωπεύει υπερβάλλουσα προκαταβολή φόρου εισοδήματος σε σχέση με το ποσό της φορολογικής υποχρέωσης 
του ΟΤΕ, περιλαμβάνεται ως απαίτηση στα Λοιπά Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία στους Ισολογισμούς της 31 Δεκεμβρίου 2005 
και 2004. Ο ΟΤΕ αναμένει φορολογικό έλεγχο προκειμένου να του επιστραφεί το ανωτέρω ποσό. 

Η Εταιρεία και οι κυριότερες θυγατρικές της δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις ακόλουθες χρήσεις και ως εκ τούτου οι 
φορολογικές τους υποχρεώσεις για τις χρήσεις αυτές δεν έχουν καταστεί οριστικές:

Όνομα εταιρείας Ανέλεγκτες Χρήσεις

• OTE Από 2002
• COSMOTE Από 2004 
• OTE INTERNATIONAL Από 1998
• ROMTELECOM Από 2001 
• AMC Από 2002 
• ARMENTEL Καμία

• COSMOFON Έχει εξαιρεθεί της υποχρέωσης για φορολογία για 
περίοδο 3 ετών από την 1η κερδοφόρα χρήση 

• GLOBUL Από 2005
• COSMOTE ROMANIA Από 2004
• HELLAS SAT Από 2003
• COSMO-ONE Από 2002
• OTENET Από 2004
• HELLASCOM Από 2003
• OTE PLC Από 2000
• OTE SAT-MARITEL Από 2000
• OTE PLUS Από 2005
• ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Από 2001
• INFOTE Από 2001
• OTE GLOBE Από 2002
• OTE INSURANCE Από 2003
• CHA Από 2000
• OTE ACADEMY Από 2000
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Ο φόρος εισοδήματος που έχει επιβαρύνει τα Αποτελέσματα αναλύεται ως ακολούθως:

2005
Εταιρεία

2005
Όμιλος

 2004
Εταιρεία

2004
Όμιλος

Τρέχων φόρος εισοδήματος 5,0 211,7 13,9 216,8
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος (198,0) (191,9) 28,0 5,7

Σύνολο φόρου εισοδήματος (193,0) 19,8 41,9 222,5

Η συμφωνία μεταξύ των ποσών φόρου εισοδήματος όπως απεικονίζονται στα Αποτελέσματα και των ποσών που προκύπτουν από 
την εφαρμογή του ισχύοντος συντελεστή φορολογίας εισοδήματος της Εταιρείας (2005:32%, 2004:35%) επί των αποτελεσμάτων προ 
φόρων, έχει ως ακολούθως:

2005
Εταιρεία

2005
Όμιλος

2004
Εταιρεία

2004
Όμιλος

Κέρδη/(ζημίες) χρήσεως προ φόρων (430,2) 3,3 8,4 516,8
Συντελεστής φόρου Εταιρείας 32% 32% 35% 35%

(137,7) 1,1 2,9 180,9

Αφορολόγητα και κατ’ ειδικό τρόπο φορολογηθέντα έσοδα (131,5) - (35,7) -
Επίδραση διαφοράς φορολογικών συντελεστών 
και φορολογικής νομοθεσίας άλλων χωρών 55,7 1,4 17,6 (8,9)

Δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται φορολογικά 15,5 18,9 46,2 46,2
Λοιπά 5,0 (1,6) 10,9 4,3

Φόρος εισοδήματος (193,0) 19,8 41,9 222,5

Οι Αναβαλλόμενοι Φόροι Εισοδήματος αναλύονται ως ακολούθως:

2005
Εταιρεία

2005
Όμιλος

2004
Εταιρεία

2004
Όμιλος

Παροχές προσωπικού 308,1 308,1 139,8 139,8
Φορολογικές αναπροσαρμογές παγίων - 118,8 - 118,8
Προβλέψεις για νομικές υποθέσεις και λοιπούς κινδύνους 53,9 53,9 50,9 50,9
Μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες - 7,6 - 18,9
Τόκοι κατασκευαστικής περιόδου και διαφορές συντελεστών απόσβεσης 
βάσει ωφέλιμης ζωής (138,7) (229,6) (161,9) (234,5)
Λοιπές περιπτώσεις (1,1) (1,1) (11,1) (27,6)

Σύνολο αναβαλλόμενων φόρων 222,2 257,7 17,7 66,3
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21. ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Οι Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής:

2005
Εταιρεία

2005
Όμιλος

2004
Εταιρεία

2004
Όμιλος

Εργοδοτικές εισφορές 51,5 69,5 53,2 68,9
Αποδοχές προσωπικού 1,2 14,0 17,1 24,2
Λοιποί φόροι-τέλη 27,5 75,3 2,5 49,9
Δουλευμένοι τόκοι 39,3 59,0 87,9 89,6
Πρόβλεψη για εργοδοτικές εισφορές 6,3 6,3 8,3 8,3
Πρόβλεψη για νομικές υποθέσεις και λοιπές υποχρεώσεις 95,6 105,3 47,9 47,9
Προκαταβολές πελατών 38,2 40,4 46,8 56,2
Υποχρέωση από αποτίμηση παραγώγου - - - 90,7
Βραχυπρόθεσμο μέρος υποχρέωσης άδειας 3G COSMOTE - 16,1 - 16,1
Υποχρεώσεις προς θυγατρικές 13,9 - 14,5 -
Λοιπά 18,2 88,3 18,3 86,9

291,7 474,2 296,5 538,7
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22. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο Κύκλος Εργασιών περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες εσόδων:

Εταιρεία
2005

Εταιρεία
2004

Όμιλος
2005

Όμιλος
2004

(i)  Τηλεφωνία εσωτερικού
 • Βασικά μηνιαία τέλη 669,8 631,6 954,2 860,7

 • Τέλη αστικής – υπεραστικής τηλεφωνίας
  - Σταθερό προς σταθερό 511,0 554,9 759,1 798,3
  - Σταθερό προς κινητό 367,4 383,9 515,7 527,5

878,4 938,8 1.274,8 1.325,8

 • Λοιπά  69,1  71,0  83,2  85,2

1.617,3 1.641,4 2.312,2 2.271,7

(ii) Διεθνής Τηλεφωνία
 • Εξερχόμενες κλήσεις 93,4 117,0 150,5 169,0
 • Αποδόσεις από τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς εξωτερικού 89,3 62,5 202,4 169,9
 • Αποδόσεις από εταιρείες κινητής τηλεφωνίας 33,3 37,7 38,1 37,7

216,0 217,2 391,0 376,6

(iii) Κινητή Τηλεφωνία - - 1.752,2 1.555,6

(iv) Λοιπά έσοδα
 Παραδοσιακές Υπηρεσίες:
 • Προπληρωμένες κάρτες 91,2 109,2 126,6 148,8
 • Τηλεφωνικοί κατάλογοι - 3,2 56,0 54,1
 • Ραδιοεπικοινωνίες 6,8 3,1 24,1 18,9
 • Audiotex 20,4 72,2 26,0 75,3
 • Τηλεγραφία και Τηλετυπία 3,1 5,8 3,6 6,5

121,5 193,5 236,3 303,6

 Νέες Υπηρεσίες:
 • Εκμίσθωση κυκλωμάτων και επικοινωνίες Data 219,5 151,3 211,4 151,2
 • ISDN 132,6 114,3 141,4 121,2
 • Πωλήσεις τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού 60,3 76,5 112,2 119,2
 • Internet 26,6 10,4 81,0 61,1
 • ATM 30,2 26,0 23,1 26,0

469,2 378,5 569,1 478,7

 Λοιπά έσοδα:
 • Παροχή υπηρεσιών 171,8 207,9 72,3 84,2
 • Τέλη διασύνδεσης 103,9 91,2 101,7 93,9
 • Λοιπά 7,3 16,7 40,3 55,0

283,0 315,8 214,3 233,1

Σύνολο λοιπών εσόδων 873,7 887,8 1.019,7 1.015,4

Σύνολο Κύκλου Εργασιών 2.707,0 2.746,4 5.475,1 5.219,3
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23. ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

Τα Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα αναλύονται ως εξής:

Εταιρεία
2005

Εταιρεία
2004

Όμιλος
2005

Όμιλος
2004

Αμοιβές τρίτων 122,0 133,1 155,9 152,5
Κόστος τηλεπικοινωνιακών υλικών, επισκευών και συντηρήσεων 107,4 126,2 205,7 245,5
Έξοδα προβολής και διαφήμισης 38,4 38,9 133,3 141,8
Κόστος τηλεφωνικών συσκευών και εμπορευμάτων 99,4 109,1 149,7 143,4
Παροχές τρίτων 94,0 77,6 142,8 119,3
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 91,0 120,0 110,4 137,6
Λοιπές προβλέψεις 47,8 35,0 37,8 35,3
Έξοδα ταξιδιών 7,2 9,6 17,0 15,4
Κόστος προπληρωμένων καρτών 8,0 8,4 31,1 39,4
Προμήθειες σε εμπορικούς αντιπροσώπους - - 166,9 137,2
Αμοιβές παροχέων Audiοtex 14,6 51,4 21,7 60,6
Ενοίκια 59,3 57,3 77,9 57,1
Διάφοροι φόροι, εκτός φόρου εισοδήματος 11,0 11,2 30,1 41,9
Μεταφορικά 5,0 5,5 7,0 7,0
Λοιπά 16,5 40,3 48,6 103,6

721,6 823,6 1.335,9 1.437,6
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24. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ

Η ακόλουθη πληροφόρηση αναφέρεται στους Τομείς που πρέπει να αναφέρονται ξεχωριστά στις Οικονομικές Καταστάσεις και 
επισκοπούνται από τους υπεύθυνους της Εταιρείας για τη λήψη οικονομικών αποφάσεων.

Οι Τομείς Δραστηριότητας έχουν οριστεί με βάση τη νομική διάρθρωση του Ομίλου, εφόσον οι υπεύθυνοι για τη λήψη οικονομικών 
αποφάσεων παρακολουθούν τις οικονομικές πληροφορίες ξεχωριστά, όπως παρουσιάζονται από την Εταιρεία και από καθεμία από τις 
θυγατρικές της εταιρείες που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση.

Χρησιμοποιώντας τα ποσοτικά κριτήρια, ο ΟΤΕ, η COSMOTE και η ROMTELECOM ορίστηκαν ως Τομείς Δραστηριότητας που πρέπει να 
αναφέρονται ξεχωριστά στις Οικονομικές Καταστάσεις. Οι πληροφορίες των λειτουργικών Τομέων Δραστηριότητας που δεν αποτελούν 
ξεχωριστούς τομείς για αναφορά έχουν συγκεντρωθεί και απεικονιστεί στην κατηγορία “Λοιπά”. 

Οι λογιστικές πολιτικές των Τομέων Δραστηριότητας είναι οι ίδιες με εκείνες που ακολουθούνται κατά τη σύνταξη των Οικονομικών 
Καταστάσεων. Η Διοίκηση αξιολογεί την επίδοση των Τομέων Δραστηριότητας, βασιζόμενη στα λειτουργικά κέρδη και στα καθαρά 
κέρδη. 

Οι πληροφορίες αναφορικά με τους Τομείς Δραστηριότητας και η συμφωνία με τα ενοποιημένα στοιχεία του Ομίλου έχουν ως εξής:

Χρήση 2005 OTE COSMOTE ROMTELECOM ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΜΙΛΟΣ

Έσοδα από
εξωτερικούς πελάτες 2.509,5 1.618,7 921,1 425,8 5.475,1 - 5.475,1

Έσοδα μεταξύ τομέων
Δραστηριότητας 197,5 178,9 8,6 141,1 526,1 (526,1) -

Πιστωτικοί τόκοι 39,4 7,6 1,9 160,7 209,6 (155,7) 53,9
Χρεωστικοί τόκοι (130,1) (24,8) (14,7) (149,3) (318,9) 155,7 (163,2)
Αποσβέσεις (542,6) (229,2) (238,0) (100,8) (1.110,6) 3,2 (1.107,4)
Έσοδα συμμετοχών 20,0 - - 0,4 20,4 - 20,4
Φόρος εισοδήματος 193,0 (164,6) (0,7) (47,5) (19,8) - (19,8)
Λειτουργικά κέρδη (822,4) 525,3 203,0 118,5 24,4 (0,4) 24,0
Καθαρά κέρδη (237,2) 339,9 214,8 81,5 399,0 (615,8) (216,8)
Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες 157,8 0,9 - 0,6 159,3 - 159,3
Περιουσιακά στοιχεία 7.161,1 2.549,2 2.464,4 4.820,1 16.994,8 (5.945,2) 11.049,6
Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά 
στοιχεία 209,5 259,3 92,0 119,4 680,2 - 680,2

Χρήση 2004 OTE COSMOTE ROMTELECOM ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΜΙΛΟΣ

Έσοδα από
εξωτερικούς πελάτες 2.554,7 1.387,9 864,2 412,5 5.219,3 - 5.219,3

Έσοδα μεταξύ τομέων
δραστηριότητας 191,7 199,9 7,7 82,5 481,8 (481,8) -

Πιστωτικοί τόκοι 49,1 5,2 10,4 146,5 211,2 (167,6) 43,6
Χρεωστικοί τόκοι (127,8) (11,3) (19,8) (174,0) (332,9) 167,6 (165,3)
Αποσβέσεις (552,7) (188,0) (218,9) 112,0 1.071,6 4,0 (1.067,6)
Έσοδα συμμετοχών 9,5 - - - 9,5 - 9,5
Φόρος εισοδήματος (41,9) (167,2) 10,6 (24,0) (222,5) - (222,5)
Λειτουργικά κέρδη (2,9) 487,0 80,8 57,0 621,9 (7,8) 614,1
Καθαρά κέρδη (33,5) 309,1 118,7 108,2 502,5 (208,2) 294,3

Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες 219,5 1,7 - 0,1 221,3 - 221,3

Περιουσιακά στοιχεία 7.068,5 1.679,0 2.409,9 4.065,4 15.222,8 (4.818,8) 10.404,0
Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά 
στοιχεία 344,4 227,5 146,0 125,7 843,6 - 843,6
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25. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Τα έσοδα και έξοδα του ΟΤΕ με τις ενοποιούμενες θυγατρικές του εταιρείες αναλύονται ως εξής:

2005
Έσοδα ΟΤΕ

2005
Έξοδα ΟΤΕ

2004
Έσοδα ΟΤΕ

2004
Έξοδα ΟΤΕ

COSMOTE 566,6 174,1 236,3 199,4
OTE INTERNATIONAL INVESTMENTS LTD 2,1 7,0 13,4 12,9
ROMTELECOM 0,3 1,5 0,6 3,8
ARMENTEL 5,3 0,2 0,8 0,2
COSMOFON - - 2,0 -
HELLAS-SAT 8,5 2,0 7,2 0,2
COSMO-ONE - 1,3 - 1,0
OTENET 25,1 11,8 20,6 12,8
HELLASCOM 0,2 4,7 0,7 13,1
OTE SAT – MARITEL 1,2 2,3 1,4 2,8
ΟΤΕ PLUS 0,4 12,6 0,3 10,7
ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 9,1 52,3 12,2 50,0
INFOTE 20,1 1,4 22,1 7,6
OTE GLOBE 62,6 76,2 38,9 48,3
OTE ACADEMY 0,1 1,2 - -
OTE PLC - 135,6 3,8 134,3

701,6 484,2 360,3 497,1

Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις του ΟΤΕ με τις ενοποιούμενες θυγατρικές του εταιρείες αναλύονται ως εξής:

31/12/2005 31/12/2004

Απαίτηση 
ΟΤΕ

Υποχρέωση  
ΟΤΕ

Απαίτηση 
ΟΤΕ

Υποχρέωση  
ΟΤΕ

COSMOTE 35,9 45,1 24,4 42,8
OTE INTERNATIONAL INVESTMENTS LTD 6,0 7,4 15,7 12,3
ROMTELECOM 0,3 1,4 0,4 2,3
ARMENTEL 6,0 - 10,1 0,1
COSMOFON - - 22,5 -
HELLAS-SAT 147,2 0,4 138,4 0,1
COSMO-ONE - 0,5 - -
OTENET 7,2 7,3 9,4 3,6
HELLASCOM 1,3 1,4 1,3 5,8
OTE SAT – MARITEL 0,8 1,2 10,3 4,1
ΟΤΕ PLUS 4,7 5,6 1,9 3,4
ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 8,7 104,1 6,7 80,3
INFOTE 5,4 24,4 13,7 34,7
OTE GLOBE 23,9 27,6 79,1 67,7
OTE ACADEMY 0,3 1,5
OTE PLC - 1.962,8 - 2.459,8

247,7 2.190,7 333,9 2.717,0
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Οι κυριότερες συναλλαγές μεταξύ εταιρειών του Ομίλου έχουν ως ακολούθως:

α. ΟΤΕ GLOBE
i.	 Η ΟΤΕ GLOBE τιμολογεί τον ΟΤΕ για προμήθειες που αφορούν τις συμφωνίες και τη διαχείριση της διεθνούς τηλεφωνίας του. 

ii.	 Η ΟΤΕ GLOBE πραγματοποιεί έσοδα για λογαριασμό του ΟΤΕ από VOIP τα οποία και αποδίδει. Ο ΟΤΕ εκδίδει τιμολόγιο γι’αυτό.
Επιπρόσθετα, τα άμεσα έξοδα VOIP αποδίδονται αυτούσια στον ΟΤΕ με την έκδοση τιμολογίου από την ΟΤΕ GLOBE.

iii.	 Η ΟΤΕ GLOBE τιμολογεί τον ΟΤΕ για προμήθειες που αφορούν το (ii) ανωτέρω. 

iv.	 Η ΟΤΕ GLOBE μισθώνει γραμμές σε διεθνείς παρόχους «χονδρικής πώλησης» για λογαριασμό του ΟΤΕ. Οι γραμμές 
υπεκμισθώνονται από τον ΟΤΕ. Όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμες γραμμές από τον ΟΤΕ, η ΟΤΕ GLOBE τις μισθώνει από το εξωτερικό. 

Το συνολικό έσοδο από μισθωμένες γραμμές που πραγματοποιεί η ΟΤΕ GLOBE για λογαριασμό του ΟΤΕ μεταφέρεται στον ΟΤΕ και ο 
ΟΤΕ εκδίδει τιμολόγιο γι’ αυτό. Επιπρόσθετα, όλα τα λειτουργικά έξοδα της ΟΤΕ GLOBE (εκτός από τα κόστη που αφορούν συγκεκριμένες 
υπηρεσίες και τιμολογούνται ξεχωριστά), τιμολογούνται στον ΟΤΕ. 

β. INFOTE
i.	 Η INFOTE τιμολογεί τον ΟΤΕ για την παραγωγή ονομαστικών καταλόγων.

ii.	 Η INFOTE πραγματοποιεί έσοδα από προβολές επαγγελματιών στους επαγγελματικούς και άλλους καταλόγους που εκδίδει. Αυτά 
τα έσοδα τιμολογούνται σ’ αυτούς από τον ΟΤΕ μέσω των περιοδικών λογαριασμών που εκδίδει κατόπιν εντολής και με στοιχεία 
που του παρέχονται από την INFOTE. Η INFOTE αναλαμβάνει το σύνολο αυτών των εσόδων με έκδοση τιμολογίων.

iii.	 Ο ΟΤΕ τιμολογεί την INFOTE με προμήθεια για την από μέρους του τιμολόγηση πελατών για λογαριασμό της INFOTE των εσόδων 
προβολής σε επαγγελματικούς κυρίως καταλόγους (ως (ii) παραπάνω) και την είσπραξη των αντίστοιχων ποσών.

iv. Η INFOTE τιμολογεί τον ΟΤΕ για ένα μέρος των εσόδων που δημιουργεί για λογαριασμό του ΟΤΕ από προβολές που γίνονται στους 
ονομαστικούς καταλόγους. 

γ. OTENET
Ο OTE πουλάει υπηρεσίες Internet και άλλα προϊόντα για λογαριασμό της OTENET. Επίσης εισπράττει τα αντίστοιχα ποσά για λογαριασμό 
της OTENET. Τα συνολικά έσοδα από τιμολογήσεις πελατών αποδίδονται στην OTENET, η οποία εκδίδει τιμολόγιο γι’ αυτά. Επιπρόσθετα, 
ο ΟΤΕ τιμολογεί την OTENET προμήθεια επί των εσόδων που έχει τιμολογήσει για λογαριασμό της.

δ. OTE ΑΚΙΝΗΤΑ
i.	 Η OTE ΑΚΙΝΗΤΑ πραγματοποιεί έσοδα από ενοίκια από τον ΟΤΕ και από τις θυγατρικές του εταιρείες.

ii.	 Ο ΟΤΕ τιμολογεί την ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ για κατασκευές ή βελτιώσεις που γίνονται επί των ενσωμάτων παγίων που χρησιμοποιεί και που 
ανήκουν στην ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ. Τα κόστη που αφορούν στην κατασκευή αυτών των παγίων, εργατικά και υλικά, εμφανίζονται στα 
αποτελέσματα του ΟΤΕ.

ε. ΟΤΕ INTERNATIONAL INVESTMENTS
H OTE INTERNATIONAL INVESTMENTS τιμολογεί τον ΟΤΕ και τις θυγατρικές του εταιρείες για διοικητικά έξοδα που παρέχονται σε ξένες 
θυγατρικές εταιρείες.

στ. COSMO-ONE
Η COSMO-ONE τιμολογεί τον ΟΤΕ και τις θυγατρικές του εταιρείες για υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου.

ζ. OTE SAT – MARITEL 
i.	 Ο ΟΤΕ τιμολογεί την ΟΤΕ SAT - MARITEL για τη χρήση των εγκαταστάσεων του για τις υπηρεσίες INMARSAT.

ii.	 Η OTE SAT - MARITEL τιμολογεί τον ΟΤΕ για τη σύνδεση από σταθερό προς κινητό σημείο, η οποία τιμολογείται από την INMARSAT 
στην OTE SAT - MARITEL. 

η. OTE PLUS
Η OTE PLUS παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και ετοιμάζει μελέτες κατόπιν αιτήσεως του ΟΤΕ.
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25. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ (συνέχεια)

θ. COSMOTE
i.	 Ο ΟΤΕ τιμολογεί την COSMOTE με προμήθειες για συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας που πραγματοποιούνται μέσω του ΟΤΕ. 

ii.	 Ο ΟΤΕ τιμολογεί την COSMOTE για τη μίσθωση γραμμών.

iii.	 Ο ΟΤΕ και η COSMOTE έχουν έσοδα και έξοδα διασύνδεσης ανάλογα με το σε ποιου το δίκτυο τερματίζουν οι κλήσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της κίνησης από Διεθνή Τηλεφωνία η οποία διέρχεται και από τα δύο δίκτυα.

iv.  Η COSMOTE τιμολογεί τον ΟΤΕ για έξοδα υπηρεσιών διοίκησης που παρέχονται στις θυγατρικές του εξωτερικού GLOBUL & COSMOFON.  
Η ισχύς της σχετικής σύμβασης έληξε το α’ εξάμηνο του 2005.

ι. OTE ACADEMY
Η OTE ACADEMY υπεκμισθώνει στον ΟΤΕ τις εγκαταστάσεις των Εκπαιδευτικών Κέντρων του ΟΤΕ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, που η 
ίδια μισθώνει αρχικά από την OTE ESTATE.

κ. HELLASCOM

Η HELLASCOM παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες τεχνικής φύσεως στον ΟΤΕ και κατασκευαστικές μελέτες στις θυγατρικές.

λ. ARMENTEL
Ο ΟΤΕ έχει χορηγήσει στην ARMENTEL έντοκο μακροπρόθεσμο δάνειο.

μ. COSMOFON
Ο ΟΤΕ έχει χορηγήσει στην COSMOFON έντοκα μακροπρόθεσμα δάνεια.

ν. HELLAS- SAT
i.	 H HELLAS-SAT τιμολογεί τον OTE για την ενοικίαση αναμεταδότη και για παροχή δορυφορικών χωρητικοτήτων.

ii. O ΟΤΕ τιμολογεί την HELLAS-SAT με προμήθεια επί της ενοικίασης των δορυφορικών χωρητικοτήτων, καθώς επίσης και για ενοικίαση 
κεραιών. 

iii.	 Ο ΟΤΕ έχει χορηγήσει στην HELLAS-SAT έντοκο δάνειο.

ξ. OTE PLC
Η ΟΤΕ PLC έχει χορηγήσει στον ΟΤΕ, στην COSMOTE και στη GLOBUL έντοκα δάνεια.
Οι αμοιβές των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Εταιρειών του Ομίλου, οι οποίες επιβάρυναν τα Αποτελέσματα Χρήσης 2005, 
ανήλθαν σε Ευρώ 0,5 από τις οποίες 0,3 αφορούν την Εταιρεία.
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26. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΟΤΕ

Με απόφαση των Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων του ΟΤΕ της 4 Σεπτεμβρίου 2001 και της 28 Ιανουαρίου 2002, εγκρίθηκαν δύο 
Προγράμματα Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών του και ανατέθηκε η εκτέλεσή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΤΕ.

Στο Πρώτο Πρόγραμμα εκδόθηκαν 4.881.000 δικαιώματα προαίρεσης τα οποία χορηγήθηκαν στην Διοίκηση του ΟΤΕ και ειδικότερα στον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο, στον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, στους Γενικούς Διευθυντές, στο Νομικό τμήμα, στους Διευθυντές 
και Υποδιευθυντές. Στο Δεύτερο Πρόγραμμα εκδόθηκαν 8.920.000 δικαιώματα προαίρεσης τα οποία χορηγήθηκαν στο προσωπικό του 
ΟΤΕ και 720.000 δικαιώματα προαίρεσης που χορηγήθηκαν στις Διοικήσεις των Ελληνικών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών 
θυγατρικών εταιρειών του ΟΤΕ και ειδικότερα στους Διευθύνοντες Συμβούλους, στους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους και 
στους Γενικούς τους Διευθυντές. Η τιμή εξάσκησης για κάθε μετοχή των δικαιωμάτων προαίρεσης καθορίστηκε σε Ευρώ 17,07 (δέκα 
επτά Ευρώ και επτά λεπτά), ίση με τη μέση τιμή της μετοχής του ΟΤΕ κατά τον προηγούμενο μήνα της ημερομηνίας χορήγησης των 
δικαιωμάτων προαίρεσης όπως προέκυψε από το Ημερήσιο Δελτίο του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Με απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 4 Νοεμβρίου 2005, τερματίστηκαν τα δυο Προγράμματα Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών 
του ΟΤΕ που περιγράφονται ανωτέρω χωρίς κανένα δικαίωμα να έχει εξασκηθεί από τους δικαιούχους.

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ COSMΟΤΕ

Η COSMOTE εφαρμόζει Πρόγραμμα Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης (Stock Option) στα Διευθυντικά στελέχη της για την αγορά 
μετοχών της Εταιρείας σε προνομιακή τιμή υπό προϋποθέσεις. Το Πρόγραμμα εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων 
της 31 Ιουλίου και 6 Σεπτεμβρίου 2000 και τροποποιήθηκε με αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων της 12 Ιουνίου 2001 και της 21 
Φεβρουαρίου 2002. 

Το Πρόγραμμα όπως ίσχυε την 31 Δεκεμβρίου 2005, προέβλεπε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της COSMOTE θα παραχωρεί κάθε 
χρόνο στους συμμετέχοντες, δικαίωμα προαίρεσης, το οποίο σταδιακά (ήτοι σε ποσοστό 40% με τη συμπλήρωση ενός χρόνου από την 
παροχή τους, 30% με τη συμπλήρωση του δεύτερου χρόνου και σε ποσοστό 30% με τη συμπλήρωση του τρίτου χρόνου) θα μετατρέπεται 
σε οριστικό δικαίωμα, για την απόκτηση μετοχών της COSMOTE που αντιστοιχούν, με βάση την προνομιακή τιμή, σε 2-5 ετήσιους 
μικτούς μισθούς, ανάλογα με τη θέση, εφόσον οι συμμετέχοντες εξακολουθούν να εργάζονται αποδοτικά προς όφελος της COSMOTE 
(Βασικά Δικαιώματα). Επίσης, το Δ.Σ. δύναται να παραχωρεί κάθε χρόνο σε ήδη συμμετέχοντες, επιπλέον δικαιώματα προαίρεσης, για 
την απόκτηση μετοχών που αντιστοιχούν, με βάση την Προνομιακή Τιμή, σε έναν ετήσιο μικτό μισθό (Επιπλέον Δικαιώματα Προαίρεσης). 
Σε ό,τι αφορά τον Πρόεδρο του Δ.Σ. τα βασικά δικαιώματα προαίρεσης μετατρέπονται σε οριστικά μετά την πάροδο ενός έτους. Τα δε 
επιπλέον δικαιώματα προαίρεσης μετατρέπονται σε οριστικά δικαιώματα μετά από τρία (3) χρόνια. 

Τα Βασικά Δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν στο σύνολο ή μέρος τους μέχρι και τον 4ο χρόνο από το έτος χορήγησης των δικαιωμάτων 
προαίρεσης στα οποία αναφέρονται, τα δε επιπλέον δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν στο σύνολο ή μέρος τους κατά το έτος ωρίμανσης 
ή κατά το αμέσως επόμενο έτος. Τα δικαιώματα προαίρεσης παύουν να ισχύουν, αν ο δικαιούχος αποχωρήσει ή απολυθεί από την COS-
MOTE πριν αυτά μετατραπούν σε οριστικά, ανεξαρτήτως από το χρόνο άσκησής τους. 

Ο αριθμός των μετοχών της COSMOTE που δύναται να αποκτηθούν κάτω από το πρόγραμμα ή κάτω από οποιοδήποτε άλλο παράλληλο 
πρόγραμμα, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 5% του συνολικού μετοχικού της κεφαλαίου, για κάθε περίοδο πέντε (5) ετών, σε κυλιόμενη 
βάση, και σε κάθε περίπτωση ο ανώτατος αριθμός των μετοχών που μπορεί να εκδοθούν, αν οι συμμετέχοντες ασκήσουν το δικαίωμα 
αγοράς μετοχών, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% των υφισταμένων κατά το χρόνο έγκρισης του Προγράμματος μετοχών, συνολικά. 

Κατά τη σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π., την 1 Ιανουαρίου 2005 εφαρμόστηκε το Δ.Π.Χ.Π. 2 «Πληρωμές 
Βασισμένες σε Μετοχές», σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του οποίου, το Πρότυπο αυτό εφαρμόζεται για τα δικαιώματα προαίρεσης 
που κατέχουν οι εργαζόμενοι μετά την 7 Νοεμβρίου 2002 και δεν έχουν ασκηθεί μέχρι την 1 Ιανουαρίου 2005.

Οι εκδοθείσες μετοχές των προγραμμάτων προαίρεσης αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, κατά την ημερομηνία παραχώρησης. Η 
εύλογη αξία μεταφέρεται στα Αποτελέσματα ισόποσα κατά την διάρκεια της περιόδου κατοχύρωσης του δικαιώματος προαίρεσης από 
τον εργαζόμενο.
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26. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (συνέχεια)

Η εύλογη αξία ανά δικαίωμα, έχει υπολογιστεί με την χρήση του μοντέλου αποτίμησης Black – Scholes. Τα σημαντικά δεδομένα 
εισαγωγής στο μοντέλο αυτό, είναι η τιμή της μετοχής, η τιμή της εξάσκησης, η μερισματική απόδοση, το επιτόκιο προεξόφλησης και 
η μεταβλητότητα της τιμής μετοχής (volatility). Η μεταβλητότητα, ήτοι η τυπική απόκλιση των αναμενόμενων μεταβολών της τιμής της 
μετοχής, υπολογίζεται βάσει στατιστικής ανάλυσης των ημερησίων τιμών της μετοχής των τελευταίων 12 μηνών.

Στον παρακάτω πίνακα, περιλαμβάνονται πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τα δικαιώματα προαίρεσης.

2005 2005 2004 2004

Δικαιώματα  
προαίρεσης 

(Αριθμός 
μετοχών)

Μέση Σταθμική 
τιμή άσκησης 
δικαιώματος

Δικαιώματα  
προαίρεσης 

(Αριθμός 
μετοχών)

Μέση Σταθμική 
τιμή άσκησης 
δικαιώματος

Mη ληφθείσες μετοχές στην έναρξη της χρήσης 2.259.610 11,87 1.251.960 10,23
Παραχωρήθηκαν κατά την διάρκεια της χρήσης 1.209.390 15,95 1.172.260 13,46
Παραγράφηκε το δικαίωμα παραχώρησης (99.290) 12,03 (73.960) 11,26
Ασκήθηκαν κατά την διάρκεια της χρήσης - - (90.650) 10,23

Mη ληφθείσες μετοχές στην λήξη της χρήσης 3.369.710 - 2.259.610 11,87

Δυνατότητα άσκησης στην λήξη της χρήσης 117.633 12,35 23.100 10,23

Τα δεδομένα που εισήχθηκαν στο μαθηματικό μοντέλο αποτίμησης είναι τα παρακάτω:

2005 2004

Μέση σταθμική τιμή μετοχής 15,73 13,14
Μέση σταθμική τιμή άσκησης δικαιώματος 15,95 13,46
Αναμενόμενη διακύμανση 22,10% 25,10%
Αναμενόμενη διάρκεια άσκησης δικαιώματος 3 χρόνια 3 χρόνια
Επιτόκιο μηδενικού κινδύνου 2,61% 2,98%
Απόδοση μετοχής 10,60% 7,60%

Η αναμενόμενη διακύμανση έχει υπολογιστεί χρησιμοποιώντας την ιστορική διακύμανση της μετοχής της Εταιρείας κατά την διάρκεια της 
αντίστοιχης χρήσης.

Η επιβάρυνση των Αποτελεσμάτων ανήλθε σε Ευρώ 0,9 για την χρήση 2005 και Ευρώ 0,5 για την χρήση 2004.
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27. ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι σημαντικότερες εκκρεμείς νομικές υποθέσεις κατά την 31 Δεκεμβρίου 2005 είναι οι ακόλουθες:

(i)	Τέλος	 Χαρτοσήμου:	 Οι φορολογικές αρχές επέβαλαν στον ΟΤΕ τέλη χαρτοσήμου επί παρεπομένων συμβάσεων τόκων μετά 
προσαυξήσεων και προστίμων ύψους Ευρώ 27,8 για τις διαχειριστικές περιόδους από 1982 έως 1992. Οι εν λόγω επιβαρύνσεις επιβλήθηκαν 
(εντόκως) επί του καθαρού πληρωτέου ποσού των τόκων προς το Ελληνικό Δημόσιο, οι οποίοι συμψηφίστηκαν το 1993 βάσει των 
διατάξεων του Ν.2167/93. Η Διοίκηση του ΟΤΕ αμφισβήτησε έντονα την παραπάνω επιβολή τελών χαρτοσήμου και άσκησε προσφυγή 
στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών. Το δικαστήριο έκανε μερικώς δεκτές τις προσφυγές του ΟΤΕ μειώνοντας τα επιβληθέντα πρόστιμα. 
Κατά των πρωτόδικών αποφάσεων ο ΟΤΕ άσκησε εφέσεις στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, το οποίο με απόφασή του έκανε δεκτές τις 
εφέσεις του ΟΤΕ και ακύρωσε τις πράξεις των φορολογικών αρχών στο σύνολό τους. Οι φορολογικές αρχές άσκησαν αναιρέσεις κατά των 
προαναφερόμενων δευτεροβάθμιων αποφάσεων στο Συμβούλιο Επικρατείας ανήρεσε τις δευτεροβάθμιες αποφάσεις και παρέπεμψε 
τις σχετικές υποθέσεις σε νέα κρίση στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών. Με απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών απερρίφθησαν 
οι ασκηθείσες εφέσεις από τον ΟΤΕ. Επί των αποφάσεων αυτών ο ΟΤΕ θα ασκήσει αναιρέσεις στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Για την 
υπόθεση αυτή έχει σχηματιστεί ισόποση πρόβλεψη στις Οικονομικές Καταστάσεις του 2005, με επιβάρυνση των Αποτελεσμάτων της 
τρέχουσας χρήσης. 

(ii)	 Χρηματοδοτικές	μισθώσεις	(ΟΤΕ	Leasing):	Στις 11 Δεκεμβρίου 2001, ο ΟΤΕ πούλησε την κατά 100% θυγατρική του, OTE Leasing, 
στην Piraeus Financial Leasing S.A. μία θυγατρική εταιρεία της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. αντί του ποσού των Ευρώ 21. Από τα έσοδα της 
πώλησης, τα Ευρώ 5,9 εισπράχθηκαν σε μετρητά ενώ το υπολειπόμενο ποσόν των Ευρώ 15,1 πληρώθηκε σε μετοχές της Τράπεζας 
Πειραιώς Α.Ε. με βάση την εύλογη αξία των μετοχών κατά την ημερομηνία της συναλλαγής. Όπως έχει προκαθοριστεί στις συμφωνίες 
που υπογράφηκαν ο ΟΤΕ υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση στην Piraeus Financial Leasing S.A. ποσού Ευρώ μέχρι 28 περίπου, για 
την μη εκτέλεση συμβολαίων που είχαν υπογραφεί μέχρι την ημερομηνία πώλησης της ΟΤΕ Leasing. Οι συνθήκες υπό τις οποίες ένα 
συμβόλαιο μίσθωσης θα χαρακτηριστεί ως μη εκτελέσιμο περιγράφονται λεπτομερώς στις συμφωνίες πώλησης. Η εν λόγω υποχρέωση 
του ΟΤΕ ισχύει για περίοδο 3,5 έως 5,5 ετών, ανάλογα με την φύση των συμβολαίων μίσθωσης. Ο ΟΤΕ έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη 
ύψους Ευρώ 28 με βάσει τις επικρατούσες συνθήκες με 31 Δεκεμβρίου 2005.

(iii)	 Alpha	Digital	Synthesis	Α.Ε.:	Κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου 2002, η Alpha Digital Synthesis S.A., μία Ελληνική εταιρεία, με άδεια 
να παρέχει υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης στην Ελλάδα, υπέβαλε μήνυση εναντίον του ΟΤΕ ενώπιον του Πρωτοδικείου Αθηνών, 
διεκδικώντας ποσόν ύψους Ευρώ 55,5 ισχυριζόμενη την πρόκληση ζημίας ως αποτέλεσμα της αθέτησης από την πλευρά του ΟΤΕ των 
όρων της διμερούς συμφωνίας (Memorandum Of Understanding). Η Alpha Digital Synthesis Α.Ε., απέσυρε το αίτημα και σύμφωνα με τους 
όρους της συμφωνίας (Memorandum Of Understanding), υπέβαλε στις 7 Μαΐου 2003, αίτημα για διαιτησία σύμφωνα με τον Ελληνικό 
Αστικό Κώδικα, ζητώντας να της καταβληθεί το ποσόν Ευρώ 254,2 νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής. Οι διαδικασίες διαιτησίας 
ξεκίνησαν στις 27 Απριλίου 2004 και έχουν ολοκληρωθεί ενώ αναμένεται η έκδοση της απόφασης. Η Διοίκηση και η Υπηρεσία Νομικών 
Συμβούλων πιστεύουν ότι το εν λόγω αίτημα είναι αβάσιμο και απορριπτέο.

(iv)	 Ελληνική	Ραδιοφωνία	και	Τηλεόραση	(ΕΡΤ):	Το Μάιο του 2002, η ΕΡΤ, υπέβαλε αγωγή εναντίον του ΟΤΕ ενώπιον του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών, ζητώντας να της καταβληθεί το ποσόν Ευρώ 42,9 νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής ισχυριζόμενη την 
πρόκληση ζημιάς ως αποτέλεσμα της αθέτησης από την πλευρά του ΟΤΕ των όρων της διμερούς συμφωνίας (Memorandum Of Under-
standing). Η ακροαματική διαδικασία έλαβε χώρα την 21 Απριλίου 2005 και το δικαστήριο αποφάσισε ότι η υπόθεση παραπέμπεται σε 
διαιτησία, ενώ μέχρι στιγμής η ΕΡΤ δεν έχει προσφύγει στη διαιτησία. Η Διοίκηση και η Υπηρεσία Νομικών Συμβούλων πιστεύουν ότι το 
εν λόγω αίτημα είναι αβάσιμο και απορριπτέο.

(v)	 Forthnet	Α.Ε.: Το 2002, η Forthnet Α.Ε. στην οποία έχει δοθεί άδεια για παροχή υπηρεσιών ασύρματης τηλεφωνίας υπέβαλε 
αγωγή ζητώντας να της καταβληθεί ποσό Ευρώ 26,7 νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής ισχυριζόμενη την πρόκληση ζημιάς από 
απώλεια πελατών ως αποτέλεσμα της πολιτικής ευνοϊκής μεταχείρισης της OTENET από την πλευρά του ΟΤΕ. Η ακροαματική διαδικασία 
έχει προγραμματιστεί για την 19 Απριλίου 2007. Επίσης η ίδια εταιρεία με αγωγή της εναντίον του ΟΤΕ ενώπιον του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών, ζητά να της καταβάλει ο ΟΤΕ ποσό Ευρώ 4,1 ως θετική και αποθετική ζημία, καθώς και ως χρηματική ικανοποίηση 
για ηθική βλάβη, νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής, από την κατάργηση από τον ΟΤΕ της προεπιλογής φορέα συνδρομητών 
της. Η ακροαματική διαδικασία που είχε αρχικά προγραμματιστεί για την 16 Νοεμβρίου 2005 αναβλήθηκε και ορίστηκε νέα δικάσιμος 
για την 8 Φεβρουαρίου 2006. Η διοίκηση και η υπηρεσία νομικών συμβούλων πιστεύουν ότι τα εν λόγω αιτήματα είναι αβάσιμα και 
απορριπτέα.

(vi)	 Greek	Telecom	Α.Ε.: Το 2004, η Greek Telecom Α.Ε. υπέβαλε αγωγή εναντίον του ΟΤΕ ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών, ζητώντας να της καταβληθεί το ποσόν Ευρώ 45,4, νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής ισχυριζόμενη την πρόκληση 
ζημιάς ως αποτέλεσμα της αθέτησης από την πλευρά του ΟΤΕ των συμβατικών υποχρεώσεων που απορρέουν από την διακοπή των 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Η ακροαματική διαδικασία έχει προγραμματιστεί για την 22 Μαρτίου 2006. Η Διοίκηση και η Υπηρεσία 
Νομικών Συμβούλων πιστεύουν ότι το εν λόγω αίτημα είναι αβάσιμο και απορριπτέο.
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27. ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ (συνέχεια)

(vii)	Telepassport	Α.Ε.: H Telepassport Α.Ε. υπέβαλε αγωγή εναντίον του ΟΤΕ ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ζητώντας 
να της καταβληθεί ποσό Ευρώ 52,2, νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής ισχυριζόμενη την πρόκληση ζημιάς ως αποτέλεσμα 
της καθυστέρησης από την πλευρά του ΟΤΕ να χορηγήσει μισθωμένες γραμμές. Η ακροαματική διαδικασία η οποία είχε αρχικά 
προγραμματιστεί για την 8 Ιουνίου 2005, αναβλήθηκε. Η Διοίκηση και η Υπηρεσία Νομικών Συμβούλων πιστεύουν ότι ακόμη και στην 
περίπτωση που το δικαστήριο δεχθεί τα ισχυριζόμενα από την Telepassport Α.Ε., το ποσόν δεν θα μπορούσε να υπερβεί τα Ευρώ 2,8 για 
καταβολή ποινικών ρητρών από καθυστερήσεις που πράγματι έγιναν.

(viii)	Teledome	Α.Ε.:	H Teledome Α.Ε. υπέβαλε εναντίον του ΟΤΕ ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, αγωγές ζητώντας να της 
καταβληθεί ποσό Ευρώ 7,1, νομιμοτόκως από την επίδοση των αγωγών λόγω ζημιάς που υπέστη ως αποτέλεσμα της καθυστέρησης από 
την πλευρά του ΟΤΕ να χορηγήσει μισθωμένες γραμμές ή να αποκαταστήσει βλάβες και από μη εφαρμογή από τον ΟΤΕ κοστοστρεφών 
τιμών διασύνδεσης. Η συζήτηση των ανωτέρω αγωγών έχει οριστεί σε διαφορετικές ημερομηνίες μέσα στο 2006 και 2007. Η Διοίκηση 
και η Υπηρεσία Νομικών Συμβούλων πιστεύουν ότι ακόμη και στην περίπτωση που το δικαστήριο δεχθεί τα ισχυριζόμενα από την Tel-
edome Α.Ε., το ποσόν δεν θα μπορούσε να υπερβεί τα Ευρώ 0,9 για καταβολή ποινικών ρητρών. Περαιτέρω, η ίδια εταιρεία υπέβαλε 
εναντίον του ΟΤΕ ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, αγωγές ζητώντας να καταβληθεί ποσό Ευρώ 11,6, νομιμοτόκως από 
την επίδοση των αγωγών λόγω ζημιάς που υπέστη ως αποτέλεσμα της κατάργησης από τον ΟΤΕ της προεπιλογής φορέα συνδρομητών 
της, και για ηθική βλάβη από παράνομη διακοπή των υπηρεσιών της. Η συζήτηση των ανωτέρω αγωγών έχει ορισθεί σε διαφορετικές 
ημερομηνίες μέσα στο 2006 το 2007 και το 2008. Η Διοίκηση και η Υπηρεσία Νομικών Συμβούλων πιστεύουν ότι το εν λόγω αίτημα είναι 
αβάσιμο και απορριπτέο.

(ix)	 Newsphone	Hellas	Α.Ε.	(ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ	HELLAS	Α.Ε.):	H Newsphone Hellas Α.Ε. υπέβαλε αγωγή εναντίον του ΟΤΕ ενώπιον του 
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ζητώντας να της καταβληθεί ποσό Ευρώ 7,2, νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής ισχυριζόμενη 
την πρόκληση ζημιάς ως αποτέλεσμα της μη αναφοράς από τον ΟΤΕ στο ηχογραφημένο μήνυμά του, ότι οι πληροφορίες καταλόγου 
παρέχονται εκτός από τον σύντομο κωδικό του ΟΤΕ και από το σύντομο κωδικό της εταιρείας αυτής. Η ακροαματική διαδικασία έχει 
προγραμματιστεί για την 17 Μαΐου 2006. Η Διοίκηση και η Υπηρεσία Νομικών Συμβούλων πιστεύουν ότι το εν λόγω αίτημα είναι 
αβάσιμο και απορριπτέο.

(x)	 TELLAS	Α.Ε.:	Η TELLAS Α.Ε. υπέβαλε εναντίον του ΟΤΕ ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, διάφορες αγωγές με 
αίτημα να της καταβάλει ο ΟΤΕ συνολικά ποσό Ευρώ 16,6 νομιμοτόκως από την επίδοση των αγωγών, ισχυριζόμενη την πρόκληση 
ζημιάς που υπέστη ως αποτέλεσμα της δήθεν κατάργησης από τον ΟΤΕ της προεπιλογής φορέα συνδρομητών της. Η συζήτηση των 
αγωγών αυτών έχει προσδιοριστεί σε διαφορετικές ημερομηνίες μέσα στο 2006. Η Διοίκηση και η Υπηρεσία Νομικών Συμβούλων 
πιστεύουν ότι το εν λόγω αίτημα είναι αβάσιμο και απορριπτέο.

(xi)	 Αγωγές	προσωπικού:	Από εν ενεργεία υπαλλήλους και συνταξιούχους του ΟΤΕ έχει υποβληθεί μεγάλος αριθμός αγωγών εναντίον 
της Εταιρείας με μεγάλη θεματική διασπορά. Για τις υποθέσεις αυτές έχουν σχηματιστεί επαρκείς προβλέψεις κατά την 31 Δεκεμβρίου 
2005. 

(xii)	Αγωγές	δικαιοπαρόχων	(franchisees): H εταιρεία ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. έχει ασκήσει αγωγή ενώπιον του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών ζητώντας να της καταβληθεί το ποσό Ευρώ 7,9 ισχυριζόμενη την πρόκληση ζημιάς με ευθύνη του ΟΤΕ. Η δικάσιμος 
για τη συζήτηση της αγωγής αυτής που είχε αρχικά οριστεί για την 13 Οκτωβρίου 2005, αναβλήθηκε με σκοπό να συνεκδικασθεί με 
αντίθετη αγωγή του Ο.Τ.Ε. κατά της ίδιας εταιρείας την 21 Φεβρουαρίου 2008. Η εταιρεία Κ. ΠΡΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ έχει ασκήσει αγωγή ενώπιον 
του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ζητώντας να της καταβληθεί ποσό Ευρώ 10,9 ισχυριζόμενη την πρόκληση ζημιάς με ευθύνη 
του ΟΤΕ. Η δικάσιμος για τη συζήτηση της αγωγής αυτής που είχε αρχικά οριστεί για την 27 Ιανουαρίου 2005, αναβλήθηκε με σκοπό να 
συνεκδικασθεί με αγωγή του Ο.Τ.Ε. κατά της ίδιας εταιρείας την 2 Νοεμβρίου 2006. Η εταιρεία «DEP INFO Ε.Π.Ε.» έχει ασκήσει αγωγή 
ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ζητώντας να της καταβληθεί ποσό Ευρώ 6,8 ισχυριζόμενη την πρόκληση ζημιάς με 
ευθύνη του ΟΤΕ. Κατά της ανωτέρω εταιρείας ο ΟΤΕ άσκησε αγωγή ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και ζητά να του 
επιδικασθεί ποσό Ευρώ 1,7. Για τις δύο αγωγές η δικάσιμος έχει οριστεί την 9 Μαρτίου 2006. Η εταιρεία INFOSHOP Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ έχει ασκήσει αγωγή ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ζητώντας να της καταβληθεί 
ποσό Ευρώ 7,0 ισχυριζόμενη την πρόκληση ζημιάς με ευθύνη του ΟΤΕ. Η ακροαματική διαδικασία η οποία είχε αρχικά προγραμματιστεί 
για την 27 Ιανουαρίου 2005, αναβλήθηκε ενώ ορίστηκε νέα δικάσιμος για την 2 Νοεμβρίου 2006. 
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(Ποσά	σε	εκατομμύρια	Ευρώ,	εκτός	εάν	αναφέρεται	διαφορετικά)

(xiii)	Τέλη	χρήσεως	κοινοχρήστων	χώρων	για	καρτοτηλέφωνα	ΟΤΕ

Από το έτος 1999 έως το έτος 2005 ο Δήμος Θεσσαλονίκης επέβαλε στον ΟΤΕ τέλη κοινοχρήστων χώρων για όλα τα καρτοτηλέφωνα 
που υπάρχουν εντός των διοικητικών του ορίων του, τέλη κοινοχρήστων χώρων μετά προστίμου αυθαιρέτου χρήσης, συνολικού ύψους 
Ευρώ 11,0 περίπου. Κατά των αποφάσεων αυτών ο ΟΤΕ άσκησε προσφυγές στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, ωστόσο ο 
Δήμος Θεσσαλονίκης βεβαίωσε το 40% των αμφισβητουμένων ποσών (περίπου Ευρώ 3,4), το οποίο ο ΟΤΕ προκατέβαλε. Το ποσό αυτό 
σε περίπτωση δικαστικής ήττας του Δήμου Θεσσαλονίκης αναμένεται να επιστραφεί. Ήδη έχουν εκδοθεί από το Διοικητικό Πρωτοδικείο 
Θεσσαλονίκης δύο αποφάσεις, οι οποίες δικαίωσαν τον ΟΤΕ, για το αποτέλεσμα των οποίων ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει ασκήσει 
εφέσεις. Η Διοίκηση και η Υπηρεσία Νομικών Συμβούλων πιστεύουν ότι οι υπόλοιπες προσφυγές του ΟΤΕ θα γίνουν δεκτές ενώ οι 
εφέσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης θα απορριφθούν.

28. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

α. Κίνδυνος Διακύμανσης Επιτοκίων
Ο κίνδυνος διακύμανσης των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τις μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις. Περίπου το 20% 
των μακροπρόθεσμων δανείων του Ομίλου είναι με μεταβλητό επιτόκιο. Η διαχείριση του κινδύνου διακύμανσης των επιτοκίων 
πραγματοποιείται με τη σύναψη χρηματοοικονομικών παραγώγων, με σκοπό τη μείωση του κόστους δανεισμού των υποχρεώσεων 
με σταθερό επιτόκιο και το «κλείδωμα» ευνοϊκών επιτοκίων για την υπολειπόμενη διάρκεια των δανειακών υποχρεώσεων ανάλογα 
με τις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς. Οι θέσεις επιτοκίων του Ομίλου παρακολουθούνται και ελέγχονται κεντρικά από τη Διαχείριση 
Κεφαλαίων και σχετικές εκθέσεις υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο. 

β. Κίνδυνος Ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, μέσω της διαθεσιμότητας επαρκών ταμειακών διαθεσίμων και πιστωτικών ορίων.

γ. Πιστωτικός Κίνδυνος
Οι απαιτήσεις από πελάτες είναι μέγεθος το οποίο μπορεί ενδεχόμενα να επηρεάσει αρνητικά την ομαλή ρευστότητα του Ομίλου. Λόγω 
όμως του μεγάλου αριθμού και της διασποράς της πελατειακής βάσης του Ομίλου, δεν υπάρχει συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου 
σε σχέση με τις απαιτήσεις αυτές.

δ. Συναλλαγματικός Κίνδυνος
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε αρκετές χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και ως εκ τούτου εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο ο 
οποίος προέρχεται από τις μεταβολές των νομισμάτων των χωρών αυτών έναντι του Ευρώ. Στη μεγαλύτερη επένδυση του Ομίλου στο 
εξωτερικό, στην ROMTELECOM, ο συναλλαγματικός κίνδυνος αντιμετωπίζεται κυρίως με τη χρέωση των τηλεπικοινωνιακών τελών στους 
πελάτες σε Ευρώ, παρέχοντας έτσι ένα φυσικό μέσο αντιστάθμισης. Σχετικά με τα χρηματικά διαθέσιμα και τις δανειακές υποχρεώσεις του 
Ομίλου, ο συναλλαγματικός κίνδυνος δεν είναι σημαντικός αφού στην πλειοψηφία τους εκφράζονται σε Ευρώ. 

29. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31 Δεκεμβρίου 2005 που να επηρεάζουν την οικονομική κατάσταση του Ομίλου 
και της Εταιρείας.
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2Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες 
Εταιρείας και Ομίλου περιόδου 
1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Δεκεμβρίου 2005
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

(Δημοσιευόμενα βάσει του Κ.Ν.2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, 
ενοποιημένες και μη, κατά τα Δ.Π.Χ.Π.)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής 
θέσης και των αποτελεσμάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης καθώς και στην έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. 

Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρείας, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία ή στα κεφάλαια 1 και 4 
της παρούσης έκδοσης.

Διεύθυνση έδρας Εταιρείας: 
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 99 -15124 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΑΡ.ΜΑΕ: 347/06/B/86/10

Αρμόδια Νομαρχία: Αθηνών

Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 
7 Μαρτίου 2006

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές: Μάριος Κυριάκου, Μιχαήλ Κόκκινος

Ελεγκτική εταιρεία: KPMG Κυριάκου Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη 

Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρίας: www.ote.gr

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Βουρλούμης Παναγής, Πρόεδρος  
και Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος

Γεωργάνας Ιάκωβος, Αντιπρόεδρος - Μη Εκτελεστικό Μέλος

Βενιάμης Θεόδωρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Γεραπετρίτης Γεώργιος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος

Γούναρης Ηλίας, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Δημητρίου Χαράλαμπος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μπήτρος Γεώργιος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος

Σκορίνη - Παπαρρηγοπούλου Ξένη, 
Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος

Στεφάνου Νικόλαος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ταμπούρλος Παναγιώτης, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος

Τζοβλάς Γεώργιος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

 Ενοποιημένα Στοιχεία Εταιρεία

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004

Πάγια στοιχεία Ενεργητικού 7.364,3 7.582,8 4.720,5 5.243,8
Αποθέματα 130,3 132,4 29,7 34,6
Απαιτήσεις από πελάτες 1.066,7 1.071,7 779,4 908,3
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 976,1 746,8 787,2 511,8
Ταμειακά διαθέσιμα 1.512,2 870,3 844,3 370,0

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 11.049,6 10.404,0 7.161,1 7.068,5

ΠΑΘΗΤΙΚΟ  

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 4.304,7 3.569,4 3.045,4 3.070,1
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 335,6 357,9 14,9 13,7
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.895,9 1.645,3 1.392,9 1.043,9

Σύνολο υποχρεώσεων (α) 6.536,2 5.572,6 4.453,2 4.127,7

Μετοχικό Κεφάλαιο 1.172,5 1.174,1 1.172,5 1.174,1
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρείας 2.139,0 2.414,1 1.535,4 1.766,7

Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρείας (β) 3.311,5 3.588,2 2.707,9 2.940,8

Δικαιώματα Μειοψηφίας (γ) 1.201,9 1.243,2 - -

Σύνολο Καθαρής θέσης (δ)=(β)+(γ) 4.513,4 4.831,4 2.707,9 2.940,8

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (δ) 11.049,6 10.404,0 7.161,1 7.068,5
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

 Ενοποιημένα Στοιχεία Εταιρεία

 1.1-
31.12.2005

1.1-
31.12.2004

1.1-
31.12.2005

1.1-
31.12.2004

Κύκλος εργασιών 5.475,1 5.219,3 2.707,0 2.746,4 
Λειτουργικά έξοδα προ αποσβέσεων (4.343,7) (3.537,6) (2.986,8) (2.196,6)

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών, 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 1.131,4 1.681,7 (279,8) 549,8

Αποσβέσεις (1.107,4) (1.067,6) (542,6) (552,7)

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών καιεπενδυτικών αποτελεσμάτων 24,0 614,1 (822,4) (2,9)
Χρηματοδοτικά και επενδυτικά αποτελέσματα (20,7) (97,3) 392,2 11,3 

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων 3,3 516,8 (430,2) 8,4
Μείον φόροι (19,8) (222,5) 193,0 (41,9)

Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους (16,5) 294,3 (237,2) (33,5)

Κατανέμονται σε:  
Μετόχους Εταιρείας (216,8) 117,1 (237,2) (33,5)
Δικαιώματα Μειοψηφίας 200,3 177,2 - -

Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) (0,4424) 0,2389 (0,4839) (0,0683)
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή - (σε €)   0,0 0,0

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

 Ενοποιημένα Στοιχεία Εταιρεία

 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004

Καθαρή θέση έναρξης χρήσης (1.1.2005 και 1.1.2004 αντίστοιχα) 4.831,4 4.639,7 2.940,8 3.141,6
Κέρδη / (ζημίες) της χρήσης, μετά από φόρους (16,5) 294,3 (237,2) (33,5)

 4.814,9 4.934,0 2.703,6 3.108,1 

Διανεμηθέντα μερίσματα (191,6) (239,9) - (171,6)
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ’ ευθείας στην καθαρή θέση 4,3 9,8 4,3 4,3 
Προσαρμογή συναλλαγματικών ισοτιμιών 155,3 127,5 - -
Καθαρή μεταβολή συμμετοχής σε θυγατρικές (269,5) - - -

Καθαρή θέση λήξης χρήσης (31.12.2005 και 31.12.2004 αντίστοιχα) 4.513,4 4.831,4 2.707,9 2.940,8 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

 Ενοποιημένα Στοιχεία Εταιρεία

 
1.1-

31.12.2005
1.1-

31.12.2004
1.1-

31.12.2005
1.1-

31.12.2004

Λειτουργικές	δραστηριότητες 	
Κέρδη προ φόρων 3,3 516,8 (430,2) 8,4
Πλέον/μείον προσαρμογές για:  
Αποσβέσεις 1.107,4 1.067,6 542,6 552,7
Προβλέψεις εθελουσίας αποχώρησης 914,5 - 914,5 -
Προβλέψεις 280,8 327,6 271,4 314,0
Αντιλογισμός απομείωσης αξίας παγίων στοιχείων (75,7) - - -
Διαγραφή υποχρεώσεων προς προμηθευτές (23,8) - - -
Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας (142,4) (89,3) (522,3) (160,4)
Απόσβεση προκαταβολής σε ΕΔΕΚΤ 35,2 35,2 35,2 35,2 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 163,2 165,3 130,1 127,8
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου  
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:  
Μείωση/ (Aύξηση) αποθεμάτων 2,1 15,7 4,9 8,4
Μείωση/ (Aύξηση) απαιτήσεων (125,5) 26,4 33,6 138,7
(Mείωση)/ Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (183,0) (200,3) (190,3) (145,2)
Μείον:  
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (193,8) (177,8) (178,6) (128,5)
Καταβλημένοι φόροι (229,5) (291,7) - (145,3)

Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 1.532,8 1.395,5 610,9 605,8

  
Επενδυτικές	δραστηριότητες 	
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων (294,2) (12,8) (299,2) (45,7)
Χορήγηση δανείων - - (23,0) (26,3)
Εισπράξεις δανείων 7,8 - 11,8 107,8 
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (680,2) (843,6) (209,5) (344,4)
Εισπράξεις από πωλήσεις παγίων και συμμετοχών 34,8 524,8 1,7
Τόκοι εισπραχθέντες 27,9 24,9 10,8 21,5
Μερίσματα εισπραχθέντα 26,4 342,2 113,0

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (877,5) (831,5) 357,9 (172,4)

  
Χρηματοδοτικές	δραστηριότητες 	
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής  
από μετόχους μειοψηφίας 12,8 11,1 - -
Εισπράξεις από εκδοθέντα/ αναληφθέντα δάνεια 588,3 (86,2) 11,4 (147,6)
Εξοφλήσεις δανείων (422,4) 0,9 (504,0) -
Μερίσματα πληρωθέντα (192,1) (220,8) (1,9) (149,8)

Σύνολο εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (13,4) (295,0) (494,5) (297,4)

  

Καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα 
και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)

 
641,9

 
269,0

 
474,3

 
136,0

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 870,3 601,3 370,0 234,0

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 1.512,2 870,3 844,3 370,0
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ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1) Οι εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες έδρες τους και τα ποσοστά συμμετοχής, που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις είναι:

Μέθοδος ολικής ενοποίησης (άμεση συμμετοχή): Α.Φ.Χ.(*)
HELLASCOM INTERNATIONAL A.E. Ελλάδα 100,00% Από 2003
ΟΤΕ PLUS Α.Ε. Ελλάδα 99,00% Από 2005
OTE -ΑΚΙΝΗΤΑ A.E. Ελλάδα 100,00% Από 2001
ΟΤΕΝΕΤ Α.Ε. Ελλάδα 94,59% Από 2004
ΟΤΕSAT-MARITEL A.E. Ελλάδα 93,99% Από 2000
INFOTE Α.Ε. Ελλάδα 100,00% Από 2001
COSMOTE A.E. Ελλάδα 64,37% Από 2004
ΟΤΕ GLOBE A.E. Ελλάδα 100,00% Από 2002
ΟΤΕ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ Α.Ε. Ελλάδα 100,00% Από 2003
COSMO ONE Α.Ε. Ελλάδα 50,74% Από 2002
HELLAS-SAT CONSORTIUM LTD Κύπρος 95,69% Από 2003
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΤΕ Α.Ε. Ελλάδα 100,00% Από 2000
OTE PLC Μ. Βρετανία 100,00% Από 2000
OTE INTERNATIONAL INVESTMENTS LTD Κύπρος 100,00% Από 1998
ARMENTEL S.A. Αρμενία 90,00% Καμμία
HATWAVE LTD Κύπρος 52,67% Από 1996
Ο.Τ.Ε. AUSTRIA HOLDING GMBH Αυστρία 100,00% Από 2001

Μέθοδος ολικής ενοποίησης (έμμεση συμμετοχή): Α.Φ.Χ.(*)
ROMTELECOM S.A. Ρουμανία 54,01% Από 2001
COSMOTE ROMANIA S.A.(πρώην COSMOROM) Ρουμανία 61,26% Από 2004
COSMOFON MOBILE TELECOMMUNICATIONS SERVICES A.D. Σκόπια 64,37% Εξαίρεση φόρου
ALBANIAN MOBILE TELECOMMUNICATIONS S.A. Αλβανία 53,07% Από 2002
OTE PLUS ROMANIA (πρώην TEMAGON SRL) Ρουμανία 99,00% Από 2005
OTE PLUS BULGARIA (πρώην TEMAGON JSCO) Βουλγαρία 99,00% Εξαίρεση φόρου
VOICENET A.E. Ελλάδα 79,52% Από 2004
OTENET ΚΥΠΡΟΥ A.E. Κύπρος 56,75% Από 2000
OTENET TELECOMMUNICATIONS LTD Κύπρος 58,51% Από 2001
COSMO-HOLDING ALBANIA S.A. Ελλάδα 62,44% Από 2000
HELLAS SAT A.E. Ελλάδα 95,69% Από 2002
COSMOBULGARIA MOBILE EAD Βουλγαρία 64,37% Από 2005
O.T.E. MTS B.V. HOLDING Ολλανδία 64,37% Από 2001

(*):Ανέλεγκτες Φορολογικές Χρήσεις

2) Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2001.

3) Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων.

4) Για τις πάσης φύσης επιδικίες έχουν γίνει επαρκείς προβλέψεις.

5) Αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου: Ομιλος 38.970 (2004:44.500), Εταιρεία 14.741 
(2004:16.302)

6) Τα ποσά των εσόδων και εξόδων της Εταιρείας, προς και από συνδεδεμένες εταιρείες, σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής 
χρήσης ανέρχονται στο ποσό των € 701,6 εκατ. και € 484,2 εκατ. αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της 
Εταιρείας με συνδεδεμένες εταιρείες, στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, ανέρχονται σε € 247,7 εκατ. και € 2.190,7 εκατ. αντίστοιχα.

7) Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν με βάση το μέσο σταθμισμένο αριθμό επί του συνόλου των μετοχών. 

8) Στα λειτουργικά έξοδα προ αποσβέσεων περιλαμβάνεται πρόβλεψη για το κόστος του προγράμματος εθελουσίας εξόδου που 
ανέρχεται σε € 939.6 εκατ. και αντιστοιχεί σε αποχωρήσεις 5.494 ατόμων.

9) Ορισμένα κονδύλια της χρήσης 2004 αναμορφώθηκαν για να είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της χρήσης 2005.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1/1/2005 ΚΑΙ 1/1/2004 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ) ΜΕΤΑΞΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (Ε.Λ.Π.) ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) 
(Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

 Ενοποιημένα 
Στοιχεία Εταιρεία

 1.1.2005 1.1.2004 1.1.2005 1.1.2004
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου, (1/1/2005 και 1/1/2004 αντίστοιχα) 
σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. 4.289,7 4.598,6 2.628,1 3.046,8

Εμφάνιση μερισμάτων τη χρήση που εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. - 171,6 - 171,6

Εμφάνιση των ιδίων μετοχών αφαιρετικά των Ιδίων Κεφαλαίων. (15,1) (276,6) (15,1) (276,6)

Μεταφορά επιχορηγήσεων εκτός Ιδίων Κεφαλαίων (αφαιρετικά των παγίων) (100,6) (118,3) (78,7) (98,3)
Προσαρμογή αποσβέσεων παγίων στοιχείων και επιχορηγήσεων 
με βάση την ωφέλιμη ζωή και αντιλογισμός αναπροσαρμογών. 72,1 170,9 376,8 320,9

Κεφαλαιοποίηση τόκων δανείων κατασκευαστικής περιόδου και λογισμός 
αποσβέσεων αυτών. 194,8 198,1 183,3 186,6

Προβλέψεις παροχών προσωπικού σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 19. (56,2) (109,4) (56,8) (110,0)

Προσαρμογή εσόδων στις απαιτήσεις των Δ.Π.Χ.Π. (17,0) (17,0) (17,0) (17,0)

Αποτίμηση των συμμετοχών στο κόστος κτήσης μείον απομειώσεις. (8,5) (46,1) (52,7) (98,1)

Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών από ενοποίηση θυγατρικών εξωτερικού. 241,8 38,3 - -
Απεικόνιση φόρου εισοδήματος στα αποτελέσματα χρήσης και αναγνώριση 
αναβαλόμενων φόρων. 245,7 39,8 (5,3) 33,1

Αντιλογισμός κεφαλαιοποιηθέντων εξόδων 
πολυετούς απόσβεσης και αντίστοιχων αποσβέσεων. (21,9) (14,0) (18,6) (11,8)

Λοιπές προσαρμογές. 6,6 3,8 (3,2) (5,6)

Καθαρή θέση έναρξης περιόδου, (1/1/2005 και 1/1/2004 αντίστοιχα) 
αναμορφωμένη σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. 4.831,4 4.639,7 2.940,8 3.141,6

Αθήνα, 3 Μαρτίου 2006

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  Ο Γενικός Διευθυντής Ο Διευθυντής 
 & Διευθύνων Σύμβουλος O Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Οικονομικών Υπηρεσιών

	 Παναγής	Βουρλούμης	 Ιάκωβος	Γεωργάνας	 Ιορδάνης	Αϊβάζης	 Αντώνης	Μαυρομαράς



3Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου επί των Ετήσιων 
Οικονομικών Καταστάσεων Εταιρείας και Ομίλου
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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («ο ΟΤΕ» 
ή «η Εταιρεία»), έχει συνταχθεί με βάση τις διατάξεις του άρθρου 136 του Κ.Ν. 2190/1920 και αναφέρεται στις Ετήσιες Ατομικές και 
Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2005 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή, οι οποίες συντάχθηκαν 
για πρώτη φορά σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.). 

Α. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Ομίλου, η χρήση 2005 χαρακτηρίζεται από τα εξής σημαντικά γεγονότα:

 • Θέσπιση και εφαρμογή από τον ΟΤΕ του Προγράμματος Εθελουσίας Αποχώρησης προσωπικού, το οποίο θα ολοκληρωθεί 
μέχρι τον Οκτώβριο 2006.

 • Διοικητική αναδιοργάνωση του ΟΤΕ με σκοπό την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του.

 • Υπογραφή Ε.Σ.Σ.Ε. σχετικά με τη ρύθμιση του τρόπου των μελλοντικών προσλήψεων των υπαλλήλων του ΟΤΕ.

 • Νέο Επιχειρησιακό Σχέδιο 2006 – 2008.

 • Μείωση του καθαρού δανεισμού και επαναπροσδιορισμός δανεισμού με χαμηλότερα επιτόκια και μεγαλύτερη διάρκεια 
αποπληρωμής.

 • Βελτίωση των οικονομικών μεγεθών των επενδύσεων εξωτερικού.

 • Πώληση της GLOBUL και της COSMOFON στην COSMOTE, η οποία αναλαμβάνει ολόκληρο το κομμάτι των εταιρειών κινητής 
τηλεφωνία του Ομίλου.

 • Επανέναρξη λειτουργίας της COSMOROM μέσω συμμετοχής της COSMOTE στο μετοχικό της κεφάλαιο.

 • Κλείσιμο ανοικτών θεμάτων σχετικών με τις επενδύσεις στο εξωτερικό (Σερβία, Αρμενία).  
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Β. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Όσον αφορά τη στρατηγική και τις προοπτικές για τα επόμενα χρόνια, όπως έχει αναπτυχθεί και στο επιχειρησιακό σχέδιο της Εταιρείας, η 
βασικότερη επιδίωξη της Διοίκησης του Ομίλου, είναι η ενδυνάμωση και εξυγίανση του τομέα της εγχώριας σταθερής τηλεφωνίας, ούτως 
ώστε με τις επιδόσεις του να επιτύχει την ευθυγράμμισή του με άλλες ομοειδείς εταιρείες στην Ευρώπη. 

Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου οι προτεραιότητες της Εταιρείας είναι αφενός η διατήρηση των εσόδων έναντι του συνεχιζόμενου 
ανταγωνισμού και η κατά το δυνατόν μεγιστοποίησή τους μέσω της παροχής νέων υπηρεσιών, και αφετέρου η περαιτέρω αναδιοργάνωση 
της Εταιρείας με γνώμονα τη μείωση του λειτουργικού κόστους της. 

Με το σκεπτικό αυτό, συνεχίζεται η προσπάθεια που ξεκίνησε μέσα στο 2005 με κυριότερους άξονες:

	 3 Αύξηση των εσόδων από υπηρεσίες νέας γενιάς και εφαρμογή ολοκληρωμένων λύσεων, όπως το σταθερό και ευρυζωνικό 
internet.

	 3 Πλήρης εκμετάλλευση της ήδη υπάρχουσας δικτυακής υποδομής.

	 3	 Επικέντρωση στη μετατροπή του ΟΤΕ από τεχνοκρατικό σε πελατοκεντρικό οργανισμό.

	 3 Ολοκληρωμένες λύσεις εθνικής εμβέλειας προς τις Ελληνικές επιχειρήσεις.

	 3 Αναθεώρηση των πολιτικών ανάπτυξης προϊόντων, τιμών, marketing, διαφήμισης και εξυπηρέτησης πελατών, με γνώμονα την 
εξυπηρέτηση των επί μέρους αγορών που απευθύνονται.

	 3 Συνέχιση της δραστικής περικοπής των δαπανών μισθοδοσίας μέσω της εφαρμογής του Προγράμματος Εθελουσίας 
Αποχώρησης προσωπικού και της αναπλήρωσης μέρους αυτού με ελεγχόμενες προσλήψεις.

	 3  Περιορισμός του κόστους προβλέψεων έναντι επισφαλειών και εφαρμογή συλλεκτικών διαδικασιών και ελέγχων, μέσω 
αναβαθμισμένου συστήματος τιμολόγησης (Billing system).

	 3 Συστηματική στόχευση κατά των σταθερών εξόδων, με σκοπό τη μείωσή τους.

	 3 Ανάληψη έργων με σκοπό την παγιοποίηση της περιστολής δαπανών, μέσω αναδιάρθρωσης και αναδιοργάνωσης των δομών 
της Εταιρείας. 

Μεταξύ των άλλων τομέων όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος, πρωτεύουσα θέση κατέχει η κινητή τηλεφωνία. Εδώ θα συνεχισθούν οι 
προσπάθειες, έτσι ώστε ο Όμιλος μέσω της COSMOTE να ενδυναμώσει περαιτέρω την παρουσία του στις χώρες της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης που δραστηριοποιείται και να διατηρήσει τις θυγατρικές του μεταξύ των ταχύτερα αναπτυσσόμενων του κλάδου 
πανευρωπαϊκά.

Συγκεκριμένα θα επιδιωχθεί:

	 3 Αύξηση των εσόδων, τόνωση της κερδοφορίας της COSMOTE, με περαιτέρω ενίσχυση της πελατειακής της βάσης και 
καθιέρωσής της στις συνειδήσεις της αγοράς.

	 3 Διάρκεια στα αξιοσημείωτα περιθώρια κέρδους στην AMC Αλβανίας, μέσω σταθερής πορείας ανάπτυξης και διείσδυσής της 
στην αγορά.

	 3 Ώθηση στην ανάπτυξη του πελατολογίου, κερδοφορία και θετικές ταμειακές ροές στην GLOBUL Βουλγαρίας.

	 3 Ενίσχυση της συνδρομητικής βάσης και κερδοφορία στην COSMOFON στη FYROM.

	 3 Επενδύσεις δικτύου και καθιέρωση στην τοπική αγορά για την COSMOTE ROMANIA (COSMOROM).
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Ηγετική επιχειρησιακή μονάδα μέσα στον Όμιλο αποτελεί η ROMTELECOM, που σύμφωνα με το επιχειρησιακό της σχέδιο, θα επικεντρώσει 
τη δραστηριότητά της στα ακόλουθα:

	 3 Ενίσχυση της θέσης της ως παρόχου βασικών υπηρεσιών φωνής χαμηλού κόστους, ενόψει του ανταγωνισμού, κυρίως με τις 
εταιρείες παροχής κινητής τηλεφωνίας.

	 3 Περιστολή του λειτουργικού της κόστους.

	 3 Επενδύσεις για ολοκλήρωση της ψηφιακοποίησης, διαχείρισης δικτύου και διαχείρισης εργατικού δυναμικού.

	 3 Επέκταση σε νέα προϊόντα και ιδιαίτερα με στόχο τις επιχειρήσεις.

	 3 Βελτίωση των ήδη παρεχόμενων υπηρεσιών σε ευρωπαϊκά επίπεδα.

	 3 Έσοδα από πακέτα τόσο παραδοσιακών υπηρεσιών με ειδικές προσφορές, όσο και επέκταση σε υπηρεσίες νέας τεχνολογίας 
όπως internet υψηλών ταχυτήτων, triple play, ευρυζωνικότητα. 

Τέλος και οι υπόλοιπες εταιρείες του Ομίλου προσδοκάται ότι θα συνεχίσουν τη θετική πορεία τους, στηριζόμενες στις αρχές της στενής 
ενδοομιλικής συνεργασίας και πάντοτε στα πλαίσια της αποδοτικότερης λειτουργίας του ομίλου. 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005

1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Ο	Κύκλος	Εργασιών	του	Oμίλου αυξήθηκε κατά 4,9% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2004 και ανήλθε στα 5.475,1 εκ. Ευρώ. 

Η αύξηση του Κύκλου Εργασιών οφείλεται κυρίως:

α) Στην αύξηση των εσόδων από την κινητή τηλεφωνία τα οποία αυξήθηκαν κατά 12,6%, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2004, 
γεγονός που οφείλεται κυρίως στην αύξηση της συνδρομητικής βάσης όλων των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας του ομίλου (COSMOTE, 
AMC, GLOBUL & COSMOFON), καθώς και στην ενίσχυση της κίνησης στην Ελλάδα. 

β) Στην αύξηση των εσόδων της ROMTELECOM κατά 6,6% σε σχέση με τη χρήση 2004 με σημαντικότερη συνεισφορά στην αύξηση αυτή 
από τα έσοδα από μηνιαία τέλη, τα έσοδα διασύνδεσης και τα έσοδα υπηρεσιών μεταφοράς δεδομένων, και 

γ) Στην αύξηση των εσόδων από νέες υπηρεσίες κατά 18,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο κυρίως εξαιτίας της σημαντικής 
αύξησης των εσόδων εκμίσθωσης κυκλωμάτων και των εσόδων Internet και ADSL, όπου στο τέλος Δεκεμβρίου 2005 ο ΟΤΕ είχε περίπου 
154.000 πελάτες σε σύγκριση με τους περίπου 44.000 στην αρχή του έτους.

Όσον αφορά τον κύκλο	εργασιών	της	μητρικής	Εταιρείας, παρουσίασε μείωση 1,4% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2004, 
η οποία αντικατοπτρίζει τη μείωση των εσόδων από τηλεπικοινωνιακή κίνηση, η οποία μερικώς αντισταθμίζεται από την αύξηση των 
μηνιαίων τελών και των νέων υπηρεσιών. 

Τα Λειτουργικά	Έξοδα	του	Oμίλου αυξήθηκαν κατά 18,4%, σε σχέση με τα αντίστοιχα της περυσινής χρήσης 2004. Η αύξηση αυτή 
οφείλεται κυρίως στην σημαντική αύξηση κατά 28,4% των λειτουργικών εξόδων του ΟΤΕ, λόγω του κόστους του Προγράμματος 
Εθελουσίας Αποχώρησης από την Εταιρεία. 

Ειδικότερα παρατηρήθηκε: 

• Αύξηση κατά 7,5% των αποδοχών προσωπικού.

• Μείωση κατά 7,7% των αποδόσεων προς τους διεθνείς τηλεπικοινωνιακούς παρόχους

• Αύξηση κατά 3,7% των αποσβέσεων, και

• Μείωση κατά 7,1% των λοιπών λειτουργικών εξόδων 

Όσον αφορά στο κόστος του Προγράμματος Εθελουσίας Αποχώρησης, το συνολικό κόστος που ανέρχεται σε περίπου 939,6 εκ. ευρώ 
επιβάρυνε τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης. 
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Στα χρηματοοικονομικά	αποτελέσματα, οι χρεωστικοί τόκοι δανείων κυμάνθηκαν στα ίδια περίπου επίπεδα με εκείνα του 2004, ενώ οι 
πιστωτικοί τόκοι παρουσίασαν αύξηση κατά 23,6% σε σχέση με το 2004, κυρίως λόγω των αυξημένων ταμειακών διαθεσίμων. Τα έσοδα 
από μερίσματα αυξήθηκαν κατά 114,7% προερχόμενα κυρίως από την TELECOM SERBIA και σε δορυφορικούς οργανισμούς, ενώ τα 
κέρδη από συμμετοχές είναι αυξημένα κατά 948,3%, αντανακλώντας κυρίως τα κέρδη από την πώληση των δορυφορικών οργανισμών 
και από την πώληση μέρος των μετοχών του κατείχε ο ΟΤΕ στην ΕΧΑΕ. 

Ο φόρος	 εισοδήματος	 (έξοδο) παρουσιάζει σημαντική μείωση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση αντανακλώντας κυρίως τη 
μελλοντική φορολογική ωφέλεια του κόστους του Προγράμματος Εθελουσίας Αποχώρησης. Σημειώνεται ότι στη μητρική Εταιρεία, 
λόγω ζημιών δεν προέκυψε φόρος εισοδήματος για την τρέχουσα χρήση. 

Ως αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, και κυρίως του κόστους του Προγράμματος Εθελουσίας Αποχώρησης, τα καθαρά	ενοποιημένα	
αποτελέσματα	χρήσης καταλήγουν σε ζημίες 216,8 εκ. Ευρώ έναντι 117,1 εκ. Ευρώ κερδών στη χρήση 2004. 

Το Επενδυτικό	Πρόγραμμα	του	Ομίλου ανήλθε σε 680,2 εκ. ευρώ, σημαντικά μειωμένο σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό και επίσης 
μειωμένο σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2005. Αυτό οφείλεται κυρίως στις μειωμένες επενδύσεις του ΟΤΕ. 

Ο Δανεισμός	του	Ομίλου αυξήθηκε κατά περίπου 9,1% σε σχέση με τη προηγούμενη χρήση, όμως η κατά 73,8% αύξηση των ταμειακών 
Ο Δανεισμός του Ομίλου αυξήθηκε κατά περίπου 9,1% σε σχέση με τη προηγούμενη χρήση, όμως η κατά 73,8% αύξηση των ταμειακών 
διαθεσίμων οδήγησε σε σημαντική μείωση του «καθαρού δανεισμού» τόσο του Ομίλου όσο και της Εταιρείας. 

Σχετικά με τα αποτελέσματα των βασικών θυγατρικών του ΟΤΕ που περιλαμβάνονται στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, αξίζει 
να σημειωθούν τα ακόλουθα:

ΟΜΙΛΟΣ	COSMOTE:	Διατήρηση της κυρίαρχης θέσης της στην αγορά κινητής τηλεφωνίας με αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 13,2% 
και των καθαρών κερδών κατά 10,0% σε σχέση με το 2004 και διατήρηση του περιθωρίου EBITDA σε περίπου 42%. Μετά και την 
εξαγορά της GLOBUL, της COSMOFON και της COSMOROM (νυν COSMOTE ROMANIA), η COSMOTE αποτελεί έναν ισχυρό παίκτη στη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη.

ΟΜΙΛΟΣ	ΟΤΕΝΕΤ:	Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 11,0% σε σχέση με το 2004, κυρίως λόγω αύξησης της συνδρομητικής της βάσης. 

ROMTELECOM:	Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 6,6% περίπου, αύξηση καθαρών κερδών κατά 116,8% και περιθώριο EBITDA στο 
36,7%. Το σχέδιο αναδιοργάνωσης της εταιρείας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και εντός των στόχων.

ARMENTEL:	Αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 39,0% και των καθαρών κερδών 56,8%. 

Δ. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31 Δεκεμβρίου 2005 και μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών 
καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά τη χρηματοοικονομική θέση και τη 
δραστηριότητα του Ομίλου.

Δεν υπάρχουν σημαντικές ζημίες που θα μπορούσαν να προκύψουν στο μέλλον από ενδεχόμενες υποχρεώσεις των εταιρειών του 
ομίλου. 

Αθήνα, 7 Μαρτίου 2006 

Παναγής	Βουρλούμης	
 

Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος
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επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 
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Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή

Προς τους Μετόχους της 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ελέγξαμε τις συνημμένες Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η «Εταιρεία») που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2005 και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, 
μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών 
λογιστικών πολιτικών και λοιπών επεξηγηματικών σημειώσεων. Την ευθύνη για αυτές τις Οικονομικές Καταστάσεις έχει η Διοίκηση της 
Εταιρείας. Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας.

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Πρότυπα της 
Ελεγκτικής. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν να σχεδιάσουμε και να εκτελέσουμε τον έλεγχό μας κατά τρόπο που να διασφαλίζει εύλογη 
βεβαιότητα κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδεις ανακρίβειες. Ο έλεγχος περιλαμβάνει την εξέταση, 
σε δειγματοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που να υποστηρίζουν τα ποσά και τις αποκαλύψεις στις οικονομικές καταστάσεις. Ο 
έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που εφαρμόστηκαν και σημαντικών εκτιμήσεων που έγιναν από 
τη Διοίκηση, καθώς και την αξιολόγηση της γενικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων και της συνέπειας του περιεχομένου 
της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις οικονομικές καταστάσεις. Πιστεύουμε ότι ο έλεγχός μας παρέχει εύλογη βάση για τη 
διαμόρφωση της γνώμης μας.

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την οικονομική θέση της Εταιρείας και του 
Ομίλου κατά την 31 Δεκεμβρίου 2005 και τα αποτελέσματα των εργασιών, τις μεταβολές ιδίων κεφαλαίων και τις ταμειακές ροές για τη 
χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου είναι συνεπές με τις συνημμένες Οικονομικές 
Καταστάσεις.

Αθήνα, 7 Μαρτίου 2006 
 

KPMG	Κυριάκου	Ορκωτοί	Ελεγκτές	Α.Ε.

	 Μάριος	Τ.	Κυριάκου	 Μιχαήλ	Κόκκινος	
 Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 AM ΣΟΕΛ 11121 AΜ ΣΟΕΛ 12701.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 4 του Ν. 3016/2002, σχετικό με την εταιρική διακυβέρνηση και τον κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, 
το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει υποχρέωση γνωστοποίησης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στο Χρηματιστήριο Αθηνών 
της Ετήσιας Έκθεσης, στην οποία αναφέρονται αναλυτικά οι συναλλαγές της εταιρείας με τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις του 
άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ. Ν. 2190/1920.

2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ  

Ι.	 Κεφαλαιακές	συναλλαγές

Κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης 2005, ο Ο.Τ.Ε. μετέβαλε το ποσοστό συμμετοχής του στις θυγατρικές του εταιρείες, ως εξής:

	 3 Cosmote Α.Ε.: αύξηση κατά 5,60%, με αγορά μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών 19.400.955 μετοχών, έναντι € 274,2 εκατ., 
με αποτέλεσμα το ποσοστό συμμετοχής την 31.12.2005 να ανέρχεται στο 64,37%. 

	 3 OTEnet Α.Ε.: αύξηση κατά 4,39%, με εξαγορά ποσοστού από μετόχους μειοψηφίας, έναντι € 5,9 εκατ., με αποτέλεσμα το 
ποσοστό συμμετοχής την 31.12.2005 να ανέρχεται στο 94,59%.

	 3 Hellascom Α.Ε.: αύξηση κατά 48,60%, με εξαγορά του συνολικού μεριδίου των μετόχων μειοψηφίας, έναντι € 11,5 εκατ., με 
αποτέλεσμα το ποσοστό συμμετοχής την 31.12.2005 να ανέρχεται στο 100%.

	 3 HellasSat Cons.Ltd.: αύξηση κατά 12,35%, με εξαγορά ποσοστού από μετόχους μειοψηφίας, έναντι € 2,6 εκατ., με αποτέλεσμα 
το ποσοστό συμμετοχής την 31.12.2005 να ανέρχεται στο 95,69%.

	 3 OTE M.T.S. B.V. (Cosmofon): πώληση στην Cosmote του κατά 100% ποσοστού συμμετοχής του Ο.Τ.Ε. στην εταιρεία Holding OTE 
MTS, με έδρα στην Ολλανδία και εμμέσως του κατά 100% ποσοστού συμμετοχής του στη θυγατρική της OTE MTS, Cosmofon, 
με έδρα στα Σκόπια της Π.Γ.Δ. της Μακεδονίας, έναντι € 90 εκατ. 

	 3 Globul: πώληση στην Cosmote του κατά 100% ποσοστού συμμετοχής του Ο.Τ.Ε. στην εταιρεία Globul, με έδρα στη Βουλγαρία, 
έναντι € 400 εκατ. 

Τέλος, μέσα στη χρήση 2005, ο Ο.Τ.Ε. ενέγραψε έσοδα από μερίσματα μετοχών από θυγατρικές του, της τάξεως των € 315,3 εκατ., καθώς 
και έσοδα από πιστωτικούς τόκους δανείων που χορήγησε σ’ αυτές, της τάξεως των € 9,7 εκατ.

ΙΙ.	Ανάλυση	λοιπών	συναλλαγών	

Παρατίθεται συγκεντρωτικός πίνακας, στον οποίο απεικονίζονται οι διεταιρικές συναλλαγές μεταξύ του Ο.Τ.Ε. και των εταιρειών του 
ομίλου, κατά τη χρήση 2005,(σελίς 79 ), με διάκριση ανά συνδεδεμένη εταιρία, ανά είδος συναλλαγής (έσοδα – έξοδα) και με το 
αντίστοιχο ετήσιο ύψος τους μέσα στην κλειόμενη χρήση. 

Ο ίδιος πίνακας περιλαμβάνει επίσης τα ανοικτά υπόλοιπα κατά την 31.12.2005, των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Ο.Τ.Ε. με τις 
συνδεδεμένες εταιρείες.
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Α. Συναλλαγές από συνδεδεμένες εταιρείες (έξοδα Ο.Τ.Ε.)

Το σύνολο των εξόδων προς συνδεδεμένες εταιρίες κατά τη χρήση 2005 ανέρχεται σε € 484,2 εκατ. και περιλαμβάνουν κυρίως χρεώσεις 
από εγχώριους και διεθνείς παρόχους, αμοιβές τρίτων, παροχές τρίτων, αγορές εμπορευμάτων, καθώς και χρεωστικούς τόκους. 

	 3 Από τα συνολικά έξοδα προς συνδεδεμένες εταιρείες ποσό € 174,1 εκατ. αφορά στην Cosmote και αντιπροσωπεύει ποσοστό 
36% επί του συνόλου. Αναλύεται δε περαιτέρω κυρίως σε αποδόσεις προς την Cosmote, έναντι τερματισμού εθνικής 
και διεθνούς κίνησης στο δίκτυό της, ύψους € 138 εκατ., σε αγορές εμπορευμάτων ύψους € 20,1 εκατ., σε προμήθειες 
αντιπροσώπων κινητής τηλεφωνίας ύψους € 7,1 εκατ. και σε προμήθειες διαχείρισης των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας Cos-
mobulgaria και Cosmofon, ύψους € 8,4 εκατ. 

	 3 Επίσης ποσό € 135,6 εκατ. ή ποσοστό 28%, αφορά στην OTE Plc και αντιπροσωπεύει χρεωστικούς τόκους ομολογιακών 
δανείων, καθώς και κοινοπρακτικού δανείου που συνήψε ο Ο.Τ.Ε. μέσω της OTE Plc. 

	 3 Ακόμη ποσό € 52,3 εκατ. ή ποσοστό 10,8%, αφορά σε ενοίκια προς τη θυγατρική OTE Estate, στην οποία έχουν μεταβιβασθεί 
τα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Ο.Τ.Ε. (οικόπεδα και κτίρια).

	 3 Προς τη θυγατρική εταιρία OTE Globe ποσό € 76,2 εκατ. ή ποσοστό 15,7%, αφορά σε αποδόσεις προς διεθνείς 
τηλεπικοινωνιακούς φορείς που βαρύνουν τον Ο.Τ.Ε., καθώς και σε προμήθειες έναντι των πωλήσεων διεθνούς κίνησης, που 
διενεργεί η θυγατρική για λογαριασμό της μητρικής εταιρείας.

	 3 Αναλύοντας τα έξοδα που αφορούν στις κυριότερες συναλλαγές με τις υπόλοιπες συνδεδεμένες εταιρείες, έχουμε ως ποσοστά 
επί των συνολικών εξόδων τα εξής:

  • 3% (€ 12,6 εκατ.), έναντι παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, από την OTE Plus.

  • 2,4% (€ 11,8 εκατ.), κυρίως έναντι παροχών Internet από την ΟTEnet. 

  • 1,4% (€ 7,0 εκατ.), έναντι προμηθειών διαχείρισης επενδύσεων εξωτερικού από την OTE International Investments Ltd., καθώς και 
έναντι δανεισμού προσωπικού στον Ο.Τ.Ε. από τη θυγατρική. 

  • 1% (€ 4,7 εκατ.), κυρίως έναντι εργολαβιών εκτέλεσης τεχνικών έργων από την Hellascom. 

  • Τέλος τα έξοδα από τις συναλλαγές με τις υπόλοιπες εταιρείες του ομίλου, όπως OTESat-Maritel, Infote, ΟΤΕ-Academy, Armentel, 
Romtelecom, Cosmo-One και Hellas Sat cons. ανέρχονται αθροιστικά σε € 9,9 εκατ., ή σε ποσοστό 2,4% επί του συνόλου.
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2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (συνέχεια)

Β. Συναλλαγές προς συνδεδεμένες εταιρείες (έσοδα Ο.Τ.Ε.)

Το σύνολο των εσόδων προς συνδεδεμένες εταιρείες κατά τη χρήση 2005 ανέρχεται σε € 701,6 εκατ. και περιλαμβάνουν κυρίως έσοδα 
από υπηρεσίες διασύνδεσης κινητής τηλεφωνίας, από εκμισθώσεις κυκλωμάτων, από προμήθειες έναντι πωλήσεων προϊόντων και 
παροχής υπηρεσιών κυρίως κινητής τηλεφωνίας και internet, από εργασίες για λογαριασμό τρίτων, καθώς και έσοδα έναντι δαπανών 
μισθοδοσίας αποσπασμένου προσωπικού από τον Ο.Τ.Ε. στις συνδεδεμένες εταιρείες. Τέλος, μεγάλο μέρος των ως άνω εσόδων 
προέρχεται από μερίσματα, έναντι κερδών χρήσης 2004 των θυγατρικών. 

	 3 Από το συνολικά έσοδα προς συνδεδεμένες εταιρείες ποσό € 566,6 εκατ. αφορά στην Cosmote και αντιπροσωπεύει ποσοστό 
80,8% επί του συνόλου. 

Αναλύεται περαιτέρω κυρίως σε τέλη διεθνούς εξερχόμενης κίνησης της Cosmote, μέσω του δικτύου του Ο.Τ.Ε. ύψους € 17,8 εκατ., 
σε τέλη διασύνδεσης λόγω τερματισμού κλήσεων κινητών στο δίκτυο του Ο.Τ.Ε. ύψους € 8,6 εκατ., σε έσοδα από μισθωμένα 
κυκλώματα στην Cosmote ύψους € 25,7 εκατ., σε έσοδα από επιδοτήσεις συσκευών κινητής τηλεφωνίας, από ανανεώσεις 
συσκευών και από επιτεύξεις στόχων πωλήσεων, καθώς και από προμήθειες επί των πωλήσεων της Cosmote συνολικού ύψους 
€ 75,1 εκατ., σε έσοδα από μισθοδοσία αποσπασμένων στη θυγατρική ύψους € 5,8 εκατ. και τέλος σε κέρδη από την πώληση 
στην Cosmote των θυγατρικών του ΟΤΕ, εταιρειών κινητής τηλεφωνίας Globul και OTE MTS (Cosmofon), συνολικού ύψους € 
123,4 εκατ. 

Από τα συνολικά έσοδα από μερίσματα, ποσό ύψους € 297,6 εκατ. ή ποσοστό 94,4% επί των συνολικών μερισμάτων της χρήσης 
2005, προέρχεται από την Cosmote.

	 3 Από την OTE Globe προέρχεται ποσό € 62,6 εκατ. ή ποσοστό 8,9% επί του συνόλου και αποτελεί κυρίως το σύνολο των 
τηλεπικοινωνιακών εσόδων της εταιρείας, τα οποία βάσει σύμβασης αυτή αποδίδει στον Ο.Τ.Ε., καθώς και ποσό € 2,5 εκατ. που 
αφορά σε μέρισμα από τα κέρδη χρήσης 2004 προς τη μητρική.

	 3 Από την OTEnet προέρχεται ποσό € 25,1 εκατ. ή ποσοστό 3,6% επί του συνόλου των εσόδων από συνδεδεμένες εταιρείες 
και αναλύεται κυρίως σε έσοδα από εκμισθώσεις κυκλωμάτων ύψους € 9,6 εκατ., σε έσοδα από προμήθειες έναντι των 
συμβολαίων internet που συνάπτει ο Ο.Τ.Ε. για λογαριασμό της εταιρείας ύψους € 7,3 εκατ. και τέλος σε έσοδα από μισθοδοσία 
αποσπασμένων στη θυγατρική ύψους € 1,3 εκατ. Επίσης έσοδα ύψους € 6,8 εκατ. προέρχονται από εκμισθώσεις κυκλωμάτων, 
καθώς και από τηλεπικοινωνιακή κίνηση της εταιρείας Voicenet, θυγατρικής της OTEnet που λειτουργεί ως πάροχος.

	 3 Από την Infote προέρχεται ποσό € 20,1 εκατ. ή ποσοστό 2,9% επί του συνόλου, από το οποίο ποσό € 10,0 εκατ. αφορά σε 
προμήθειες επί πωλήσεων ονομαστικών καταλόγων και κόστος μισθοδοσίας αποσπασμένων και ποσό € 9,3 εκατ. αφορά σε 
μέρισμα από τα κέρδη χρήσης 2004 προς τη μητρική.

	 3 Από την OTE Estate προέρχεται ποσό € 9,1 εκατ. ή ποσοστό 1,3% επί του συνόλου, από το οποίο κυρίως ποσό € 6,9 εκατ. 
αφορά σε έσοδα έναντι εντολών προσθηκών και βελτιώσεων από τον Ο.Τ.Ε. επάνω στα πάγια της εταιρείας και ποσό € 1,1 εκατ. 
αφορά σε μέρισμα από τα κέρδη χρήσης 2004 προς τη μητρική.

	 3 Από την Hellas Sat cons. προέρχεται ποσό € 8,5 εκατ. ή ποσοστό 1,2% επί του συνόλου, το οποίο αφορά κυρίως σε τόκους 
δανείου που έχει συνάψει η θυγατρική με τον Ο.Τ.Ε.

	 3 Από την Armentel προέρχεται ποσό € 5,3 εκατ. ή ποσοστό 1% περίπου επί του συνόλου, το οποίο αφορά κυρίως σε μέρισμα 
χρήσης 2004 προς τη μητρική, καθώς και σε έσοδα από τόκους δανείου προς αυτήν. 

	 3 Τέλος, αθροιστικά έσοδα ύψους € 9,6 εκατ. ή ποσοστό 1,4% αποφέρουν οι συναλλαγές με τις υπόλοιπες εταιρείες του ομίλου 
όπως: Romtelecom, OTESat-Maritel, OTE Plus, Hellascom, OTE Academy & ΟΤΕ Ασφάλιση και συνίστανται κατά κανόνα σε 
έσοδα προερχόμενα από δανεισμό προς αυτές προσωπικού από τον Ο.Τ.Ε. 
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Γ. Υπόλοιπα συναλλαγών με συνδεδεμένες εταιρείες 

Όσον αφορά στις Απαιτήσεις του Ο.Τ.Ε. από συνδεδεμένες εταιρείες, που κατά την 31.12.2005 ανέρχονται συνολικά σε € 247,7 εκατ., τα 
μεγαλύτερα υπόλοιπα παρουσιάζονται στις παρακάτω εταιρείες:

 • Hellas Sat cons. Ltd., ποσό ύψους € 147,2 εκατ.

 • Cosmote, ποσό ύψους € 35,9 εκατ.

 • OTE Globe, ποσό ύψους € 23,9 εκατ.

 • OTE Estate, ποσό ύψους € 8,7 εκατ.

 • OTEnet, ποσό ύψους € 7,2 εκατ.

 • OTE International Ltd., ποσό ύψους € 6,0 εκατ.

 • Armentel, ποσό ύψους € 6,0 εκατ.

 • Infote, ποσό ύψους € 5,4 εκατ.

 • OTE Plus, ποσό ύψους € 4,7 εκατ.

 • Hellascom, ποσό ύψους € 1,3 εκατ.

Τέλος όσον αφορά στις Υποχρεώσεις του Ο.Τ.Ε. προς συνδεδεμένες εταιρείες, που κατά την 31.12.2005 ανέρχονται συνολικά σε € 2.190,7 
εκατ., τα μεγαλύτερα υπόλοιπα παρουσιάζονται στις παρακάτω εταιρείες:

 • OTE Plc, ποσό ύψους € 1.962,8 εκατ.

 • OTE Estate, ποσό ύψους € 104,1 εκατ.

 • Cosmote, ποσό ύψους € 45,1 εκατ.

 • OTE Globe, ποσό ύψους € 27,6 εκατ.

 • Infote, ποσό ύψους € 24,4 εκατ.

 • OTE International Ltd., ποσό ύψους € 7,4 εκατ.

 • OTEnet, ποσό ύψους € 7,3 εκατ.

 • OTE Plus, ποσό ύψους € 5,6 εκατ.

 • OTE Academy, ποσό ύψους € 1,5 εκατ.

 • Romtelecom, ποσό ύψους € 1,4 εκατ.

 • Hellascom, ποσό ύψους € 1,4 εκατ.

 • OTE Sat – Maritel, ποσό ύψους € 1,2 εκατ.
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Διεταιρικές συναλλαγές ΟΤΕ με τις συνδεδεμένες εταιρείες

(Ποσά σε εκατομμύρια ευρώ) Έξοδο ΟΤΕ Έσοδο ΟΤΕ
Υποχρέωση 

ΟΤΕ
Απαίτηση 

ΟΤΕ

� HellasCom 4,7 0,2 1,4 1,3

� Ote Estate 52,3 9,1 104,1 8,7

3 OteNet 11,8 25,1 7,3 7,2

4 OTE Plus 12,6 0,4 5,6 4,7

5 Cosmote 174,1 566,6 45,1 35,9

6 Otesat - Maritel 2,3 1,2 1,2 0,8

7 Hellas Sat consortium 2,0 8,5 0,4 147,2

8 Infote 1,4 20,1 24,4 5,4

9 OteGlobe 76,2 62,6 27,6 23,9

10 Cosmo one 1,3 - 0,5 -

�� ΟΤΕ Ασφάλιση - - - -

�� OTE Academy 1,2 0,1 1,5 0,3

13 OTE plc 135,6 - 1.962,8 -

14 Ote International Investments 7,0 2,1 7,4 6,0

15 Romtelecom 1,5 0,3 1,4 0,3

16 CosmoBulgaria - - - -

17 OTE MTS (Cosmofon) - - - -

18 Armentel 0,2 5,3 - 6,0

19 Hatwave - - - -

20 OTE Austria Holding - - - -

  484,2 701,6 2.190,7 247,7



Ενσωμάτωση πληροφοριών άρθρου 10 Ν.3401/2005 
μέσω παραπομπών6
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Ο παρακάτω πίνακας ενσωματώνει μέσω παραπομπής τις πληροφορίες του άρθρου 10 του ν. 3401/2005 που αφορούν στην Εταιρία, 
στις μετοχές της καθώς και στην αγορά κινητών αξιών στην οποία διαπραγματεύονται οι μετοχές της και τις οποίες πληροφορίες η Εταιρία 
δημοσίευσε και κατέστησε διαθέσιμες στο κοινό κατά τη διάρκεια του έτους 2005, σύμφωνα με το νόμο. 

(i)  Ημερομηνία Πληροφορία Θέση στην ιστοσελίδα της εταιρείας

Αποφάσεις	Γενικών	Συνελεύσεων

07/11/2005 Αποφάσεις Επαναληπτικής έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 
04/11/05

www.ote.gr / Επενδυτικές Σχέσεις / 
Εταιρική Διακυβέρνηση / Ετήσια Γενική 
Συνέλευση Μετόχων

08/07/2005 Αποφάσεις Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 06/07/05
www.ote.gr / Επενδυτικές Σχέσεις / 
Εταιρική Διακυβέρνηση / Ετήσια Γενική 
Συνέλευση Μετόχων

17/06/2005 Αποφάσεις 53ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της 16/06/05
www.ote.gr / Επενδυτικές Σχέσεις / 
Εταιρική Διακυβέρνηση / Ετήσια Γενική 
Συνέλευση Μετόχων

Μερίσματα

09/03/2006 Ο ΟΤΕ ανακοινώνει σχετικά με το μέρισμα του έτους 2005 www.ote.gr / πενδυτικές Σχέσεις / Νέα

Προσκλήσεις	Γενικών	Συνελεύσεων

20/10/2005 Πρόσκληση Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης www.ote.gr /  Επενδυτικές Σχέσεις / Νέα

20/10/2005 Αναβολή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης www.ote.gr /  Επενδυτικές Σχέσεις / Νέα

24/05/2005 Στις 16 Ιουνίου η Ετήσια Γενική Συνέλευση www.ote.gr / Επενδυτικές Σχέσεις / Νέα

28/02/2005
Η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΟΤΕ Α.Ε., 
θα οριστεί για τον μήνα Ιούνιο του 2005  
και πριν από την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2005

www.ote.gr / Επενδυτικές Σχέσεις / Νέα

Εταιρικές	Πράξεις	-	Συναλλαγές

28/02/2006 Πρόγραμμα Σκοπούμενων Εταιρικών Πράξεων www.ote.gr /  Επενδυτικές Σχέσεις / Νέα

08/11/2005
Η κατά 100% θυγατρική του εταιρία OTE PLC ολοκλήρωσε με 
επιτυχία το Πρόγραμμα Ανταλλαγής των ομολογιών έκδοσής της 
ύψους Ευρώ 1.100.000.000

www.ote.gr / Επενδυτικές Σχέσεις / Νέα

26/10/2005 Έναρξη Προγράμματος Ανταλλαγής μέρους  
ή όλων των ομολογιών της έκδοσης ύψους Ευρώ 1.100.000.000 www.ote.gr / Επενδυτικές Σχέσεις / Νέα

12/09/2005 Πώληση ποσοστού Ελληνικού Δημοσίου www.ote.gr / Επενδυτικές Σχέσεις / Νέα

05/09/2005 Έκδοση Κοινοπρακτικού Δανείου ύψους 850 εκατ. ευρώ www.ote.gr / Επενδυτικές Σχέσεις / Νέα

16/08/2005 Ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση των μετοχών 
της COSMOFON από τον ΟΤΕ στην COSMOTE www.ote.gr /  Επενδυτικές Σχέσεις / Νέα

05/08/2005 Ακύρωση Μετοχών www.ote.gr /  Επενδυτικές Σχέσεις / Νέα

04/08/2005 Αγορά Μετοχών www.ote.gr / Επενδυτικές Σχέσεις / Νέα

02/08/2005 Υπογράφηκε η σύμβαση μεταβίβασης της GloBul  
και της MTS από τον ΟΤΕ στην COSMOTE www.ote.gr / Επενδυτικές Σχέσεις / Νέα
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29/07/2005 Προαναγγελίες Συναλλαγών www.ote.gr / Επενδυτικές Σχέσεις / Νέα

27/06/2005 Ο ΟΤΕ εξαγόρασε τα μειοψηφικά μερίδια  
στην θυγατρική εταιρία του HELLASCOM www.ote.gr / Επενδυτικές Σχέσεις / Νέα

26/04/2005 Αγορά 15.416.523 μετοχών της θυγατρικής εταιρίας COSMOTE www.ote.gr / Επενδυτικές Σχέσεις / Νέα

20/04/2005 Συμφωνία ΟΤΕ και COSMOTE για τη μεταβίβαση των εταιριών 
GLOBUL και COSMOFON στην COSMOTE www.ote.gr / Επενδυτικές Σχέσεις / Νέα

24/03/2005 Ο ΟΤΕ αγόρασε 3.484.432 μετοχές της θυγατρικής 
του εταιρίας Cosmote www.ote.gr / Επενδυτικές Σχέσεις / Νέα

10/01/2005
Ο ΟΤΕ αγόρασε την Τετάρτη 5/01/05, μέσω διαδικασίας  
βιβλίου προσφορών, 500.000 μετοχές της Cosmote  
στην τιμή των 14,90 Ευρώ/ μετοχή

www.ote.gr / Επενδυτικές Σχέσεις / Νέα

Δελτία	Τύπου	

03/03/2006 Απάντηση σε Επιστολή του Χ.Α www.ote.gr / Επενδυτικές Σχέσεις / Νέα

27/02/2006 Τριετές Επιχειρησιακό Σχέδιο ΟΤΕ www.ote.gr / Επενδυτικές Σχέσεις / Νέα

27/02/2006 Γνωστοποίηση www.ote.gr / Επενδυτικές Σχέσεις / Νέα

17/02/2006 Απάντηση σε Επιστολή του Χ.Α www.ote.gr / Επενδυτικές Σχέσεις / Νέα

15/02/2006 Απάντηση σε Επιστολή του Χ.Α www.ote.gr / Επενδυτικές Σχέσεις / Νέα

08/02/2006 Σχολιασμός Δημοσιευμάτων www.ote.gr / Επενδυτικές Σχέσεις / Νέα

01/02/2006 Απάντηση σε Επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς www.ote.gr / Επενδυτικές Σχέσεις / Νέα

17/01/2006 Απάντηση σε Επιστολή του Χ.Α www.ote.gr / Επενδυτικές Σχέσεις / Νέα

01/12/2005
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α με την 29/11/2005 απόφασή  
του ενέκρινε την απόκτηση από την Εθνική Χρηματιστηριακή Α.Ε 
της ιδιότητας του ειδικού διαπραγματευτή

www.ote.gr / Επενδυτικές Σχέσεις / Νέα

01/12/2005 Η εταιρία EFG Eurobank ΑΧΕΠΕΥ ανακοινώνει ότι απέκτησε  
την ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή www.ote.gr / Επενδυτικές Σχέσεις / Νέα

01/12/2005 Ανακοίνωση www.ote.gr / Επενδυτικές Σχέσεις / Νέα

16/11/2005 Ανακοίνωση www.ote.gr /  Επενδυτικές Σχέσεις / Νέα

08/11/2005 Η εταιρία ανακοινώνει ότι έχει την πρόθεση να συμμετάσχει στον 
Ανοικτό Διαγωνισμό του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων www.ote.gr / Επενδυτικές Σχέσεις / Νέα

31/10/2005 Απάντηση σε Επιστολή του Χ.Α www.ote.gr / Επενδυτικές Σχέσεις / Νέα

21/10/2005 Απόλυτη η επιτυχία του προγράμματος εθελουσίας αποχώρησης www.ote.gr / Επενδυτικές Σχέσεις / Νέα

21/10/2005 Η εταιρία γνωστοποιεί την πρόθεσή της να συμμετάσχει σε Ανοικτό 
Τακτικό Διαγωνισμό του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας www.ote.gr / Επενδυτικές Σχέσεις / Νέα

23/09/2005
Πραγματοποιήθηκαν χθες, 22 Σεπτεμβρίου, στο Βουκουρέστι  
τα Διοικητικά Συμβούλια του ΟΤΕ, της ROMTELECOM,  
της COSMOTE και της COSMOROM

www.ote.gr / Επενδυτικές Σχέσεις / Νέα

20/09/2005 Απάντηση στην επιστολή Χ.Α. 16/09/2005 www.ote.gr / Επενδυτικές Σχέσεις / Νέα
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14/09/2005

Συμμετοχή στο Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης  
για την επιλογή Αναδόχου του έργου Παροχή Υπηρεσιών (SLA)  
μέσα από την ανάπτυξη και λειτουργία των απαραίτητων 
υποδομών ΤΠΕ για την εξυπηρέτηση των Κέντρων Εξυπηρέτησης 
Πολιτών (ΚΕΠ)’ προϋπολογισμού 14.300.000 ευρώ

www.ote.gr / Επενδυτικές Σχέσεις / Νέα

09/09/2005 Νέες χαμηλότερες τιμές ADSL πρόσβασης από τον ΟΤΕ - Μείωση 
τιμών ADSL πρόσβασης από 20% έως 49% www.ote.gr / Επενδυτικές Σχέσεις / Νέα

29/08/2005
Συμμετοχή στο Διαγωνισμό ‘Παροχή Ευρυζωνικών  
Υπηρεσιών Πρόσβασης στο Ερευνητικό Δίκτυο ΕΔΕΤ-2’ 
προϋπολογισμού 6.545.000 ευρώ

www.ote.gr / Επενδυτικές Σχέσεις / Νέα

04/08/2005 Τα Οικονομικά Αποτελέσματα του δευτέρου τριμήνου 2005  
θα ανακοινωθούν στις 31 Αυγούστου 2005 www.ote.gr / Επενδυτικές Σχέσεις / Νέα

21/07/2005

Η Διοίκηση του ΟΤΕ και η ΟΜΕ-ΟΤΕ υπέγραψαν σήμερα 
Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, στην οποία 
διατυπώνονται αναλυτικά οι όροι για την υλοποίηση του 
προγράμματος εθελουσίας αποχώρησης του προσωπικού

www.ote.gr / Γραφείο Τύπου / 
Ανακοινώσεις

15/07/2005 Το ΔΣ του ΟΤΕ ενέκρινε παμψηφεί τον τρόπο εφαρμογής 
της εθελουσίας εξόδου του προσωπικού

www.ote.gr / Γραφείο Τύπου / 
Ανακοινώσεις

12/07/2005 Καλοκαιρινές προσφορές για διεθνείς κλήσεις  
και νέα τιμολόγια από τον ΟΤΕ www.ote.gr / Επενδυτικές Σχέσεις / Νέα

23/06/2005 Απάντηση σε Επιστολή του Χ.Α www.ote.gr / Επενδυτικές Σχέσεις / Νέα

14/06/2005 Ανακοίνωση www.ote.gr / Γραφείο Τύπου / 
Ανακοινώσεις

31/05/2005 Όλο το Σχέδιο της Εθελουσίας Εξόδου στον ΟΤΕ www.ote.gr / Επενδυτικές Σχέσεις / Νέα

26/05/2005 Η Διοίκηση του ΟΤΕ και η ΟΜΕ-ΟΤΕ  
υπέγραψαν Συλλογική Σύμβαση Εργασίας www.ote.gr / Επενδυτικές Σχέσεις / Νέα

20/05/2005 Σχολιασμός Δημοσιευμάτων www.ote.gr / Γραφείο Τύπου / 
Ανακοινώσεις

19/05/2005 Ανακοίνωση www.ote.gr / Γραφείο Τύπου / 
Ανακοινώσεις

16/05/2005
Ανακοίνωση σχετική με την επιβολή προστίμου από την ΕΕΤΤ  
για την παροχή συνδέσεων ADSL και ISDN BRA www.ote.gr / Γραφείο Τύπου / 

Ανακοινώσεις

04/05/2005

Η βουλγαρική εταιρία κινητής τηλεφωνίας του Ομίλου OTE 
GLOBUL SA έλαβε επισήμως από τις αρμόδιες αρχές της χώρας,  
άδεια προσφοράς υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας  
για όλη την επικράτεια της Βουλγαρίας.

www.ote.gr / Γραφείο Τύπου / 
Ανακοινώσεις

27/04/2005
Η βουλγαρική εταιρία κινητής τηλεφωνίας του Ομίλου OTE 
GLOBUL SA έλαβε επισήμως από τις αρμόδιες αρχές της χώρας, 
άδεια λειτουργίας δικτύου UMTS (3ης γενιάς)

www.ote.gr / Γραφείο Τύπου / 
Ανακοινώσεις

27/04/2005 Ανακοίνωση του ΟΤΕ σε σχέση με Δελτίο Τύπου συνδικαλιστικής 
οργάνωσης του ΟΤΕ που αναφέρεται σε οφειλές τρίτων www.ote.gr / Επενδυτικές Σχέσεις / Νέα

25/04/2005 Απάντηση σε Επιστολή του Χ.Α www.ote.gr / Επενδυτικές Σχέσεις / Νέα
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20/04/2005
Ο ΟΤΕ διαμαρτύρεται έντονα για την άδικη και αδικαιολόγητη 
προσωρινή διάταξη της ΕΕΤΤ, να τον υποχρεώσει να 
εξακολουθήσει την παροχή υπηρεσιών στην εταιρία TELEDOME

www.ote.gr / Γραφείο Τύπου / Δελτία 
Τύπου

14/04/2005 Απάντηση σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς www.ote.gr / Επενδυτικές Σχέσεις / Νέα

23/03/2005 Απάντηση σε Επιστολή του Χ.Α www.ote.gr / Επενδυτικές Σχέσεις / Νέα

17/03/2005 Συμμετοχή σε Ανοιχτό Διαγωνισμό του Εθνικού Δικτύου Έρευνας  
& Τεχνολογίας Α.Ε, προϋπολογισμού 1.890.000 ευρώ www.ote.gr / Επενδυτικές Σχέσεις / Νέα

09/03/2005 Αντιδρά ο ΟΤΕ στον Κανονισμό Προεπιλογής Φορέα www.ote.gr / Γραφείο Τύπου / Δελτία 
Τύπου

09/03/2005

Συμμετοχή στο Διαγωνισμό του Εθνικού Δικτύου Έρευνας 
&Τεχνολογίας για την επιλογή Αναδόχου του έργου ‘Δίκτυο 
Κορμού Έρευνας και Ανάπτυξης με Οπτικές Τεχνολογίες  
(Ξάνθη-Αιγαίο)’ προϋπολογισμού 2.187.500 ευρώ 

www.ote.gr / Επενδυτικές Σχέσεις / Νέα

24/02/2005 Αρχική συμφωνία μεταξύ Διοίκησης και ΟΜΕ-ΟΤΕ  
για το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου www.ote.gr / Επενδυτικές Σχέσεις / Νέα

17/02/2005

Ο ΟΤΕ θα ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα για το 
τέταρτο τρίμηνο του 2004 την Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2005 -  
Τηλε-συνδιάσκεψη (conference call) με χρηματιστηριακούς 
αναλυτές στις 6.00 μμ ώρα Ελλάδος την ίδια ημέρα

www.ote.gr / Επενδυτικές Σχέσεις / Νέα

08/02/2005
Επιβολή προστίμου από την Ε.Ε.Τ.Τ. ύψους δύο εκατομμυρίων 
ευρώ για παραβιάσεις της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας 
και των κανόνων του ανταγωνισμού

www.ote.gr / Επενδυτικές Σχέσεις / Νέα

28/01/2005
Ανακοίνωση σχετική με το θέμα της συντήρησης  
του Δικτύου (Technical Support) www.ote.gr / Επενδυτικές Σχέσεις / Νέα

24/01/2005 Σχολιασμός Δημοσιευμάτων www.ote.gr / Επενδυτικές Σχέσεις / Νέα

17/01/2005

Ο ΟΤΕ ανακοινώνει ότι το έγγραφο που δημοσιεύθηκε την 
13/1/2005 στα ηλεκτρονικά ΜΜΕ ως ‘ανακοίνωση του ΟΤΕ’,  
είναι έγγραφο εσωτερικής χρήσης που δόθηκε από τη Διοίκηση 
της εταιρίας στην ΟΜΕ-ΟΤΕ

www.ote.gr / Επενδυτικές Σχέσεις / Νέα

03/01/2005 Απάντηση σε Επιστολή στο Χ.Α www.ote.gr / Επενδυτικές Σχέσεις / Νέα

Γνωστοποίηση	Συναλλαγών	Υπόχρεων	Προσώπων	
(Σύμφωνα	με	το	Νόμο	3340/2005)

Δεν υπάρχουν συναλλαγές προς 
γνωστοποίηση

Οικονομικά	Αποτελέσματα

08/03/2006 Αποτελέσματα Ομίλου ΟΤΕ για τη χρήση 2005  
σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π www.ote.gr / Επενδυτικές Σχέσεις / Νέα

27/02/2006 Αποτελέσματα Ομίλου ΟΤΕ Δ΄ τριμήνου & έτους 2005 (US GAAP) www.ote.gr / Επενδυτικές Σχέσεις / Νέα

29/11/2005 Αποτελέσματα Ομίλου ΟΤΕ εννεαμήνου (Δ.Π.Χ.Π) www.ote.gr / Επενδυτικές Σχέσεις / Νέα

31/08/2005 Αποτελέσματα Ομίλου ΟΤΕ- Α΄ εξαμήνου 2005 (Δ.Π.Χ.Π) www.ote.gr / Επενδυτικές Σχέσεις / Νέα

26/05/2005 Αποτελέσματα Ομίλου ΟΤΕ Α’ τριμήνου 2005 (US GAAP) www.ote.gr / Επενδυτικές Σχέσεις / Νέα

24/02/2005 Αποτελέσματα έτους 2004 www.ote.gr / Επενδυτικές Σχέσεις / Νέα
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Οικονομικές	Καταστάσεις	–	Στοιχεία	και	Πληροφορίες

08/03/2006 Στοιχεία και Πληροφορίες Ομίλου ΟΤΕ και ΟΤΕ Α.Ε  
δωδεκαμήνου 2005 (Δ.Π.Χ.Π)

www.ote.gr / Επενδυτικές Σχέσεις / 
Οικονομικά Αποτελέσματα

08/03/2006 Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου ΟΤΕ και ΟΤΕ Α.Ε.  
τέταρτου τριμήνου 2005

www.ote.gr / Επενδυτικές Σχέσεις / 
Οικονομικά Αποτελέσματα

29/11/2005 Στοιχεία και Πληροφορίες Ομίλου ΟΤΕ και ΟΤΕ Α.Ε  
εννεαμήνου 2005 (Δ.Π.Χ.Π)

www.ote.gr / Επενδυτικές Σχέσεις / 
Οικονομικά Αποτελέσματα

29/11/2005 Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου ΟΤΕ και ΟΤΕ Α.Ε.  
τρίτου τριμήνου 2005

www.ote.gr / Επενδυτικές Σχέσεις / 
Οικονομικά Αποτελέσματα

31/08/2005 Στοιχεία και Πληροφορίες Ομίλου ΟΤΕ και ΟΤΕ Α.Ε  
πρώτου εξαμήνου 2005 (Δ.Π.Χ.Π)

www.ote.gr / Επενδυτικές Σχέσεις / 
Οικονομικά Αποτελέσματα

31/08/2005 Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου ΟΤΕ και ΟΤΕ Α.Ε.  
δευτέρου τριμήνου 2005

www.ote.gr / Επενδυτικές Σχέσεις / 
Οικονομικά Αποτελέσματα

16/06/2005 Στοιχεία και Πληροφορίες Ομίλου ΟΤΕ και ΟΤΕ Α.Ε  
πρώτου τριμήνου 2005 (Δ.Π.Χ.Π)

www.ote.gr / Επενδυτικές Σχέσεις / 
Οικονομικά Αποτελέσματα

16/06/2005 Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου ΟΤΕ και ΟΤΕ Α.Ε.  
πρώτου τριμήνου 2005

www.ote.gr / Επενδυτικές Σχέσεις / 
Οικονομικά Αποτελέσματα

24/02/2005 Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου ΟΤΕ και ΟΤΕ Α.Ε 2004 www.ote.gr / Επενδυτικές Σχέσεις / 
Οικονομικά Αποτελέσματα



7Παραπομπές για τις Ετήσιες Οικονομικές 
Καταστάσεις των Θυγατρικών του Ομίλου.



90

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τα πιστοποιητικά ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή και οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, 
των εταιρειών που ενσωματώνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας βρίσκονται στις ηλεκτρονικές δ/νσεις:

http://www.ote.gr/english/investorrelations/financial_results_all.asp για το αγγλικό site

http://www.ote.gr/greek/investorrelations/financial_results_all.asp για το ελληνικό site
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Σημειώσεις
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Σημειώσεις
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ΟΤΕ Α.Ε

Γενική Διεύθυνση Χρηματοοικονομικών Θεμάτων

Συντονισμός  Έκδοσης και Επιμέλεια Ύλης

Έλλη - Μαρία Δεσπότου

Δημήτρης Τζελέπης

Επιμέλεια Ύλης

Ευτυχία Τουρνά 
Τηλ.: 210 611 7236, Fax: 210 611 1030

Ντάρια Κοζάνογλου 
Τηλ.: 210 611 1121, 210 611 5381, Fax: 210 611 1030

Κώστας Βασιλόπουλος

Θωμάς Παπακώστας

Υποστήριξη Έκδοσης

Γιάννης Κάντζαρης

Παραγωγή Έκδοσης

Μπάξας Α.Ε., Γραφικές Τέχνες

Αντίτυπα της έκδοσης διατίθενται απο την Υπηρεσία Μετοχολογίου, Σταδίου 15, Τ.Κ. 105 61, Αθήνα

Το Ετήσιο Δελτίο διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση: www.ote.gr/greek/investorrelations




