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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η «Εταιρεία») παρουσιάζει την Έκθεσή του, 

η οποία καταρτίσθηκε µε βάση την ισχύουσα Νοµοθεσία και τις αρχές των ∆ιεθνών Προτύπων 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, καλύπτει τη διαχειριστική χρήση 1.1.201

πραγµατική χρηµατοοικονοµική διάρθρωση της Εταιρείας κατά την 31.12.

Η Εταιρεία έχει συσταθεί και είναι εγκατεστηµένη στην Ελλάδα. Η διεύθυνση της έδρας της καθώς και τα 

κεντρικά της γραφεία βρίσκονται στη

Θεσσαλονίκη, στην οδό Καρόλου Ντηλ 33, καθώς και στο Βόλο, στην 

Συνεχίστηκε η µεγάλη αβεβαιότητα 

διάρκεια του 2012. Οι συνεχείς δηµοσιονοµικές προσαρµογές και οι µεταβολές στο φορολογικό περιβάλλον, 

σε µια προσπάθεια υλοποίησης των στόχων κα

ύφεση στη χώρα. Έτσι, για 5η συνεχή χρονιά το ελληνικό ΑΕΠ συνέχισε να συρρικνώνεται, συµβάλλοντας 

περαιτέρω στις συνθήκες ασφυξίας της οικονοµίας. Η παράταση της αβεβαιότητας αναφορικά µε την 

ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών, µετά και το 

όποιες δυνατότητες χρηµατοδότησης

Η συνεχιζόµενη επιδείνωση της ελληνικής οικονοµίας επιφέρει 

ακινήτων. Η όποια ανάπτυξη νέων έργων έχει σταµατήσει λόγω της έλλειψης ζήτησης αλλά και της 

νευρικότητας που επικρατεί στον τραπεζικό τοµέα αναφορικά µε τυχόν χρηµατοδότηση τέτοιων έργων. Ο 

περιορισµένος αριθµός των επενδυτών που 

πτώση των τιµών, καθώς αρκετοί από τους τρέχοντες ιδιοκτήτες δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στην 

εξυπηρέτηση των χρεών που έχουν αναλάβει. Σαν αποτέλεσµα της αδυναµίας εξυπηρέτησης, αναµένεται ότι 

οι όποιες πράξεις λάβουν χώρα στο άµεσο µέλλον να έχουν τα χαρακτηριστικά των 

κάτω από την πίεση άντλησης ρευστότητας), µε αποτέλεσµα την περαιτέρω συµπίεση των αξιών των 

ακινήτων αφού οι ζητούµενες αποδόσεις (

Στο σύνολο της η επαγγελµατική δραστηριότητα έχει σταµατήσει, ενώ η όποια δραστηριότητα πλέον 

οδηγείται από την αναζήτηση για πιο ευέλικτες µισθώσεις µε χαµηλότερα µισθώµατα. Στην πλειονότητά τους, 

όλες οι νέες µισθώσεις συνοδεύοντ

Επιπρόσθετα, από την 1.10.2012, µε νοµοθετική ρύθµιση, τα ήδη, από τέλη Αυγούστου 2011, µειωµένα 

µισθώµατα του Ελληνικού ∆ηµοσίου µειώθηκαν εκ νέου 

αποτέλεσµα την περαιτέρω διολίσθηση των µισθωµάτων ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα περίπου κατά 20% . 

Είναι λοιπόν ξεκάθαρο, ότι σε µια συνεχώς επιδεινούµενη αγορά ακινήτων, κάθε αποτίµηση σε Εύλογες Αξίες 

οδηγεί σε σηµαντική µείωση έναντι της προηγούµενης χρονιάς. 

ετήσια αποτίµηση του χαρτοφυλακίου της για σκοπούς ∆ΠΧΠ. Από το σύνολο των 2

αυτές αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 80% της εύλογης αξίας του

ανέθεσε το έργο σε έναν Πιστοποιηµένο Εκτιµητή αναγνωρισµένου κύρους, τη 

αξιολόγηση αυτή οδήγησε σε µείωση της αξίας του χαρτοφυλακίου της 

ορίζοντας τη συνολική αξία στα € 1,

αξία του 2011. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Η Εταιρεία σε συνεργασία µε τον ΟΤΕ 

Πολιτικής του ΟΤΕ, το οποίο έχει σ

µέσω της απελευθέρωσης των µη απαιτούµενων χώρων οι οποίοι 

την ΟΤΕestate.  

ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η «Εταιρεία») παρουσιάζει την Έκθεσή του, 

καταρτίσθηκε µε βάση την ισχύουσα Νοµοθεσία και τις αρχές των ∆ιεθνών Προτύπων 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, καλύπτει τη διαχειριστική χρήση 1.1.2012-31.12.

πραγµατική χρηµατοοικονοµική διάρθρωση της Εταιρείας κατά την 31.12.2012. 

Εταιρεία έχει συσταθεί και είναι εγκατεστηµένη στην Ελλάδα. Η διεύθυνση της έδρας της καθώς και τα 

κεντρικά της γραφεία βρίσκονται στην οδό Σταδίου 15, 105 61, Αθήνα. Έχει επίσης γραφεία στη 

Θεσσαλονίκη, στην οδό Καρόλου Ντηλ 33, καθώς και στο Βόλο, στην οδό Λώρη 21. 

η µεγάλη αβεβαιότητα αναφορικά µε τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας 

συνεχείς δηµοσιονοµικές προσαρµογές και οι µεταβολές στο φορολογικό περιβάλλον, 

σε µια προσπάθεια υλοποίησης των στόχων και δεσµεύσεων του µνηµονίου, επιβάρυν

συνεχή χρονιά το ελληνικό ΑΕΠ συνέχισε να συρρικνώνεται, συµβάλλοντας 

περαιτέρω στις συνθήκες ασφυξίας της οικονοµίας. Η παράταση της αβεβαιότητας αναφορικά µε την 

οποίηση των ελληνικών τραπεζών, µετά και το PSI+, στέρεψε την ελληνική οικονοµία από 

δυνατότητες χρηµατοδότησης, αποθαρρύνοντας περαιτέρω υποψήφιους επενδυτές

Η συνεχιζόµενη επιδείνωση της ελληνικής οικονοµίας επιφέρει περαιτέρω κλυδωνισµούς στην αγορά 

ακινήτων. Η όποια ανάπτυξη νέων έργων έχει σταµατήσει λόγω της έλλειψης ζήτησης αλλά και της 

νευρικότητας που επικρατεί στον τραπεζικό τοµέα αναφορικά µε τυχόν χρηµατοδότηση τέτοιων έργων. Ο 

περιορισµένος αριθµός των επενδυτών που ενδιαφέρονται για την αγορά ακινήτων, αναµένει περαιτέρω 

πτώση των τιµών, καθώς αρκετοί από τους τρέχοντες ιδιοκτήτες δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στην 

εξυπηρέτηση των χρεών που έχουν αναλάβει. Σαν αποτέλεσµα της αδυναµίας εξυπηρέτησης, αναµένεται ότι 

όποιες πράξεις λάβουν χώρα στο άµεσο µέλλον να έχουν τα χαρακτηριστικά των 

κάτω από την πίεση άντλησης ρευστότητας), µε αποτέλεσµα την περαιτέρω συµπίεση των αξιών των 

αφού οι ζητούµενες αποδόσεις (prime yields)  κινούνται στα  9,50% – 10,50%.

Στο σύνολο της η επαγγελµατική δραστηριότητα έχει σταµατήσει, ενώ η όποια δραστηριότητα πλέον 

οδηγείται από την αναζήτηση για πιο ευέλικτες µισθώσεις µε χαµηλότερα µισθώµατα. Στην πλειονότητά τους, 

όλες οι νέες µισθώσεις συνοδεύονται από σειρά κινήτρων ως αναπόσπαστο µέρος της συµφωνίας. 

1.10.2012, µε νοµοθετική ρύθµιση, τα ήδη, από τέλη Αυγούστου 2011, µειωµένα 

µισθώµατα του Ελληνικού ∆ηµοσίου µειώθηκαν εκ νέου (κλιµακωτά από 10 έως 25%

µα την περαιτέρω διολίσθηση των µισθωµάτων ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα περίπου κατά 20% . 

συνεχώς επιδεινούµενη αγορά ακινήτων, κάθε αποτίµηση σε Εύλογες Αξίες 

οδηγεί σε σηµαντική µείωση έναντι της προηγούµενης χρονιάς. Για το 2012, η Εταιρεία πραγµατοποίησε 

ετήσια αποτίµηση του χαρτοφυλακίου της για σκοπούς ∆ΠΧΠ. Από το σύνολο των 2

αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 80% της εύλογης αξίας του χαρτοφυλακίου της

ανέθεσε το έργο σε έναν Πιστοποιηµένο Εκτιµητή αναγνωρισµένου κύρους, τη 

αξιολόγηση αυτή οδήγησε σε µείωση της αξίας του χαρτοφυλακίου της Εταιρεία

€ 1,06 δις, η οποία είναι 14,6% χαµηλότερη σε σύγκριση µε την αντίστοιχη 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  

σε συνεργασία µε τον ΟΤΕ συνέχισε την υλοποίηση σηµαντικού µέρος του έργου Στεγαστικής 

Πολιτικής του ΟΤΕ, το οποίο έχει στόχο την ορθολογική και αποδοτικότερη χρήση των ακινήτων από τον ΟΤΕ 

µέσω της απελευθέρωσης των µη απαιτούµενων χώρων οι οποίοι µπορούν στη συνέχεια να αξιοποιηθούν από 
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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η «Εταιρεία») παρουσιάζει την Έκθεσή του, 

καταρτίσθηκε µε βάση την ισχύουσα Νοµοθεσία και τις αρχές των ∆ιεθνών Προτύπων 

31.12.2012 και απεικονίζει την 

Εταιρεία έχει συσταθεί και είναι εγκατεστηµένη στην Ελλάδα. Η διεύθυνση της έδρας της καθώς και τα 

Έχει επίσης γραφεία στη 

 

αναφορικά µε τις δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας και κατά τη 

συνεχείς δηµοσιονοµικές προσαρµογές και οι µεταβολές στο φορολογικό περιβάλλον, 

ι δεσµεύσεων του µνηµονίου, επιβάρυναν σηµαντικά την 

συνεχή χρονιά το ελληνικό ΑΕΠ συνέχισε να συρρικνώνεται, συµβάλλοντας 

περαιτέρω στις συνθήκες ασφυξίας της οικονοµίας. Η παράταση της αβεβαιότητας αναφορικά µε την 

, στέρεψε την ελληνική οικονοµία από τις 

, αποθαρρύνοντας περαιτέρω υποψήφιους επενδυτές  

κλυδωνισµούς στην αγορά 

ακινήτων. Η όποια ανάπτυξη νέων έργων έχει σταµατήσει λόγω της έλλειψης ζήτησης αλλά και της 

νευρικότητας που επικρατεί στον τραπεζικό τοµέα αναφορικά µε τυχόν χρηµατοδότηση τέτοιων έργων. Ο 

ενδιαφέρονται για την αγορά ακινήτων, αναµένει περαιτέρω 

πτώση των τιµών, καθώς αρκετοί από τους τρέχοντες ιδιοκτήτες δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στην 

εξυπηρέτηση των χρεών που έχουν αναλάβει. Σαν αποτέλεσµα της αδυναµίας εξυπηρέτησης, αναµένεται ότι 

όποιες πράξεις λάβουν χώρα στο άµεσο µέλλον να έχουν τα χαρακτηριστικά των distressed sales (πωλήσεις 

κάτω από την πίεση άντλησης ρευστότητας), µε αποτέλεσµα την περαιτέρω συµπίεση των αξιών των 

10,50%. 

Στο σύνολο της η επαγγελµατική δραστηριότητα έχει σταµατήσει, ενώ η όποια δραστηριότητα πλέον 

οδηγείται από την αναζήτηση για πιο ευέλικτες µισθώσεις µε χαµηλότερα µισθώµατα. Στην πλειονότητά τους, 

αι από σειρά κινήτρων ως αναπόσπαστο µέρος της συµφωνίας. 

1.10.2012, µε νοµοθετική ρύθµιση, τα ήδη, από τέλη Αυγούστου 2011, µειωµένα 

κλιµακωτά από 10 έως 25%). Αυτό είχε σαν 

µα την περαιτέρω διολίσθηση των µισθωµάτων ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα περίπου κατά 20% .  

συνεχώς επιδεινούµενη αγορά ακινήτων, κάθε αποτίµηση σε Εύλογες Αξίες 

, η Εταιρεία πραγµατοποίησε την 

ετήσια αποτίµηση του χαρτοφυλακίου της για σκοπούς ∆ΠΧΠ. Από το σύνολο των 2.300 ιδιοκτησιών, 300 από 

χαρτοφυλακίου της. Η Εταιρεία 

ανέθεσε το έργο σε έναν Πιστοποιηµένο Εκτιµητή αναγνωρισµένου κύρους, τη Savills Hellas Ε.Π.Ε. Η 

Εταιρείας κατά €181,1 εκατ., 

% χαµηλότερη σε σύγκριση µε την αντίστοιχη 

µέρος του έργου Στεγαστικής 

τόχο την ορθολογική και αποδοτικότερη χρήση των ακινήτων από τον ΟΤΕ 

στη συνέχεια να αξιοποιηθούν από 
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Κατά τη διάρκεια του 2012, συνεχίστηκε η απελευθέρωση χώρων από τον ΟΤΕ

απελευθερωµένων χώρων να ανέρχεται σε περίπου 17.000 τ.µ.

για τα τελευταία 4 χρόνια σε περισσότερα από 112.000 τ.µ.

προχώρησε σε µείωση κατά 10% του 

τάση που επικράτησε στην αγορά και 

ΟΤΕ ΑΕ. 

Το ποσοστό των κενών χώρων σε σχέση µε το συνολικό αριθµό 

τέλος του έτους στο 17% όταν ο αντίστοιχος δείκτης της αγοράς  διαµορφώθηκε στο 20%.

Η συνεχώς επιδεινούµενη οικονοµική κατάσταση αύξησε την πίεση για επαναδιαπραγµάτευση µισθώσεων. 

Έτσι, για 37 µισθώσεις η Εταιρεία προχώρησε σε 

αίτηµα των µισθωτών, µε ετήσια επιβάρυνση 

τον Οκτώβριο του 2012, ανακοίνωσε 

10%-25%, ανάλογα µε το ύψος του µισθώµατος), µε ετήσια επιβάρυνση 

Επίσης, παρά την σηµαντική επιδείνωση της αγοράς ακινήτων και την µειούµενη συνεχώς ζήτηση, η Εταιρεία 

σύναψε 21 νέες µισθώσεις µε τρίτους (εκτός οµίλου) για περίπου 

0,4 εκατ.  

Τέλος, σε εφαρµογή του στόχου απελευθέρωσης δεσµευµένου κεφαλαίου, υλοποιήθηκε η πώληση δύο 

ακινήτων που δεν χρησιµοποιούνταν από τον Όµιλο συνολικής αξίας πώλησης, περίπου 

Αναφορικά µε τον έκτακτο ειδικό φόρο ηλεκτροδοτούµενης 

€4,8 εκατ. για τη χρήση 2012. 

Η εφαρµογή SAP (v. 6.5) τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία την 01/01/2012

καλύτερη αξιοποίηση και παρακολούθηση του χαρτοφυλακίου της

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

Η Εταιρεία κατά τη διάρκεια του 2012

προετοιµασία των κενών προς εκµετάλλευση χώρων, προκειµένου να τους καταστήσει σύγχρονους και 

εµπορικά εκµεταλλεύσιµους προς τρίτους. Πιο συγκεκριµένα

• Σε έργα  εκσυγχρονισµού και αναβάθµισης κτιρίων που µισθώνονται από τον όµιλο ΟΤΕ συνολικού 

ύψους €1,8 εκατ. 

• Σε ανακαινίσεις αποδεσµευµένων ακινήτων ή ακινήτων που µισθώνονται σε τρίτους, καθώς και 

προµελέτες στο πλαίσιο της αξιοποίησης των ακινήτων του χαρ

εκατ. περίπου. 

Επιπρόσθετα, και στην κατεύθυνση προετοιµασίας των ακινήτων µας για εµπορικούς σκοπούς ολοκληρώθηκαν 

µέχρι το τέλος του έτους οι νοµικοί έλεγχοι για 2.066 ακίνητα και 

για επίλυση πολεοδοµικών θεµάτων

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Οι οικονοµικές καταστάσεις της 31

αποτυπώνουν στη Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης την περιουσιακή διάρθρωση της Εταιρείας κατά την 

ανωτέρω χρονική στιγµή, ενώ παράλληλα εµπεριέχουν τις καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών 

ίδιων κεφαλαίων και ταµειακών ροών για την περίοδο από 1

αναλυτικές επεξηγήσεις επί των λογιστικών αρχών οι οποίες έχουν τηρηθεί.

 

ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

συνεχίστηκε η απελευθέρωση χώρων από τον ΟΤΕ

απελευθερωµένων χώρων να ανέρχεται σε περίπου 17.000 τ.µ., ανεβάζοντας το σύνολο των αποδεσµεύσεων 

για τα τελευταία 4 χρόνια σε περισσότερα από 112.000 τ.µ.. Επιπρόσθετα, για το 2012, η Εταιρεία 

προχώρησε σε µείωση κατά 10% του βασικού ενοικίου που εισπράττει από την ΟΤΕ ΑΕ, 

τάση που επικράτησε στην αγορά και συµβάλλοντας περαιτέρω στη µείωση του κόστους ενοικίων για την 

Το ποσοστό των κενών χώρων σε σχέση µε το συνολικό αριθµό των προς εκµετάλλευση διαµορφώθηκε στ

τέλος του έτους στο 17% όταν ο αντίστοιχος δείκτης της αγοράς  διαµορφώθηκε στο 20%.

Η συνεχώς επιδεινούµενη οικονοµική κατάσταση αύξησε την πίεση για επαναδιαπραγµάτευση µισθώσεων. 

µισθώσεις η Εταιρεία προχώρησε σε επαναδιαπραγµάτευση µισθωµάτων ανταποκρινόµενη στο 

, µε ετήσια επιβάρυνση €0,3 εκατ. Επιπρόσθετα, το Ελληνικό ∆ηµόσιο µε απόφασή του 

, ανακοίνωσε περαιτέρω µείωση των µισθωµάτων που πληρώνει 

υ µισθώµατος), µε ετήσια επιβάρυνση €0,24 εκατ.

Επίσης, παρά την σηµαντική επιδείνωση της αγοράς ακινήτων και την µειούµενη συνεχώς ζήτηση, η Εταιρεία 

σύναψε 21 νέες µισθώσεις µε τρίτους (εκτός οµίλου) για περίπου 7.300 τµ που θα αποφέρουν ετήσιο έσοδο 

εφαρµογή του στόχου απελευθέρωσης δεσµευµένου κεφαλαίου, υλοποιήθηκε η πώληση δύο 

ακινήτων που δεν χρησιµοποιούνταν από τον Όµιλο συνολικής αξίας πώλησης, περίπου 

έκτακτο ειδικό φόρο ηλεκτροδοτούµενης επιφάνειας, η Εταιρεία έκανε πρόβλεψη ύψους 

τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία την 01/01/2012 και η Εταιρεία προσδοκά στην 

καλύτερη αξιοποίηση και παρακολούθηση του χαρτοφυλακίου της. 

κατά τη διάρκεια του 2012 επικεντρώθηκε κυρίως, στην ανακαίνιση, αυτονόµηση  και 

προετοιµασία των κενών προς εκµετάλλευση χώρων, προκειµένου να τους καταστήσει σύγχρονους και 

εµπορικά εκµεταλλεύσιµους προς τρίτους. Πιο συγκεκριµένα, προχώρησε: 

ε έργα  εκσυγχρονισµού και αναβάθµισης κτιρίων που µισθώνονται από τον όµιλο ΟΤΕ συνολικού 

ε ανακαινίσεις αποδεσµευµένων ακινήτων ή ακινήτων που µισθώνονται σε τρίτους, καθώς και 

προµελέτες στο πλαίσιο της αξιοποίησης των ακινήτων του χαρτοφυλακίου συνολικού ποσού 

ην κατεύθυνση προετοιµασίας των ακινήτων µας για εµπορικούς σκοπούς ολοκληρώθηκαν 

µέχρι το τέλος του έτους οι νοµικοί έλεγχοι για 2.066 ακίνητα και υπήχθησαν στις διατάξεις του 

ια επίλυση πολεοδοµικών θεµάτων, περισσότερα από 80 ακίνητα.  

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2012 συντάχθηκαν σύµφωνα µε τις αρχές των 

αποτυπώνουν στη Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης την περιουσιακή διάρθρωση της Εταιρείας κατά την 

ανωτέρω χρονική στιγµή, ενώ παράλληλα εµπεριέχουν τις καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών 

ίδιων κεφαλαίων και ταµειακών ροών για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου έως 31

αναλυτικές επεξηγήσεις επί των λογιστικών αρχών οι οποίες έχουν τηρηθεί. 
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συνεχίστηκε η απελευθέρωση χώρων από τον ΟΤΕ µε το σύνολο των 

, ανεβάζοντας το σύνολο των αποδεσµεύσεων 

Επιπρόσθετα, για το 2012, η Εταιρεία 

οικίου που εισπράττει από την ΟΤΕ ΑΕ, ακολουθώντας την 

του κόστους ενοικίων για την 

προς εκµετάλλευση διαµορφώθηκε στο 

τέλος του έτους στο 17% όταν ο αντίστοιχος δείκτης της αγοράς  διαµορφώθηκε στο 20%. 

Η συνεχώς επιδεινούµενη οικονοµική κατάσταση αύξησε την πίεση για επαναδιαπραγµάτευση µισθώσεων. 

µισθωµάτων ανταποκρινόµενη στο 

Επιπρόσθετα, το Ελληνικό ∆ηµόσιο µε απόφασή του 

µείωση των µισθωµάτων που πληρώνει (κλιµακωτά από 

εκατ. 

Επίσης, παρά την σηµαντική επιδείνωση της αγοράς ακινήτων και την µειούµενη συνεχώς ζήτηση, η Εταιρεία 

τµ που θα αποφέρουν ετήσιο έσοδο € 

εφαρµογή του στόχου απελευθέρωσης δεσµευµένου κεφαλαίου, υλοποιήθηκε η πώληση δύο 

ακινήτων που δεν χρησιµοποιούνταν από τον Όµιλο συνολικής αξίας πώλησης, περίπου €1 εκατ.   

επιφάνειας, η Εταιρεία έκανε πρόβλεψη ύψους 

και η Εταιρεία προσδοκά στην 

στην ανακαίνιση, αυτονόµηση  και 

προετοιµασία των κενών προς εκµετάλλευση χώρων, προκειµένου να τους καταστήσει σύγχρονους και 

ε έργα  εκσυγχρονισµού και αναβάθµισης κτιρίων που µισθώνονται από τον όµιλο ΟΤΕ συνολικού 

ε ανακαινίσεις αποδεσµευµένων ακινήτων ή ακινήτων που µισθώνονται σε τρίτους, καθώς και 

τοφυλακίου συνολικού ποσού €1,2 

ην κατεύθυνση προετοιµασίας των ακινήτων µας για εµπορικούς σκοπούς ολοκληρώθηκαν 

υπήχθησαν στις διατάξεις του Ν.4014/2011 

συντάχθηκαν σύµφωνα µε τις αρχές των ∆ΠΧΑ και 

αποτυπώνουν στη Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης την περιουσιακή διάρθρωση της Εταιρείας κατά την 

ανωτέρω χρονική στιγµή, ενώ παράλληλα εµπεριέχουν τις καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών 

Ιανουαρίου έως 31ης ∆εκεµβρίου 2012 µε 
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Έσοδα από εκµίσθωση ακινήτων 

EBIDTA* 

Ζηµίες προ φόρων (µετά την 
αναπροσαρµογή σε εύλογη αξία των 
επενδύσεων σε ακίνητα) 
Φόρος Εισοδήµατος  

Ζηµίες µετά από φόρους  

*EBIDTA πριν από την αναπροσαρµογή σε εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα και 

Τα έσοδα από εκµίσθωση των ιδιόκτητων ακινήτων της Εταιρείας στις 31.12.201

εκατ. από €75,47 εκατ. την προηγούµενη χρήση παρουσιάζοντας 

των εσόδων από την εκµίσθωση των ακινήτων διαµορφώνεται ως εξής: 

 
 

 

Έσοδα από εκµίσθωση ακινήτων στην ΟΤΕ 
Α.Ε. 
Έσοδα από εκµίσθωση ακινήτων στην 
COSMOTE Α.Ε. 

Έσοδα από εκµίσθωση ακινήτων σε λοιπές 
εταιρείες του Οµίλου ΟΤΕ  

Έσοδα από εκµίσθωση ακινήτων σε τρίτους 

Σύνολο 

 

Κατά τη διάρκεια του 2012, τα έσοδα της Εταιρείας συµπιέστηκαν, τόσο εξαιτίας της πτώσης της αγοράς όσο 

και της συνέχισης της απελευθέρωσης χώρων από την ΟΤΕ Α.Ε. 

17.000 τ.µ. κατά τη διάρκεια του 2012 από την 

µισθωτηρίου της ΟΤΕ ΑΕ κατά 10%, επέφεραν συνολική µείωση των µισθωµάτων από την ΟΤΕ Α

12%, έναντι του 2011. Επίσης, η αναδιαπραγµάτευση των µισθωτηρίων συµβολαίων µε την 

µείωσαν αντίστοιχα τα εισπραττόµενα µισθώµατα κατά 6%. 

Τα έσοδα από εκµίσθωση ακινήτων σε τρίτους επίσης συµπιέστηκαν εξαιτίας τόσο των πιέσεων για 

περαιτέρω επαναδιαπραγµάτευση µισθωµάτων

µε νοµοθετική ρύθµιση µε εφαρµογή από τον Οκτώβριο του 2012 (κλιµακωτή µείωση µισθωµάτων 10%

ανάλογα µε το ύψος του µισθώµατος).

Επιπρόσθετα, η αδυναµία εύρεσης χρηµατοδότησης, η διαρκώς µεταβαλλόµενη φορολογική επιβάρυνση, σε 

συνδυασµό µε την κατάρρευση της

οικονοµίας, οδήγησε στην αδυναµία υλοποίησης των προγραµµατιζόµενων πωλήσεων διαµερισµάτων του 

συγκροτήµατος Ταραµπούρα. 

Στη διάρκεια του έτους υπογράφηκαν 

21 σε τρίτους (περίπου 7.300 τ.µ.) και 

ολοκλήρωσης συµφωνιών σε εκκρεµή θέµατα µισθώσεων. 

Τα έσοδα από τόκους για τη χρήση 

χρήσης. Η σηµαντική  αυτή αύξηση 

επιτόκιο 5,50%. 

Τα λειτουργικά έξοδα πριν από φόρους, αποσβέσεις και ζηµιές από την αναπροσαρµογή σε εύλογη αξία των 

επενδυτικών ακινήτων της χρήσης 

ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011

67.506.257 75.477.952

52.398.875 58.870.415

αναπροσαρµογή σε εύλογη αξία των (135.356.045) (161.614.170)

34.374.077 28.042.745

(100.981.969) (133.571.425)

*EBIDTA πριν από την αναπροσαρµογή σε εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα και 

Τα έσοδα από εκµίσθωση των ιδιόκτητων ακινήτων της Εταιρείας στις 31.12.2012 διαµορφώθηκαν σε 

εκατ. την προηγούµενη χρήση παρουσιάζοντας µείωση της τάξεως του 

των εσόδων από την εκµίσθωση των ακινήτων διαµορφώνεται ως εξής:  

01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011

Έσοδα από εκµίσθωση ακινήτων στην ΟΤΕ 
54.166.706 61.229.634

Έσοδα από εκµίσθωση ακινήτων στην 
8.536.148 9.103.384

Έσοδα από εκµίσθωση ακινήτων σε λοιπές 
2.152.158 2.115.200

Έσοδα από εκµίσθωση ακινήτων σε τρίτους  2.651.245 3.029.734

67.506.257 75.477.952

τη διάρκεια του 2012, τα έσοδα της Εταιρείας συµπιέστηκαν, τόσο εξαιτίας της πτώσης της αγοράς όσο 

και της συνέχισης της απελευθέρωσης χώρων από την ΟΤΕ Α.Ε. Πιο αναλυτικά, η απελευθέρωση περίπου 

17.000 τ.µ. κατά τη διάρκεια του 2012 από την ΟΤΕ Α.Ε., σε συνδυασµό µε τη µείωση του βασικού 

µισθωτηρίου της ΟΤΕ ΑΕ κατά 10%, επέφεραν συνολική µείωση των µισθωµάτων από την ΟΤΕ Α

12%, έναντι του 2011. Επίσης, η αναδιαπραγµάτευση των µισθωτηρίων συµβολαίων µε την 

µείωσαν αντίστοιχα τα εισπραττόµενα µισθώµατα κατά 6%.  

Τα έσοδα από εκµίσθωση ακινήτων σε τρίτους επίσης συµπιέστηκαν εξαιτίας τόσο των πιέσεων για 

περαιτέρω επαναδιαπραγµάτευση µισθωµάτων, όσο και της νέας µείωσης που επέβαλε το Ελληνικό ∆ηµόσιο 

οθετική ρύθµιση µε εφαρµογή από τον Οκτώβριο του 2012 (κλιµακωτή µείωση µισθωµάτων 10%

ανάλογα µε το ύψος του µισθώµατος). 

Επιπρόσθετα, η αδυναµία εύρεσης χρηµατοδότησης, η διαρκώς µεταβαλλόµενη φορολογική επιβάρυνση, σε 

συνδυασµό µε την κατάρρευση της αγοράς κατοικίας εξαιτίας της συνεχιζόµενης βαθιάς ύφεσης της ελληνικής 

, οδήγησε στην αδυναµία υλοποίησης των προγραµµατιζόµενων πωλήσεων διαµερισµάτων του 

του έτους υπογράφηκαν 24 νέα µισθωτήρια συµβόλαια από τα οποία 3 

τ.µ.) και 37 τροποποιητικά συµβόλαια, στα πλαίσια επαναδιαπραγµατεύσεων και 

ολοκλήρωσης συµφωνιών σε εκκρεµή θέµατα µισθώσεων.  

Τα έσοδα από τόκους για τη χρήση 2012 ανήλθαν σε € 1,30 εκατ. έναντι € 0,15

αύξηση οφείλεται στην αγορά zero coupon οµολόγων, έκδοσης 

Τα λειτουργικά έξοδα πριν από φόρους, αποσβέσεις και ζηµιές από την αναπροσαρµογή σε εύλογη αξία των 

επενδυτικών ακινήτων της χρήσης 2012 διαµορφώθηκαν σε €6,1 εκατ. έναντι €6,9
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31.12.2011 % µεταβολής 

75.477.952 -11% 

58.870.415 -11% 

(161.614.170) -16% 

28.042.745 23% 

(133.571.425) -24% 

*EBIDTA πριν από την αναπροσαρµογή σε εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα και ΕΕΤΗ∆Ε 

διαµορφώθηκαν σε €67,51 

ης τάξεως του 11%. Η ανάλυση 

31.12.2011 % µεταβολή 

61.229.634 -12% 

9.103.384 -6% 

2.115.200 2% 

3.029.734 -12% 

75.477.952 -11% 

τη διάρκεια του 2012, τα έσοδα της Εταιρείας συµπιέστηκαν, τόσο εξαιτίας της πτώσης της αγοράς όσο 

Πιο αναλυτικά, η απελευθέρωση περίπου 

, σε συνδυασµό µε τη µείωση του βασικού 

µισθωτηρίου της ΟΤΕ ΑΕ κατά 10%, επέφεραν συνολική µείωση των µισθωµάτων από την ΟΤΕ Α.Ε. κατά 

12%, έναντι του 2011. Επίσης, η αναδιαπραγµάτευση των µισθωτηρίων συµβολαίων µε την COSMOTE A.E. 

Τα έσοδα από εκµίσθωση ακινήτων σε τρίτους επίσης συµπιέστηκαν εξαιτίας τόσο των πιέσεων για  

, όσο και της νέας µείωσης που επέβαλε το Ελληνικό ∆ηµόσιο 

οθετική ρύθµιση µε εφαρµογή από τον Οκτώβριο του 2012 (κλιµακωτή µείωση µισθωµάτων 10%-25% 

Επιπρόσθετα, η αδυναµία εύρεσης χρηµατοδότησης, η διαρκώς µεταβαλλόµενη φορολογική επιβάρυνση, σε 

βαθιάς ύφεσης της ελληνικής 

, οδήγησε στην αδυναµία υλοποίησης των προγραµµατιζόµενων πωλήσεων διαµερισµάτων του 

3 αφορούσαν στον Όµιλο, 

τροποποιητικά συµβόλαια, στα πλαίσια επαναδιαπραγµατεύσεων και 

15 εκατ. της προηγούµενης 

οµολόγων, έκδοσης OTE plc, µε µέσο 

Τα λειτουργικά έξοδα πριν από φόρους, αποσβέσεις και ζηµιές από την αναπροσαρµογή σε εύλογη αξία των 

6,9 εκατ. της προηγούµενης 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

χρήσης παρουσιάζοντας σηµαντική µείωση 

  

 

  

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 
Παροχές τρίτων 
Λοιπά λειτουργικά έξοδα 

Αποµείωση απαιτήσεων 

 ΣΥΝΟΛΟ 

 

Οι αµοιβές και έξοδα προσωπικού 

προσωπικού. Τέλος, οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις σηµείωσαν 

οικονοµική επιδείνωση και αφορούν κυρίως σε απαιτήσεις από ΟΤΑ.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (πριν από την αναπροσαρµογή σε εύλογη αξία των επενδύσεων 

σε ακίνητα και το ΕΕΤΗ∆Ε) της χρήσης 201

προηγούµενης χρήσης παρουσιάζοντας µείωση της τάξεως του 

αποσβέσεων µετά από το ΕΕΤΗ∆Ε

χρήσης παρουσιάζοντας µείωση της τάξεως του 

ήταν η συµπίεση των εσόδων της, εξαιτίας της σηµαντικής πτώσης στην

συνέχιση του προγράµµατος απελευθέρωση

παρουσίασε ζηµίες προ φόρων της τάξεως των 

κατά την προηγούµενη χρήση της τάξεως των 

στην διαφορά των € 181,1 εκατ. που προέκυψε κατά την αποτίµηση σε εύλογη αξία του συνόλου του 

χαρτοφυλακίου ακινήτων της Εταιρεία

Η διαφορά αυτή οφείλεται κυρίως στους παρακάτω λόγους:
 

1. Η οικονοµική κρίση που επικρατεί στην Ελλάδα τα τελευταία 
αγορά ακινήτων καθώς η µειωµένη ζήτηση για επαγγελµατικούς χώρους σε συνδυασµό µε την 
αυξηµένη προσφορά έχει συµβάλει 
περίπου. Επιπρόσθετα η έλλειψη κινητικότητας στη αγορά ακινήτων σε συνδυασµό µε το αυξηµένο 
ρίσκο έχει συµβάλει σε αύξηση των συντελεστών απόδοσης γεγονός που συντελεί σηµαντικά στην 
µείωση των αξιών ακινήτων

2. Επιπλέον, συµφωνήθηκε περαιτέρω 
την 01/01/2013, µε αποτέλεσµα το µίσθωµα να µειωθεί κατά 
επόµενα 2 χρόνια, γεγονός που έχει άµεσο αντίκτυπο στην αξ
την ΟΤΕ Α.Ε. 

3. Η πρόσφατη επιπρόσθετη µείωση µισθωµάτων που πληρώνει το Ελληνικό ∆ηµόσιο (κλιµακωτά από 
10%-25%) (σε εφαρµογή της σχετικής νοµοθετικής ρύθµισης), 
στα πλαίσια επαναδιαπραγµατεύσεων που έχουν λάβει χώρα.

 
Οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

  

Γενική Ρευστότητα  

Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Ενεργητικού

EBIDTA* / Σύνολο Εσόδων 
*EBIDTA πριν από την αναπροσαρµογή σε εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα

ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

σηµαντική µείωση της τάξης του 12,2%, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 

3.603.947   3.908.802 

1.280.143   1.580.289 

475.176   292.547 

506.796   443.577 

196.534   680.633 

6.062.595 6.905.848 

Οι αµοιβές και έξοδα προσωπικού παρουσίασαν µείωση, έχοντας ενσωµατώσει και κόστος για 

οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις σηµείωσαν µείωση παρά τη συνεχιζόµενη 

οικονοµική επιδείνωση και αφορούν κυρίως σε απαιτήσεις από ΟΤΑ.  

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (πριν από την αναπροσαρµογή σε εύλογη αξία των επενδύσεων 

) της χρήσης 2012 διαµορφώθηκαν σε € 52,4 εκατ. από 

προηγούµενης χρήσης παρουσιάζοντας µείωση της τάξεως του 11%. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και 

ΕΕΤΗ∆Ε, διαµορφώθηκαν σε €47,6 εκατ. από €52,8 

χρήσης παρουσιάζοντας µείωση της τάξεως του 9,8%. Ο κύριος λόγος µείωσης των κερδών της Εταιρείας 

συµπίεση των εσόδων της, εξαιτίας της σηµαντικής πτώσης στην αγορά ακινήτων αλλά και στη 

συνέχιση του προγράµµατος απελευθέρωσης χώρων από την ΟΤΕ Α.Ε. Η Εταιρεία στη χρήση 

παρουσίασε ζηµίες προ φόρων της τάξεως των € 135,36 εκατ. έναντι των ζηµιών προ φόρων που παρουσίασε 

κατά την προηγούµενη χρήση της τάξεως των € 161,61 εκατ. Οι ζηµίες αυτές οφείλονται κατά κύριο λόγο 

εκατ. που προέκυψε κατά την αποτίµηση σε εύλογη αξία του συνόλου του 

Εταιρείας στις 31.12.2012 σε σύγκριση µε τις 31.12.201

στους παρακάτω λόγους: 

Η οικονοµική κρίση που επικρατεί στην Ελλάδα τα τελευταία 4 χρόνια έχει άµεσο αντίκτυπο στη 
αγορά ακινήτων καθώς η µειωµένη ζήτηση για επαγγελµατικούς χώρους σε συνδυασµό µε την 
αυξηµένη προσφορά έχει συµβάλει στη σηµαντική µείωση των τιµών ενοικίασης της τάξεως του 20%

. Επιπρόσθετα η έλλειψη κινητικότητας στη αγορά ακινήτων σε συνδυασµό µε το αυξηµένο 
ρίσκο έχει συµβάλει σε αύξηση των συντελεστών απόδοσης γεγονός που συντελεί σηµαντικά στην 

ν ακινήτων. 
περαιτέρω τροποποίηση του βασικού µισθωτηρίου 

, µε αποτέλεσµα το µίσθωµα να µειωθεί κατά 5% και να παραµείνει σταθερό για τα 
επόµενα 2 χρόνια, γεγονός που έχει άµεσο αντίκτυπο στην αξία των ακινήτων που 

επιπρόσθετη µείωση µισθωµάτων που πληρώνει το Ελληνικό ∆ηµόσιο (κλιµακωτά από 
(σε εφαρµογή της σχετικής νοµοθετικής ρύθµισης), καθώς και η µείωση των µισθωµάτων 
επαναδιαπραγµατεύσεων που έχουν λάβει χώρα. 

Οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

31.12.2012 31.12.2011 

7,54 4,27 

Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Ενεργητικού 0,89 0,87 

0,78 0,78 
πριν από την αναπροσαρµογή σε εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα και µετά από το ειδικό τέλος ακινήτων
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ως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

% µεταβολή 

-8% 
-19% 
62% 
14% 

-71% 

-12,21% 

παρουσίασαν µείωση, έχοντας ενσωµατώσει και κόστος για αποχώρηση 

µείωση παρά τη συνεχιζόµενη 

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (πριν από την αναπροσαρµογή σε εύλογη αξία των επενδύσεων 

εκατ. από € 58,8 εκατ. της 

%. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και 

 εκατ. της προηγούµενης 

Ο κύριος λόγος µείωσης των κερδών της Εταιρείας 

αγορά ακινήτων αλλά και στη 

Εταιρεία στη χρήση 2012 

εκατ. έναντι των ζηµιών προ φόρων που παρουσίασε 

εκατ. Οι ζηµίες αυτές οφείλονται κατά κύριο λόγο 

εκατ. που προέκυψε κατά την αποτίµηση σε εύλογη αξία του συνόλου του 

σε σύγκριση µε τις 31.12.2011.  

χρόνια έχει άµεσο αντίκτυπο στη 
αγορά ακινήτων καθώς η µειωµένη ζήτηση για επαγγελµατικούς χώρους σε συνδυασµό µε την 

σηµαντική µείωση των τιµών ενοικίασης της τάξεως του 20% 
. Επιπρόσθετα η έλλειψη κινητικότητας στη αγορά ακινήτων σε συνδυασµό µε το αυξηµένο 

ρίσκο έχει συµβάλει σε αύξηση των συντελεστών απόδοσης γεγονός που συντελεί σηµαντικά στην 

µισθωτηρίου της ΟΤΕ Α.Ε. µε ισχύ από 
% και να παραµείνει σταθερό για τα 

ία των ακινήτων που µισθώνονται από 

επιπρόσθετη µείωση µισθωµάτων που πληρώνει το Ελληνικό ∆ηµόσιο (κλιµακωτά από 
καθώς και η µείωση των µισθωµάτων 

και µετά από το ειδικό τέλος ακινήτων 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της, η Εταιρεία συναλλάσσεται µε άλλες εταιρείες του Οµίλου ΟΤΕ. Όλες οι 

συναλλαγές µε τη µητρική και τα συνδεδεµένα µέρη είναι αντικειµενικές, διενεργούνται κάτω από κανονικές 

συνθήκες και οι όροι συνεργασίας µε τις εταιρείες αυτές δεν διαφέρουν από τους συνήθως εφαρµοζόµενους 

όρους προς µη συνδεδεµένες επιχειρήσεις. 

Οι συναλλαγές της Εταιρείας κατά τις χρήσεις 

υποχρεώσεων στις 31 ∆εκεµβρίου 2012 

 

  

  

OTE Α.Ε. 

COSMOTE 

HELLAS-SAT  A.Ε. 

OTE INVESTMENT SERVICES Α.Ε. 

OTE ACADEMY 

OTE Globe 

OTE INSURANCE 

OTE PLUS 

HELLASCOM INTERNATIONAL 

Α.Ε. 

COSMO ONE 

  

 

 

  

  

OTE Α.Ε. 

COSMOTE Α.Ε. 

HELLAS-SAT  Α.Ε. 

OTE INVESTMENT SERVICES Α.Ε. 

OTE ACADEMY 
OTE Globe 

OTE INSURANCE 

OTE PLUS 

HELLASCOM INTERNATIONAL 

Α.Ε. 

COSMO ONE 

COSMOHOLDING ALBANIA 

  

Οι αµοιβές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, καθώς και των ∆ιευθυντικών της στελεχών, 
οι οποίες επιβάρυναν τα αποτελέσµατα της χρήσης 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Η ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ εστιάζει στην αξιοποίηση και στην βελτιστοποίηση της διαχείρισης του 

ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ  

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της, η Εταιρεία συναλλάσσεται µε άλλες εταιρείες του Οµίλου ΟΤΕ. Όλες οι 

ές µε τη µητρική και τα συνδεδεµένα µέρη είναι αντικειµενικές, διενεργούνται κάτω από κανονικές 

συνθήκες και οι όροι συνεργασίας µε τις εταιρείες αυτές δεν διαφέρουν από τους συνήθως εφαρµοζόµενους 

όρους προς µη συνδεδεµένες επιχειρήσεις.  

ς Εταιρείας κατά τις χρήσεις 2012 και 2011 καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και των 

2012 και 31 ∆εκεµβρίου 2011 παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

31.12.2011   01.01.2011

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ   ΕΣΟ∆Α

18.202.177  644.757    61.229.634  

221.703  185    9.103.384  

- -   239.648  

 21.378  -   126.000  

2.229.658   -   1.591.561  

-   -   115.200  

-   -   19.680  

-   -   

860   - 
  

20.830  

-   -   

20.675.776 644.942   72.448.218

31.12.2012 01.01.2012

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ   ΕΣΟ∆Α

13.522.945  556.442    54.166.706  

13.287 332.960   8.536.148  

-  -    246.869  

16.288  -    106.000  

2.307.383  1.250    1.591.561  

 - -    118.656  

 - -    16.800  

 - -    

 - -    70.552  

 - 17.958    

566  -    

15.860.469 908.610   64.855.012

Οι αµοιβές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, καθώς και των ∆ιευθυντικών της στελεχών, 
οι οποίες επιβάρυναν τα αποτελέσµατα της χρήσης 2012 ανήλθαν σε €843.685 (201

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

Η ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ εστιάζει στην αξιοποίηση και στην βελτιστοποίηση της διαχείρισης του 
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Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της, η Εταιρεία συναλλάσσεται µε άλλες εταιρείες του Οµίλου ΟΤΕ. Όλες οι 

ές µε τη µητρική και τα συνδεδεµένα µέρη είναι αντικειµενικές, διενεργούνται κάτω από κανονικές 

συνθήκες και οι όροι συνεργασίας µε τις εταιρείες αυτές δεν διαφέρουν από τους συνήθως εφαρµοζόµενους 

καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και των 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:  

01.01.2011-31.12.2011 

ΕΣΟ∆Α ΕΞΟ∆Α 

61.229.634  639.938  

9.103.384  45.021  

239.648  -  

126.000  -  

1.591.561  3.000  

115.200  - 

19.680   - 

2.281   - 

20.830   - 

-  36.900  

72.448.218 724.859 

01.01.2012-31.12.2012 

ΕΣΟ∆Α ΕΞΟ∆Α 

54.166.706  413.371  

8.536.148  33.985  

246.869  -  

106.000  -  

1.591.561  2.250  

118.656  -  

16.800  -  

1.174  -  

70.552  -  

-  14.600  

546  -  

64.855.012 464.206 

Οι αµοιβές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, καθώς και των ∆ιευθυντικών της στελεχών, 
2011: €1.128.023). 

Η ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ εστιάζει στην αξιοποίηση και στην βελτιστοποίηση της διαχείρισης του 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

υφιστάµενου χαρτοφυλακίου των ακινήτων της, στην ελαχιστοποίηση των κενών χώρων στο σύνολο του 

χαρτοφυλακίου και συνεργάζεται µε τον ΟΤΕ και τις λοιπές εταιρείες του Οµίλου, στον σχεδιασµό και την 

εφαρµογή της βέλτιστης στεγαστικής πολιτικής για την κάλυψη των αναγκών τους. 

 

Για το 2013, δεν προβλέπεται αναστροφή της αγοράς των ακινήτων και οι 

συγκεντρωθούν στους παρακάτω στόχους:

 
• Υποστήριξη και ευθυγράµµιση µε την στρατηγική του οµίλου ΟΤΕ
• Επίλυση νοµικών και ιδιοκτησιακών θεµάτων σχετιζόµενα µε τα ακίνητά της
• Προσπάθεια συγκράτησης του αυξανόµενου ποσοστού κενών χώρ

διαρκώς επιδεινούµενη αγορά
• Κάλυψη των αυξηµένων αναγκών µέσα από την υποστήριξη συνεργιών και οικονοµιών κλίµακας 

µε τον όµιλο 
• Βελτίωση της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών για το σύνολο των πελατών µας

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟ

Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος συνίσταται στην πιθανότητα κάποιος αντισυµβαλλόµενος να προκαλέσει στην Εταιρεία 

οικονοµική ζηµιά εξαιτίας της αθέτησης των συµβατικών του υποχρεώσεων.

Η Εταιρεία δεν έχει σηµαντική συγκέντρωση πιστω

καλύπτει τις εταιρείες του Οµίλου ΟΤΕ όπως επίσης και µεγάλους επαγγελµατικούς πελάτες. Η Εταιρεία έχει 

αναπτύξει πολιτικές, έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι οι συµβάσεις µίσθωσης ακινήτων πραγµατοποιούνται

πελάτες, οι οποίοι έχουν ικανοποιητική πιστοληπτική ικανότητα. 

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα θεωρούνται ως στοιχεία µε πολύ περιορισµένο πιστωτικό 

κίνδυνο. Η Εταιρεία ακολουθεί κανόνες διαχείρισης διαθεσίµων τοποθετώντας τα χρηµατικά τη

βραχυπρόθεσµες προθεσµιακές καταθέσεις οι οποίες λόγω του βραχυχρόνιου χαρακτήρα εκτίθενται ελάχιστα. 

Η Εταιρεία δεν διακατέχει µετοχές εισηγµένες σε χρηµατιστηριακές αγορές. 

Η λογιστική αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού αντ

πιστωτικό κίνδυνο.  

Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο η Εταιρεία να µη δύναται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 

όταν αυτές λήγουν. Η προσέγγιση που υιοθετεί η Εταιρεία για τη διαχείριση της 

διασφαλίζει ότι πάντα θα έχει αρκετή ρευστότητα για να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της όταν αυτές λήγουν, 

κάτω από συνήθεις αλλά και δύσκολες συνθήκες, χωρίς να υφίσταται µη αποδεκτές ζηµίες ή να διακινδυνεύει 

τη φήµη της. 

Κίνδυνος τιµών  

Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο από την µεταβολή της αξίας των ακινήτων και των µισθωµάτων. Για την 

µείωση του κινδύνου τιµών, η Εταιρεία συνάπτει µακροπρόθεσµες λειτουργικές µισθώσεις µε τους µισθωτές 

για διάρκεια τουλάχιστον 12 ετών, στις οποίες ετήσι

Τιµών Καταναλωτή πλέον έως και 2%.

Στο χώρο της κτηµαταγοράς ενσωµατώνεται σειρά κινδύνων που έχουν να κάνουν κυρίως µε τη γεωγραφική 

θέση και την εµπορικότητα των ακινήτων, την αξιοπιστία και τη φερεγ

χρήσης του µισθίου από το µισθωτή, τη γενικότερη επιχειρηµατική δραστηριότητα και τις τάσεις εµπορικής 

αναβάθµισης ή υποβάθµισης της συγκεκριµένης περιοχής του ακινήτου.

Σε γενικότερο επίπεδο, όταν η οικονοµία είναι ισχυρή

ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

υφιστάµενου χαρτοφυλακίου των ακινήτων της, στην ελαχιστοποίηση των κενών χώρων στο σύνολο του 

και συνεργάζεται µε τον ΟΤΕ και τις λοιπές εταιρείες του Οµίλου, στον σχεδιασµό και την 

εφαρµογή της βέλτιστης στεγαστικής πολιτικής για την κάλυψη των αναγκών τους.  

Για το 2013, δεν προβλέπεται αναστροφή της αγοράς των ακινήτων και οι σχεδιαζόµενες ενέργειες θα 

συγκεντρωθούν στους παρακάτω στόχους: 

Υποστήριξη και ευθυγράµµιση µε την στρατηγική του οµίλου ΟΤΕ 
Επίλυση νοµικών και ιδιοκτησιακών θεµάτων σχετιζόµενα µε τα ακίνητά της
Προσπάθεια συγκράτησης του αυξανόµενου ποσοστού κενών χώρων (
διαρκώς επιδεινούµενη αγορά 
Κάλυψη των αυξηµένων αναγκών µέσα από την υποστήριξη συνεργιών και οικονοµιών κλίµακας 

Βελτίωση της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών για το σύνολο των πελατών µας

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

Ο πιστωτικός κίνδυνος συνίσταται στην πιθανότητα κάποιος αντισυµβαλλόµενος να προκαλέσει στην Εταιρεία 

οικονοµική ζηµιά εξαιτίας της αθέτησης των συµβατικών του υποχρεώσεων. 

Η Εταιρεία δεν έχει σηµαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου. Η πλειοψηφία των µισθωτικών συµβάσεων 

καλύπτει τις εταιρείες του Οµίλου ΟΤΕ όπως επίσης και µεγάλους επαγγελµατικούς πελάτες. Η Εταιρεία έχει 

αναπτύξει πολιτικές, έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι οι συµβάσεις µίσθωσης ακινήτων πραγµατοποιούνται

πελάτες, οι οποίοι έχουν ικανοποιητική πιστοληπτική ικανότητα.  

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα θεωρούνται ως στοιχεία µε πολύ περιορισµένο πιστωτικό 

κίνδυνο. Η Εταιρεία ακολουθεί κανόνες διαχείρισης διαθεσίµων τοποθετώντας τα χρηµατικά τη

βραχυπρόθεσµες προθεσµιακές καταθέσεις οι οποίες λόγω του βραχυχρόνιου χαρακτήρα εκτίθενται ελάχιστα. 

Η Εταιρεία δεν διακατέχει µετοχές εισηγµένες σε χρηµατιστηριακές αγορές.  

Η λογιστική αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού αντιπροσωπεύει τη µέγιστη έκθεση στον 

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο η Εταιρεία να µη δύναται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 

όταν αυτές λήγουν. Η προσέγγιση που υιοθετεί η Εταιρεία για τη διαχείριση της 

διασφαλίζει ότι πάντα θα έχει αρκετή ρευστότητα για να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της όταν αυτές λήγουν, 

κάτω από συνήθεις αλλά και δύσκολες συνθήκες, χωρίς να υφίσταται µη αποδεκτές ζηµίες ή να διακινδυνεύει 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο από την µεταβολή της αξίας των ακινήτων και των µισθωµάτων. Για την 

µείωση του κινδύνου τιµών, η Εταιρεία συνάπτει µακροπρόθεσµες λειτουργικές µισθώσεις µε τους µισθωτές 

για διάρκεια τουλάχιστον 12 ετών, στις οποίες ετήσιες αναπροσαρµογές των ενοικίων συνδέονται µε το ∆είκτη 

Τιµών Καταναλωτή πλέον έως και 2%. 

Στο χώρο της κτηµαταγοράς ενσωµατώνεται σειρά κινδύνων που έχουν να κάνουν κυρίως µε τη γεωγραφική 

θέση και την εµπορικότητα των ακινήτων, την αξιοπιστία και τη φερεγγυότητα του µισθωτή, το είδος της

χρήσης του µισθίου από το µισθωτή, τη γενικότερη επιχειρηµατική δραστηριότητα και τις τάσεις εµπορικής 

αναβάθµισης ή υποβάθµισης της συγκεκριµένης περιοχής του ακινήτου. 

Σε γενικότερο επίπεδο, όταν η οικονοµία είναι ισχυρή και διανύει περιόδους οικονοµικής ανάπτυξης, µε 
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υφιστάµενου χαρτοφυλακίου των ακινήτων της, στην ελαχιστοποίηση των κενών χώρων στο σύνολο του 

και συνεργάζεται µε τον ΟΤΕ και τις λοιπές εταιρείες του Οµίλου, στον σχεδιασµό και την 

 

σχεδιαζόµενες ενέργειες θα 

Επίλυση νοµικών και ιδιοκτησιακών θεµάτων σχετιζόµενα µε τα ακίνητά της 
ων (vacancy rate) σε µια 

Κάλυψη των αυξηµένων αναγκών µέσα από την υποστήριξη συνεργιών και οικονοµιών κλίµακας 

Βελτίωση της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών για το σύνολο των πελατών µας 

Ο πιστωτικός κίνδυνος συνίσταται στην πιθανότητα κάποιος αντισυµβαλλόµενος να προκαλέσει στην Εταιρεία 

τικού κινδύνου. Η πλειοψηφία των µισθωτικών συµβάσεων 

καλύπτει τις εταιρείες του Οµίλου ΟΤΕ όπως επίσης και µεγάλους επαγγελµατικούς πελάτες. Η Εταιρεία έχει 

αναπτύξει πολιτικές, έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι οι συµβάσεις µίσθωσης ακινήτων πραγµατοποιούνται µε 

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα θεωρούνται ως στοιχεία µε πολύ περιορισµένο πιστωτικό 

κίνδυνο. Η Εταιρεία ακολουθεί κανόνες διαχείρισης διαθεσίµων τοποθετώντας τα χρηµατικά της διαθέσιµα σε 

βραχυπρόθεσµες προθεσµιακές καταθέσεις οι οποίες λόγω του βραχυχρόνιου χαρακτήρα εκτίθενται ελάχιστα. 

ιπροσωπεύει τη µέγιστη έκθεση στον 

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο η Εταιρεία να µη δύναται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 

όταν αυτές λήγουν. Η προσέγγιση που υιοθετεί η Εταιρεία για τη διαχείριση της ρευστότητας είναι να 

διασφαλίζει ότι πάντα θα έχει αρκετή ρευστότητα για να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της όταν αυτές λήγουν, 

κάτω από συνήθεις αλλά και δύσκολες συνθήκες, χωρίς να υφίσταται µη αποδεκτές ζηµίες ή να διακινδυνεύει 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο από την µεταβολή της αξίας των ακινήτων και των µισθωµάτων. Για την 

µείωση του κινδύνου τιµών, η Εταιρεία συνάπτει µακροπρόθεσµες λειτουργικές µισθώσεις µε τους µισθωτές 

ες αναπροσαρµογές των ενοικίων συνδέονται µε το ∆είκτη 

Στο χώρο της κτηµαταγοράς ενσωµατώνεται σειρά κινδύνων που έχουν να κάνουν κυρίως µε τη γεωγραφική 

γυότητα του µισθωτή, το είδος της 

χρήσης του µισθίου από το µισθωτή, τη γενικότερη επιχειρηµατική δραστηριότητα και τις τάσεις εµπορικής 

και διανύει περιόδους οικονοµικής ανάπτυξης, µε 



ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

χαµηλό πληθωρισµό και επιτόκια, όπου σηµειώνεται αύξηση των επενδύσεων, της απασχόλησης και 

αντίστοιχη αύξηση της κατανάλωσης, δηµιουργούνται και οι εµπορικές συνθήκες για την αύξηση της ζήτησης 

νέων επαγγελµατικών χώρων (καταστήµατα και γραφεία).

Αντιθέτως, σε περιπτώσεις όπου επικρατούν, γενικά στην οικονοµία ή σε κάποιες περιοχές ιδιαίτερα, δυσµενείς 

οικονοµικές συνθήκες και περίοδοι µε χαµηλή ζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών, επηρεάζονται δυσµενώς και 

οι αντίστοιχοι παραγωγικοί κλάδοι, µε άµεσο αποτέλεσµα τον περιορισµό της ζήτησης επαγγελµατικών 

χώρων. 

∆ιαχείριση κεφαλαίου 

Η πολιτική του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συνίσταται στη διατήρηση µιας ισχυρής βάσης κεφαλαίου, ώστε να 

διατηρεί την εµπιστοσύνη των επενδυτών, πιστωτών και της αγοράς στην Εταιρεία και να επιτρέπει την 

µελλοντική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της.

κεφαλαίου, την οποία ορίζει η Εταιρεία ως τα καθαρά αποτελέσµατα διαιρεµένα µε το σύνολο 

θέσης καθώς και το επίπεδο των µερισµάτων στους µετόχους.

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

Νέος Φορολογικός Νόµος 

Την 23η  Ιανουαρίου 2013 θεσπίστηκε ο νέος φορολογικός νόµος 4110/23.01.2013 . Οι κυριότερες αλλαγές 

είναι ότι σύµφωνα µε το νέο νόµο ο συντ

για τη χρήση 2013 και έπειτα και ο παρακρατούµενος φόρος µερισµάτων που εγκρίνονται µετά την 1η 

Ιανουαρίου 2014 ορίζεται σε 10%. Η 

αναβαλλόµενων φόρων για την Εταιρεία θα ανέλθει σε περίπου 

 

Εκκαθάριση OTE Properties 

Η διαδικασία εκκαθάρισης της OTE PROPERTIES ολοκληρώθηκε την 10η  Ιανουαρίου 2013, ενώ η φορολογική 

της µερίδα έκλεισε την 8η Φεβρουαρίου 2013.

 

ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

χαµηλό πληθωρισµό και επιτόκια, όπου σηµειώνεται αύξηση των επενδύσεων, της απασχόλησης και 

αύξηση της κατανάλωσης, δηµιουργούνται και οι εµπορικές συνθήκες για την αύξηση της ζήτησης 

µατικών χώρων (καταστήµατα και γραφεία). 

Αντιθέτως, σε περιπτώσεις όπου επικρατούν, γενικά στην οικονοµία ή σε κάποιες περιοχές ιδιαίτερα, δυσµενείς 

οικονοµικές συνθήκες και περίοδοι µε χαµηλή ζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών, επηρεάζονται δυσµενώς και 

τίστοιχοι παραγωγικοί κλάδοι, µε άµεσο αποτέλεσµα τον περιορισµό της ζήτησης επαγγελµατικών 

Η πολιτική του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συνίσταται στη διατήρηση µιας ισχυρής βάσης κεφαλαίου, ώστε να 

επενδυτών, πιστωτών και της αγοράς στην Εταιρεία και να επιτρέπει την 

µελλοντική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρακολουθεί την απόδοση του 

κεφαλαίου, την οποία ορίζει η Εταιρεία ως τα καθαρά αποτελέσµατα διαιρεµένα µε το σύνολο 

θέσης καθώς και το επίπεδο των µερισµάτων στους µετόχους. 

Την 23η  Ιανουαρίου 2013 θεσπίστηκε ο νέος φορολογικός νόµος 4110/23.01.2013 . Οι κυριότερες αλλαγές 

είναι ότι σύµφωνα µε το νέο νόµο ο συντελεστής φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων ορίζεται 26% 

για τη χρήση 2013 και έπειτα και ο παρακρατούµενος φόρος µερισµάτων που εγκρίνονται µετά την 1η 

Ιανουαρίου 2014 ορίζεται σε 10%. Η εκτιµώµενη αρνητική επίδραση από τον επανυπολογισµό

αναβαλλόµενων φόρων για την Εταιρεία θα ανέλθει σε περίπου €32,1 εκατ.  

Η διαδικασία εκκαθάρισης της OTE PROPERTIES ολοκληρώθηκε την 10η  Ιανουαρίου 2013, ενώ η φορολογική 

της µερίδα έκλεισε την 8η Φεβρουαρίου 2013. 
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χαµηλό πληθωρισµό και επιτόκια, όπου σηµειώνεται αύξηση των επενδύσεων, της απασχόλησης και 

αύξηση της κατανάλωσης, δηµιουργούνται και οι εµπορικές συνθήκες για την αύξηση της ζήτησης 

Αντιθέτως, σε περιπτώσεις όπου επικρατούν, γενικά στην οικονοµία ή σε κάποιες περιοχές ιδιαίτερα, δυσµενείς 

οικονοµικές συνθήκες και περίοδοι µε χαµηλή ζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών, επηρεάζονται δυσµενώς και 

τίστοιχοι παραγωγικοί κλάδοι, µε άµεσο αποτέλεσµα τον περιορισµό της ζήτησης επαγγελµατικών 

Η πολιτική του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συνίσταται στη διατήρηση µιας ισχυρής βάσης κεφαλαίου, ώστε να 

επενδυτών, πιστωτών και της αγοράς στην Εταιρεία και να επιτρέπει την 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρακολουθεί την απόδοση του 

κεφαλαίου, την οποία ορίζει η Εταιρεία ως τα καθαρά αποτελέσµατα διαιρεµένα µε το σύνολο της καθαρής 

Την 23η  Ιανουαρίου 2013 θεσπίστηκε ο νέος φορολογικός νόµος 4110/23.01.2013 . Οι κυριότερες αλλαγές 

ελεστής φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων ορίζεται 26% 

για τη χρήση 2013 και έπειτα και ο παρακρατούµενος φόρος µερισµάτων που εγκρίνονται µετά την 1η 

ική επίδραση από τον επανυπολογισµό των 

Η διαδικασία εκκαθάρισης της OTE PROPERTIES ολοκληρώθηκε την 10η  Ιανουαρίου 2013, ενώ η φορολογική 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
 

 

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

 

Προς τους Μετόχους (Εταίρους) της Εταιρείας 

 

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων

 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας 

αποτελούνται από την κατάσταση οικονοµικής θέσης

συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε 

την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές 

επεξηγηµατικές πληροφορίες. 

 

Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις

 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών 

καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές 

διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών 

καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

 

Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονο

τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα 

πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε 

και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογ

καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.

 

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

σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις.

διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων 

ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  

Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελ

που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της 

εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά 

όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί 

εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών 

αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη 

διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων.

 

Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για 

τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης.

 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους (Εταίρους) της Εταιρείας OTE AKINHTA A.E. 

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας OTE AKINHTA

ην κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31
ης

 ∆εκεµβρίου 201

, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε 

την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές 

Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών 

καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές 

ση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών 

καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση 

τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα 

πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε 

και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές 

καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

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

σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις.

διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων 

ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  

Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές 

που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της 

εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά 

όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών 

εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών 

αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη 

γηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων.

Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για 

τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. 
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AKINHTA A.E., οι οποίες 

∆εκεµβρίου 2012, τις καταστάσεις 

, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε 

την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές 

για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών 

καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η 

ση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών 

καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

µικών καταστάσεων µε βάση 

τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα 

πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε 

ης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές 

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

σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες 

διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων 

ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  

εγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες 

που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της 

εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά 

της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της 

εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών 

αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη 

γηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. 

Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για 
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Γνώµη 

 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσε

ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας 

∆εκεµβρίου 2012 και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση 

που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, 

όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και 

 

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

∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων 

από τα άρθρα 43α και 37 του κωδ. Ν.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠραϊςγουώτερχαουςΚούπερς 

Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρεία 

Λ. Κηφισίας 268, 

153 32 Χαλάνδρι 

ΑΜ ΣΟΕΛ 113   

 
 
 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ 

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

ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας OTE AKINHTA

και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση 

που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, 

όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων 

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

∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων 

κωδ. Ν.   2190/1920. 

      

Αθήνα, 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
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ις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 

AKINHTA A.E. κατά την 31
η
 

και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση 

που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, 

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

∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων 

Αθήνα,  29  Μαρτίου 2013 
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

  Μάριος Ψάλτης 
Αρ Μ ΣΟΕΛ 38081 
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∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

 

 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31

Ο Τ Ε  Α Κ Ι Ν Η Τ Α  Α Ν Ω Ν Υ Μ Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ  Θ Ε Σ Η Σ

(Ποσά σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

  

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Μακροπρόθεσµο Ενεργητικό 

Ενσώµατα πάγια (Ιδιοχρησιµοποιούµενα)

Επενδύσεις σε ακίνητα  

Συµµετοχές 

Σύνολο Μακροπρόθεσµου Ενεργητικού 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 

Αποθέµατα 

Πελάτες 

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις

Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα

Επενδύσεις σε οµόλογα 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

  

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

  

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Μετοχικό κεφάλαιο 

Αποθεµατικά 

Κέρδη εις νέον 

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

  

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από 
την υπηρεσία  

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Προµηθευτές 

Φόροι εισοδήµατος πληρωτέοι 

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & 

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις που αναφέρονται στις 
αυτών των οικονοµικών καταστάσεων
  

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31
2012 

Ο Τ Ε  Α Κ Ι Ν Η Τ Α  Α Ν Ω Ν Υ Μ Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α  

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ  Θ Ε Σ Η Σ  

31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012  

(Ποσά σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

Σηµ. 
31 ∆εκεµβρίου 

2012 

 
 

 
Ενσώµατα πάγια (Ιδιοχρησιµοποιούµενα) 10. 3.579.996

11. 1.058.126.283

12. 

Σύνολο Μακροπρόθεσµου Ενεργητικού  
 

1.061.706.278

 
13. 3.871.262

14. 16.503.733

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 15. 673.064

Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα 16. 1.411.408

17. 96.604.026

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
 

119.063.494

 

 
1.180.769.772

 
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

 
18. 455.987.091

19. 20.464.948

 
580.269.201

 
 

1.056.721.240

 
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

 
Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από 

20. 266.379

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 21. 973.752

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 22. 107.022.529

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

108.262.659

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 
 

23. 2.307.312

 
4.186.088

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 24. 9.292

ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

15.785.

 
124.048.

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

1.180.769.772

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες 17 έως 47 αποτελούν
αυτών των οικονοµικών καταστάσεων 

ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η 
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ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

31 ∆εκεµβρίου 
 

31 ∆εκεµβρίου 
2011 

    

    

3.579.996 4.430.517 

1.058.126.283 1.239.178.035 

0 30.000.000 

1.061.706.278 1.273.608.552 

    

3.871.262 3.871.262 

16.503.733 21.128.913 

673.064 505.800 

1.411.408 24.404.372 

96.604.026 - 

119.063.494 49.910.348 

    

1.180.769.772 1.323.518.900 

    

    

    

455.987.091 455.987.091 

20.464.948 21.017.705 

580.269.201 681.251.169 

1.056.721.240 1.158.255.964 

    

    

266.379 202.610 

973.752 963.503 

107.022.529 152.415.938 

108.262.659 153.582.051 

    

2.307.312 1.189.211 

4.186.088 3.614.443 

292.474 6.877.230 

.873 11.680.884 

.532 165.262.935 

1.180.769.772 1.323.518.900 

 αναπόσπαστο µέρος 



ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ 
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

 

 

Ο Τ Ε  Α Κ Ι Ν Η Τ Α  Α Ν Ω Ν Υ Μ Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η  Σ Υ Ν Ο Λ Ι Κ Ο Υ  Ε Ι Σ Ο ∆ Η Μ Α Τ Ο Σ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ 
(Ποσά σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

  

Έσοδα από εκµίσθωση ακινήτων 

Ζηµίες από αναπροσαρµογή σε εύλογη αξία των 
επενδυτικών ακινήτων 

Αποσβέσεις ιδιοχρησιµοποιούµενων ενσώµατων παγίων
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 
Φόροι-τέλη 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 

Παροχές τρίτων 
Λοιπά λειτουργικά έξοδα 
Αποµείωση απαιτήσεων 

Λοιπά έσοδα 

Λειτουργικές ζηµίες 

  
Χρηµατοϊκονοµικά έσοδα 

Χρηµατοϊκονοµικά έξοδα 

Χρηµατοϊκονοµικά έσοδα-καθαρά

  

Ζηµίες προ φόρων 

Φόρος εισοδήµατος 

Ζηµίες µετά από φόρους 

  

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα 

Ζηµίες από την αναπροσαρµογή των 
ιδιοχρησιµοποιούµενων οικοπέδων & κτηρίων σε εύλογη 
αξία, µετά από φόρους 

Αναλογιστικές ζηµίες σχετικές µε παροχές εργαζοµένων, 
µετά από φόρους 

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα 

  

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα χρήσης 

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις που αναφέρονται στις 
αυτών των οικονοµικών καταστάσεων
 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού  Η ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος                              
 Συµβουλίου   
 
 
 
 
Χαράλαµπος  Μαζαράκης  Χριστίνη Σπανουδάκη  

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

Ο Τ Ε  Α Κ Ι Ν Η Τ Α  Α Ν Ω Ν Υ Μ Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α  

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η  Σ Υ Ν Ο Λ Ι Κ Ο Υ  Ε Ι Σ Ο ∆ Η Μ Α Τ Ο Σ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31Η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(Ποσά σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

Σηµ. 31 ∆εκεµβρίου 2012

Έσοδα από εκµίσθωση ακινήτων  4. 67.506.257  

Ζηµίες από αναπροσαρµογή σε εύλογη αξία των 
 

(183.789.306)

Αποσβέσεις ιδιοχρησιµοποιούµενων ενσώµατων παγίων 
 

(371.446
5. (3.603.947
6. (15.443.995
7. (1.280.143

 
(475.176

 
(506.796

 
(196.534)

 
1.527.619

 
(136.633.467

 

 
1.299.610  

 
(22.189)

καθαρά 8. 1.277.421  

 
 

(135.356.045

9. 34.374.077

 
(100.981.969

 
 

Ζηµίες από την αναπροσαρµογή των 
ιδιοχρησιµοποιούµενων οικοπέδων & κτηρίων σε εύλογη 

 
(487.209)

Αναλογιστικές ζηµίες σχετικές µε παροχές εργαζοµένων, 
 

(65.548)

 
(552.757)

 
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα χρήσης  

 
(101.534.726)

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες 17 έως 47 αποτελούν
αυτών των οικονοµικών καταστάσεων 

Η ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος                              O ∆ιευθυντής 
  ∆ιοικητικών Υπηρεσιών  

Χριστίνη Σπανουδάκη    Σπυρίδων Λάζαρης

ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η 

Σελίδα | 14  

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η  Σ Υ Ν Ο Λ Ι Κ Ο Υ  Ε Ι Σ Ο ∆ Η Μ Α Τ Ο Σ  

2 

31 ∆εκεµβρίου 2012 31 ∆εκεµβρίου 2011 

67.506.257  75.477.952  

(183.789.306) (214.209.149) 

(371.446) (344.993) 
(3.603.947) (3.908.802) 

(15.443.995) (15.924.569) 
(1.280.143) (1.580.289) 

(475.176) (292.547) 
(506.796) (443.577) 
(196.534) (680.633) 

1.527.619 154.028  

633.467) (161.752.579) 

    
1.299.610  151.471  

(22.189) (13.061) 

1.277.421  138.409  

    

356.045) (161.614.170) 

34.374.077 28.042.745  

981.969) (133.571.425) 

    

    

(487.209) (108.021) 

(65.548) 176.658  

(552.757) 68.637  

    

(101.534.726) (133.502.788) 

 αναπόσπαστο µέρος 

∆ιευθυντής Οικονοµικών & 
∆ιοικητικών Υπηρεσιών   

Σπυρίδων Λάζαρης
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Ο Τ Ε  Α Κ Ι Ν Η Τ Α  Α Ν Ω Ν Υ Μ Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α
Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η  

(Ποσά σε Ευρώ, εκτός αν 

 
 

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Ζηµιές προ φόρων 
Προσαρµογές για: 

Αποσβέσεις 

Ειδικό Τέλος Ακινήτων 

Αποµείωση Απαιτήσεων 

Αναπροσαρµογή αξίας επενδυτικών ακινήτων 

Τραπεζικά έξοδα 

Πιστωτικοί τόκοι από επενδυτικές δραστηριότητες

Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ
  

(Αύξηση)/Μείωση: 

Αποθέµατα 

Πελάτες 

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 

  

Αύξηση/(Μείωση): 

Προµηθευτές 

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

Τραπεζικά έξοδα πληρωθέντα 

Φόροι Εισοδήµατος πληρωθέντες 

Εγγυήσεις µισθωµάτων 

Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Αγορές ενσώµατων παγίων και επενδυτικών ακινήτων

Πιστωτικοί τόκοι εισπραχθέντες 

Επενδύσεις/Αγορές σε οµόλογα  

Ρευστοποιήσεις από οµόλογα στη λήξη τους

Επιστροφή συµµετοχών (OTE PROPERTIES)

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΕΚΡΟΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Μείωση µετοχικού κεφαλαίου και διανοµή στους µετόχους

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΥΞΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΩΝ

  
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ ΛΗΞΕΩΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις που αναφέρονται στις 
αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

Ο Τ Ε  Α Κ Ι Ν Η Τ Α  Α Ν Ω Ν Υ Μ Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α  
Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η  Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ω Ν  Ρ Ο Ω Ν  

3 1  ∆ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ  2 0 1 2  
(Ποσά σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

 
Από 1 Ιανουαρίου έως

 
31 ∆εκεµβρίου 2012

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 

-135.356.045  

4.871.589  

Αναπροσαρµογή αξίας επενδυτικών ακινήτων  183.789.306  

Πιστωτικοί τόκοι από επενδυτικές δραστηριότητες -1.299.610  

Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 52.630.966  

-

1.118.101  

2.415.244  

-10.309.499  

Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού 

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 45.966.926

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

και επενδυτικών ακινήτων -3.650.923

-184.135.362  

στη λήξη τους 88.549.150  

Επιστροφή συµµετοχών (OTE PROPERTIES) 29.996.398  

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΕΚΡΟΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ -68.959.887

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Μείωση µετοχικού κεφαλαίου και διανοµή στους µετόχους 

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΥΞΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΩΝ -22.992.961

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 24.404.369  

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ ΛΗΞΕΩΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1.411.408

Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες 17 έως 47 αποτελούν
αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.

ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η 
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Από 1 Ιανουαρίου έως 

31 ∆εκεµβρίου 2012 31 ∆εκεµβρίου 2011 

    
135.356.045   -161.614.170   

    

371.446  344.993  

4.871.589  6.068.852  

196.534  680.633  

183.789.306  214.209.149  

22.189  13.061  

1.299.610  -151.471  

35.557  327.809  

52.630.966   59.878.857   
    

    

-  -107.084  

345.042  -6.961.837  

-167.264  1.173.462  

    

    

1.118.101  -504.077  

2.415.244  326.226  

-22.189  -13.061  

10.309.499  -17.341.323  

10.248  68.034  

-53.723  -289.254  

45.966.926 36.229.943   

    

    

3.650.923 -12.000.052  

280.850 151.471  

184.135.362  - 

88.549.150  - 

29.996.398   - 

68.959.887 -11.848.581   

    

    

-  -40.895.703  

-  -40.895.703   

22.992.961 -16.514.341   

    
24.404.369   40.918.711   

1.411.408 24.404.369   

 αναπόσπαστο µέρος 



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 
ΤΗΝ 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
 

1. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία

Η ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Εταιρεία) συστάθηκε το έτος 1995 (ΦΕΚ 5375/1995 )µε την επωνυµία ΟΤΕ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Νοµάρχη Αθηνών (ΦΕΚ 11061/2000) η Εταιρεία άλλαξε την επωνυµία της σε 

και εγκρίθηκε η κατάργηση µεταβατικών διατάξεων, η τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού της και η 

κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείµενο. 

Οι έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις της Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Ανώνυµη Εταιρεία (‘

Εταιρείας στις 28 Ιανουαρίου 2002 αποφάσισαν την απόσχιση του κλάδου των ακινήτων της πρώτης και την 

εισφορά του στην Εταιρεία, όπως εγκρίθηκαν µε την µε αρ. 4250/6

ακινήτων, για τους σκοπούς της απόσχισης, 

από τα ακίνητα και άλλα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, όπως αναλύονται στην Λογιστική Κατάσταση, που 

καταρτίσθηκε για το σκοπό της απόσχισης µε ηµεροµηνία 30 Σεπτεµβρίου 2001, η οποία και ο

ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της εισφοράς του κλάδου.

στοιχείων ενεργητικού και παθητικού), ανήλθε στο ποσό των Ευρώ 450.260.451,54.

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα µε έδρα επί της οδού Σταδίου

ορισθεί µέχρι την 30η Νοεµβρίου 2100.

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2012, η Εταιρεία απασχολούσε 

άτοµα (31 ∆εκεµβρίου 2011: 4 άτοµα) είναι αποσπασµένα από την ΟΤΕ στην

Στους σκοπούς της Εταιρείας περιλαµβάνονται τα εξής:

• H αγορά, πώληση, ανταλλαγή κατά πλήρες δικαίωµα κυριότητας ή δικαίωµα επικαρπίας ή ψιλής 
κυριότητας, η µίσθωση, εκµίσθωση και εν γένει εκµετάλλευση ακινήτων στην Ελλάδα ή σε άλλο 
κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτες χώρες. Τα ακίνητα αυτά είναι κάθε 
µορφής, όπως γραφεία, καταστήµατα, κατοικίες, τουριστικά ή βιοµηχανικά ακίνητα, οικοδοµικές 
εκτάσεις και κτίρια κάθε λειτουργικής µορφής.

• Η κατασκευή, συντήρηση, επέκταση, µετασκευή και διαχείριση κτιρίων, η ανάπτυξη οικοπεδικών 
εκτάσεων, ιδιόκτητων ή µε το σύστηµα της αντιπαροχής, η οργάνωση των πωλήσεων των ακινήτων 
αυτών και κάθε συναφής τεχνική και εµπορική δραστηριότητα.

• Η εκµετάλλευση των ιδιόκτητων ακινήτων µε την άσκηση σε αυτά επιχειρήσεων κάθε λειτουργικής 
µορφής. 

• Η µελέτη, ανάληψη, σχεδιασµός, κατασκευή ,επίβλεψη, χρηµατοδότηση, λειτουργία, συντήρηση, 
εκµετάλλευση, διαχείριση και ανάπτυξη πάσης φύσεως υπηρεσιών, έργων και εγκαταστάσεων 
ηλεκτροµηχανολογικών και κάθε είδους έργων και συστηµάτων παραγωγής και προµήθει
ενέργειας, συµπεριλαµβανοµένης και της ηλεκτρικής ενέργειας µε χρήση ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας περιλαµβανοµένων αιολικών, θερµοηλεκτρικών, ηλιακών, φωτοβολταϊκών και µέσω 
συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας υψηλής απόδοσης καθώς και η π
προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών σχετιζόµενων µε τις 
παραπάνω δραστηριότητες, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο

Η Εταιρεία είναι µέλος του Οµίλου ΟΤΕ, ο οποίος στις 31 ∆εκεµβρίου 201

Εταιρείας µε ποσοστό 99,99%. Ως εκ τούτου, οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται στις 

ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου OTE.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Εταιρεία 

ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Εταιρεία) συστάθηκε το έτος 1995 (ΦΕΚ 5375/1995 )µε την επωνυµία ΟΤΕ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Στη συνέχεια, µε την 32663/2000 απόφαση του 

Νοµάρχη Αθηνών (ΦΕΚ 11061/2000) η Εταιρεία άλλαξε την επωνυµία της σε ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

και εγκρίθηκε η κατάργηση µεταβατικών διατάξεων, η τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού της και η 

Οι έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις της Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Ανώνυµη Εταιρεία (‘

Εταιρείας στις 28 Ιανουαρίου 2002 αποφάσισαν την απόσχιση του κλάδου των ακινήτων της πρώτης και την 

εισφορά του στην Εταιρεία, όπως εγκρίθηκαν µε την µε αρ. 4250/6-6-2003 (ΦΕΚ 5317/2003).

ακινήτων, για τους σκοπούς της απόσχισης, ορίσθηκε η οµάδα περιουσίας ακινήτων της ΟΤΕ

από τα ακίνητα και άλλα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, όπως αναλύονται στην Λογιστική Κατάσταση, που 

καταρτίσθηκε για το σκοπό της απόσχισης µε ηµεροµηνία 30 Σεπτεµβρίου 2001, η οποία και ο

ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της εισφοράς του κλάδου. Η εισφερόµενη καθαρή θέση (διαφορά των ως άνω 

στοιχείων ενεργητικού και παθητικού), ανήλθε στο ποσό των Ευρώ 450.260.451,54. 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα µε έδρα επί της οδού Σταδίου 15, στην Αθήνα, ενώ η διάρκειά της έχει 

Νοεµβρίου 2100. 

, η Εταιρεία απασχολούσε 61 άτοµα (31 ∆εκεµβρίου 2011: 62 άτοµα) εκ των οποίων τα 4 

άτοµα) είναι αποσπασµένα από την ΟΤΕ στην Εταιρεία. 

Στους σκοπούς της Εταιρείας περιλαµβάνονται τα εξής: 

αγορά, πώληση, ανταλλαγή κατά πλήρες δικαίωµα κυριότητας ή δικαίωµα επικαρπίας ή ψιλής 
κυριότητας, η µίσθωση, εκµίσθωση και εν γένει εκµετάλλευση ακινήτων στην Ελλάδα ή σε άλλο 
κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτες χώρες. Τα ακίνητα αυτά είναι κάθε 
µορφής, όπως γραφεία, καταστήµατα, κατοικίες, τουριστικά ή βιοµηχανικά ακίνητα, οικοδοµικές 
εκτάσεις και κτίρια κάθε λειτουργικής µορφής. 

Η κατασκευή, συντήρηση, επέκταση, µετασκευή και διαχείριση κτιρίων, η ανάπτυξη οικοπεδικών 
κτητων ή µε το σύστηµα της αντιπαροχής, η οργάνωση των πωλήσεων των ακινήτων 

αυτών και κάθε συναφής τεχνική και εµπορική δραστηριότητα. 

Η εκµετάλλευση των ιδιόκτητων ακινήτων µε την άσκηση σε αυτά επιχειρήσεων κάθε λειτουργικής 

Η µελέτη, ανάληψη, σχεδιασµός, κατασκευή ,επίβλεψη, χρηµατοδότηση, λειτουργία, συντήρηση, 
εκµετάλλευση, διαχείριση και ανάπτυξη πάσης φύσεως υπηρεσιών, έργων και εγκαταστάσεων 
ηλεκτροµηχανολογικών και κάθε είδους έργων και συστηµάτων παραγωγής και προµήθει
ενέργειας, συµπεριλαµβανοµένης και της ηλεκτρικής ενέργειας µε χρήση ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας περιλαµβανοµένων αιολικών, θερµοηλεκτρικών, ηλιακών, φωτοβολταϊκών και µέσω 
συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας υψηλής απόδοσης καθώς και η π
προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών σχετιζόµενων µε τις 
παραπάνω δραστηριότητες, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

Η Εταιρεία είναι µέλος του Οµίλου ΟΤΕ, ο οποίος στις 31 ∆εκεµβρίου 2012 συµµετείχε στο µετοχικό

Ως εκ τούτου, οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται στις 

ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου OTE. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 
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ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Εταιρεία) συστάθηκε το έτος 1995 (ΦΕΚ 5375/1995 )µε την επωνυµία ΟΤΕ 

Στη συνέχεια, µε την 32663/2000 απόφαση του 

ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

και εγκρίθηκε η κατάργηση µεταβατικών διατάξεων, η τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού της και η 

Οι έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις της Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Ανώνυµη Εταιρεία (‘ΟΤΕ’ ) και της 

Εταιρείας στις 28 Ιανουαρίου 2002 αποφάσισαν την απόσχιση του κλάδου των ακινήτων της πρώτης και την 

2003 (ΦΕΚ 5317/2003). Ως κλάδος 

ορίσθηκε η οµάδα περιουσίας ακινήτων της ΟΤΕ που απαρτίζονταν 

από τα ακίνητα και άλλα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, όπως αναλύονται στην Λογιστική Κατάσταση, που 

καταρτίσθηκε για το σκοπό της απόσχισης µε ηµεροµηνία 30 Σεπτεµβρίου 2001, η οποία και ορίσθηκε ως 

Η εισφερόµενη καθαρή θέση (διαφορά των ως άνω 

15, στην Αθήνα, ενώ η διάρκειά της έχει 

άτοµα) εκ των οποίων τα 4 

αγορά, πώληση, ανταλλαγή κατά πλήρες δικαίωµα κυριότητας ή δικαίωµα επικαρπίας ή ψιλής 
κυριότητας, η µίσθωση, εκµίσθωση και εν γένει εκµετάλλευση ακινήτων στην Ελλάδα ή σε άλλο 
κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτες χώρες. Τα ακίνητα αυτά είναι κάθε λειτουργικής 
µορφής, όπως γραφεία, καταστήµατα, κατοικίες, τουριστικά ή βιοµηχανικά ακίνητα, οικοδοµικές 

Η κατασκευή, συντήρηση, επέκταση, µετασκευή και διαχείριση κτιρίων, η ανάπτυξη οικοπεδικών 
κτητων ή µε το σύστηµα της αντιπαροχής, η οργάνωση των πωλήσεων των ακινήτων 

Η εκµετάλλευση των ιδιόκτητων ακινήτων µε την άσκηση σε αυτά επιχειρήσεων κάθε λειτουργικής 

Η µελέτη, ανάληψη, σχεδιασµός, κατασκευή ,επίβλεψη, χρηµατοδότηση, λειτουργία, συντήρηση, 
εκµετάλλευση, διαχείριση και ανάπτυξη πάσης φύσεως υπηρεσιών, έργων και εγκαταστάσεων 
ηλεκτροµηχανολογικών και κάθε είδους έργων και συστηµάτων παραγωγής και προµήθειας ηλεκτρικής 
ενέργειας, συµπεριλαµβανοµένης και της ηλεκτρικής ενέργειας µε χρήση ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας περιλαµβανοµένων αιολικών, θερµοηλεκτρικών, ηλιακών, φωτοβολταϊκών και µέσω 
συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας υψηλής απόδοσης καθώς και η παραγωγή, εµπορία, 
προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών σχετιζόµενων µε τις 

συµµετείχε στο µετοχικό κεφάλαιο της 

Ως εκ τούτου, οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται στις 
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2. Βάση σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων 

2.1. Βάση σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 

(∆ΠΧΑ) όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.).

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

ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα και τις επενδύσεις σε ακίνητα, τα οποία αποτιµώνται στην εύλογη αξία. 

Οι κύριες λογιστικές πολιτικές που χρησιµοποιήθηκαν κατά την σύνταξη αυτών των οικονοµικών καταστάσεων 

παρουσιάζονται κατωτέρω στην σηµείωση 

Η προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ, απαιτεί τη χρήση κρίσιµων λογιστικών 

εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσης από τη 

απαιτείται η χρήση υπολογισµών και υποθέσεων πο

στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία 

σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδηµάτων και εξόδων κατά τη διάρκεια της

χρήσης υπό αναφορά. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισµοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της 

∆ιοίκησης σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγµατικά αποτε

διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισµούς.

εξαιρετικά πολύπλοκοι ή οι περιοχές όπου οι υποθέσεις και οι εκτιµήσεις είναι σηµαντικές για τις λογιστικές 

καταστάσεις, αναφέρονται κατωτέρω στην σηµείωση 2.3.

2.2. Έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε τις οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 31
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των µετόχων της Εταιρείας.  

2.3. Σηµαντικές λογιστικές 

H Εταιρεία προβαίνει σε εκτιµήσεις, παραδοχές και αξιολο

αρχές. Οι εν λόγω εκτιµήσεις, παραδοχές και κρίσεις επανεξετάζονται περιοδικά προκειµένου να ανταποκρίνονται 

στα τρέχοντα δεδοµένα και να αντανακλούν τους εκάστοτε τρέχοντες κινδύνους και βασίζονται στην 

προγενέστερη εµπειρία της ∆ιοίκησης σε σχέση µε το επίπεδο / όγκο των συναφών συναλλαγών ή γεγονότων. Οι 

βασικές εκτιµήσεις και αξιολογικές κρίσεις οι οποίες αναφέρονται

να επηρεάσει τα κονδύλια των οικονοµικών καταστάσεων τους επόµενους 12 µήνες, έχουν ως κάτωθι:

2.3.1. Πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος 

Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος µε βάση το ∆ΛΠ 12 υπολογίζεται µε εκτίµηση των 

καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαµβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήµατος για κάθε χρήση, 

πρόβλεψη για τους πρόσθετους φόρους που πιθανόν να προκύψουν από µελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους και 

αναγνώριση µελλοντικών φορολογικών ωφελει

αποκλίνει από τα σχετικά ποσά τα οποία έχουν καταχωρηθεί στις οικονοµικές καταστάσεις.

2.3.2. Εκτίµηση της εύλογης αξίας των ιδιοχρησιµοποιούµενων ακίνητων και των 
επενδύσεων σε ακίνητα 

Η κατάλληλη ένδειξη της εύλογης αξίας είναι οι τρέχουσες αξίες που ισχύουν σε µια ενεργή αγορά συναφών 

µισθωτηρίων αλλά και λοιπών συµβολαίων. Εάν δεν είναι εφικτή η εξεύρεση τέτοιων πληροφοριών, 

προσδιορίζει την αξία µέσα σε ένα εύρος εκτιµήσεων των ευλόγων αξι

που περιλαµβάνουν: 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

Βάση σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων  

Βάση σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων 

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 

(∆ΠΧΑ) όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.). 

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

και τις επενδύσεις σε ακίνητα, τα οποία αποτιµώνται στην εύλογη αξία. 

Οι κύριες λογιστικές πολιτικές που χρησιµοποιήθηκαν κατά την σύνταξη αυτών των οικονοµικών καταστάσεων 

στην σηµείωση 3. 

Η προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ, απαιτεί τη χρήση κρίσιµων λογιστικών 

εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσης από τη ∆ιοίκηση στη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών πολιτικών. Επίσης 

απαιτείται η χρήση υπολογισµών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών 

στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία 

σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδηµάτων και εξόδων κατά τη διάρκεια της

χρήσης υπό αναφορά. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισµοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της 

ς σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί τελικά να 

διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισµούς. Οι περιοχές που απαιτούν υψηλότερου βαθµού κρίση ή είναι 

εξαιρετικά πολύπλοκοι ή οι περιοχές όπου οι υποθέσεις και οι εκτιµήσεις είναι σηµαντικές για τις λογιστικές 

καταστάσεις, αναφέρονται κατωτέρω στην σηµείωση 2.3. 

Έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων 

ικό Συµβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε τις οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 31

2013, ενώ τελούν υπό την τελική έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 

Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις 

H Εταιρεία προβαίνει σε εκτιµήσεις, παραδοχές και αξιολογικές κρίσεις για να επιλέξει τις 

Οι εν λόγω εκτιµήσεις, παραδοχές και κρίσεις επανεξετάζονται περιοδικά προκειµένου να ανταποκρίνονται 

οντα δεδοµένα και να αντανακλούν τους εκάστοτε τρέχοντες κινδύνους και βασίζονται στην 

ς σε σχέση µε το επίπεδο / όγκο των συναφών συναλλαγών ή γεγονότων. Οι 

βασικές εκτιµήσεις και αξιολογικές κρίσεις οι οποίες αναφέρονται σε δεδοµένα, η εξέλιξη των οποίων θα µπορούσε 

να επηρεάσει τα κονδύλια των οικονοµικών καταστάσεων τους επόµενους 12 µήνες, έχουν ως κάτωθι:

Πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος  

Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος µε βάση το ∆ΛΠ 12 υπολογίζεται µε εκτίµηση των 

καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαµβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήµατος για κάθε χρήση, 

πρόβλεψη για τους πρόσθετους φόρους που πιθανόν να προκύψουν από µελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους και 

αναγνώριση µελλοντικών φορολογικών ωφελειών. Η τελική εκκαθάριση των φόρων εισοδήµατος ενδέχεται να 

αποκλίνει από τα σχετικά ποσά τα οποία έχουν καταχωρηθεί στις οικονοµικές καταστάσεις.

Εκτίµηση της εύλογης αξίας των ιδιοχρησιµοποιούµενων ακίνητων και των 
επενδύσεων σε ακίνητα  

ξη της εύλογης αξίας είναι οι τρέχουσες αξίες που ισχύουν σε µια ενεργή αγορά συναφών 

µισθωτηρίων αλλά και λοιπών συµβολαίων. Εάν δεν είναι εφικτή η εξεύρεση τέτοιων πληροφοριών, 

προσδιορίζει την αξία µέσα σε ένα εύρος εκτιµήσεων των ευλόγων αξιών µε την εφαρµογή τεχνικών αποτίµησης
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Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από τα 

και τις επενδύσεις σε ακίνητα, τα οποία αποτιµώνται στην εύλογη αξία.  

Οι κύριες λογιστικές πολιτικές που χρησιµοποιήθηκαν κατά την σύνταξη αυτών των οικονοµικών καταστάσεων 

Η προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ, απαιτεί τη χρήση κρίσιµων λογιστικών 

στη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών πολιτικών. Επίσης 

υ επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών 

στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία 

σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδηµάτων και εξόδων κατά τη διάρκεια της 

χρήσης υπό αναφορά. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισµοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της 

λέσµατα µπορεί τελικά να 

χές που απαιτούν υψηλότερου βαθµού κρίση ή είναι 

εξαιρετικά πολύπλοκοι ή οι περιοχές όπου οι υποθέσεις και οι εκτιµήσεις είναι σηµαντικές για τις λογιστικές 

ικό Συµβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε τις οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 31η 

, ενώ τελούν υπό την τελική έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 

να επιλέξει τις πιο κατάλληλες λογιστικές 

Οι εν λόγω εκτιµήσεις, παραδοχές και κρίσεις επανεξετάζονται περιοδικά προκειµένου να ανταποκρίνονται 

οντα δεδοµένα και να αντανακλούν τους εκάστοτε τρέχοντες κινδύνους και βασίζονται στην 

ς σε σχέση µε το επίπεδο / όγκο των συναφών συναλλαγών ή γεγονότων. Οι 

σε δεδοµένα, η εξέλιξη των οποίων θα µπορούσε 

να επηρεάσει τα κονδύλια των οικονοµικών καταστάσεων τους επόµενους 12 µήνες, έχουν ως κάτωθι: 

Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος µε βάση το ∆ΛΠ 12 υπολογίζεται µε εκτίµηση των φόρων που θα 

καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαµβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήµατος για κάθε χρήση, 

πρόβλεψη για τους πρόσθετους φόρους που πιθανόν να προκύψουν από µελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους και 

ών. Η τελική εκκαθάριση των φόρων εισοδήµατος ενδέχεται να 

αποκλίνει από τα σχετικά ποσά τα οποία έχουν καταχωρηθεί στις οικονοµικές καταστάσεις. 

Εκτίµηση της εύλογης αξίας των ιδιοχρησιµοποιούµενων ακίνητων και των 

ξη της εύλογης αξίας είναι οι τρέχουσες αξίες που ισχύουν σε µια ενεργή αγορά συναφών 

µισθωτηρίων αλλά και λοιπών συµβολαίων. Εάν δεν είναι εφικτή η εξεύρεση τέτοιων πληροφοριών, η Εταιρεία 

µε την εφαρµογή τεχνικών αποτίµησης, 
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• Τρέχουσες τιµές σε µια ενεργή αγορά ακινήτων διαφορετικής φύσεως, κατάστασης ή τοποθεσίας (ή 
υποκείµενες σε διαφορετικούς όρους µισθωτηρίων ή λοιπών συµβολαίων), οι οποίες έχουν αναπροσαρµοστεί 
ώστε να απεικονίζουν αυτές τις διαφορές

• Πρόσφατες τιµές παρόµοιων ακινήτων σε λιγότερο ενεργές αγορές, αναπροσαρµοσµένες έτσι ώστε να 
απεικονίζονται οποιεσδήποτε µεταβολές στις οικονοµικές συνθήκες που έλαβαν χώρα από την ηµεροµηνία που 
έγιναν οι αντίστοιχες συναλλαγές σε εκείνες τις τιµές, και

• Προεξοφληµένες µελλοντικές ταµειακές ροές, βασισµένες σε αξιόπιστες εκτιµήσεις µελλοντικών ταµειακών 
ροών, που πηγάζουν από τους όρους των εν ισχύ µισθωτηρίων και άλλων συµβολαίων και (όπου είναι εφικτό) 
από εξωτερικά στοιχεία όπως, τρέχουσες τιµές ενοικίασης παρεµφερών ακινήτων στην ίδια τοποθεσία και 
κατάσταση, µε χρήση προεξοφλητικών επιτοκίων που απεικονίζουν την τρέχουσα αξιολόγηση της αγοράς 
αναφορικά µε την αβεβαιότητα για το ύψος και την χρονική στιγµή εµφάνι

2.3.3. Κύριες παραδοχές της 

Εάν δεν είναι εφικτή η ανεύρεση τρεχουσών ή πρόσφατων τιµών, οι εύλογες αξίες τους προσδιορίζονται µε την 

εφαρµογή τεχνικών αποτίµησης προεξοφληµένων ταµειακών 

Η Εταιρεία, βάσει των συνθηκών της αγοράς που επικρατούν, κατά την ηµεροµηνία κατάρτισης της εκάστοτε 

οικονοµικής θέσης, χρησιµοποιεί παραδοχές για την εύλογη αξία που σχετίζονται µε την είσπραξη ενοικίων από 

σχετικές συµβάσεις, τα προσδοκώµενα µελλο

υπάρχουν ενοικιοστάσια, τις υποχρεώσεις για συντήρηση, καθώς και τα κατάλληλα προεξοφλητικά επιτόκια.

Αυτές οι εκτιµήσεις συγκρίνονται συστηµατικά µε πραγµατικά στοιχεία από την αγορά, καθώς και µ

πραγµατοποιηθείσες συναλλαγές της Εταιρείας και µε εκείνες που ανακοινώνονται από την αγορά. Τα 

προσδοκώµενα µελλοντικά ενοίκια προσδιορίζονται µε βάση τα τρέχοντα ενοίκια όπως αυτά ισχύουν στην αγορά, 

για παρεµφερή ακίνητα, στην ίδια τοποθεσία και κατάσ

Στην έκθεση εκτίµησης της αξίας του χαρτοφυλακίου επενδυτικών ακινήτων της Εταιρείας, που 

πραγµατοποιήθηκε από µια ανεξάρτητη, αναγνωρισµένη εταιρεία ορκωτών εκτιµητών

βασικές παραδοχές για τον προσδιορισµό αυτής της αξίας. 

εξής: 

• Ανάπτυξη της αγοράς 1% 

• ∆είκτης τιµών καταναλωτή 2,5% 

• Προεξοφλητικό επιτόκιο από 6% έως 

• Επιπλέον τα έσοδα ενοικίων είναι σηµαντικός παράγοντας στον προσδιορισµό των παραπάνω 

2.3.4. ∆ιάκριση µεταξύ επενδύσεων σε ακίνητα και ιδιοχρησιµοποιούµενων παγίων

Η Εταιρεία καθορίζει κατά πόσο ένα ακίνητο χαρακτηρίζεται ως επένδυση σε ακίνητα. Για την διαµόρφωση της 

σχετικής απόφασης, η Εταιρεία µελετά κατά πόσο ένα ακίνητο δηµιουργεί ταµ

ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα πάγια που ανήκουν στην 

ταµειακές ροές οι οποίες επιµερίζονται όχι µόνο στα ακίνητα, αλλά επίσης και σε άλλα στοιχεία του ενεργητικού 

που χρησιµοποιούνται είτε στην παραγωγική διαδικασία, είτε στην διαδικασία προµηθειών.

Ορισµένα ακίνητα αποτελούνται από ένα τµήµα που κρατείται για την δηµιουργία εσόδου από εκµίσθωση, ή για 

κεφαλαιουχικό κέρδος και από ένα δεύτερο τµήµα που κρατείται για χρήση είτε σ

στη προµήθεια αγαθών ή υπηρεσιών, ή για χρήση από τις διοικητικές υπηρεσίες. Εάν αυτά τα τµήµατα είναι 

δυνατό να πωληθούν ξεχωριστά (είτε να µισθωθούν σε τρίτους ξεχωριστά, µε χρηµατοδοτική µίσθωση), 

Εταιρεία παρακολουθεί τα τµήµατα αυτά διακριτά. Στην αντίθετη περίπτωση, το ακίνητο παρακολουθείται ως 

επένδυση σε  ακίνητα, µόνο εάν ένα αµελητέο τµήµα αυτής συµµετέχει στην παραγωγική διαδικασία ή διατίθεται 

για διοικητικούς σκοπούς. Χρειάζεται επίσης να αποφασισθεί εάν και κατ

σηµαντική, οπότε το ακίνητο να µην µπορεί να θεωρηθεί ως επένδυση σε ακίνητα. 

ακίνητο ξεχωριστά, σε αυτήν τη διαδικασία αξιολόγησης.
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Τρέχουσες τιµές σε µια ενεργή αγορά ακινήτων διαφορετικής φύσεως, κατάστασης ή τοποθεσίας (ή 
υποκείµενες σε διαφορετικούς όρους µισθωτηρίων ή λοιπών συµβολαίων), οι οποίες έχουν αναπροσαρµοστεί 
ώστε να απεικονίζουν αυτές τις διαφορές, 

Πρόσφατες τιµές παρόµοιων ακινήτων σε λιγότερο ενεργές αγορές, αναπροσαρµοσµένες έτσι ώστε να 
απεικονίζονται οποιεσδήποτε µεταβολές στις οικονοµικές συνθήκες που έλαβαν χώρα από την ηµεροµηνία που 

χες συναλλαγές σε εκείνες τις τιµές, και 

Προεξοφληµένες µελλοντικές ταµειακές ροές, βασισµένες σε αξιόπιστες εκτιµήσεις µελλοντικών ταµειακών 
ροών, που πηγάζουν από τους όρους των εν ισχύ µισθωτηρίων και άλλων συµβολαίων και (όπου είναι εφικτό) 

κά στοιχεία όπως, τρέχουσες τιµές ενοικίασης παρεµφερών ακινήτων στην ίδια τοποθεσία και 
κατάσταση, µε χρήση προεξοφλητικών επιτοκίων που απεικονίζουν την τρέχουσα αξιολόγηση της αγοράς 
αναφορικά µε την αβεβαιότητα για το ύψος και την χρονική στιγµή εµφάνισης αυτών των ταµειακών ροών.

παραδοχές της ∆ιοίκησης για την εκτίµηση της εύλογης αξίας

Εάν δεν είναι εφικτή η ανεύρεση τρεχουσών ή πρόσφατων τιµών, οι εύλογες αξίες τους προσδιορίζονται µε την 

εφαρµογή τεχνικών αποτίµησης προεξοφληµένων ταµειακών ροών. 

Η Εταιρεία, βάσει των συνθηκών της αγοράς που επικρατούν, κατά την ηµεροµηνία κατάρτισης της εκάστοτε 

οικονοµικής θέσης, χρησιµοποιεί παραδοχές για την εύλογη αξία που σχετίζονται µε την είσπραξη ενοικίων από 

σχετικές συµβάσεις, τα προσδοκώµενα µελλοντικά ενοίκια της αγοράς, τις περιόδους κατά τις οποίες δεν 

υπάρχουν ενοικιοστάσια, τις υποχρεώσεις για συντήρηση, καθώς και τα κατάλληλα προεξοφλητικά επιτόκια.

Αυτές οι εκτιµήσεις συγκρίνονται συστηµατικά µε πραγµατικά στοιχεία από την αγορά, καθώς και µ

πραγµατοποιηθείσες συναλλαγές της Εταιρείας και µε εκείνες που ανακοινώνονται από την αγορά. Τα 

προσδοκώµενα µελλοντικά ενοίκια προσδιορίζονται µε βάση τα τρέχοντα ενοίκια όπως αυτά ισχύουν στην αγορά, 

για παρεµφερή ακίνητα, στην ίδια τοποθεσία και κατάσταση. 

Στην έκθεση εκτίµησης της αξίας του χαρτοφυλακίου επενδυτικών ακινήτων της Εταιρείας, που 

ανεξάρτητη, αναγνωρισµένη εταιρεία ορκωτών εκτιµητών, 

βασικές παραδοχές για τον προσδιορισµό αυτής της αξίας. Οι βασικές παραδοχές που χρησιµοποιηθήκαν είναι οι 

έως 12% (µέσο επιτόκιο 9,5%) 

Επιπλέον τα έσοδα ενοικίων είναι σηµαντικός παράγοντας στον προσδιορισµό των παραπάνω 

∆ιάκριση µεταξύ επενδύσεων σε ακίνητα και ιδιοχρησιµοποιούµενων παγίων

καθορίζει κατά πόσο ένα ακίνητο χαρακτηρίζεται ως επένδυση σε ακίνητα. Για την διαµόρφωση της 

µελετά κατά πόσο ένα ακίνητο δηµιουργεί ταµειακές ροές, κατά κύριο λόγο 

ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα πάγια που ανήκουν στην Εταιρεία. Τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα δηµιουργούν 

ταµειακές ροές οι οποίες επιµερίζονται όχι µόνο στα ακίνητα, αλλά επίσης και σε άλλα στοιχεία του ενεργητικού 

ιούνται είτε στην παραγωγική διαδικασία, είτε στην διαδικασία προµηθειών.

Ορισµένα ακίνητα αποτελούνται από ένα τµήµα που κρατείται για την δηµιουργία εσόδου από εκµίσθωση, ή για 

κεφαλαιουχικό κέρδος και από ένα δεύτερο τµήµα που κρατείται για χρήση είτε στη διαδικασία παραγωγής, είτε 

στη προµήθεια αγαθών ή υπηρεσιών, ή για χρήση από τις διοικητικές υπηρεσίες. Εάν αυτά τα τµήµατα είναι 

δυνατό να πωληθούν ξεχωριστά (είτε να µισθωθούν σε τρίτους ξεχωριστά, µε χρηµατοδοτική µίσθωση), 

τµήµατα αυτά διακριτά. Στην αντίθετη περίπτωση, το ακίνητο παρακολουθείται ως 

επένδυση σε  ακίνητα, µόνο εάν ένα αµελητέο τµήµα αυτής συµµετέχει στην παραγωγική διαδικασία ή διατίθεται 

για διοικητικούς σκοπούς. Χρειάζεται επίσης να αποφασισθεί εάν και κατά πόσο η βοηθητική λειτουργία είναι τόσο 

σηµαντική, οπότε το ακίνητο να µην µπορεί να θεωρηθεί ως επένδυση σε ακίνητα. 

ακίνητο ξεχωριστά, σε αυτήν τη διαδικασία αξιολόγησης. 
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Τρέχουσες τιµές σε µια ενεργή αγορά ακινήτων διαφορετικής φύσεως, κατάστασης ή τοποθεσίας (ή 
υποκείµενες σε διαφορετικούς όρους µισθωτηρίων ή λοιπών συµβολαίων), οι οποίες έχουν αναπροσαρµοστεί 

Πρόσφατες τιµές παρόµοιων ακινήτων σε λιγότερο ενεργές αγορές, αναπροσαρµοσµένες έτσι ώστε να 
απεικονίζονται οποιεσδήποτε µεταβολές στις οικονοµικές συνθήκες που έλαβαν χώρα από την ηµεροµηνία που 

Προεξοφληµένες µελλοντικές ταµειακές ροές, βασισµένες σε αξιόπιστες εκτιµήσεις µελλοντικών ταµειακών 
ροών, που πηγάζουν από τους όρους των εν ισχύ µισθωτηρίων και άλλων συµβολαίων και (όπου είναι εφικτό) 

κά στοιχεία όπως, τρέχουσες τιµές ενοικίασης παρεµφερών ακινήτων στην ίδια τοποθεσία και 
κατάσταση, µε χρήση προεξοφλητικών επιτοκίων που απεικονίζουν την τρέχουσα αξιολόγηση της αγοράς 

αυτών των ταµειακών ροών. 

ς για την εκτίµηση της εύλογης αξίας 

Εάν δεν είναι εφικτή η ανεύρεση τρεχουσών ή πρόσφατων τιµών, οι εύλογες αξίες τους προσδιορίζονται µε την 

Η Εταιρεία, βάσει των συνθηκών της αγοράς που επικρατούν, κατά την ηµεροµηνία κατάρτισης της εκάστοτε 

οικονοµικής θέσης, χρησιµοποιεί παραδοχές για την εύλογη αξία που σχετίζονται µε την είσπραξη ενοικίων από 

ντικά ενοίκια της αγοράς, τις περιόδους κατά τις οποίες δεν 

υπάρχουν ενοικιοστάσια, τις υποχρεώσεις για συντήρηση, καθώς και τα κατάλληλα προεξοφλητικά επιτόκια. 

Αυτές οι εκτιµήσεις συγκρίνονται συστηµατικά µε πραγµατικά στοιχεία από την αγορά, καθώς και µε 

πραγµατοποιηθείσες συναλλαγές της Εταιρείας και µε εκείνες που ανακοινώνονται από την αγορά. Τα 

προσδοκώµενα µελλοντικά ενοίκια προσδιορίζονται µε βάση τα τρέχοντα ενοίκια όπως αυτά ισχύουν στην αγορά, 

Στην έκθεση εκτίµησης της αξίας του χαρτοφυλακίου επενδυτικών ακινήτων της Εταιρείας, που 

 χρησιµοποιούνται κάποιες 

βασικές παραδοχές που χρησιµοποιηθήκαν είναι οι 

Επιπλέον τα έσοδα ενοικίων είναι σηµαντικός παράγοντας στον προσδιορισµό των παραπάνω αξιών. 

∆ιάκριση µεταξύ επενδύσεων σε ακίνητα και ιδιοχρησιµοποιούµενων παγίων 

καθορίζει κατά πόσο ένα ακίνητο χαρακτηρίζεται ως επένδυση σε ακίνητα. Για την διαµόρφωση της 

ειακές ροές, κατά κύριο λόγο 

. Τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα δηµιουργούν 

ταµειακές ροές οι οποίες επιµερίζονται όχι µόνο στα ακίνητα, αλλά επίσης και σε άλλα στοιχεία του ενεργητικού 

ιούνται είτε στην παραγωγική διαδικασία, είτε στην διαδικασία προµηθειών. 

Ορισµένα ακίνητα αποτελούνται από ένα τµήµα που κρατείται για την δηµιουργία εσόδου από εκµίσθωση, ή για 

τη διαδικασία παραγωγής, είτε 

στη προµήθεια αγαθών ή υπηρεσιών, ή για χρήση από τις διοικητικές υπηρεσίες. Εάν αυτά τα τµήµατα είναι 

δυνατό να πωληθούν ξεχωριστά (είτε να µισθωθούν σε τρίτους ξεχωριστά, µε χρηµατοδοτική µίσθωση), η 

τµήµατα αυτά διακριτά. Στην αντίθετη περίπτωση, το ακίνητο παρακολουθείται ως 

επένδυση σε  ακίνητα, µόνο εάν ένα αµελητέο τµήµα αυτής συµµετέχει στην παραγωγική διαδικασία ή διατίθεται 

ά πόσο η βοηθητική λειτουργία είναι τόσο 

σηµαντική, οπότε το ακίνητο να µην µπορεί να θεωρηθεί ως επένδυση σε ακίνητα. Η Εταιρεία εξετάζει κάθε 
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2.3.5. Συντελεστές απόσβεσης 

Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αποσβένονται σύµφωνα µε την υπολειπόµενη ωφέλιµη 

ζωής τους. Αυτές οι υπολειπόµενες ωφέλιµες ζωές επανεκτιµώνται περιοδικά για να καθορίσουν κατά πόσο 

συνεχίζουν να είναι κατάλληλες. Οι πραγµατικές ωφέλιµες ζωές των ενσώµατων πάγιων περιο

ενδέχεται να διαφοροποιηθούν από παράγοντες όπως τα κόστη συντήρησης. 

2.3.6. Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις

H ∆ιοίκηση της Εταιρείας προβαίνει σε περιοδική επανεκτίµηση της επάρκειας της πρόβλεψης σχετικά µε τις 

επισφαλείς απαιτήσεις όταν υπάρχουν αντικειµενικά στοιχεία ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα 

ποσά που οφείλονται µε βάση τους όρους της εκάστοτε συµφωνίας στην οποία δηµιουργήθηκε η απαίτηση. Η 

αντικειµενική ένδειξη ότι οι απαιτήσεις είναι επισφαλείς περιλαµβάνει

της Εταιρείας και περιλαµβάνει σηµαντική οικονοµική δυσχέρεια του πελάτη, πιθανότητα να αρχίσει διαδικασία 

πτώχευσης ή άλλη χρηµατοοικονοµική αναδιοργάνωση του πελάτη καθώς και δυσµενείς µεταβολές στο καθεστώς 

αποπληρωµής οφειλών των πελατών. 

2.3.7. Παροχές µετά την έξοδο 

Οι υποχρεώσεις για τις παροχές αυτές του προσωπικού υπολογίζονται βάσει αναλογιστικών µεθόδων η διενέργεια 

των οποίων απαιτεί από τη ∆ιοίκηση να εκτιµήσει συγκεκριµέν

αµοιβών των εργαζοµένων, το επιτόκιο προεξόφλησης των εν λόγω υποχρεώσεων, το ποσοστό αποχώρησης 

εργαζοµένων, τις ηλικίες συνταξιοδότησης, τα ποσοστά θνησιµότητας και ανικανότητας και λοιπούς παράγοντες.

Οι µεταβολές σε αυτές τις βασικές παραδοχές µπορεί να έχουν σηµαντική επίδραση στην υποχρέωση και στα 

σχετικά κόστη κάθε περιόδου. Το καθαρό κόστος της περιόδου αποτελείται από την παρούσα αξία των παροχών 

που κατέστησαν δουλευµένες κατά τη διάρκεια της χρήσης, τον ε

καταχωρηµένο κόστος προϋπηρεσίας. Λόγω του µακροπρόθεσµου χαρακτήρα των εν λόγω προγραµµάτων 

καθορισµένων παροχών, αυτές οι υποθέσεις υπόκεινται σε σηµαντικό βαθµό αβεβαιότητας. Η 

σε κάθε ηµεροµηνία οικονοµικής θέσης όπου η εν λόγω πρόβλεψη αναθεωρείται, να εκτιµά µε όσο το δυνατό 

καλύτερο τρόπο τις παραµέτρους αυτές.

2.3.8. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

Η Εταιρεία εµπλέκεται σε διάφορες αντιδικίες και νοµικές υποθέσεις. Η Εταιρεία επανεξετάζει την κατάσταση

σηµαντικής υπόθεσης σε περιοδική βάση και αξιολογεί τον πιθανό κίνδυνο, βασιζόµενη εν µέρει στην άποψη των 

νοµικών υπηρεσιών. Εάν η ενδεχόµενη ζηµία από οποιεσδήποτε αντιδικίες και νοµικές υποθέσεις θεωρείται πιθανή 

και το ποσό µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα, η Εταιρεία αναγνωρίζει µια υποχρέωση για την εκτιµώµενη ζηµιά. Τόσο 

για τον καθορισµό της πιθανότητας όσο και για τον καθορισµό του εάν ο κίνδυνος µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα, 

απαιτείται σε σηµαντικό βαθµό η κρίση της 

σχετικά µε αυτά τα θέµατα, οι προβλέψεις βασίζονται µόνο στις πιο ακριβείς διαθέσιµες πληροφορίες κατά την 

ηµεροµηνία κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων. Όταν πρόσθετες πληροφορίες καθίστανται διαθέσιµες, η 

Εταιρεία επανεξετάζει την πιθανή υποχρέωση σχετικά µε εκκρεµείς αντιδικίες και νοµικές υποθέσεις και πιθανόν να 

αναθεωρηθούν οι εκτιµήσεις για την πιθανότητα ενός δυσµενούς αποτελέσµατος και η σχετική εκτίµηση της 

πιθανής ζηµίας. Τέτοιες αναθεωρήσεις στις εκτιµήσε

επίδραση στη χρηµατοοικονοµική θέση και στα αποτελέσµατα της Εταιρείας.

3. Βασικές λογιστικές πολιτικές  

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση τις ίδιες λογιστικές πολιτικές που ακολουθήθηκαν κα

σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων του προηγούµενου έτους, µε εξαίρεση την εφαρµογή των νέων 

Προτύπων και ∆ιερµηνειών που αναφέρονται παρακάτω, η εφαρµογή των οποίων είναι υποχρεωτική για τις 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1 Ιανουαρί
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Συντελεστές απόσβεσης  

χεία της Εταιρείας αποσβένονται σύµφωνα µε την υπολειπόµενη ωφέλιµη 

ζωής τους. Αυτές οι υπολειπόµενες ωφέλιµες ζωές επανεκτιµώνται περιοδικά για να καθορίσουν κατά πόσο 

συνεχίζουν να είναι κατάλληλες. Οι πραγµατικές ωφέλιµες ζωές των ενσώµατων πάγιων περιο

ενδέχεται να διαφοροποιηθούν από παράγοντες όπως τα κόστη συντήρησης.  

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 

H ∆ιοίκηση της Εταιρείας προβαίνει σε περιοδική επανεκτίµηση της επάρκειας της πρόβλεψης σχετικά µε τις 

υπάρχουν αντικειµενικά στοιχεία ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα 

ποσά που οφείλονται µε βάση τους όρους της εκάστοτε συµφωνίας στην οποία δηµιουργήθηκε η απαίτηση. Η 

αντικειµενική ένδειξη ότι οι απαιτήσεις είναι επισφαλείς περιλαµβάνει δεδοµένα που περιέρχονται στην προσοχή 

της Εταιρείας και περιλαµβάνει σηµαντική οικονοµική δυσχέρεια του πελάτη, πιθανότητα να αρχίσει διαδικασία 

πτώχευσης ή άλλη χρηµατοοικονοµική αναδιοργάνωση του πελάτη καθώς και δυσµενείς µεταβολές στο καθεστώς 

Παροχές µετά την έξοδο του προσωπικού από την υπηρεσία  

Οι υποχρεώσεις για τις παροχές αυτές του προσωπικού υπολογίζονται βάσει αναλογιστικών µεθόδων η διενέργεια 

να εκτιµήσει συγκεκριµένες παραµέτρους όπως η µελλοντική αύξηση των 

αµοιβών των εργαζοµένων, το επιτόκιο προεξόφλησης των εν λόγω υποχρεώσεων, το ποσοστό αποχώρησης 

εργαζοµένων, τις ηλικίες συνταξιοδότησης, τα ποσοστά θνησιµότητας και ανικανότητας και λοιπούς παράγοντες.

ς σε αυτές τις βασικές παραδοχές µπορεί να έχουν σηµαντική επίδραση στην υποχρέωση και στα 

σχετικά κόστη κάθε περιόδου. Το καθαρό κόστος της περιόδου αποτελείται από την παρούσα αξία των παροχών 

που κατέστησαν δουλευµένες κατά τη διάρκεια της χρήσης, τον εκτοκισµό της µελλοντικής υποχρέωσης και το 

καταχωρηµένο κόστος προϋπηρεσίας. Λόγω του µακροπρόθεσµου χαρακτήρα των εν λόγω προγραµµάτων 

καθορισµένων παροχών, αυτές οι υποθέσεις υπόκεινται σε σηµαντικό βαθµό αβεβαιότητας. Η 

ηνία οικονοµικής θέσης όπου η εν λόγω πρόβλεψη αναθεωρείται, να εκτιµά µε όσο το δυνατό 

καλύτερο τρόπο τις παραµέτρους αυτές. 

Ενδεχόµενες υποχρεώσεις  

Η Εταιρεία εµπλέκεται σε διάφορες αντιδικίες και νοµικές υποθέσεις. Η Εταιρεία επανεξετάζει την κατάσταση

σηµαντικής υπόθεσης σε περιοδική βάση και αξιολογεί τον πιθανό κίνδυνο, βασιζόµενη εν µέρει στην άποψη των 

νοµικών υπηρεσιών. Εάν η ενδεχόµενη ζηµία από οποιεσδήποτε αντιδικίες και νοµικές υποθέσεις θεωρείται πιθανή 

ιόπιστα, η Εταιρεία αναγνωρίζει µια υποχρέωση για την εκτιµώµενη ζηµιά. Τόσο 

για τον καθορισµό της πιθανότητας όσο και για τον καθορισµό του εάν ο κίνδυνος µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα, 

απαιτείται σε σηµαντικό βαθµό η κρίση της ∆ιοίκησης. Σε σχέση µε τους µισθωτές, εξαιτίας της αβεβαιότητας 

σχετικά µε αυτά τα θέµατα, οι προβλέψεις βασίζονται µόνο στις πιο ακριβείς διαθέσιµες πληροφορίες κατά την 

ηµεροµηνία κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων. Όταν πρόσθετες πληροφορίες καθίστανται διαθέσιµες, η 

επανεξετάζει την πιθανή υποχρέωση σχετικά µε εκκρεµείς αντιδικίες και νοµικές υποθέσεις και πιθανόν να 

αναθεωρηθούν οι εκτιµήσεις για την πιθανότητα ενός δυσµενούς αποτελέσµατος και η σχετική εκτίµηση της 

πιθανής ζηµίας. Τέτοιες αναθεωρήσεις στις εκτιµήσεις της πιθανής υποχρέωσης µπορεί να έχουν σηµαντική 

επίδραση στη χρηµατοοικονοµική θέση και στα αποτελέσµατα της Εταιρείας. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση τις ίδιες λογιστικές πολιτικές που ακολουθήθηκαν κα

σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων του προηγούµενου έτους, µε εξαίρεση την εφαρµογή των νέων 

Προτύπων και ∆ιερµηνειών που αναφέρονται παρακάτω, η εφαρµογή των οποίων είναι υποχρεωτική για τις 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου 2012: 
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χεία της Εταιρείας αποσβένονται σύµφωνα µε την υπολειπόµενη ωφέλιµη 

ζωής τους. Αυτές οι υπολειπόµενες ωφέλιµες ζωές επανεκτιµώνται περιοδικά για να καθορίσουν κατά πόσο 

συνεχίζουν να είναι κατάλληλες. Οι πραγµατικές ωφέλιµες ζωές των ενσώµατων πάγιων περιουσιακών στοιχείων 

H ∆ιοίκηση της Εταιρείας προβαίνει σε περιοδική επανεκτίµηση της επάρκειας της πρόβλεψης σχετικά µε τις 

υπάρχουν αντικειµενικά στοιχεία ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα 

ποσά που οφείλονται µε βάση τους όρους της εκάστοτε συµφωνίας στην οποία δηµιουργήθηκε η απαίτηση. Η 

δεδοµένα που περιέρχονται στην προσοχή 

της Εταιρείας και περιλαµβάνει σηµαντική οικονοµική δυσχέρεια του πελάτη, πιθανότητα να αρχίσει διαδικασία 

πτώχευσης ή άλλη χρηµατοοικονοµική αναδιοργάνωση του πελάτη καθώς και δυσµενείς µεταβολές στο καθεστώς 

Οι υποχρεώσεις για τις παροχές αυτές του προσωπικού υπολογίζονται βάσει αναλογιστικών µεθόδων η διενέργεια 

παραµέτρους όπως η µελλοντική αύξηση των 

αµοιβών των εργαζοµένων, το επιτόκιο προεξόφλησης των εν λόγω υποχρεώσεων, το ποσοστό αποχώρησης 

εργαζοµένων, τις ηλικίες συνταξιοδότησης, τα ποσοστά θνησιµότητας και ανικανότητας και λοιπούς παράγοντες. 

ς σε αυτές τις βασικές παραδοχές µπορεί να έχουν σηµαντική επίδραση στην υποχρέωση και στα 

σχετικά κόστη κάθε περιόδου. Το καθαρό κόστος της περιόδου αποτελείται από την παρούσα αξία των παροχών 

κτοκισµό της µελλοντικής υποχρέωσης και το 

καταχωρηµένο κόστος προϋπηρεσίας. Λόγω του µακροπρόθεσµου χαρακτήρα των εν λόγω προγραµµάτων 

καθορισµένων παροχών, αυτές οι υποθέσεις υπόκεινται σε σηµαντικό βαθµό αβεβαιότητας. Η ∆ιοίκηση προσπαθεί 

ηνία οικονοµικής θέσης όπου η εν λόγω πρόβλεψη αναθεωρείται, να εκτιµά µε όσο το δυνατό 

Η Εταιρεία εµπλέκεται σε διάφορες αντιδικίες και νοµικές υποθέσεις. Η Εταιρεία επανεξετάζει την κατάσταση κάθε 

σηµαντικής υπόθεσης σε περιοδική βάση και αξιολογεί τον πιθανό κίνδυνο, βασιζόµενη εν µέρει στην άποψη των 

νοµικών υπηρεσιών. Εάν η ενδεχόµενη ζηµία από οποιεσδήποτε αντιδικίες και νοµικές υποθέσεις θεωρείται πιθανή 

ιόπιστα, η Εταιρεία αναγνωρίζει µια υποχρέωση για την εκτιµώµενη ζηµιά. Τόσο 

για τον καθορισµό της πιθανότητας όσο και για τον καθορισµό του εάν ο κίνδυνος µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα, 

µισθωτές, εξαιτίας της αβεβαιότητας 

σχετικά µε αυτά τα θέµατα, οι προβλέψεις βασίζονται µόνο στις πιο ακριβείς διαθέσιµες πληροφορίες κατά την 

ηµεροµηνία κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων. Όταν πρόσθετες πληροφορίες καθίστανται διαθέσιµες, η 

επανεξετάζει την πιθανή υποχρέωση σχετικά µε εκκρεµείς αντιδικίες και νοµικές υποθέσεις και πιθανόν να 

αναθεωρηθούν οι εκτιµήσεις για την πιθανότητα ενός δυσµενούς αποτελέσµατος και η σχετική εκτίµηση της 

ις της πιθανής υποχρέωσης µπορεί να έχουν σηµαντική 

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση τις ίδιες λογιστικές πολιτικές που ακολουθήθηκαν κατά την 

σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων του προηγούµενου έτους, µε εξαίρεση την εφαρµογή των νέων 

Προτύπων και ∆ιερµηνειών που αναφέρονται παρακάτω, η εφαρµογή των οποίων είναι υποχρεωτική για τις 
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∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 

Η παρούσα τροποποίηση παρέχει τις γνωστοποιήσεις για µεταβιβασµένα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

που δεν έχουν αποαναγνωριστεί εξ’ ολοκλήρου καθώς και για µεταβιβασµένα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 

στοιχεία που έχουν αποαναγνωριστεί εξ’ ολοκλήρου αλλά για τα οποία 

Παρέχει επίσης καθοδήγηση για την εφαρµογή των απαιτούµενων γν

επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις 

Οι κυριότερες λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν και ακολουθήθηκαν κατά τη σύνταξη των συνηµµένων 

οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα 

3.1. Συµµετοχές σε θυγατρικές εταιρείες 

Οι συµµετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις στις

τυχόν σωρευµένες ζηµίες αποµείωσης. 

εφαρµόζοντας την εξαίρεση που παρέχει το ∆ΛΠ 27 παράγραφος 10, διότι 

συµµετείχε στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µε ποσοστό 99,99%.

3.2. Επενδύσεις σε ακίνητα

Ακίνητα τα οποία διακρατούνται για µακροχρόνιες εκµισθώσεις ή για κεφαλαιουχικά κέρδη ή και τα δύο και δεν 

χρησιµοποιούνται από την Εταιρεία, κατηγοριοποιούνται ως επένδυση σε ακίνητα. 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα περιλαµβάνουν ιδιόκτητα οικόπεδα και κτίρια, εδαφικές εκτάσεις που κατέ

καθεστώς λειτουργικής µίσθωσης. Οι επενδύσεις σε ακίνητα περιλαµβάνουν επίσης ακίνητα τα οποία είναι υπό 

κατασκευή ή αναπτύσσονται για µελλοντική χρήση ως επενδυτικά ακίνητα.

Η γη, η οποία κατέχεται µε λειτουργική µίσθωση κατηγοριοποιείται και λο

ισχύουν όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί ένα ακίνητο ως τέτοιο. Η λειτουργική µίσθωση 

των επενδυτικών ακινήτων αντιµετωπίζεται σαν να ήταν χρηµατοδοτική µίσθωση.

Οι επενδύσεις σε ακίνητα καταχωρούντ

εξόδων κτήσης και χρηµατοδοτικών εξόδων. Χρηµατοδοτικά έξοδα που προκύπτουν για το σκοπό της απόκτησης, 

κατασκευής ή παραγωγής ενός επενδυτικού ακινήτου, για το οποίο απαιτείται ένα σηµαντικό χρ

προκειµένου να µπορέσει να λειτουργήσει ή να πουληθεί, κεφαλαιοποιούνται ως µέρος του κόστους του. Τα 

χρηµατοδοτικά έξοδα κεφαλαιοποιούνται κατά τη διάρκεια της απόκτησης ή ενεργ

κεφαλαιοποίησή τους σταµατά στην περίπτωση 

χρηµατοδοτικών εξόδων αναστέλλεται στην περίπτωση που η κατασκευή του επενδυτικού ακινήτου ανασταλεί.

Μετά την αρχική καταχώρηση, οι επενδύσεις σε ακίνητα αποτιµώνται σε «εύλογη αξία». Η «εύλογη αξία» 

βασίζεται σε τιµές που επικρατούν σε ενεργή αγορά, αναµορφωµένες, όπου κρίνεται απαραίτητο, λόγω διαφορών 

στη φύση, την τοποθεσία ή την κατάσταση του εκάστοτε ακινήτου. Εάν η άντληση τέτοιων πληροφοριών δεν 

είναι εφικτή, τότε η Εταιρεία εφαρµόζει εναλλακτικές µε

ενεργές αγορές ή προεξοφληµένες µελλοντικές ταµειακές ροές. Αυτές οι εκτιµήσεις αναθεωρούνται  από τον 

Όµιλο, σε ετήσια βάση και πραγµατοποιούνται από ανεξάρτητο, αναγνωρισµένο εκτιµητή. Οι επενδύσεις σε 

ακίνητα που επανακατασκευάζονται για διαρκή χρήση ως επενδύσεις σε ακίνητα, ή για τα οποία η αγορά έχει 

εξελιχθεί σε λιγότερη ενεργή, συνεχίζουν να κατηγοριοποιούνται ως επενδύσεις σε ακίνητα και αποτιµώνται στην 

«εύλογη αξία». 

Η επιµέτρηση της «εύλογης αξίας» σε ακίνητα υπό κατασκευή εφαρµόζεται µόνο στην περίπτωση που η «εύλογη 

αξία» θεωρείται αξιόπιστα µετρήσιµη. 

Σε κάποιες περιπτώσεις είναι πιθανό να υπάρχει δυσκολία στην αξιόπιστη επιµέτρηση της «εύλογης αξίας» του 

επενδυτικού ακινήτου υπό κατασκευή. Γ
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Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων  

Η παρούσα τροποποίηση παρέχει τις γνωστοποιήσεις για µεταβιβασµένα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

αποαναγνωριστεί εξ’ ολοκλήρου καθώς και για µεταβιβασµένα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 

στοιχεία που έχουν αποαναγνωριστεί εξ’ ολοκλήρου αλλά για τα οποία η Εταιρεία έχει συνεχιζόµενη ανάµειξη. 

Παρέχει επίσης καθοδήγηση για την εφαρµογή των απαιτούµενων γνωστοποιήσεων. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει 

επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας.  

Οι κυριότερες λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν και ακολουθήθηκαν κατά τη σύνταξη των συνηµµένων 

οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ, είναι οι ακόλουθες: 

Συµµετοχές σε θυγατρικές εταιρείες και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις

Οι συµµετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις αποτιµώνται στο κόστος κτήσης µείον 

τυχόν σωρευµένες ζηµίες αποµείωσης. Η Εταιρεία δεν ετοιµάζει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 

εφαρµόζοντας την εξαίρεση που παρέχει το ∆ΛΠ 27 παράγραφος 10, διότι είναι µέλος του Οµίλου ΟΤΕ, ο οποίος 

συµµετείχε στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µε ποσοστό 99,99%.  

Επενδύσεις σε ακίνητα 

νται για µακροχρόνιες εκµισθώσεις ή για κεφαλαιουχικά κέρδη ή και τα δύο και δεν 

, κατηγοριοποιούνται ως επένδυση σε ακίνητα.  

Οι επενδύσεις σε ακίνητα περιλαµβάνουν ιδιόκτητα οικόπεδα και κτίρια, εδαφικές εκτάσεις που κατέ

καθεστώς λειτουργικής µίσθωσης. Οι επενδύσεις σε ακίνητα περιλαµβάνουν επίσης ακίνητα τα οποία είναι υπό 

κατασκευή ή αναπτύσσονται για µελλοντική χρήση ως επενδυτικά ακίνητα. 

Η γη, η οποία κατέχεται µε λειτουργική µίσθωση κατηγοριοποιείται και λογίζεται ως επένδυση σε ακίνητο, όταν 

ισχύουν όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί ένα ακίνητο ως τέτοιο. Η λειτουργική µίσθωση 

των επενδυτικών ακινήτων αντιµετωπίζεται σαν να ήταν χρηµατοδοτική µίσθωση. 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα καταχωρούνται αρχικά στο κόστος, συµπεριλαµβανοµένων των σχετικών άµεσων 

εξόδων κτήσης και χρηµατοδοτικών εξόδων. Χρηµατοδοτικά έξοδα που προκύπτουν για το σκοπό της απόκτησης, 

κατασκευής ή παραγωγής ενός επενδυτικού ακινήτου, για το οποίο απαιτείται ένα σηµαντικό χρ

προκειµένου να µπορέσει να λειτουργήσει ή να πουληθεί, κεφαλαιοποιούνται ως µέρος του κόστους του. Τα 

χρηµατοδοτικά έξοδα κεφαλαιοποιούνται κατά τη διάρκεια της απόκτησης ή ενεργ

κεφαλαιοποίησή τους σταµατά στην περίπτωση που το ακίνητο ολοκληρωθεί. Η κεφαλαιοποίησ

χρηµατοδοτικών εξόδων αναστέλλεται στην περίπτωση που η κατασκευή του επενδυτικού ακινήτου ανασταλεί.

Μετά την αρχική καταχώρηση, οι επενδύσεις σε ακίνητα αποτιµώνται σε «εύλογη αξία». Η «εύλογη αξία» 

ται σε τιµές που επικρατούν σε ενεργή αγορά, αναµορφωµένες, όπου κρίνεται απαραίτητο, λόγω διαφορών 

στη φύση, την τοποθεσία ή την κατάσταση του εκάστοτε ακινήτου. Εάν η άντληση τέτοιων πληροφοριών δεν 

εφαρµόζει εναλλακτικές µεθόδους αποτίµησης, όπως πρόσφατες τιµές σε λιγότερο 

ενεργές αγορές ή προεξοφληµένες µελλοντικές ταµειακές ροές. Αυτές οι εκτιµήσεις αναθεωρούνται  από τον 

Όµιλο, σε ετήσια βάση και πραγµατοποιούνται από ανεξάρτητο, αναγνωρισµένο εκτιµητή. Οι επενδύσεις σε 

ακίνητα που επανακατασκευάζονται για διαρκή χρήση ως επενδύσεις σε ακίνητα, ή για τα οποία η αγορά έχει 

εξελιχθεί σε λιγότερη ενεργή, συνεχίζουν να κατηγοριοποιούνται ως επενδύσεις σε ακίνητα και αποτιµώνται στην 

ίας» σε ακίνητα υπό κατασκευή εφαρµόζεται µόνο στην περίπτωση που η «εύλογη 

Σε κάποιες περιπτώσεις είναι πιθανό να υπάρχει δυσκολία στην αξιόπιστη επιµέτρηση της «εύλογης αξίας» του 

επενδυτικού ακινήτου υπό κατασκευή. Για να αξιολογηθεί αν η «εύλογη αξία» του επενδυτικού ακινήτου υπό 
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Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» - µεταβιβάσεις 

Η παρούσα τροποποίηση παρέχει τις γνωστοποιήσεις για µεταβιβασµένα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

αποαναγνωριστεί εξ’ ολοκλήρου καθώς και για µεταβιβασµένα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 

έχει συνεχιζόµενη ανάµειξη. 

ωστοποιήσεων. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει 

Οι κυριότερες λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν και ακολουθήθηκαν κατά τη σύνταξη των συνηµµένων 

και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 

οικονοµικές καταστάσεις αποτιµώνται στο κόστος κτήσης µείον 

οποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 

είναι µέλος του Οµίλου ΟΤΕ, ο οποίος 

νται για µακροχρόνιες εκµισθώσεις ή για κεφαλαιουχικά κέρδη ή και τα δύο και δεν 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα περιλαµβάνουν ιδιόκτητα οικόπεδα και κτίρια, εδαφικές εκτάσεις που κατέχονται µε 

καθεστώς λειτουργικής µίσθωσης. Οι επενδύσεις σε ακίνητα περιλαµβάνουν επίσης ακίνητα τα οποία είναι υπό 

γίζεται ως επένδυση σε ακίνητο, όταν 

ισχύουν όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί ένα ακίνητο ως τέτοιο. Η λειτουργική µίσθωση 

αι αρχικά στο κόστος, συµπεριλαµβανοµένων των σχετικών άµεσων 

εξόδων κτήσης και χρηµατοδοτικών εξόδων. Χρηµατοδοτικά έξοδα που προκύπτουν για το σκοπό της απόκτησης, 

κατασκευής ή παραγωγής ενός επενδυτικού ακινήτου, για το οποίο απαιτείται ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα 

προκειµένου να µπορέσει να λειτουργήσει ή να πουληθεί, κεφαλαιοποιούνται ως µέρος του κόστους του. Τα 

χρηµατοδοτικά έξοδα κεφαλαιοποιούνται κατά τη διάρκεια της απόκτησης ή ενεργής κατασκευής ενώ η 

που το ακίνητο ολοκληρωθεί. Η κεφαλαιοποίηση των 

χρηµατοδοτικών εξόδων αναστέλλεται στην περίπτωση που η κατασκευή του επενδυτικού ακινήτου ανασταλεί. 

Μετά την αρχική καταχώρηση, οι επενδύσεις σε ακίνητα αποτιµώνται σε «εύλογη αξία». Η «εύλογη αξία» 

ται σε τιµές που επικρατούν σε ενεργή αγορά, αναµορφωµένες, όπου κρίνεται απαραίτητο, λόγω διαφορών 

στη φύση, την τοποθεσία ή την κατάσταση του εκάστοτε ακινήτου. Εάν η άντληση τέτοιων πληροφοριών δεν 

θόδους αποτίµησης, όπως πρόσφατες τιµές σε λιγότερο 

ενεργές αγορές ή προεξοφληµένες µελλοντικές ταµειακές ροές. Αυτές οι εκτιµήσεις αναθεωρούνται  από τον 

Όµιλο, σε ετήσια βάση και πραγµατοποιούνται από ανεξάρτητο, αναγνωρισµένο εκτιµητή. Οι επενδύσεις σε 

ακίνητα που επανακατασκευάζονται για διαρκή χρήση ως επενδύσεις σε ακίνητα, ή για τα οποία η αγορά έχει 

εξελιχθεί σε λιγότερη ενεργή, συνεχίζουν να κατηγοριοποιούνται ως επενδύσεις σε ακίνητα και αποτιµώνται στην 

ίας» σε ακίνητα υπό κατασκευή εφαρµόζεται µόνο στην περίπτωση που η «εύλογη 

Σε κάποιες περιπτώσεις είναι πιθανό να υπάρχει δυσκολία στην αξιόπιστη επιµέτρηση της «εύλογης αξίας» του 

ια να αξιολογηθεί αν η «εύλογη αξία» του επενδυτικού ακινήτου υπό 
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κατασκευή µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα, η διοίκηση λαµβάνει υπόψη, µεταξύ άλλων, τους παρακάτω 

παράγοντες: 

- τους όρους του συµβολαίου κατασκευής

- το ποσοστό ολοκλήρωσης

- τα χαρακτηριστικά 

- το επίπεδο αξιοπιστίας των µελλοντικών ταµειακών εισροών µετά την ολοκλήρωση

- τους κινδύνους που αφορούν στην κατασκευή της συγκεκριµένης ιδιοκτησίας

- προηγούµενη εµπειρία από παρόµοιες κατασκευές

- τρέχουσα κατάσταση των αδειών κατασκευής 

Η «εύλογη αξία» των επενδύσεων σε ακίνητα απεικονίζει, µεταξύ άλλων, έσοδα από ενοίκια υφιστάµενων 

εκµισθώσεων και παραδοχές σχετικά µε το έσοδο από µελλοντικές εκµισθώσεις, µε βάση τις τρέχουσες συνθήκες 

που ισχύουν στην αγορά. Η «εύλογη αξία» επίσης αντικατοπτρίζει, σε παρόµοια βάση, οποιαδήποτε ταµειακή 

εκροή που θα µπορούσε να προσδοκάται, όσον αφορά το ακίνητο. Ορισµένες από αυτές τις εκροές 

αναγνωρίζονται ως υποχρέωση, συµπεριλαµβανοµένων των υποχρεώσεων από 

αφορούν περιπτώσεις όπου η γη έχει κατηγοριοποιηθεί ως επένδυση σε ακίνητο. Λοιπές εκροές, 

συµπεριλαµβανοµένων ενδεχοµένων πληρωµών ενοικίων, δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις.

Μεταγενέστερες δαπάνες λογίζονται προσθετικά στην λογιστική αξία του ακινήτου, µόνο όταν υπάρχει σηµαντική 

πιθανότητα ότι µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που σχετίζονται µε το εν λόγω ακίνητο, θα εισρεύσουν στην 

Εταιρεία και ότι το κόστος αυτού µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. Λοιπές δαπάνες επ

βαρύνουν τα αποτελέσµατα της χρήσης, την οποία αφορούν. Όταν µέρος του επενδυτικού ακινήτου 

αντικαθίσταται, η αξία του αποαναγνωρίζεται.

Αν η εκτίµηση για ένα ακίνητο διακρακρατούµενο µέσω µίσθωσης είναι καθαρή από όλες τις πληρωµές 

αναµένονται να γίνουν, οποιαδήποτε υποχρέωση µίσθωσης που αναγνωρίζεται ξεχωριστά στην κατάσταση 

οικονοµικής θέσης επαναπροστίθεται ώστε να προκύπτει η αξία του επενδυτικού ακινήτου για λογιστικούς 

σκοπούς. 

Η «εύλογη αξία» του επενδυτικού ακινήτου δεν 

βελτιώσουν ή θα αναβαθµίσουν το ακίνητο και δεν αντικατοπτρίζει τα σχετιζόµενα µελλοντικά οφέλη από αυτή 

την µελλοντική δαπάνη εξαιρουµένων αυτών που θα λαµβάνονταν υπόψη στον καθορισµό της αξ

ακινήτου µε βάση τις εύλογες συνθήκες και θεωρήσεις της αγοράς.

Μεταβολές στις «εύλογες αξίες» καταχωρούνται στα αποτελέσµατα  χρήσης. Οι επενδύσεις σε ακίνητα απο

αναγνωρίζονται είτε όταν έχουν πωληθεί είτε όταν το επενδυτικό ακίνητο έχει µόνιµα 

κανένα µελλοντικό οικονοµικό όφελος δεν προσδοκάται από την πώλησή του.

Όταν η Εταιρεία πωλεί ένα ακίνητο σε «εύλογη αξία» και αυτή η συναλλαγή πραγµατοποιείται µε βάση τους 

συνήθεις όρους και συνθήκες της αγοράς, η αξία του αναπροσ

τίµηµα της συναλλαγής και η αναπροσαρµογή καταχωρείται στα αποτελέσµατα χρήσης ως καθαρό κέρδος από 

αναπροσαρµογή σε εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα.

Εάν µια επένδυση σε ακίνητο µεταβληθεί σε ιδιοχρησιµ

ακινητοποιήσεις και η «εύλογη αξία» του κατά την ηµεροµηνία της αναταξινόµησης θεωρείται κόστος κτήσης 

αυτού, για λογιστικούς σκοπούς.  

Εάν ένα ακίνητο µεταβληθεί από ενσώµατες ακινητοποιήσεις σε επέν

µεταβληθεί, τότε η διαφορά που προκύπτει µεταξύ της λογιστικής αξίας  και της «εύλογης αξίας» αυτού κατά την 

ηµεροµηνία της ανακατηγοριοποίησής του, αναγνωρίζεται ως αναπροσαρµογή βάσει του ∆ΛΠ 16. Κατά την 

έκταση που η αύξηση από την αποτίµηση σε «εύλογη αξία» αντιστρέφει µια προγενέστερη ζηµία λόγω 
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κατασκευή µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα, η διοίκηση λαµβάνει υπόψη, µεταξύ άλλων, τους παρακάτω 

τους όρους του συµβολαίου κατασκευής 

το ποσοστό ολοκλήρωσης 

τα χαρακτηριστικά του έργου / ιδιοκτησίας, αν είναι σύνηθες για την αγορά ή όχι

το επίπεδο αξιοπιστίας των µελλοντικών ταµειακών εισροών µετά την ολοκλήρωση

τους κινδύνους που αφορούν στην κατασκευή της συγκεκριµένης ιδιοκτησίας

προηγούµενη εµπειρία από παρόµοιες κατασκευές 

τρέχουσα κατάσταση των αδειών κατασκευής  

Η «εύλογη αξία» των επενδύσεων σε ακίνητα απεικονίζει, µεταξύ άλλων, έσοδα από ενοίκια υφιστάµενων 

εκµισθώσεων και παραδοχές σχετικά µε το έσοδο από µελλοντικές εκµισθώσεις, µε βάση τις τρέχουσες συνθήκες 

ουν στην αγορά. Η «εύλογη αξία» επίσης αντικατοπτρίζει, σε παρόµοια βάση, οποιαδήποτε ταµειακή 

εκροή που θα µπορούσε να προσδοκάται, όσον αφορά το ακίνητο. Ορισµένες από αυτές τις εκροές 

αναγνωρίζονται ως υποχρέωση, συµπεριλαµβανοµένων των υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις, που 

αφορούν περιπτώσεις όπου η γη έχει κατηγοριοποιηθεί ως επένδυση σε ακίνητο. Λοιπές εκροές, 

συµπεριλαµβανοµένων ενδεχοµένων πληρωµών ενοικίων, δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις.

ροσθετικά στην λογιστική αξία του ακινήτου, µόνο όταν υπάρχει σηµαντική 

πιθανότητα ότι µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που σχετίζονται µε το εν λόγω ακίνητο, θα εισρεύσουν στην 

και ότι το κόστος αυτού µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. Λοιπές δαπάνες επ

βαρύνουν τα αποτελέσµατα της χρήσης, την οποία αφορούν. Όταν µέρος του επενδυτικού ακινήτου 

αντικαθίσταται, η αξία του αποαναγνωρίζεται. 

Αν η εκτίµηση για ένα ακίνητο διακρακρατούµενο µέσω µίσθωσης είναι καθαρή από όλες τις πληρωµές 

αναµένονται να γίνουν, οποιαδήποτε υποχρέωση µίσθωσης που αναγνωρίζεται ξεχωριστά στην κατάσταση 

οικονοµικής θέσης επαναπροστίθεται ώστε να προκύπτει η αξία του επενδυτικού ακινήτου για λογιστικούς 

Η «εύλογη αξία» του επενδυτικού ακινήτου δεν αντικατοπτρίζει µελλοντικές κεφαλαιουχικές δαπάνες οι οποίες θα 

βελτιώσουν ή θα αναβαθµίσουν το ακίνητο και δεν αντικατοπτρίζει τα σχετιζόµενα µελλοντικά οφέλη από αυτή 

την µελλοντική δαπάνη εξαιρουµένων αυτών που θα λαµβάνονταν υπόψη στον καθορισµό της αξ

ακινήτου µε βάση τις εύλογες συνθήκες και θεωρήσεις της αγοράς. 

Μεταβολές στις «εύλογες αξίες» καταχωρούνται στα αποτελέσµατα  χρήσης. Οι επενδύσεις σε ακίνητα απο

αναγνωρίζονται είτε όταν έχουν πωληθεί είτε όταν το επενδυτικό ακίνητο έχει µόνιµα 

κανένα µελλοντικό οικονοµικό όφελος δεν προσδοκάται από την πώλησή του. 

πωλεί ένα ακίνητο σε «εύλογη αξία» και αυτή η συναλλαγή πραγµατοποιείται µε βάση τους 

συνήθεις όρους και συνθήκες της αγοράς, η αξία του αναπροσαρµόζεται προ της πώλησης ώστε να ισούται µε το 

τίµηµα της συναλλαγής και η αναπροσαρµογή καταχωρείται στα αποτελέσµατα χρήσης ως καθαρό κέρδος από 

αναπροσαρµογή σε εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα. 

Εάν µια επένδυση σε ακίνητο µεταβληθεί σε ιδιοχρησιµοποιούµενο πάγιο, τότε κατηγοριοποιείται στις ενσώµατες 

ακινητοποιήσεις και η «εύλογη αξία» του κατά την ηµεροµηνία της αναταξινόµησης θεωρείται κόστος κτήσης 

Εάν ένα ακίνητο µεταβληθεί από ενσώµατες ακινητοποιήσεις σε επένδυση σε ακίνητα, διότι η χρήση του έχει 

µεταβληθεί, τότε η διαφορά που προκύπτει µεταξύ της λογιστικής αξίας  και της «εύλογης αξίας» αυτού κατά την 

ηµεροµηνία της ανακατηγοριοποίησής του, αναγνωρίζεται ως αναπροσαρµογή βάσει του ∆ΛΠ 16. Κατά την 

υ η αύξηση από την αποτίµηση σε «εύλογη αξία» αντιστρέφει µια προγενέστερη ζηµία λόγω 
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κατασκευή µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα, η διοίκηση λαµβάνει υπόψη, µεταξύ άλλων, τους παρακάτω 

του έργου / ιδιοκτησίας, αν είναι σύνηθες για την αγορά ή όχι 

το επίπεδο αξιοπιστίας των µελλοντικών ταµειακών εισροών µετά την ολοκλήρωση 

τους κινδύνους που αφορούν στην κατασκευή της συγκεκριµένης ιδιοκτησίας 

Η «εύλογη αξία» των επενδύσεων σε ακίνητα απεικονίζει, µεταξύ άλλων, έσοδα από ενοίκια υφιστάµενων 

εκµισθώσεων και παραδοχές σχετικά µε το έσοδο από µελλοντικές εκµισθώσεις, µε βάση τις τρέχουσες συνθήκες 

ουν στην αγορά. Η «εύλογη αξία» επίσης αντικατοπτρίζει, σε παρόµοια βάση, οποιαδήποτε ταµειακή 

εκροή που θα µπορούσε να προσδοκάται, όσον αφορά το ακίνητο. Ορισµένες από αυτές τις εκροές 

χρηµατοδοτικές µισθώσεις, που 

αφορούν περιπτώσεις όπου η γη έχει κατηγοριοποιηθεί ως επένδυση σε ακίνητο. Λοιπές εκροές, 

συµπεριλαµβανοµένων ενδεχοµένων πληρωµών ενοικίων, δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις. 

ροσθετικά στην λογιστική αξία του ακινήτου, µόνο όταν υπάρχει σηµαντική 

πιθανότητα ότι µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που σχετίζονται µε το εν λόγω ακίνητο, θα εισρεύσουν στην 

και ότι το κόστος αυτού µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. Λοιπές δαπάνες επισκευής και συντήρησης 

βαρύνουν τα αποτελέσµατα της χρήσης, την οποία αφορούν. Όταν µέρος του επενδυτικού ακινήτου 

Αν η εκτίµηση για ένα ακίνητο διακρακρατούµενο µέσω µίσθωσης είναι καθαρή από όλες τις πληρωµές που 

αναµένονται να γίνουν, οποιαδήποτε υποχρέωση µίσθωσης που αναγνωρίζεται ξεχωριστά στην κατάσταση 

οικονοµικής θέσης επαναπροστίθεται ώστε να προκύπτει η αξία του επενδυτικού ακινήτου για λογιστικούς 

αντικατοπτρίζει µελλοντικές κεφαλαιουχικές δαπάνες οι οποίες θα 

βελτιώσουν ή θα αναβαθµίσουν το ακίνητο και δεν αντικατοπτρίζει τα σχετιζόµενα µελλοντικά οφέλη από αυτή 

την µελλοντική δαπάνη εξαιρουµένων αυτών που θα λαµβάνονταν υπόψη στον καθορισµό της αξίας ενός 

Μεταβολές στις «εύλογες αξίες» καταχωρούνται στα αποτελέσµατα  χρήσης. Οι επενδύσεις σε ακίνητα απο-

αναγνωρίζονται είτε όταν έχουν πωληθεί είτε όταν το επενδυτικό ακίνητο έχει µόνιµα αποσυρθεί από χρήση και 

πωλεί ένα ακίνητο σε «εύλογη αξία» και αυτή η συναλλαγή πραγµατοποιείται µε βάση τους 

αρµόζεται προ της πώλησης ώστε να ισούται µε το 

τίµηµα της συναλλαγής και η αναπροσαρµογή καταχωρείται στα αποτελέσµατα χρήσης ως καθαρό κέρδος από 

οποιούµενο πάγιο, τότε κατηγοριοποιείται στις ενσώµατες 

ακινητοποιήσεις και η «εύλογη αξία» του κατά την ηµεροµηνία της αναταξινόµησης θεωρείται κόστος κτήσης 

δυση σε ακίνητα, διότι η χρήση του έχει 

µεταβληθεί, τότε η διαφορά που προκύπτει µεταξύ της λογιστικής αξίας  και της «εύλογης αξίας» αυτού κατά την 

ηµεροµηνία της ανακατηγοριοποίησής του, αναγνωρίζεται ως αναπροσαρµογή βάσει του ∆ΛΠ 16. Κατά την 

υ η αύξηση από την αποτίµηση σε «εύλογη αξία» αντιστρέφει µια προγενέστερη ζηµία λόγω 
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αποµείωσης της αξίας του στοιχείου, τότε αυτή αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσης ως έσοδο. Κάθε 

υπόλοιπο που αποµένει από την αύξηση αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά έ

αναπροσαρµογής της καθαρής θέσης. Κάθε µείωση που προκύπτει στη λογιστική αξία του ακινήτου αρχικά 

αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα κατά την έκταση που αφορά ένα προηγουµένως αναγνωρισθέν ποσό 

στο αποθεµατικό αναπροσαρµογής. Κάθε υπόλοιπο που αποµένει από τη µείωση αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα 

ως έξοδο. 

Όταν η χρήση ενός επενδυτικού ακινήτου διαφοροποιείται, και η διαφοροποίηση αυτή είναι υποστηριζόµενη από 

έναρξη ανάπτυξης µε σκοπό την πώληση, το ακίνητο µεταφέρεται 

ακινήτου για την επακόλουθη ταξινόµησή του στα αποθέµατα είναι η εύλογη αξία του κατά την ηµεροµηνία της 

διαφοροποίησης της χρήσης του. 

Τυχόν µεσιτικά έξοδα σχετικά µε διαπραγµατεύσεις συµβολαίων µίσθωσης κεφαλαιοποι

των σχετικών επενδυτικών ακινήτων και αποσβένονται κατά τη διάρκεια της µίσθωσης

3.3. Ενσώµατα πάγια (Ιδιοχρησιµοποιούµενα)

Τα ενσώµατα πάγια (ιδιοχρησιµοποιούµενα) αναφέρονται σ

χρησιµοποιεί, σε έπιπλα και λοιπό εξοπλισµό και µεταφορικά µέσα.

αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα όταν πραγµατοποιείται.

Τα ενσώµατα πάγια επιµετρώνται αρχικά στο ιστορικό κόστος κτήσης.

Μετά την αρχική καταχώρηση το ιδιοχρησιµοποιούµεν

αξία είναι το ποσό για το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο θα µπορούσε να ανταλλαγεί µεταξύ δύο µερών που 

ενεργούν µε τη θέλησή τους και µε πλήρη γνώση των συνθηκών της αγοράς, στα 

διεξάγεται σε καθαρά εµπορική βάση. 

Η Εύλογη αξία βασίζεται σε τιµές που επικρατούν σε ενεργή αγορά, αναµορφωµένες, όπου κρίνεται απαραίτητο, 

λόγω διαφορών στη φύση, την τοποθεσία ή την κατάσταση του εκάστοτε ακινήτου. Εάν η άντ

πληροφοριών δεν είναι εφικτή, τότε η Εταιρεία εφαρµόζει εναλλακτικές µεθόδους αποτίµησης, όπως πρόσφατες 

τιµές σε λιγότερο ενεργές αγορές ή προεξοφληµένες µελλοντικές ταµειακές ροές, οι οποίες προεξοφλούνται στην 

παρούσα αξία τους, µε την χρήση ενός προεξοφλητικού επιτοκίου, το οποίο αντανακλά τις τρέχουσες εκτιµήσεις 

της αγοράς για την διαχρονική αξία του χρήµατος και τους κινδύνους που σχετίζονται µε αυτά τα περιουσιακά 

στοιχεία.  

Το κτίριο, τα έπιπλα, τα µεταφορικά µέσα και ο λοιπός εξοπλισµ

κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους, η οποία έχει ως εξής:

 

- Κτίριο 

- Έπιπλα 

- Μεταφορικά µέσα 

- Λοιπός εξοπλισµός 

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται αυξητικά της 

ως ξεχωριστό πάγιο, ανάλογα µε την περίπτωση, µόνον εάν υπάρχει σηµαντική πιθανότητα ότι µελλοντικά 

οικονοµικά οφέλη που σχετίζονται µε το πάγιο θα εισρεύσουν στην Εταιρεία, και το κόστος του παγίου µπ

επιµετρηθεί αξιόπιστα. Η Εταιρεία αναγνωρίζει στη λογιστική αξία ενός στοιχείου των ενσώµατων παγίων το 

κόστος αντικατάστασης τέτοιου στοιχείου όταν επιβαρύνεται µε αυτό, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια 

αναγνώρισης. Η λογιστική αξία των τµηµάτων των 

δαπάνες επισκευής και συντήρησης καταχωρούνται στα αποτελέσµατα της χρηµατοοικονοµικής περιόδου, κατά 

την οποία πραγµατοποιούνται. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

αποµείωσης της αξίας του στοιχείου, τότε αυτή αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσης ως έσοδο. Κάθε 

υπόλοιπο που αποµένει από την αύξηση αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα και αυξάνει το αποθεµατικό 

αναπροσαρµογής της καθαρής θέσης. Κάθε µείωση που προκύπτει στη λογιστική αξία του ακινήτου αρχικά 

αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα κατά την έκταση που αφορά ένα προηγουµένως αναγνωρισθέν ποσό 

µογής. Κάθε υπόλοιπο που αποµένει από τη µείωση αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα 

Όταν η χρήση ενός επενδυτικού ακινήτου διαφοροποιείται, και η διαφοροποίηση αυτή είναι υποστηριζόµενη από 

έναρξη ανάπτυξης µε σκοπό την πώληση, το ακίνητο µεταφέρεται στα αποθέµατα. Το «τεκµαρτό κόστος» του 

ακινήτου για την επακόλουθη ταξινόµησή του στα αποθέµατα είναι η εύλογη αξία του κατά την ηµεροµηνία της 

Τυχόν µεσιτικά έξοδα σχετικά µε διαπραγµατεύσεις συµβολαίων µίσθωσης κεφαλαιοποι

των σχετικών επενδυτικών ακινήτων και αποσβένονται κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. 

Ενσώµατα πάγια (Ιδιοχρησιµοποιούµενα) 

Τα ενσώµατα πάγια (ιδιοχρησιµοποιούµενα) αναφέρονται σε οικόπεδα και τα κτίρια που κατέχει η Εταιρεία 

, σε έπιπλα και λοιπό εξοπλισµό και µεταφορικά µέσα. Το κόστος συντηρήσεων και επισκευών τους 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα όταν πραγµατοποιείται. 

Τα ενσώµατα πάγια επιµετρώνται αρχικά στο ιστορικό κόστος κτήσης.  

ιδιοχρησιµοποιούµενα οικόπεδα και κτίρια αποτιµώνται

αξία είναι το ποσό για το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο θα µπορούσε να ανταλλαγεί µεταξύ δύο µερών που 

ενεργούν µε τη θέλησή τους και µε πλήρη γνώση των συνθηκών της αγοράς, στα πλαίσια µιας συναλλαγής που 

Η Εύλογη αξία βασίζεται σε τιµές που επικρατούν σε ενεργή αγορά, αναµορφωµένες, όπου κρίνεται απαραίτητο, 

λόγω διαφορών στη φύση, την τοποθεσία ή την κατάσταση του εκάστοτε ακινήτου. Εάν η άντ

πληροφοριών δεν είναι εφικτή, τότε η Εταιρεία εφαρµόζει εναλλακτικές µεθόδους αποτίµησης, όπως πρόσφατες 

τιµές σε λιγότερο ενεργές αγορές ή προεξοφληµένες µελλοντικές ταµειακές ροές, οι οποίες προεξοφλούνται στην 

η ενός προεξοφλητικού επιτοκίου, το οποίο αντανακλά τις τρέχουσες εκτιµήσεις 

της αγοράς για την διαχρονική αξία του χρήµατος και τους κινδύνους που σχετίζονται µε αυτά τα περιουσιακά 

Το κτίριο, τα έπιπλα, τα µεταφορικά µέσα και ο λοιπός εξοπλισµός αποσβένεται µε βάση την σταθερή µέθοδο 

κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους, η οποία έχει ως εξής: 

 

3 - 10 έτη 

3 - 5 έτη 

9 έτη 

3 - 5 έτη 

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται αυξητικά της λογιστικής αξίας των ενσωµάτων παγίων ή αναγνωρίζονται 

ως ξεχωριστό πάγιο, ανάλογα µε την περίπτωση, µόνον εάν υπάρχει σηµαντική πιθανότητα ότι µελλοντικά 

οικονοµικά οφέλη που σχετίζονται µε το πάγιο θα εισρεύσουν στην Εταιρεία, και το κόστος του παγίου µπ

επιµετρηθεί αξιόπιστα. Η Εταιρεία αναγνωρίζει στη λογιστική αξία ενός στοιχείου των ενσώµατων παγίων το 

κόστος αντικατάστασης τέτοιου στοιχείου όταν επιβαρύνεται µε αυτό, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια 

αναγνώρισης. Η λογιστική αξία των τµηµάτων των ενσώµατων παγίων που αντικαθίστανται διαγράφεται. Λοιπές 

δαπάνες επισκευής και συντήρησης καταχωρούνται στα αποτελέσµατα της χρηµατοοικονοµικής περιόδου, κατά 
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αποµείωσης της αξίας του στοιχείου, τότε αυτή αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσης ως έσοδο. Κάθε 

σοδα και αυξάνει το αποθεµατικό 

αναπροσαρµογής της καθαρής θέσης. Κάθε µείωση που προκύπτει στη λογιστική αξία του ακινήτου αρχικά 

αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα κατά την έκταση που αφορά ένα προηγουµένως αναγνωρισθέν ποσό 

µογής. Κάθε υπόλοιπο που αποµένει από τη µείωση αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα 

Όταν η χρήση ενός επενδυτικού ακινήτου διαφοροποιείται, και η διαφοροποίηση αυτή είναι υποστηριζόµενη από 

στα αποθέµατα. Το «τεκµαρτό κόστος» του 

ακινήτου για την επακόλουθη ταξινόµησή του στα αποθέµατα είναι η εύλογη αξία του κατά την ηµεροµηνία της 

Τυχόν µεσιτικά έξοδα σχετικά µε διαπραγµατεύσεις συµβολαίων µίσθωσης κεφαλαιοποιούνται στη λογιστική αξία 

 

που κατέχει η Εταιρεία και 

Το κόστος συντηρήσεων και επισκευών τους 

ώνται σε εύλογη αξία. Εύλογη 

αξία είναι το ποσό για το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο θα µπορούσε να ανταλλαγεί µεταξύ δύο µερών που 

πλαίσια µιας συναλλαγής που 

Η Εύλογη αξία βασίζεται σε τιµές που επικρατούν σε ενεργή αγορά, αναµορφωµένες, όπου κρίνεται απαραίτητο, 

λόγω διαφορών στη φύση, την τοποθεσία ή την κατάσταση του εκάστοτε ακινήτου. Εάν η άντληση τέτοιων 

πληροφοριών δεν είναι εφικτή, τότε η Εταιρεία εφαρµόζει εναλλακτικές µεθόδους αποτίµησης, όπως πρόσφατες 

τιµές σε λιγότερο ενεργές αγορές ή προεξοφληµένες µελλοντικές ταµειακές ροές, οι οποίες προεξοφλούνται στην 

η ενός προεξοφλητικού επιτοκίου, το οποίο αντανακλά τις τρέχουσες εκτιµήσεις 

της αγοράς για την διαχρονική αξία του χρήµατος και τους κινδύνους που σχετίζονται µε αυτά τα περιουσιακά 

ός αποσβένεται µε βάση την σταθερή µέθοδο 

λογιστικής αξίας των ενσωµάτων παγίων ή αναγνωρίζονται 

ως ξεχωριστό πάγιο, ανάλογα µε την περίπτωση, µόνον εάν υπάρχει σηµαντική πιθανότητα ότι µελλοντικά 

οικονοµικά οφέλη που σχετίζονται µε το πάγιο θα εισρεύσουν στην Εταιρεία, και το κόστος του παγίου µπορεί να 

επιµετρηθεί αξιόπιστα. Η Εταιρεία αναγνωρίζει στη λογιστική αξία ενός στοιχείου των ενσώµατων παγίων το 

κόστος αντικατάστασης τέτοιου στοιχείου όταν επιβαρύνεται µε αυτό, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια 

ενσώµατων παγίων που αντικαθίστανται διαγράφεται. Λοιπές 

δαπάνες επισκευής και συντήρησης καταχωρούνται στα αποτελέσµατα της χρηµατοοικονοµικής περιόδου, κατά 
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Η αύξηση στη λογιστική αξία των οικοπέδων και των κτιρίων, η οποία π

λόγω παγίων αναγνωρίζεται στα ίδια κεφάλαια, σε πίστωση των λοιπών αποθεµατικών. Μειώσεις οι οποίες 

απαλείφουν προηγούµενες αυξήσεις των ιδίων παγίων αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια, σε χρέωση των λοιπών 

αποθεµατικών. Επιπλέον µειώσεις αναγνωρίζονται σε χρέωση των αποτελεσµάτων χρήσης και µειώνουν ή 

αυξάνουν τα κέρδη ή τις ζηµίες αντίστοιχα.

Χρηµατοδοτικά έξοδα που προκύπτουν για το σκοπό της απόκτησης, κατασκευής ή παραγωγής ενός ενσώµατου 

παγίου στοιχείου, για το οποίο απαιτείται ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα προκειµένου να µπορέσει να 

λειτουργήσει ή να πουληθεί, κεφαλαιοποιούνται ως µέρος του κόστους του. Τα χρηµατοδοτικά έξοδα 

κεφαλαιοποιούνται κατά τη διάρκεια της απόκτησης ή ενεργούς κατασκευής ενώ η κεφαλαιοποί

στην περίπτωση που το πάγιο ολοκληρωθεί. Η κεφαλαιοποίησή των χρηµατοδοτικών εξόδων αναστέλλεται στην 

περίπτωση που η κατασκευή του παγίου ανασταλεί.

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέτα

προσαρµόζονται ανάλογα, τουλάχιστον στο τέλος κάθε χρήσης.

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά (αποµείωση) 

καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα.

Κατά την πώληση ενσωµάτων παγίων, εκτό

που λαµβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες (καθαρά) στα αποτελέσµατα.

Κατά την πώληση οικοπέδων και κτιρίων, το ποσό που εµφανίζεται στα λοιπά αποθεµατικά 

αποτελέσµατα εις νέον. 

3.4. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού της Εταιρείας ταξινοµούνται στις ακόλουθες κατηγορίες µε βάση το 

σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν κατά την αρχική αναγνώριση:

• Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές στα 
αποτελέσµατα, που περιλαµβάνει χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που αποκτήθηκαν µε σκοπό την πώληση σε 
σύντοµο χρονικό διάστηµα και τα παράγωγα. 
αυτής της κατηγορίας. 

• ∆άνεια και απαιτήσεις, που περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες 
ή προσδιορισµένες πληρωµές, τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές και δεν υπάρχει πρόθε
πώλησής τους. Τα δάνεια και οι απαιτήσεις της 
απαιτήσεις και ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα.

• ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε αυτήν την κατηγορία, είτε δε 
µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες. 
κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας.

• ∆ιατήρηση στοιχείων ενεργητικού µέχρι τη λήξη τους (
περιλαµβάνει επενδύσεις που διακρατούνται µέχρι τη λήξη τους. Οι επενδύσεις αυτές δεν είναι 
χρηµατοοικονοµικά παράγωγα, έχουν καθορισµένες πληρω
Εταιρείας έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα να τ
στοιχεία ενεργητικού που διατηρούνται µέχρι τη λήξη τους απεικονίζονται στην κατάσταση συνολικού 
εισοδήµατος και αναφέρονται ως χρηµατοοικονοµικά 

Οι αγορές των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής 

που είναι και η ηµεροµηνία που η Εταιρεία δεσµεύεται να αγοράσει το περιουσιακό στοιχείο. Εκτός από τα

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές στα 

αποτελέσµατα, τα υπόλοιπα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία 

τους πλέον των δαπανών συναλλαγής.

αξία τους µε µεταβολές στα αποτελέσµατα αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους και τυχόν δαπάνες 
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Η αύξηση στη λογιστική αξία των οικοπέδων και των κτιρίων, η οποία προκύπτει κατά την αναπροσαρµογή των εν 

λόγω παγίων αναγνωρίζεται στα ίδια κεφάλαια, σε πίστωση των λοιπών αποθεµατικών. Μειώσεις οι οποίες 

απαλείφουν προηγούµενες αυξήσεις των ιδίων παγίων αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια, σε χρέωση των λοιπών 

. Επιπλέον µειώσεις αναγνωρίζονται σε χρέωση των αποτελεσµάτων χρήσης και µειώνουν ή 

αυξάνουν τα κέρδη ή τις ζηµίες αντίστοιχα. 

Χρηµατοδοτικά έξοδα που προκύπτουν για το σκοπό της απόκτησης, κατασκευής ή παραγωγής ενός ενσώµατου 

οίο απαιτείται ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα προκειµένου να µπορέσει να 

λειτουργήσει ή να πουληθεί, κεφαλαιοποιούνται ως µέρος του κόστους του. Τα χρηµατοδοτικά έξοδα 

κεφαλαιοποιούνται κατά τη διάρκεια της απόκτησης ή ενεργούς κατασκευής ενώ η κεφαλαιοποί

στην περίπτωση που το πάγιο ολοκληρωθεί. Η κεφαλαιοποίησή των χρηµατοδοτικών εξόδων αναστέλλεται στην 

περίπτωση που η κατασκευή του παγίου ανασταλεί. 

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέτα

προσαρµόζονται ανάλογα, τουλάχιστον στο τέλος κάθε χρήσης. 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά (αποµείωση) 

καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα. 

Κατά την πώληση ενσωµάτων παγίων, εκτός των οικοπέδων και των κτιρίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος 

που λαµβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες (καθαρά) στα αποτελέσµατα.

Κατά την πώληση οικοπέδων και κτιρίων, το ποσό που εµφανίζεται στα λοιπά αποθεµατικά 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού 

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού της Εταιρείας ταξινοµούνται στις ακόλουθες κατηγορίες µε βάση το 

σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν κατά την αρχική αναγνώριση: 

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές στα 
, που περιλαµβάνει χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που αποκτήθηκαν µε σκοπό την πώληση σε 

σύντοµο χρονικό διάστηµα και τα παράγωγα. Κατά τη διάρκεια του έτους, η Εταιρεία δεν κατείχε επενδύσεις 

, που περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες 
ή προσδιορισµένες πληρωµές, τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές και δεν υπάρχει πρόθε

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις της Εταιρείας περιλαµβάνουν απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές 
απαιτήσεις και ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα. 

∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, που περιλαµβάνει µη παράγωγα 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε αυτήν την κατηγορία, είτε δε 
µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες. Κατά τη διάρκεια του έτους, η Εταιρεία δεν 

ής της κατηγορίας. 

∆ιατήρηση στοιχείων ενεργητικού µέχρι τη λήξη τους (Held to maturity 
περιλαµβάνει επενδύσεις που διακρατούνται µέχρι τη λήξη τους. Οι επενδύσεις αυτές δεν είναι 
χρηµατοοικονοµικά παράγωγα, έχουν καθορισµένες πληρωµές και ηµεροµηνίες λήξης και η ∆ιοίκηση της 
Εταιρείας έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα να τις κρατήσει µέχρι τη λήξη τους. 
στοιχεία ενεργητικού που διατηρούνται µέχρι τη λήξη τους απεικονίζονται στην κατάσταση συνολικού 

χρηµατοοικονοµικά έσοδα.   

Οι αγορές των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής 

που είναι και η ηµεροµηνία που η Εταιρεία δεσµεύεται να αγοράσει το περιουσιακό στοιχείο. Εκτός από τα

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές στα 

αποτελέσµατα, τα υπόλοιπα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία 

τους πλέον των δαπανών συναλλαγής. Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη 

αξία τους µε µεταβολές στα αποτελέσµατα αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους και τυχόν δαπάνες 
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ροκύπτει κατά την αναπροσαρµογή των εν 

λόγω παγίων αναγνωρίζεται στα ίδια κεφάλαια, σε πίστωση των λοιπών αποθεµατικών. Μειώσεις οι οποίες 

απαλείφουν προηγούµενες αυξήσεις των ιδίων παγίων αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια, σε χρέωση των λοιπών 

. Επιπλέον µειώσεις αναγνωρίζονται σε χρέωση των αποτελεσµάτων χρήσης και µειώνουν ή 

Χρηµατοδοτικά έξοδα που προκύπτουν για το σκοπό της απόκτησης, κατασκευής ή παραγωγής ενός ενσώµατου 

οίο απαιτείται ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα προκειµένου να µπορέσει να 

λειτουργήσει ή να πουληθεί, κεφαλαιοποιούνται ως µέρος του κόστους του. Τα χρηµατοδοτικά έξοδα 

κεφαλαιοποιούνται κατά τη διάρκεια της απόκτησης ή ενεργούς κατασκευής ενώ η κεφαλαιοποίησή τους σταµατά 

στην περίπτωση που το πάγιο ολοκληρωθεί. Η κεφαλαιοποίησή των χρηµατοδοτικών εξόδων αναστέλλεται στην 

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση και 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά (αποµείωση) 

ς των οικοπέδων και των κτιρίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος 

που λαµβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες (καθαρά) στα αποτελέσµατα. 

Κατά την πώληση οικοπέδων και κτιρίων, το ποσό που εµφανίζεται στα λοιπά αποθεµατικά µεταφέρεται στα 

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού της Εταιρείας ταξινοµούνται στις ακόλουθες κατηγορίες µε βάση το 

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές στα 
, που περιλαµβάνει χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που αποκτήθηκαν µε σκοπό την πώληση σε 

η Εταιρεία δεν κατείχε επενδύσεις 

, που περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες 
ή προσδιορισµένες πληρωµές, τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές και δεν υπάρχει πρόθεση 

ς περιλαµβάνουν απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές 

, που περιλαµβάνει µη παράγωγα 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε αυτήν την κατηγορία, είτε δε 

Κατά τη διάρκεια του έτους, η Εταιρεία δεν 

 accounting policy), που 
περιλαµβάνει επενδύσεις που διακρατούνται µέχρι τη λήξη τους. Οι επενδύσεις αυτές δεν είναι 

µές και ηµεροµηνίες λήξης και η ∆ιοίκηση της 
κρατήσει µέχρι τη λήξη τους. Έσοδα από επενδύσεις σε 

στοιχεία ενεργητικού που διατηρούνται µέχρι τη λήξη τους απεικονίζονται στην κατάσταση συνολικού 

Οι αγορές των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής 

που είναι και η ηµεροµηνία που η Εταιρεία δεσµεύεται να αγοράσει το περιουσιακό στοιχείο. Εκτός από τα 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές στα 

αποτελέσµατα, τα υπόλοιπα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία 

εριουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη 

αξία τους µε µεταβολές στα αποτελέσµατα αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους και τυχόν δαπάνες 
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συναλλαγής καταχωρούνται στα αποτελέσµατα χρήσης. 

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού αποαναγνωρίζονται

από τις επενδύσεις λήγει ή µεταβιβάζεται και 

οφέλη που συνεπάγεται η ιδιοκτησία. 

Μετά την αρχική αναγνώριση, τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοι

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους. Τα δάνεια και οι απαιτήσεις καθώς 

και οι επενδύσεις διακρατούµενες ως τη λήξη παρουσιάζονται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη µέθοδο του 

πραγµατικού επιτοκίου. 

3.5. Απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις προκύπτουν από τις συνήθεις δραστηριότητες της Εταιρείας.

αναµένεται να πραγµατοποιηθεί εντός 12 µηνών από το τέλος της χρήσης καταχωρούνται στο κυκλοφορούν 

ενεργητικό, διαφορετικά καταχωρούνται στο µη κυκλοφορούν ενεργητικό. 

Οι απαιτήσεις καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία και µεταγενέστερα επιµετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος 

χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου µείον την πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις. 

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις πραγµατοποιείται όταν υπάρχουν αντικειµενικά στοιχεία ότι η Εταιρεία δεν 

είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους όρους της εκάστοτε συµφωνίας, µε

την οποία δηµιουργήθηκε η απαίτηση.

προκειµένου να καλύψει τη ζηµιά που µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα και προέρχεται από αυτές τις απαιτήσεις. Η 

σχηµατισθείσα πρόβλεψη αναπροσαρµόζεται µε επιβάρυνση των αποτελεσµάτων της εκάστοτε χρήσης. Τυχ

διαγραφές απαιτήσεων από εισπρακτέους λογαριασµούς πραγµατοποιούνται µέσω της σχηµατισθείσας 

πρόβλεψης. Επιπλέον λεπτοµέρειες περιλαµβάνονται στη σηµείωση 

3.6. Αποθέµατα 

Επενδύσεις σε ακίνητα στα οποία ξεκινάει η κατασκευή µε σκοπό την µελλοντική πώληση,

αποθέµατα, στην λογιστική αξία, κατά την ηµεροµηνία της αναταξινόµησης.

στην χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία 

εκτιµάται µε βάση τις τρέχουσες τιµές πώλησης των αποθεµάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας 

αφαιρουµένου του κόστους ανακατασκευής, όπου συντρέχει περίπτωση, και των τυχόν εξόδων πώλησης.

µειώσεις της αξίας των αποθεµάτων καταχωρούνται στα αποτελέσµατα κατά την περίοδ

3.7. Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων

Η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου εξετάζεται για αποµείωση όταν υπάρχει ένδειξη ότι δεν είναι 

ανακτήσιµη και όταν υπερβαίνει το εκτιµώµενο ανακτήσιµο ποσό, αναγνωρίζεται ζηµία αποµείωση

καταχωρείται απ’ ευθείας στα αποτελέσµατα.

ότι ένα περιουσιακό στοιχείο µπορεί να είναι αποµειωµένο, λαµβάνονται υπόψη κατ’ ελάχιστο οι εξωτερικές και 

εσωτερικές πηγές πληροφόρησης. 

3.8. Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα

Τα χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα µετρητών περιλαµβάνουν τα µετρητά στο ταµείο, τις καταθέσεις όψεως, 

τους δεσµευµένους καταθετικούς λογαριασµούς και τις βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 µήνες επενδύσεις υψηλής 

ρευστοποίησης και χαµηλού ρίσκου. Οι τραπεζικοί λογαριασµοί υπεραναλήψεων εµφανίζονται στο δανεισµό ως 

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. 

3.9. Μισθώσεις 

Η Εταιρεία είναι εκµισθωτής ακινήτων. 

Οι µισθώσεις ακινήτων, όπου η Εταιρεία διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και ανταµοιβές 
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συναλλαγής καταχωρούνται στα αποτελέσµατα χρήσης.  

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού αποαναγνωρίζονται όταν το δικαίωµα είσπραξης στις ταµειακές ροές 

από τις επενδύσεις λήγει ή µεταβιβάζεται και η Εταιρεία έχει µεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα 

Μετά την αρχική αναγνώριση, τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία καθώς και τα 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους. Τα δάνεια και οι απαιτήσεις καθώς 

και οι επενδύσεις διακρατούµενες ως τη λήξη παρουσιάζονται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη µέθοδο του 

Οι απαιτήσεις προκύπτουν από τις συνήθεις δραστηριότητες της Εταιρείας. Εάν η είσπραξη των απαιτήσεων 

αναµένεται να πραγµατοποιηθεί εντός 12 µηνών από το τέλος της χρήσης καταχωρούνται στο κυκλοφορούν 

αχωρούνται στο µη κυκλοφορούν ενεργητικό.  

Οι απαιτήσεις καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία και µεταγενέστερα επιµετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος 

χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου µείον την πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις. 

για επισφαλείς απαιτήσεις πραγµατοποιείται όταν υπάρχουν αντικειµενικά στοιχεία ότι η Εταιρεία δεν 

είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους όρους της εκάστοτε συµφωνίας, µε

την οποία δηµιουργήθηκε η απαίτηση. Η Εταιρεία έχει σχηµατίσει µια πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 

προκειµένου να καλύψει τη ζηµιά που µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα και προέρχεται από αυτές τις απαιτήσεις. Η 

σχηµατισθείσα πρόβλεψη αναπροσαρµόζεται µε επιβάρυνση των αποτελεσµάτων της εκάστοτε χρήσης. Τυχ

διαγραφές απαιτήσεων από εισπρακτέους λογαριασµούς πραγµατοποιούνται µέσω της σχηµατισθείσας 

πρόβλεψης. Επιπλέον λεπτοµέρειες περιλαµβάνονται στη σηµείωση 14. 

Επενδύσεις σε ακίνητα στα οποία ξεκινάει η κατασκευή µε σκοπό την µελλοντική πώληση,

αποθέµατα, στην λογιστική αξία, κατά την ηµεροµηνία της αναταξινόµησης.  Η µεταγενέστερη επιµέτρηση γίνεται 

στην χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία 

υσες τιµές πώλησης των αποθεµάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας 

αφαιρουµένου του κόστους ανακατασκευής, όπου συντρέχει περίπτωση, και των τυχόν εξόδων πώλησης.

µειώσεις της αξίας των αποθεµάτων καταχωρούνται στα αποτελέσµατα κατά την περίοδο που εµφανίζονται. 

Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 

Η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου εξετάζεται για αποµείωση όταν υπάρχει ένδειξη ότι δεν είναι 

ανακτήσιµη και όταν υπερβαίνει το εκτιµώµενο ανακτήσιµο ποσό, αναγνωρίζεται ζηµία αποµείωση

καταχωρείται απ’ ευθείας στα αποτελέσµατα. Κατά την εκτίµηση, αν και κατά πόσο υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη 

ότι ένα περιουσιακό στοιχείο µπορεί να είναι αποµειωµένο, λαµβάνονται υπόψη κατ’ ελάχιστο οι εξωτερικές και 

διαθέσιµα και ισοδύναµα 

διαθέσιµα και ισοδύναµα µετρητών περιλαµβάνουν τα µετρητά στο ταµείο, τις καταθέσεις όψεως, 

τους δεσµευµένους καταθετικούς λογαριασµούς και τις βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 µήνες επενδύσεις υψηλής 

χαµηλού ρίσκου. Οι τραπεζικοί λογαριασµοί υπεραναλήψεων εµφανίζονται στο δανεισµό ως 

  

Οι µισθώσεις ακινήτων, όπου η Εταιρεία διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και ανταµοιβές 
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όταν το δικαίωµα είσπραξης στις ταµειακές ροές 

έχει µεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα 

κονοµικά περιουσιακά στοιχεία καθώς και τα 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους. Τα δάνεια και οι απαιτήσεις καθώς 

και οι επενδύσεις διακρατούµενες ως τη λήξη παρουσιάζονται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη µέθοδο του 

Εάν η είσπραξη των απαιτήσεων 

αναµένεται να πραγµατοποιηθεί εντός 12 µηνών από το τέλος της χρήσης καταχωρούνται στο κυκλοφορούν 

Οι απαιτήσεις καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία και µεταγενέστερα επιµετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος 

χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου µείον την πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις.  

για επισφαλείς απαιτήσεις πραγµατοποιείται όταν υπάρχουν αντικειµενικά στοιχεία ότι η Εταιρεία δεν 

είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους όρους της εκάστοτε συµφωνίας, µε βάση 

σχηµατίσει µια πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 

προκειµένου να καλύψει τη ζηµιά που µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα και προέρχεται από αυτές τις απαιτήσεις. Η 

σχηµατισθείσα πρόβλεψη αναπροσαρµόζεται µε επιβάρυνση των αποτελεσµάτων της εκάστοτε χρήσης. Τυχόν 

διαγραφές απαιτήσεων από εισπρακτέους λογαριασµούς πραγµατοποιούνται µέσω της σχηµατισθείσας 

Επενδύσεις σε ακίνητα στα οποία ξεκινάει η κατασκευή µε σκοπό την µελλοντική πώληση, αναταξινοµούνται ως 

Η µεταγενέστερη επιµέτρηση γίνεται 

στην χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία 

υσες τιµές πώλησης των αποθεµάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας 

αφαιρουµένου του κόστους ανακατασκευής, όπου συντρέχει περίπτωση, και των τυχόν εξόδων πώλησης. Τυχών 

ο που εµφανίζονται.  

Η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου εξετάζεται για αποµείωση όταν υπάρχει ένδειξη ότι δεν είναι 

ανακτήσιµη και όταν υπερβαίνει το εκτιµώµενο ανακτήσιµο ποσό, αναγνωρίζεται ζηµία αποµείωσης, η οποία 

Κατά την εκτίµηση, αν και κατά πόσο υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη 

ότι ένα περιουσιακό στοιχείο µπορεί να είναι αποµειωµένο, λαµβάνονται υπόψη κατ’ ελάχιστο οι εξωτερικές και 

διαθέσιµα και ισοδύναµα µετρητών περιλαµβάνουν τα µετρητά στο ταµείο, τις καταθέσεις όψεως, 

τους δεσµευµένους καταθετικούς λογαριασµούς και τις βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 µήνες επενδύσεις υψηλής 

χαµηλού ρίσκου. Οι τραπεζικοί λογαριασµοί υπεραναλήψεων εµφανίζονται στο δανεισµό ως 

Οι µισθώσεις ακινήτων, όπου η Εταιρεία διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας 
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του παγίου, ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι πληρωµές ενοικίων που γίνονται από τον µισθωτή προς 

την Εταιρεία, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα αναλογικά κατά τη διάρκεια της µίσθωσης, αφού αφαιρεθούν 

τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από την Εταιρεία στον µισθωτή.

Οι µισθώσεις ακινήτων, όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τρίτο, 

δηλαδή τον µισθωτή, ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις, και λογίζεται ως πώληση παγίου και ανάληψη 

απαιτήσεις από την Εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή τα καταβαλλόµενα ενοίκια διαχωρίζονται σε 

χρηµατοοικονοµικά έσοδα (τόκοι) που καταχωρούνται απευθείας στα αποτελέσµατα και σε µείωση της απαίτησης. 

Η Εταιρεία εκµισθώνει ακίνητα µόνο µε την µορφή λειτουργικής µίσθωσης

κατάσταση οικονοµικής θέσης στην κατηγορία επενδύσεις σε ακίνητα

3.10. Μετοχικό κεφάλαιο 

Το µετοχικό κεφάλαιο περιλαµβάνει τις κοινές µετοχές της Εταιρείας, ενώ τα άµεσα 

µετοχών, εµφανίζονται, µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήµατος, σε µείωση του προϊόντος της 

έκδοσης. 

3.11. Παροχές σε προσωπικό

3.11.1. Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία

• Προγράµµατα καθορισµένων εισφορών

Οι καταβολές εισφορών σε προγράµµα
αποτελέσµατα, κατά το χρόνο πραγµατοποίησής τους. Η υποχρέωση εξαντλείται µε τη καταβολή της 
συγκεκριµένης εισφοράς. 

 
• Προγράµµατα καθορισµένων παροχών

Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από προγράµµατα καθορισµένων παροχών 
πρόγραµµα, µε τον υπολογισµό του ποσού της 
προσωπικό που έχουν καταστεί δεδουλευµένων κατά την ηµεροµηνία οικονοµικ
υπόψη προσαρµογές για τυχόν αναλογιστικά αποτελέσµατα (κέρδη / ζηµίες) και το κόστος της 
προϋπηρεσίας. Ως επιτόκιο προεξόφλησης θεωρείται η απόδοση, κατά την ηµεροµηνία της οικονοµικής 
θέσης, των υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκών εταιρι
προσεγγίζει τα χρονικά όρια των υποχρεώσεων 
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, περιλαµβάνεται στα αποτελέσµατα και αποτελείται από την παρούσα αξία των 
παροχών που κατέστησαν δουλευµένες κατά τη διάρκεια της χρήσης, τον εκ
υποχρέωσης και το κατοχυρωµένο κόστος προϋπηρεσίας. Αναφορικά µε τα 
µε εφαρµογή από την 1 Ιανουαρίου 2010, η Εταιρεία άλλαξε την λογιστική πολιτική της σχετικά µε την 
πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού κ
η οποία επιτρέπει την άµεση αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών στην κατάσταση συνολικού 
εισοδήµατος. 

Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άµεσα στα αποτελέσµατα µε εξαίρεση την π
µεταβολές του προγράµµατος εξαρτώνται από τον εναποµένοντα χρόνο υπηρεσίας των εργαζοµένων. Στην 
περίπτωση αυτή το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στα αποτελέσµατα µε την σταθερή µέθοδο µέσα 
στην περίοδο ωρίµανσης. 

3.12. Παροχές τερµατισµού της 

Οι παροχές τερµατισµού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόµενοι αποχωρούν πριν την ηµεροµηνία 

συνταξιοδοτήσεως ή σε περίπτωση εθελουσίας αποχώρησης µε αντάλλαγµα τις εν λόγω παροχές. 

καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν έχει αποδεδειγµένα δεσµευθεί, είτε να τερµατίσει την απασχόληση υπαρχόντων 

εργαζοµένων σύµφωνα µε ένα λεπτοµερές πρόγραµµα για το οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν 

προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο για

οφείλονται 12 µήνες µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους.
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του παγίου, ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι πληρωµές ενοικίων που γίνονται από τον µισθωτή προς 

την Εταιρεία, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα αναλογικά κατά τη διάρκεια της µίσθωσης, αφού αφαιρεθούν 

ν από την Εταιρεία στον µισθωτή.  

Οι µισθώσεις ακινήτων, όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τρίτο, 

δηλαδή τον µισθωτή, ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις, και λογίζεται ως πώληση παγίου και ανάληψη 

Στην περίπτωση αυτή τα καταβαλλόµενα ενοίκια διαχωρίζονται σε 

χρηµατοοικονοµικά έσοδα (τόκοι) που καταχωρούνται απευθείας στα αποτελέσµατα και σε µείωση της απαίτησης. 

Η Εταιρεία εκµισθώνει ακίνητα µόνο µε την µορφή λειτουργικής µίσθωσης. Τα ακίνητα αυτά εµφανίζονται στη 

κατάσταση οικονοµικής θέσης στην κατηγορία επενδύσεις σε ακίνητα. 

 

Το µετοχικό κεφάλαιο περιλαµβάνει τις κοινές µετοχές της Εταιρείας, ενώ τα άµεσα 

µετοχών, εµφανίζονται, µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήµατος, σε µείωση του προϊόντος της 

προσωπικό 

Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Προγράµµατα καθορισµένων εισφορών: 

Οι καταβολές εισφορών σε προγράµµατα καθορισµένων εισφορών καταχωρούνται ως έξοδο στα 
αποτελέσµατα, κατά το χρόνο πραγµατοποίησής τους. Η υποχρέωση εξαντλείται µε τη καταβολή της 

Προγράµµατα καθορισµένων παροχών: 

Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από προγράµµατα καθορισµένων παροχών υπολογίζονται ξεχωριστά ανά 
πρόγραµµα, µε τον υπολογισµό του ποσού της παρούσας αξίας των µελλοντικών παροχών προς το 
προσωπικό που έχουν καταστεί δεδουλευµένων κατά την ηµεροµηνία οικονοµικής θέσης, και λαµβάνοντας 
υπόψη προσαρµογές για τυχόν αναλογιστικά αποτελέσµατα (κέρδη / ζηµίες) και το κόστος της 
προϋπηρεσίας. Ως επιτόκιο προεξόφλησης θεωρείται η απόδοση, κατά την ηµεροµηνία της οικονοµικής 
θέσης, των υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκών εταιρικών οµολόγων, τα οποία έχουν ηµεροµηνία λήξης που 
προσεγγίζει τα χρονικά όρια των υποχρεώσεων καθορισµένων παροχών της Εταιρείας. Οι υποχρεώσεις αυτές 
υπολογίζονται µε βάση οικονοµικές και αναλογιστικές παραδοχές οι οποίες γίνονται από ανεξάρτητο 

ή µε τη µέθοδο της Προβεβληµένης Πιστωτικής Μονάδας (Projected Unit Credit Method). Το 
καθαρό κόστος της χρήσης, περιλαµβάνεται στα αποτελέσµατα και αποτελείται από την παρούσα αξία των 
παροχών που κατέστησαν δουλευµένες κατά τη διάρκεια της χρήσης, τον εκ
υποχρέωσης και το κατοχυρωµένο κόστος προϋπηρεσίας. Αναφορικά µε τα αναλογιστικ

εφαρµογή από την 1 Ιανουαρίου 2010, η Εταιρεία άλλαξε την λογιστική πολιτική της σχετικά µε την 
πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού και υιοθέτησε την τρίτη διαθέσιµη επιλογή σύµφωνα µε το ∆ΠΛ 19.93Α, 
η οποία επιτρέπει την άµεση αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών στην κατάσταση συνολικού 

Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άµεσα στα αποτελέσµατα µε εξαίρεση την π
µεταβολές του προγράµµατος εξαρτώνται από τον εναποµένοντα χρόνο υπηρεσίας των εργαζοµένων. Στην 
περίπτωση αυτή το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στα αποτελέσµατα µε την σταθερή µέθοδο µέσα 

Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης 

Οι παροχές τερµατισµού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόµενοι αποχωρούν πριν την ηµεροµηνία 

συνταξιοδοτήσεως ή σε περίπτωση εθελουσίας αποχώρησης µε αντάλλαγµα τις εν λόγω παροχές. 

καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν έχει αποδεδειγµένα δεσµευθεί, είτε να τερµατίσει την απασχόληση υπαρχόντων 

εργαζοµένων σύµφωνα µε ένα λεπτοµερές πρόγραµµα για το οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν 

προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο για εθελουσία αποχώρηση. Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης που 

οφείλονται 12 µήνες µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους.
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του παγίου, ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι πληρωµές ενοικίων που γίνονται από τον µισθωτή προς 

την Εταιρεία, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα αναλογικά κατά τη διάρκεια της µίσθωσης, αφού αφαιρεθούν 

Οι µισθώσεις ακινήτων, όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τρίτο, 

δηλαδή τον µισθωτή, ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις, και λογίζεται ως πώληση παγίου και ανάληψη 

Στην περίπτωση αυτή τα καταβαλλόµενα ενοίκια διαχωρίζονται σε 

χρηµατοοικονοµικά έσοδα (τόκοι) που καταχωρούνται απευθείας στα αποτελέσµατα και σε µείωση της απαίτησης.  

. Τα ακίνητα αυτά εµφανίζονται στη 

Το µετοχικό κεφάλαιο περιλαµβάνει τις κοινές µετοχές της Εταιρείας, ενώ τα άµεσα έξοδα για την έκδοση 

µετοχών, εµφανίζονται, µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήµατος, σε µείωση του προϊόντος της 

τα καθορισµένων εισφορών καταχωρούνται ως έξοδο στα 
αποτελέσµατα, κατά το χρόνο πραγµατοποίησής τους. Η υποχρέωση εξαντλείται µε τη καταβολή της 

υπολογίζονται ξεχωριστά ανά 
των µελλοντικών παροχών προς το 

ής θέσης, και λαµβάνοντας 
υπόψη προσαρµογές για τυχόν αναλογιστικά αποτελέσµατα (κέρδη / ζηµίες) και το κόστος της 
προϋπηρεσίας. Ως επιτόκιο προεξόφλησης θεωρείται η απόδοση, κατά την ηµεροµηνία της οικονοµικής 

κών οµολόγων, τα οποία έχουν ηµεροµηνία λήξης που 
της Εταιρείας. Οι υποχρεώσεις αυτές 

υπολογίζονται µε βάση οικονοµικές και αναλογιστικές παραδοχές οι οποίες γίνονται από ανεξάρτητο 
ή µε τη µέθοδο της Προβεβληµένης Πιστωτικής Μονάδας (Projected Unit Credit Method). Το 

καθαρό κόστος της χρήσης, περιλαµβάνεται στα αποτελέσµατα και αποτελείται από την παρούσα αξία των 
παροχών που κατέστησαν δουλευµένες κατά τη διάρκεια της χρήσης, τον εκτοκισµό της µελλοντικής 

αναλογιστικά κέρδη / ζηµίες και 
εφαρµογή από την 1 Ιανουαρίου 2010, η Εταιρεία άλλαξε την λογιστική πολιτική της σχετικά µε την 

αι υιοθέτησε την τρίτη διαθέσιµη επιλογή σύµφωνα µε το ∆ΠΛ 19.93Α, 
η οποία επιτρέπει την άµεση αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών στην κατάσταση συνολικού 

Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άµεσα στα αποτελέσµατα µε εξαίρεση την περίπτωση που οι 
µεταβολές του προγράµµατος εξαρτώνται από τον εναποµένοντα χρόνο υπηρεσίας των εργαζοµένων. Στην 
περίπτωση αυτή το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στα αποτελέσµατα µε την σταθερή µέθοδο µέσα 

Οι παροχές τερµατισµού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόµενοι αποχωρούν πριν την ηµεροµηνία 

συνταξιοδοτήσεως ή σε περίπτωση εθελουσίας αποχώρησης µε αντάλλαγµα τις εν λόγω παροχές. Η Εταιρεία 

καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν έχει αποδεδειγµένα δεσµευθεί, είτε να τερµατίσει την απασχόληση υπαρχόντων 

εργαζοµένων σύµφωνα µε ένα λεπτοµερές πρόγραµµα για το οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν 

εθελουσία αποχώρηση. Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης που 

οφείλονται 12 µήνες µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους. 



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 
ΤΗΝ 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

 

3.12.1. Βραχυπρόθεσµες παροχές

Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος καταχωρούν

καθίστανται δεδουλευµένες. 

3.13. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

Οι υποχρεώσεις προς προµηθευτές αφορούν υποχρεώσεις της Εταιρείας που πηγάζουν από την αγορά αγαθών και 

υπηρεσιών στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητάς τους, και αρχικά 

µεταγενέστερα επιµετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου.

Οι λοιπές υποχρεώσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογή τους αξία και µεταγενέστερα επιµετρώνται στο 

αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου.

Οι ανωτέρω υποχρεώσεις καταχωρούνται ως βραχυπρόθεσµες εάν λήγουν εντός 12 µηνών από το τέλος της 

χρήσης. Εάν ισχύει διαφορετικά καταχωρούνται ως µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις.

3.14. Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει µια παρούσα δέσµευση (νοµική ή τεκµαιροµένη), ως 

αποτέλεσµα ενός γεγονότος του παρελθόντος, από την οποία είναι πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή πόρων που 

ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη για τον διακανονισµό της και το ποσό αυτής µπορεί να

Επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία οικονοµικής θέσης και αν δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή 

πόρων για τον διακανονισµό της δέσµευσης, αντιλογίζονται, ενώ χρησιµοποιούνται µόνο για το σκοπό για τον 

οποίο αρχικά δηµιουργήθηκαν. 

∆εν αναγνωρίζονται προβλέψεις για µελλοντικές ζηµιές, ούτε αναγνωρίζονται ενδεχόµενες απαιτήσεις και 

ενδεχόµενες υποχρεώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις.

Εταιρεία έχει εγκεκριµένο λεπτοµερές και επίση

ανακοινωθεί δηµόσια, ενώ µελλοντικά λειτουργικά κόστη δεν περιλαµβάνονται στην πρόβλεψη.

3.15. Φορολογία 

Η φορολογία της χρήσης περιλαµβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήµατος επί του φορολογητέου εισοδήµατος

χρήσης, βάσει του φορολογικού συντελεστή που ισχύει κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος της οικονοµικής θέσης, 

τυχόν διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων καθώς και την ετήσια καθαρή µεταβολή σε 

αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώ

αποτελέσµατα, εκτός του φόρου που αφορά συναλλαγές που καταχωρούνται απευθείας στα ίδια κεφάλαια, ο 

οποίος στην περίπτωση αυτή καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια.

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται µε βάση τη µέθοδο της υποχρέωσης, σε όλες τις προσωρινές 

διαφορές που προκύπτουν µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων 

και των υποχρεώσεων. Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζετ

(και φορολογικούς νόµους) που είναι σε ισχύ ή έχουν θεσµοθετηθεί κατά την ηµεροµηνία κατάρτισης των 

οικονοµικών καταστάσεων. 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για τις εκπ

αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες, στην έκταση στην οποία θα υπάρξει µελλοντικό φορολογητέο εισόδηµα για 

την χρησιµοποίηση των φορολογικών ζηµιών.

µειώνεται στην έκταση που δεν αναµέν

3.16. Μερίσµατα 

Τα µερίσµατα που διανέµονται στους µετόχους απεικονίζονται σαν υποχρέωση στις οικονοµικές καταστάσεις τη 

χρονική στιγµή κατά την οποία εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχω
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Βραχυπρόθεσµες παροχές 

Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος καταχωρούν

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Οι υποχρεώσεις προς προµηθευτές αφορούν υποχρεώσεις της Εταιρείας που πηγάζουν από την αγορά αγαθών και 

υπηρεσιών στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητάς τους, και αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογή τους αξία και 

µεταγενέστερα επιµετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου.

Οι λοιπές υποχρεώσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογή τους αξία και µεταγενέστερα επιµετρώνται στο 

βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. 

Οι ανωτέρω υποχρεώσεις καταχωρούνται ως βραχυπρόθεσµες εάν λήγουν εντός 12 µηνών από το τέλος της 

χρήσης. Εάν ισχύει διαφορετικά καταχωρούνται ως µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. 

αι όταν η Εταιρεία έχει µια παρούσα δέσµευση (νοµική ή τεκµαιροµένη), ως 

αποτέλεσµα ενός γεγονότος του παρελθόντος, από την οποία είναι πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή πόρων που 

ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη για τον διακανονισµό της και το ποσό αυτής µπορεί να

Επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία οικονοµικής θέσης και αν δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή 

πόρων για τον διακανονισµό της δέσµευσης, αντιλογίζονται, ενώ χρησιµοποιούνται µόνο για το σκοπό για τον 

∆εν αναγνωρίζονται προβλέψεις για µελλοντικές ζηµιές, ούτε αναγνωρίζονται ενδεχόµενες απαιτήσεις και 

ενδεχόµενες υποχρεώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Προβλέψεις για αναδιοργάνωση αναγνωρίζονται όταν η 

Εταιρεία έχει εγκεκριµένο λεπτοµερές και επίσηµο σχέδιο αναδιοργάνωσης, η οποία είτε έχει αρχίσει ή έχει 

ανακοινωθεί δηµόσια, ενώ µελλοντικά λειτουργικά κόστη δεν περιλαµβάνονται στην πρόβλεψη.

Η φορολογία της χρήσης περιλαµβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήµατος επί του φορολογητέου εισοδήµατος

χρήσης, βάσει του φορολογικού συντελεστή που ισχύει κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος της οικονοµικής θέσης, 

τυχόν διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων καθώς και την ετήσια καθαρή µεταβολή σε 

αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις. Η φορολογία της χρήσης καταχωρείται στα 

αποτελέσµατα, εκτός του φόρου που αφορά συναλλαγές που καταχωρούνται απευθείας στα ίδια κεφάλαια, ο 

οποίος στην περίπτωση αυτή καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια.

ς εισοδήµατος υπολογίζεται µε βάση τη µέθοδο της υποχρέωσης, σε όλες τις προσωρινές 

διαφορές που προκύπτουν µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων 

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές 

(και φορολογικούς νόµους) που είναι σε ισχύ ή έχουν θεσµοθετηθεί κατά την ηµεροµηνία κατάρτισης των 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για τις εκπιπτόµενες προσωρινές διαφορές

αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες, στην έκταση στην οποία θα υπάρξει µελλοντικό φορολογητέο εισόδηµα για 

την χρησιµοποίηση των φορολογικών ζηµιών. Η αξία τους ελέγχεται σε κάθε ηµεροµηνία οικονοµικής θέσης και 

µειώνεται στην έκταση που δεν αναµένεται να υπάρξει επαρκές φορολογητέο εισόδηµα που θα τις καλύψει.

Τα µερίσµατα που διανέµονται στους µετόχους απεικονίζονται σαν υποχρέωση στις οικονοµικές καταστάσεις τη 

χρονική στιγµή κατά την οποία εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 
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Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο όταν 

Οι υποχρεώσεις προς προµηθευτές αφορούν υποχρεώσεις της Εταιρείας που πηγάζουν από την αγορά αγαθών και 

αναγνωρίζονται στην εύλογή τους αξία και 

µεταγενέστερα επιµετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. 

Οι λοιπές υποχρεώσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογή τους αξία και µεταγενέστερα επιµετρώνται στο 

Οι ανωτέρω υποχρεώσεις καταχωρούνται ως βραχυπρόθεσµες εάν λήγουν εντός 12 µηνών από το τέλος της 

αι όταν η Εταιρεία έχει µια παρούσα δέσµευση (νοµική ή τεκµαιροµένη), ως 

αποτέλεσµα ενός γεγονότος του παρελθόντος, από την οποία είναι πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή πόρων που 

ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη για τον διακανονισµό της και το ποσό αυτής µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα. 

Επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία οικονοµικής θέσης και αν δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή 

πόρων για τον διακανονισµό της δέσµευσης, αντιλογίζονται, ενώ χρησιµοποιούνται µόνο για το σκοπό για τον 

∆εν αναγνωρίζονται προβλέψεις για µελλοντικές ζηµιές, ούτε αναγνωρίζονται ενδεχόµενες απαιτήσεις και 

Προβλέψεις για αναδιοργάνωση αναγνωρίζονται όταν η 

µο σχέδιο αναδιοργάνωσης, η οποία είτε έχει αρχίσει ή έχει 

ανακοινωθεί δηµόσια, ενώ µελλοντικά λειτουργικά κόστη δεν περιλαµβάνονται στην πρόβλεψη. 

Η φορολογία της χρήσης περιλαµβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήµατος επί του φορολογητέου εισοδήµατος της 

χρήσης, βάσει του φορολογικού συντελεστή που ισχύει κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος της οικονοµικής θέσης, 

τυχόν διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων καθώς και την ετήσια καθαρή µεταβολή σε 

σεις. Η φορολογία της χρήσης καταχωρείται στα 

αποτελέσµατα, εκτός του φόρου που αφορά συναλλαγές που καταχωρούνται απευθείας στα ίδια κεφάλαια, ο 

οποίος στην περίπτωση αυτή καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια. 

ς εισοδήµατος υπολογίζεται µε βάση τη µέθοδο της υποχρέωσης, σε όλες τις προσωρινές 

διαφορές που προκύπτουν µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων 

αι µε τους φορολογικούς συντελεστές 

(και φορολογικούς νόµους) που είναι σε ισχύ ή έχουν θεσµοθετηθεί κατά την ηµεροµηνία κατάρτισης των 

προσωρινές διαφορές και τις 

αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες, στην έκταση στην οποία θα υπάρξει µελλοντικό φορολογητέο εισόδηµα για 

Η αξία τους ελέγχεται σε κάθε ηµεροµηνία οικονοµικής θέσης και 

εται να υπάρξει επαρκές φορολογητέο εισόδηµα που θα τις καλύψει. 

Τα µερίσµατα που διανέµονται στους µετόχους απεικονίζονται σαν υποχρέωση στις οικονοµικές καταστάσεις τη 
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3.17. Αναγνώριση εσόδων 

Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:

3.17.1. Έσοδα από λειτουργικές µισθώσεις 

Τα έσοδα από λειτουργικές µισθώσεις αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος µε τη σταθερή 

µέθοδο κατά τη διάρκεια της περιόδου της µίσθωσης.

κόστος αυτών των κινήτρων αναγνωρίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της µίσθωσης, µε την τη σταθερή µέθοδο, 

µειωτικά του εσόδου από την µίσθωση.

3.17.2. Πωλήσεις ακίνητης περιουσίας

Έσοδα από πωλήσεις ακίνητης περιουσ

οριστική σύµβαση. 

Όταν το αποτέλεσµα µιας σύµβασης δεν µπορεί να υπολογισθεί 

που αντίστοιχα έξοδα έχουν πραγµατοποιηθεί και αναµένονται να ε

αναγνωρίζονται όταν πραγµατοποιούνται.

Όταν το αποτέλεσµα µιας σύµβασης µπορεί να εκτιµηθεί

αναγνωρίζονται κατά τη διάρκεια του συµβολαίου, αντίστοιχα, ως έσοδο και έξο

µέθοδο της ποσοστιαίας ολοκλήρωσης για να καθορίσει το ποσό εσόδου και εξόδου που θα αναγνωρίσει κάθε 

χρήση. Όταν το συνολικό κόστος είναι πιθανό να υπερβεί το συνολικό έσοδο, τότε η αναµενόµενη ζηµία 

αναγνωρίζεται άµεσα στα αποτελέσµατα χρήσης ως έξοδο.

3.17.3. Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου. 

3.17.4. Συνδεδεµένα µέρη 

Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων µε συνδεδεµένα µέρη παρουσιάζονται 

ξεχωριστά στις οικονοµικές καταστάσεις βάσει των 

συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη θεωρούνται αυτές που πραγµα

εταιρείες του Οµίλου ΟΤΕ καθώς και θυγατρικές και συγγενείς εταιρεί

3.18. Συµψηφισµός απαιτήσεων 

Ο συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων µε υποχρεώσεις και η 

ποσού στις οικονοµικές καταστάσεις πραγµατοποιείται µόνο εφόσον υπάρχει νοµικό δικαίωµα για συµψηφισµό και 

υπάρχει πρόθεση για διακανονισµό του καθαρού ποσού που προκύπτει από τον συµψηφισµό ή για ταυτόχρονο 

διακανονισµό. 

3.19. Συγκριτικά στοιχεία και στρογγυλοποιήσεις

Ορισµένα συγκριτικά κονδύλια της προηγούµενης χρήσης αναταξινοµήθηκαν για να καταστούν οµοειδή και 

συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα της τρέχουσας χρήσεως. Τυχόν διαφορές που παρουσιάζονται µεταξύ των ποσών σε 

αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις και των αντίστοιχων ποσών στις σηµειώσεις, καθώς και σε αθροίσµατα 

οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

3.20. Λειτουργικά Έξοδα 

Όλα τα έξοδα της Εταιρείας θεωρούνται άµεσα λειτουργικά έξοδα που σχετίζονται µε επενδύσεις σε ακίνητα

3.21. Νέα πρότυπα, τροποπο

Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις/αναθεωρήσεις στα πρότυπα ή διερµηνείες έχουν εκδοθεί αλλά δεν 

έχουν εφαρµογή στην λογιστική περίοδο που ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 201

νωρίτερα και η Εταιρεία µελετά την τυχόν επίδρασή τους στις οικονοµικές τους καταστάσεις:
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Αναγνώριση εσόδων  

Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

Έσοδα από λειτουργικές µισθώσεις  

Τα έσοδα από λειτουργικές µισθώσεις αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος µε τη σταθερή 

µέθοδο κατά τη διάρκεια της περιόδου της µίσθωσης. Όταν η Εταιρεία παρέχει κίνητρα στους πελάτες του, το 

κόστος αυτών των κινήτρων αναγνωρίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της µίσθωσης, µε την τη σταθερή µέθοδο, 

µειωτικά του εσόδου από την µίσθωση. 

Πωλήσεις ακίνητης περιουσίας 

Έσοδα από πωλήσεις ακίνητης περιουσίας αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις µόνο όταν υπογραφεί 

Όταν το αποτέλεσµα µιας σύµβασης δεν µπορεί να υπολογισθεί µε αξιοπιστία, το έσοδο αναγνωρίζεται στο βαθµό 

που αντίστοιχα έξοδα έχουν πραγµατοποιηθεί και αναµένονται να εισπραχθούν. Τα έξοδα του συµβολαίου 

αναγνωρίζονται όταν πραγµατοποιούνται. 

Όταν το αποτέλεσµα µιας σύµβασης µπορεί να εκτιµηθεί µε αξιοπιστία, το έσοδο και τα έξοδα του συµβολαίου 

αναγνωρίζονται κατά τη διάρκεια του συµβολαίου, αντίστοιχα, ως έσοδο και έξοδο. Η Εταιρεία χρησιµοποιεί τη 

µέθοδο της ποσοστιαίας ολοκλήρωσης για να καθορίσει το ποσό εσόδου και εξόδου που θα αναγνωρίσει κάθε 

χρήση. Όταν το συνολικό κόστος είναι πιθανό να υπερβεί το συνολικό έσοδο, τότε η αναµενόµενη ζηµία 

αποτελέσµατα χρήσης ως έξοδο. 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου. 

Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων µε συνδεδεµένα µέρη παρουσιάζονται 

ξεχωριστά στις οικονοµικές καταστάσεις βάσει των ∆ΠΧΑ Στη συγκεκριµένη περίπτωση της Εταιρείας ως 

συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη θεωρούνται αυτές που πραγµατοποιούνται µε θυγατρικές και συγγενείς 

εταιρείες του Οµίλου ΟΤΕ καθώς και θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες της Deutsche Telekom AG. 

Συµψηφισµός απαιτήσεων - υποχρεώσεων  

Ο συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων µε υποχρεώσεις και η 

ποσού στις οικονοµικές καταστάσεις πραγµατοποιείται µόνο εφόσον υπάρχει νοµικό δικαίωµα για συµψηφισµό και 

υπάρχει πρόθεση για διακανονισµό του καθαρού ποσού που προκύπτει από τον συµψηφισµό ή για ταυτόχρονο 

στοιχεία και στρογγυλοποιήσεις 

Ορισµένα συγκριτικά κονδύλια της προηγούµενης χρήσης αναταξινοµήθηκαν για να καταστούν οµοειδή και 

συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα της τρέχουσας χρήσεως. Τυχόν διαφορές που παρουσιάζονται µεταξύ των ποσών σε 

καταστάσεις και των αντίστοιχων ποσών στις σηµειώσεις, καθώς και σε αθροίσµατα 

 

Όλα τα έξοδα της Εταιρείας θεωρούνται άµεσα λειτουργικά έξοδα που σχετίζονται µε επενδύσεις σε ακίνητα

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις/αναθεωρήσεις στα πρότυπα ή διερµηνείες

Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις/αναθεωρήσεις στα πρότυπα ή διερµηνείες έχουν εκδοθεί αλλά δεν 

έχουν εφαρµογή στην λογιστική περίοδο που ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 2012 και τα οποία δεν έχει υιοθετήσει 

την τυχόν επίδρασή τους στις οικονοµικές τους καταστάσεις:
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Τα έσοδα από λειτουργικές µισθώσεις αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος µε τη σταθερή 

παρέχει κίνητρα στους πελάτες του, το 

κόστος αυτών των κινήτρων αναγνωρίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της µίσθωσης, µε την τη σταθερή µέθοδο, 

ίας αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις µόνο όταν υπογραφεί 

αξιοπιστία, το έσοδο αναγνωρίζεται στο βαθµό 

ισπραχθούν. Τα έξοδα του συµβολαίου 

αξιοπιστία, το έσοδο και τα έξοδα του συµβολαίου 

δο. Η Εταιρεία χρησιµοποιεί τη 

µέθοδο της ποσοστιαίας ολοκλήρωσης για να καθορίσει το ποσό εσόδου και εξόδου που θα αναγνωρίσει κάθε 

χρήση. Όταν το συνολικό κόστος είναι πιθανό να υπερβεί το συνολικό έσοδο, τότε η αναµενόµενη ζηµία 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου.  

Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων µε συνδεδεµένα µέρη παρουσιάζονται 

Στη συγκεκριµένη περίπτωση της Εταιρείας ως 

τοποιούνται µε θυγατρικές και συγγενείς 

της Deutsche Telekom AG.  

Ο συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων µε υποχρεώσεις και η απεικόνιση του καθαρού 

ποσού στις οικονοµικές καταστάσεις πραγµατοποιείται µόνο εφόσον υπάρχει νοµικό δικαίωµα για συµψηφισµό και 

υπάρχει πρόθεση για διακανονισµό του καθαρού ποσού που προκύπτει από τον συµψηφισµό ή για ταυτόχρονο 

Ορισµένα συγκριτικά κονδύλια της προηγούµενης χρήσης αναταξινοµήθηκαν για να καταστούν οµοειδή και 

συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα της τρέχουσας χρήσεως. Τυχόν διαφορές που παρουσιάζονται µεταξύ των ποσών σε 

καταστάσεις και των αντίστοιχων ποσών στις σηµειώσεις, καθώς και σε αθροίσµατα 

Όλα τα έξοδα της Εταιρείας θεωρούνται άµεσα λειτουργικά έξοδα που σχετίζονται µε επενδύσεις σε ακίνητα.  

ιήσεις/αναθεωρήσεις στα πρότυπα ή διερµηνείες 

Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις/αναθεωρήσεις στα πρότυπα ή διερµηνείες έχουν εκδοθεί αλλά δεν 

και τα οποία δεν έχει υιοθετήσει 

την τυχόν επίδρασή τους στις οικονοµικές τους καταστάσεις: 



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 
ΤΗΝ 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

 

•  ∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2015)

Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) για την 

αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Το Σ∆ΛΠ

επεκτείνει το ∆ΠΧΑ 9 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την αποµείωση της αξίας και τη λογιστική 

αντιστάθµισης. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές τ

καταστάσεις. Το ∆ΠΧΑ 9 δεν µπορεί να εφαρµοστεί νωρίτερα από τ

την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, 

νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2015.

• ∆ΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι 
που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013)

Η τροποποίηση του ∆ΛΠ 12 παρέχει µια πρακτική µέθοδο για την επιµέτρηση των αναβαλλόµενων 

φορολογικών υποχρεώσεων και αναβαλλόµενων φορολογικών περι

ακίνητα επιµετρώνται µε τη µέθοδο εύλογης αξίας σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». Η 

τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρµογή στ

• ∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013)

Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες 

γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των εύλογων αξιών αλλά παρέχουν 

διευκρινίσεις για την εφαρµογή τους σε περίπτωση που η χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα 

πρότυπα. Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισµό της εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά µε την 

επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις,

οποίο γίνεται χρήση των εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και 

καλύπτουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που επιµετρούνται στην εύλογη αξία και όχι µόνο 

τα χρηµατοοικονοµικά. 

• ∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων» (εφαρµόζεται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2012)

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από τις οικονοµικές οντότητες να διαχωρίσουν τα στοιχεία που παρουσιάζ

στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα σε δύο οµάδες, µε βάση το αν αυτά στο µέλλον είναι πιθανό να µεταφερθούν 

στα αποτελέσµατα χρήσεως ή όχι. 

• ∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζοµένους» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µε

Αυτή η τροποποίηση επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στην αναγνώριση και επιµέτρηση του κόστους των 

προγραµµάτων καθορισµένων παροχών και των παροχών εξόδου από την υπηρεσία (κατάργηση της µεθόδου 

του περιθωρίου), καθώς και στις γνωστο

αφορούν κυρίως στην αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών, στην αναγνώριση του κόστους 

προϋπηρεσίας/ περικοπών, στην επιµέτρηση του εξόδου συντάξεων, στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις, σ

χειρισµό των εξόδων και των φόρων που σχετίζονται µε τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών, καθώς και 

στη διάκριση µεταξύ βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων παροχών.

• ∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» (εφαρµόζεται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013)

Το Σ∆ΛΠ δηµοσίευσε αυτή την τροποποίηση προκειµένου να συµπεριλάβει επιπλέον πληροφόρηση η οποία θα 

βοηθήσει τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων µίας οικονοµικής οντότητας να αξιολογήσ

επίδραση ή την πιθανή επίδραση που θα έχουν οι συµφωνίες για διακανονισµό χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος για συµψηφισµό που 
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∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2015) 

ΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) για την 

αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Το Σ∆ΛΠ στις επόµενες φάσεις του έργου θα 

επεκτείνει το ∆ΠΧΑ 9 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την αποµείωση της αξίας και τη λογιστική 

βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές τ

εις. Το ∆ΠΧΑ 9 δεν µπορεί να εφαρµοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία διότι δεν έχει υιοθετηθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, η Εταιρεία θα αποφασίσει εάν θα εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 9 

νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2015. 

∆ΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήµατος» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 
την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

Η τροποποίηση του ∆ΛΠ 12 παρέχει µια πρακτική µέθοδο για την επιµέτρηση των αναβαλλόµενων 

φορολογικών υποχρεώσεων και αναβαλλόµενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων όταν επενδυτικά 

ακίνητα επιµετρώνται µε τη µέθοδο εύλογης αξίας σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». Η 

τροποποίηση αυτή δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία. 

∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες 

γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των εύλογων αξιών αλλά παρέχουν 

υκρινίσεις για την εφαρµογή τους σε περίπτωση που η χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα 

πρότυπα. Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισµό της εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά µε την 

επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πρότυπο µε βάση το 

οποίο γίνεται χρήση των εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και 

καλύπτουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που επιµετρούνται στην εύλογη αξία και όχι µόνο 

∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων» (εφαρµόζεται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2012) 

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από τις οικονοµικές οντότητες να διαχωρίσουν τα στοιχεία που παρουσιάζ

στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα σε δύο οµάδες, µε βάση το αν αυτά στο µέλλον είναι πιθανό να µεταφερθούν 

 

∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζοµένους» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

Αυτή η τροποποίηση επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στην αναγνώριση και επιµέτρηση του κόστους των 

προγραµµάτων καθορισµένων παροχών και των παροχών εξόδου από την υπηρεσία (κατάργηση της µεθόδου 

του περιθωρίου), καθώς και στις γνωστοποιήσεις όλων των παροχών σε εργαζοµένους. Οι βασικές αλλαγές 

αφορούν κυρίως στην αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών, στην αναγνώριση του κόστους 

προϋπηρεσίας/ περικοπών, στην επιµέτρηση του εξόδου συντάξεων, στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις, σ

χειρισµό των εξόδων και των φόρων που σχετίζονται µε τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών, καθώς και 

στη διάκριση µεταξύ βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων παροχών. 

∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» (εφαρµόζεται στις ετήσιες 
γιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2013) 

Το Σ∆ΛΠ δηµοσίευσε αυτή την τροποποίηση προκειµένου να συµπεριλάβει επιπλέον πληροφόρηση η οποία θα 

βοηθήσει τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων µίας οικονοµικής οντότητας να αξιολογήσ

επίδραση ή την πιθανή επίδραση που θα έχουν οι συµφωνίες για διακανονισµό χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος για συµψηφισµό που 
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∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) για την 

αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών 

στις επόµενες φάσεις του έργου θα 

επεκτείνει το ∆ΠΧΑ 9 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την αποµείωση της αξίας και τη λογιστική 

βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές της 

διότι δεν έχει υιοθετηθεί από 

θα αποφασίσει εάν θα εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 9 

εισοδήµατος» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 

Η τροποποίηση του ∆ΛΠ 12 παρέχει µια πρακτική µέθοδο για την επιµέτρηση των αναβαλλόµενων 

ουσιακών στοιχείων όταν επενδυτικά 

ακίνητα επιµετρώνται µε τη µέθοδο εύλογης αξίας σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». Η 

∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες 

γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των εύλογων αξιών αλλά παρέχουν 

υκρινίσεις για την εφαρµογή τους σε περίπτωση που η χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα 

πρότυπα. Το ∆ΠΧΑ 13 παρέχει ακριβή ορισµό της εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά µε την 

ανεξάρτητα από το πρότυπο µε βάση το 

οποίο γίνεται χρήση των εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και 

καλύπτουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που επιµετρούνται στην εύλογη αξία και όχι µόνο 

∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων» (εφαρµόζεται στις ετήσιες 

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από τις οικονοµικές οντότητες να διαχωρίσουν τα στοιχεία που παρουσιάζονται 

στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα σε δύο οµάδες, µε βάση το αν αυτά στο µέλλον είναι πιθανό να µεταφερθούν 

∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζοµένους» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

Αυτή η τροποποίηση επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στην αναγνώριση και επιµέτρηση του κόστους των 

προγραµµάτων καθορισµένων παροχών και των παροχών εξόδου από την υπηρεσία (κατάργηση της µεθόδου 

ποιήσεις όλων των παροχών σε εργαζοµένους. Οι βασικές αλλαγές 

αφορούν κυρίως στην αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών, στην αναγνώριση του κόστους 

προϋπηρεσίας/ περικοπών, στην επιµέτρηση του εξόδου συντάξεων, στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις, στο 

χειρισµό των εξόδων και των φόρων που σχετίζονται µε τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών, καθώς και 

∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» (εφαρµόζεται στις ετήσιες 

Το Σ∆ΛΠ δηµοσίευσε αυτή την τροποποίηση προκειµένου να συµπεριλάβει επιπλέον πληροφόρηση η οποία θα 

βοηθήσει τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων µίας οικονοµικής οντότητας να αξιολογήσουν την 

επίδραση ή την πιθανή επίδραση που θα έχουν οι συµφωνίες για διακανονισµό χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος για συµψηφισµό που 
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σχετίζεται µε αναγνωρισµένα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στ

θέση της οικονοµικής οντότητας. 

• ∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση» (εφαρµόζεται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014)

Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες εφαρµογής του ∆ΛΠ 32 παρέχει διευκρινήσεις σχετικά µε κάποιες απαιτήσεις 

για τον συµψηφισµό χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην κατάσταση 

οικονοµικής θέσης. 

• Οµάδα προτύπων σχετικά µε ενοποίηση και από κοινού συµφωνίες (εφαρµόζον
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014)

Το Σ∆ΛΠ δηµοσίευσε πέντε νέα πρότυπα σχετικά µε ενοποίηση και τις από κοινού συµφωνίες: ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 

11, ∆ΠΧΑ 12, ∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση), ∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση). Αυτά τα πρό

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1

τους µόνο εάν ταυτόχρονα εφαρµοστούν και τα πέ

εκτίµησης της επίδρασης των νέων προτύπων στις ενοποιηµένες οικονοµικές του καταστάσεις. Οι κυριότεροι 

όροι των προτύπων είναι οι εξής:  

• ∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις» 

Το ∆ΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδ

παρέχονται στο ∆ΛΠ 27 και στο SIC

παράγοντα προκειµένου να αποφασιστεί εάν µια οικονοµική οντότητα θα πρέπει να ενοποιείται. Το πρότυπο 

παρέχει εκτεταµένες διευκρινίσεις που υπαγορεύουν τους διαφορετικούς τρόπους κατά τους οποίους µία 

οικονοµική οντότητα (επενδυτής) µπορεί να ελέγχει µία άλλη οικονοµική οντότητα (επένδυση). Ο 

αναθεωρηµένος ορισµός του ελέγχου εστιάζει στην ανάγκη να υπάρχει

δυνατότητα να κατευθύνονται οι δραστηριότητες που επηρεάζουν σηµαντικά τις αποδόσεις) και οι µεταβλητές 

αποδόσεις (θετικές, αρνητικές ή και τα δύο) προκειµένου να υπάρχει έλεγχος. Τα νέο πρότυπο παρέχει επίσης 

διευκρινίσεις αναφορικά µε συµµετοχικά δικαιώµατα και δικαιώµατα άσκησης βέτο (

επίσης και αναφορικά µε σχέσεις πρακτόρευσης / πρακτορευοµένου.

• ∆ΠΧΑ 11 «Από κοινού Συµφωνίες» 

Το ∆ΠΧΑ 11 παρέχει µια πιο ρεαλιστική αντιµετώπιση των από κοινού συµφωνιώ

και τις υποχρεώσεις, παρά στη νοµική τους µορφή. Οι τύποι των συµφωνιών περιορίζονται σε δύο: από 

κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η µέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον 

επιτρεπτή. Οι συµµετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρµόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση µε τη µέθοδο της 

καθαρής θέσης. Οι οικονοµικές οντότητες που συµµετέχουν σε από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες 

εφαρµόζουν παρόµοιο λογιστικό χειρισµό µε αυτόν που εφαρµόζουν επί του παρόντος οι συµ

από κοινού ελεγχόµενα περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες. Το πρότυπο 

παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά µε τους συµµετέχοντες σε από κοινού συµφωνίες, χωρίς να υπάρχει από 

κοινού έλεγχος. 

• ∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες» 

Το ∆ΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις µιας οικονοµικής οντότητας, 

συµπεριλαµβανοµένων σηµαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες των 

οικονοµικών καταστάσεων να αξιολογ

σχετίζονται µε τη συµµετοχή της οικονοµικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συµφωνίες και 

µη ενοποιούµενες οικονοµικές οντότητες (

να προβεί σε κάποιες ή όλες από τις παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωµένη να εφαρµόσει το 

∆ΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή το ∆ΠΧΑ 10 ή 11 ή τα τροποποιηµένα ∆ΛΠ 27 ή 28.

• ∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» 

Το Πρότυπο αυτό δηµοσιεύθηκε ταυτόχρονα µε το ∆ΠΧΑ 10 και σε συνδυασµό, τα δύο πρότυπα 

αντικαθιστούν το ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις»
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σχετίζεται µε αναγνωρισµένα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, στην οικονοµική 

∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση» (εφαρµόζεται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014) 

εφαρµογής του ∆ΛΠ 32 παρέχει διευκρινήσεις σχετικά µε κάποιες απαιτήσεις 

για τον συµψηφισµό χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην κατάσταση 

Οµάδα προτύπων σχετικά µε ενοποίηση και από κοινού συµφωνίες (εφαρµόζον
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014) 

Το Σ∆ΛΠ δηµοσίευσε πέντε νέα πρότυπα σχετικά µε ενοποίηση και τις από κοινού συµφωνίες: ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 

11, ∆ΠΧΑ 12, ∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση), ∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση). Αυτά τα πρότυπα εφαρµόζονται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014. Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρµογή 

τους µόνο εάν ταυτόχρονα εφαρµοστούν και τα πέντε αυτά πρότυπα. Η Εταιρεία

εκτίµησης της επίδρασης των νέων προτύπων στις ενοποιηµένες οικονοµικές του καταστάσεις. Οι κυριότεροι 

 

∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις»  

Το ∆ΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά µε τον έλεγχο και την ενοποίηση, που 

SIC 12. Το νέο πρότυπο αλλάζει τον ορισµό του ελέγχου ως καθοριστικού 

παράγοντα προκειµένου να αποφασιστεί εάν µια οικονοµική οντότητα θα πρέπει να ενοποιείται. Το πρότυπο 

αρέχει εκτεταµένες διευκρινίσεις που υπαγορεύουν τους διαφορετικούς τρόπους κατά τους οποίους µία 

οικονοµική οντότητα (επενδυτής) µπορεί να ελέγχει µία άλλη οικονοµική οντότητα (επένδυση). Ο 

αναθεωρηµένος ορισµός του ελέγχου εστιάζει στην ανάγκη να υπάρχει ταυτόχρονα το δικαίωµα (η 

δυνατότητα να κατευθύνονται οι δραστηριότητες που επηρεάζουν σηµαντικά τις αποδόσεις) και οι µεταβλητές 

αποδόσεις (θετικές, αρνητικές ή και τα δύο) προκειµένου να υπάρχει έλεγχος. Τα νέο πρότυπο παρέχει επίσης 

ρικά µε συµµετοχικά δικαιώµατα και δικαιώµατα άσκησης βέτο (

επίσης και αναφορικά µε σχέσεις πρακτόρευσης / πρακτορευοµένου. 

∆ΠΧΑ 11 «Από κοινού Συµφωνίες»  

Το ∆ΠΧΑ 11 παρέχει µια πιο ρεαλιστική αντιµετώπιση των από κοινού συµφωνιών εστιάζοντας στα δικαιώµατα 

και τις υποχρεώσεις, παρά στη νοµική τους µορφή. Οι τύποι των συµφωνιών περιορίζονται σε δύο: από 

κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η µέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον 

ες σε κοινοπραξίες εφαρµόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση µε τη µέθοδο της 

καθαρής θέσης. Οι οικονοµικές οντότητες που συµµετέχουν σε από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες 

εφαρµόζουν παρόµοιο λογιστικό χειρισµό µε αυτόν που εφαρµόζουν επί του παρόντος οι συµ

από κοινού ελεγχόµενα περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες. Το πρότυπο 

παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά µε τους συµµετέχοντες σε από κοινού συµφωνίες, χωρίς να υπάρχει από 

υµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες»  

Το ∆ΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις µιας οικονοµικής οντότητας, 

συµπεριλαµβανοµένων σηµαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες των 

οικονοµικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις οικονοµικές επιπτώσεις που 

σχετίζονται µε τη συµµετοχή της οικονοµικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συµφωνίες και 

µη ενοποιούµενες οικονοµικές οντότητες (structured entities). Μία οικονοµική οντότητα 

να προβεί σε κάποιες ή όλες από τις παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωµένη να εφαρµόσει το 

∆ΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή το ∆ΠΧΑ 10 ή 11 ή τα τροποποιηµένα ∆ΛΠ 27 ή 28. 

∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις»  

Πρότυπο αυτό δηµοσιεύθηκε ταυτόχρονα µε το ∆ΠΧΑ 10 και σε συνδυασµό, τα δύο πρότυπα 

«Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις». Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 
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οιχεία και υποχρεώσεις, στην οικονοµική 

∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση» (εφαρµόζεται στις ετήσιες 

εφαρµογής του ∆ΛΠ 32 παρέχει διευκρινήσεις σχετικά µε κάποιες απαιτήσεις 

για τον συµψηφισµό χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην κατάσταση 

Οµάδα προτύπων σχετικά µε ενοποίηση και από κοινού συµφωνίες (εφαρµόζονται στις ετήσιες 

Το Σ∆ΛΠ δηµοσίευσε πέντε νέα πρότυπα σχετικά µε ενοποίηση και τις από κοινού συµφωνίες: ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 

τυπα εφαρµόζονται στις ετήσιες 

Ιανουαρίου 2014. Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρµογή 

ντε αυτά πρότυπα. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία 

εκτίµησης της επίδρασης των νέων προτύπων στις ενοποιηµένες οικονοµικές του καταστάσεις. Οι κυριότεροι 

ηγίες αναφορικά µε τον έλεγχο και την ενοποίηση, που 

12. Το νέο πρότυπο αλλάζει τον ορισµό του ελέγχου ως καθοριστικού 

παράγοντα προκειµένου να αποφασιστεί εάν µια οικονοµική οντότητα θα πρέπει να ενοποιείται. Το πρότυπο 

αρέχει εκτεταµένες διευκρινίσεις που υπαγορεύουν τους διαφορετικούς τρόπους κατά τους οποίους µία 

οικονοµική οντότητα (επενδυτής) µπορεί να ελέγχει µία άλλη οικονοµική οντότητα (επένδυση). Ο 

ταυτόχρονα το δικαίωµα (η 

δυνατότητα να κατευθύνονται οι δραστηριότητες που επηρεάζουν σηµαντικά τις αποδόσεις) και οι µεταβλητές 

αποδόσεις (θετικές, αρνητικές ή και τα δύο) προκειµένου να υπάρχει έλεγχος. Τα νέο πρότυπο παρέχει επίσης 

ρικά µε συµµετοχικά δικαιώµατα και δικαιώµατα άσκησης βέτο (protective rights), καθώς 

ν εστιάζοντας στα δικαιώµατα 

και τις υποχρεώσεις, παρά στη νοµική τους µορφή. Οι τύποι των συµφωνιών περιορίζονται σε δύο: από 

κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η µέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον 

ες σε κοινοπραξίες εφαρµόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση µε τη µέθοδο της 

καθαρής θέσης. Οι οικονοµικές οντότητες που συµµετέχουν σε από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες 

εφαρµόζουν παρόµοιο λογιστικό χειρισµό µε αυτόν που εφαρµόζουν επί του παρόντος οι συµµετέχοντες σε 

από κοινού ελεγχόµενα περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες. Το πρότυπο 

παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά µε τους συµµετέχοντες σε από κοινού συµφωνίες, χωρίς να υπάρχει από 

Το ∆ΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις µιας οικονοµικής οντότητας, 

συµπεριλαµβανοµένων σηµαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες των 

ήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις οικονοµικές επιπτώσεις που 

σχετίζονται µε τη συµµετοχή της οικονοµικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συµφωνίες και 

). Μία οικονοµική οντότητα έχει τη δυνατότητα 

να προβεί σε κάποιες ή όλες από τις παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωµένη να εφαρµόσει το 

Πρότυπο αυτό δηµοσιεύθηκε ταυτόχρονα µε το ∆ΠΧΑ 10 και σε συνδυασµό, τα δύο πρότυπα 

. Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 
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ορίζει το λογιστικό χειρισµό και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις αναφορι

κοινοπραξίες και συγγενείς όταν µία οικονοµική οντότητα ετοιµάζει ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις. 

Παράλληλα, το Συµβούλιο µετέφερε στο ∆ΛΠ 27 όρους του ∆ΛΠ 28 

και του ∆ΛΠ 31 «Συµµετοχές σε Κοινοπραξίες»

• ∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες»

Το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες»

Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισµό αναφορικά µε 

τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρµογή της µεθόδου της 

καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων

δηµοσίευση του ∆ΠΧΑ 11. 

• ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12 (Τροποποίηση) «Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, από 
κοινού συµφωνίες και γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες: Οδηγίες 
µετάβασης» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 
Ιανουαρίου 2013) 

H τροποποίηση στις οδηγίες µετάβασης των ∆ΠΧΑ 10, 11 και 12 παρέχει διευκρινίσεις σχετικά µε τις οδηγίες 

µετάβασης στο ∆ΠΧΑ 10 και περιορίζει τις απαιτήσεις 

γνωστοποιήσεις του ∆ΠΧΑ 12 µόνο για την περίοδο που προηγείται άµεσα της πρώτης ετήσιας περιόδου κατά 

την οποία εφαρµόζεται το ∆ΠΧΑ 12. Συγκριτική πληροφόρηση για γνωστοποιήσεις σχετικά µε συµµετοχές σε 

µη ενοποιούµενες οικονοµικές οντότητες (

υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

• ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρείες Επενδύσεων» (εφαρµόζεται στις 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

Η τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 10 ορίζει µία 

Πολλά επενδυτικά κεφάλαια και παρόµοιες εταιρείες που πληρούν τον ορισµό των εταιρειών επενδύσεων 

εξαιρούνται από την ενοποίηση των περισσότερων θυγατρικών τους, οι οποίες λογιστικοποιούνται ως 

επενδύσεις σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, παρόλο που ασκείται έλεγχος. Οι τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 

12 εισάγουν τις γνωστοποιήσεις που χρειάζεται να παρέχει µια 

έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

• Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων 
για το 2011 του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ∆ΠΧΑ ως 

επακόλουθο των αποτελεσµάτων του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ που δηµοσιεύτηκε τον 

Μάιο 2012. Οι τροποποιήσεις αυτές εφαρµόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινού

την 1η Ιανουαρίου 2013 και δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

• ∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων»

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις σχετικά µε τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τη συγκριτική 

πληροφόρηση όταν µια οικονοµική οντότητα συντάσσει έναν επιπλέον ισολογισµό είτε (α) όπως απαιτείται 

από το ∆ΛΠ 8 «Λογιστικές πολιτικές, µεταβολές των λογιστικών εκτιµήσεων και λάθη» είτε (β) εθελοντικά.

• ∆ΛΠ 16 «Ενσώµατα πάγια» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως τα ανταλλακτικά κα

ενσώµατα πάγια και όχι ως αποθέµατα όταν πληρούν τον ορισµό των ενσώµατων παγίων, δηλαδή όταν 

χρησιµοποιούνται για περισσότερες από µία περίοδο.

• ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση»

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως ο φόρος εισοδήµατος που σχετίζεται µε τη διανοµή αναγνωρίζεται στα 

αποτελέσµατα και ο φόρος εισοδήµατος που σχετίζεται µε τα έξοδα συναλλαγών απευθείας στην καθαρή θέση 

αναγνωρίζεται στην καθαρή θέση, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12.

• ∆ΛΠ 34 «Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά»
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ορίζει το λογιστικό χειρισµό και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τις συµµετοχές σε θυγατρικές, 

κοινοπραξίες και συγγενείς όταν µία οικονοµική οντότητα ετοιµάζει ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις. 

Παράλληλα, το Συµβούλιο µετέφερε στο ∆ΛΠ 27 όρους του ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις»

ετοχές σε Κοινοπραξίες» που αφορούν τις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις. 

∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες»

«Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ∆ΛΠ 28 «

. Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισµό αναφορικά µε 

τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρµογή της µεθόδου της 

καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη 

∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12 (Τροποποίηση) «Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, από 
κοινού συµφωνίες και γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες: Οδηγίες 

ης» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 

τροποποίηση στις οδηγίες µετάβασης των ∆ΠΧΑ 10, 11 και 12 παρέχει διευκρινίσεις σχετικά µε τις οδηγίες 

µετάβασης στο ∆ΠΧΑ 10 και περιορίζει τις απαιτήσεις για παροχή συγκριτικής πληροφόρησης στις 

γνωστοποιήσεις του ∆ΠΧΑ 12 µόνο για την περίοδο που προηγείται άµεσα της πρώτης ετήσιας περιόδου κατά 

την οποία εφαρµόζεται το ∆ΠΧΑ 12. Συγκριτική πληροφόρηση για γνωστοποιήσεις σχετικά µε συµµετοχές σε 

ενες οικονοµικές οντότητες (structured entities) δεν απαιτείται. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν 

υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρείες Επενδύσεων» (εφαρµόζεται στις 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014)

Η τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 10 ορίζει µία Εταιρεία επενδύσεων και παρέχει µία εξαίρεση από την ενοποίηση. 

Πολλά επενδυτικά κεφάλαια και παρόµοιες εταιρείες που πληρούν τον ορισµό των εταιρειών επενδύσεων 

πό την ενοποίηση των περισσότερων θυγατρικών τους, οι οποίες λογιστικοποιούνται ως 

επενδύσεις σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, παρόλο που ασκείται έλεγχος. Οι τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 

12 εισάγουν τις γνωστοποιήσεις που χρειάζεται να παρέχει µια Εταιρεία επενδύσεων. Οι τροποποιήσεις δεν 

έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων 
για το 2011 του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων)  

περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ∆ΠΧΑ ως 

επακόλουθο των αποτελεσµάτων του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ που δηµοσιεύτηκε τον 

Μάιο 2012. Οι τροποποιήσεις αυτές εφαρµόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινού

και δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων» 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις σχετικά µε τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τη συγκριτική 

οικονοµική οντότητα συντάσσει έναν επιπλέον ισολογισµό είτε (α) όπως απαιτείται 

από το ∆ΛΠ 8 «Λογιστικές πολιτικές, µεταβολές των λογιστικών εκτιµήσεων και λάθη» είτε (β) εθελοντικά.

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως τα ανταλλακτικά και ο λοιπός εξοπλισµός συντήρησης ταξινοµούνται ως 

ενσώµατα πάγια και όχι ως αποθέµατα όταν πληρούν τον ορισµό των ενσώµατων παγίων, δηλαδή όταν 

χρησιµοποιούνται για περισσότερες από µία περίοδο. 

∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση» 

υκρινίζει πως ο φόρος εισοδήµατος που σχετίζεται µε τη διανοµή αναγνωρίζεται στα 

αποτελέσµατα και ο φόρος εισοδήµατος που σχετίζεται µε τα έξοδα συναλλαγών απευθείας στην καθαρή θέση 

αναγνωρίζεται στην καθαρή θέση, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12. 

ρηµατοοικονοµική αναφορά» 
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κά µε τις συµµετοχές σε θυγατρικές, 

κοινοπραξίες και συγγενείς όταν µία οικονοµική οντότητα ετοιµάζει ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις. 

«Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις» 

που αφορούν τις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις.  

∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» 

αντικαθιστά το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε 

. Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισµό αναφορικά µε 

τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρµογή της µεθόδου της 

σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη 

∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12 (Τροποποίηση) «Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, από 
κοινού συµφωνίες και γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες: Οδηγίες 

ης» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 

τροποποίηση στις οδηγίες µετάβασης των ∆ΠΧΑ 10, 11 και 12 παρέχει διευκρινίσεις σχετικά µε τις οδηγίες 

για παροχή συγκριτικής πληροφόρησης στις 

γνωστοποιήσεις του ∆ΠΧΑ 12 µόνο για την περίοδο που προηγείται άµεσα της πρώτης ετήσιας περιόδου κατά 

την οποία εφαρµόζεται το ∆ΠΧΑ 12. Συγκριτική πληροφόρηση για γνωστοποιήσεις σχετικά µε συµµετοχές σε 

) δεν απαιτείται. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν 

∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρείες Επενδύσεων» (εφαρµόζεται στις 
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014) 

επενδύσεων και παρέχει µία εξαίρεση από την ενοποίηση. 

Πολλά επενδυτικά κεφάλαια και παρόµοιες εταιρείες που πληρούν τον ορισµό των εταιρειών επενδύσεων 

πό την ενοποίηση των περισσότερων θυγατρικών τους, οι οποίες λογιστικοποιούνται ως 

επενδύσεις σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, παρόλο που ασκείται έλεγχος. Οι τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 

ενδύσεων. Οι τροποποιήσεις δεν 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων 

περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ∆ΠΧΑ ως 

επακόλουθο των αποτελεσµάτων του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ που δηµοσιεύτηκε τον 

Μάιο 2012. Οι τροποποιήσεις αυτές εφαρµόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 

και δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις σχετικά µε τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τη συγκριτική 

οικονοµική οντότητα συντάσσει έναν επιπλέον ισολογισµό είτε (α) όπως απαιτείται 

από το ∆ΛΠ 8 «Λογιστικές πολιτικές, µεταβολές των λογιστικών εκτιµήσεων και λάθη» είτε (β) εθελοντικά. 

ι ο λοιπός εξοπλισµός συντήρησης ταξινοµούνται ως 

ενσώµατα πάγια και όχι ως αποθέµατα όταν πληρούν τον ορισµό των ενσώµατων παγίων, δηλαδή όταν 

υκρινίζει πως ο φόρος εισοδήµατος που σχετίζεται µε τη διανοµή αναγνωρίζεται στα 

αποτελέσµατα και ο φόρος εισοδήµατος που σχετίζεται µε τα έξοδα συναλλαγών απευθείας στην καθαρή θέση 
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Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις των 

τοµέων στην ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά, σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τοµείς».

4. Έσοδα από εκµίσθωση ακινήτων 

Η Εταιρεία έχει στην ιδιοκτησία της ακίνητα εντός της Ελληνικής επικράτειας τα οποία εκµισθώνει µε µακροχρόνιες 

λειτουργικές µισθώσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου περί εµπορικών µισθώσεων (Π.∆.34/1995), στην 

ΟΤΕ Α.Ε., σε λοιπές εταιρείες του Οµίλου 

εξής: 

  

Μισθώµατα από ΟΤΕ 

Μισθώµατα από λοιπές εταιρείες του Οµίλου ΟΤΕ

Μισθώµατα από τρίτους 

  

Η αναπροσαρµογή των µισθωµάτων γίνεται κατ’ έτος, µε βάση την ετήσια µεταβολή του δείκτη τιµών 

καταναλωτή, όπως καθορίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία.

Η περίοδος µίσθωσης είναι διάρκειας 12

Τα ελάχιστα σωρευτικά µελλοντικά µισθώµατα εισπρακτέα, βάσει µη ακυρούµενων συµβάσεων λειτουργικής 

µίσθωσης έχουν ως ακολούθως: 

  

Μέχρι 1 έτος  

Μεταξύ 1 και 5 ετών 

Πάνω από 5 έτη 

Το βασικό µισθωτήριο του ΟΤΕ λήγει στο τέλος του 

5. Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

Οι δαπάνες προσωπικού αναλύονται ως ακολούθως 

 

  

Αµοιβές έµµισθου προσωπικού 

Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις

Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού

Παρεπόµενες παροχές προσωπικού 

  

6. Φόροι Τέλη 

Οι λειτουργικοί φόροι και τέλη που επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα 

 

  

Φόρος Ακίνητης Περιουσίας 

Χαρτόσηµο & OΓA Εισοδηµάτων από Μισθώµατα
ΕΕΤΗ∆Ε 
Τέλος Ακίνητης Περιουσίας  

Λοιποί Φόροι Τέλη 
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Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις των 

τοµέων στην ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά, σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τοµείς».

Έσοδα από εκµίσθωση ακινήτων  

Εταιρεία έχει στην ιδιοκτησία της ακίνητα εντός της Ελληνικής επικράτειας τα οποία εκµισθώνει µε µακροχρόνιες 

λειτουργικές µισθώσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου περί εµπορικών µισθώσεων (Π.∆.34/1995), στην 

, σε λοιπές εταιρείες του Οµίλου ΟΤΕ και σε τρίτους. Τα έσοδα από τις µισθώσεις αυτές αναλύονται ως 

01.01-31.12.2012 01.01

54.166.706  

Μισθώµατα από λοιπές εταιρείες του Οµίλου ΟΤΕ 10.688.306  

2.651.245  

67.506.257  

Η αναπροσαρµογή των µισθωµάτων γίνεται κατ’ έτος, µε βάση την ετήσια µεταβολή του δείκτη τιµών 

καταναλωτή, όπως καθορίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. 

12 ετών. 

Τα ελάχιστα σωρευτικά µελλοντικά µισθώµατα εισπρακτέα, βάσει µη ακυρούµενων συµβάσεων λειτουργικής 

2012 

51.926.783 

10.166.053 

4.101.814 

Το βασικό µισθωτήριο του ΟΤΕ λήγει στο τέλος του Σεπτεµβρίου 2013 και θα ανανεωθεί.

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού  

Οι δαπάνες προσωπικού αναλύονται ως ακολούθως  

01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011

2.707.378 

Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις 755.707 

Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού (28.722) 

169.584 

3.603.947 

Οι λειτουργικοί φόροι και τέλη που επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011

7.202.519  

αρτόσηµο & OΓA Εισοδηµάτων από Μισθώµατα 1.189.115  
4.871.589  

239.972  

1.940.799 

15.443.995 
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Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις για τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις των 

τοµέων στην ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά, σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τοµείς». 

Εταιρεία έχει στην ιδιοκτησία της ακίνητα εντός της Ελληνικής επικράτειας τα οποία εκµισθώνει µε µακροχρόνιες 

λειτουργικές µισθώσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου περί εµπορικών µισθώσεων (Π.∆.34/1995), στην 

ΟΤΕ και σε τρίτους. Τα έσοδα από τις µισθώσεις αυτές αναλύονται ως 

01.01-31.12.2011 

61.229.634  

11.218.584  

3.029.734  

75.477.952  

Η αναπροσαρµογή των µισθωµάτων γίνεται κατ’ έτος, µε βάση την ετήσια µεταβολή του δείκτη τιµών 

Τα ελάχιστα σωρευτικά µελλοντικά µισθώµατα εισπρακτέα, βάσει µη ακυρούµενων συµβάσεων λειτουργικής 

2013 και θα ανανεωθεί. 

31.12.2011 

2.623.427 

764.976 

327.809 

192.590 

3.908.802 

της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

31.12.2011 

7.053.108  

1.344.647  
6.068.852  

268.279  

1.189.684  

15.924.569  
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7. Αµοιβές και Έξοδα Τρίτων 

Οι αµοιβές και τα έξοδα τρίτων αναλύονται ως ακολούθως:

 

  

Αµοιβές και Έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών

Αµοιβές Συνεδριάσεων Μελών ∆Σ 

Αµοιβές Αποσπασµένων Υπαλλήλων ΟΤΕ

Λοιπές Αµοιβές Τρίτων 

8. Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα - Καθαρά

Τα καθαρά Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα αναλύονται 

 

  

Πιστωτικοί τόκοι 

Έσοδα από έντοκες προκαταβολές 

Μείον Τραπεζικά Έξοδα 

  

9. Φόρος Εισοδήµατος 

Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 19 του 

εισοδήµατος επί των κερδών των νοµικών προσώπων ως εξής: 23% για τη χρήση 2011, 2

Με την εφαρµογή του νέου φορολογικού Νόµου 

26% από το 2013 και εφεξής. 

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 

µετά από φορολογικό έλεγχο.  

Σύµφωνα µε το φορολογικό Νόµο 3943/2011, επιβάλλεται 25% παρακράτηση φόρου στα κέρδη που διανέµουν 

ηµεδαπές εταιρείες, η οποία επιβαρύνει τον 

µετά την 1η Ιανουαρίου 2012. Ο φόρος αυτός παρακρατείται από την

εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων. ∆εν επιβάλλεται παρακρατούµενος φόρος όταν τα 

µερίσµατα καταβάλλονται σε Εταιρεία

(Οδηγία Μητρικών-Θυγατρικών επιχειρήσεων). Σε περιπτώσεις οµίλου εταιρειών όπου η µητρική 

της ΕΕ κατέχει ηµεδαπή Εταιρεία, η οποία µε τη σειρά της κατέχει ηµεδαπή θυγατρική, ο φόρος που 

παρακρατήθηκε κατά τη διανοµή από την ηµεδαπή θυγατρική στην ηµεδαπή µητρική της, επισ

ηµεδαπή µητρική όταν διανέµει µέρισµα στην µητρική µέλος της ΕΕ.

Σύµφωνα µε το φορολογικό Νόµο 4110/2013, επιβάλλεται 10% παρακράτηση φόρου στα κέρδη που διανέµουν 

ηµεδαπές εταιρείες, η οποία επιβαρύνει το δικαιούχο και εφαρµόζεται σε διανεµό

την ΓΣ ή άλλο αρµόδιο όργανο µετά την 1

9.1. Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις

Η Ελληνική φορολογική νοµοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερµηνείες από τις φορολογικές αρχές και 

τα διοικητικά δικαστήρια. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήµατος κατατίθενται σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι 
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Οι αµοιβές και τα έξοδα τρίτων αναλύονται ως ακολούθως: 

01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011

Αµοιβές και Έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών 192.213 

37.618 

Αµοιβές Αποσπασµένων Υπαλλήλων ΟΤΕ 333.477 

716.835 

  1.280.143 

Καθαρά 

Τα καθαρά Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα αναλύονται παρακάτω: 

01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011

1.299.610  

  

(22.189) 

1.277.421  

Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 19 του N. 3697/2008 προβλέπονταν σταδιακή µείωση του συντελεστή φόρου 

εισοδήµατος επί των κερδών των νοµικών προσώπων ως εξής: 23% για τη χρήση 2011, 2

Με την εφαρµογή του νέου φορολογικού Νόµου 4110/2013 ο συντελεστής φόρου εισοδήµατος διαµο

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 

ρου την επόµενη χρήση, τυχόν υπερβάλλον ποσό προκαταβολής επιστρέφεται στην 

Σύµφωνα µε το φορολογικό Νόµο 3943/2011, επιβάλλεται 25% παρακράτηση φόρου στα κέρδη που διανέµουν 

ηµεδαπές εταιρείες, η οποία επιβαρύνει τον δικαιούχο και εφαρµόζεται σε διανεµόµενα 

Ιανουαρίου 2012. Ο φόρος αυτός παρακρατείται από την Εταιρεία που διανέµει τα κέρδη και 

εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων. ∆εν επιβάλλεται παρακρατούµενος φόρος όταν τα 

Εταιρεία άλλου κράτους µέλους της ΕΕ µε τις προϋποθέσεις του Ν. 2578/1998 

χειρήσεων). Σε περιπτώσεις οµίλου εταιρειών όπου η µητρική 

, η οποία µε τη σειρά της κατέχει ηµεδαπή θυγατρική, ο φόρος που 

παρακρατήθηκε κατά τη διανοµή από την ηµεδαπή θυγατρική στην ηµεδαπή µητρική της, επισ

ηµεδαπή µητρική όταν διανέµει µέρισµα στην µητρική µέλος της ΕΕ. 

Σύµφωνα µε το φορολογικό Νόµο 4110/2013, επιβάλλεται 10% παρακράτηση φόρου στα κέρδη που διανέµουν 

ηµεδαπές εταιρείες, η οποία επιβαρύνει το δικαιούχο και εφαρµόζεται σε διανεµόµενα κέρδη που εγκρίνονται από 

την ΓΣ ή άλλο αρµόδιο όργανο µετά την 1η Ιανουαρίου 2014 (άρθρο 6, παρ. 2). 

Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις  

Η Ελληνική φορολογική νοµοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερµηνείες από τις φορολογικές αρχές και 

οικητικά δικαστήρια. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήµατος κατατίθενται σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι 
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31.12.2011 

301.886 

89.941 

422.018 

766.445 

1.580.290 

31.12.2011 

139.888  

11.583  

(13.061) 

138.409  

N. 3697/2008 προβλέπονταν σταδιακή µείωση του συντελεστή φόρου 

εισοδήµατος επί των κερδών των νοµικών προσώπων ως εξής: 23% για τη χρήση 2011, 20% για τη χρήση 2012. 

ο συντελεστής φόρου εισοδήµατος διαµορφώνεται σε 

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 

ρου την επόµενη χρήση, τυχόν υπερβάλλον ποσό προκαταβολής επιστρέφεται στην Εταιρεία 

Σύµφωνα µε το φορολογικό Νόµο 3943/2011, επιβάλλεται 25% παρακράτηση φόρου στα κέρδη που διανέµουν 

δικαιούχο και εφαρµόζεται σε διανεµόµενα κέρδη που εγκρίνονται 

που διανέµει τα κέρδη και 

εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων. ∆εν επιβάλλεται παρακρατούµενος φόρος όταν τα 

άλλου κράτους µέλους της ΕΕ µε τις προϋποθέσεις του Ν. 2578/1998 

χειρήσεων). Σε περιπτώσεις οµίλου εταιρειών όπου η µητρική Εταιρεία µέλος 

, η οποία µε τη σειρά της κατέχει ηµεδαπή θυγατρική, ο φόρος που 

παρακρατήθηκε κατά τη διανοµή από την ηµεδαπή θυγατρική στην ηµεδαπή µητρική της, επιστρέφεται στην 

Σύµφωνα µε το φορολογικό Νόµο 4110/2013, επιβάλλεται 10% παρακράτηση φόρου στα κέρδη που διανέµουν 

µενα κέρδη που εγκρίνονται από 

Η Ελληνική φορολογική νοµοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερµηνείες από τις φορολογικές αρχές και 

οικητικά δικαστήρια. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήµατος κατατίθενται σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι 
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ζηµίες που δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς παραµένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές 

εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολο

εκκαθαριστούν και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζηµίες, στο βαθµό που αναγνωρίζονται 

από τις φορολογικές αρχές, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον συµψηφισµό κερδών των πέντε επόµενων 

χρήσεων που ακολουθούν τη χρήση στην οποία πραγµατοποιήθηκαν. 

Για την χρήση 2011 και µετά, οι Ελληνικές Ανώνυµες Εταιρίες και 

ετήσιες οικονοµικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά,

Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994, το οποίο εκδίδεται µετά από 

φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόµιµο Ελεγκτή ή

οικονοµικές καταστάσεις. Κατόπιν ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο Νόµιµος Ελεγκτής ή ελεγκτικό 

γραφείο εκδίδει στην Εταιρεία «Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης» και στη συνέχεια ο Νόµιµος Ελεγκτής ή 

ελεγκτικό γραφείο την υποβάλει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονοµικών το αργότερο µέχρι την 10η µέρα του 

7ου µήνα µετά το τέλος της διαχειριστικής χρήσης. Το Υπουργείο Οικονοµικών θα επιλέξει δείγµα εταιρειών 

τουλάχιστον της τάξης του 9% για έλεγχο από τις αρµόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες 

αυτός θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστηµα όχι αργότερο των δεκαοκτώ µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής 

της «Έκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης» στο Υπουργείο Οικονοµικών.

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις

φορολογικές της υποχρεώσεις για τις ανέλεγκτες αυτές χρήσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές. Επιπρόσθετα δεν 

έχει εκδοθεί φύλλο ελέγχου για τον Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας ετών 2003

προαναφερόµενες φορολογικές χρήσεις η Εταιρεία είχε σχηµατισθεί πρόβλεψη της τάξεως των Ευρώ 

Η «Έκθεση  Φορολογικής Συµµόρφωσης» για την οικονοµική χρήση 2011 έχει εκδοθεί χωρίς ουσιαστικές 

προσαρµογές όσον αφορά το έξοδο φόρου και την αντίστοιχη πρόβλεψ

στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του 2011.

Για τη χρήση 2012 ο φορολογικός έλεγχος ήδη διενεργείται από την PricewaterhouseCoopers

ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η διοίκηση της Εταιρείας δεν αναµένει να προκύψουν σηµαντικές 

φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις οικονοµικές 

καταστάσεις.   

Ο φόρος εισοδήµατος που επιβάρυνε τα αποτελέσµατα, αναλύεται ως εξής:

 

  

Τρέχων φόρος εισοδήµατος 

Αναβαλλόµενος φόρος  

  

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 

2011: 20%) επί των αποτελεσµάτων προ φόρων, έχει ως 
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∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

ζηµίες 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 ζηµίες, στο βαθµό που αναγνωρίζονται 

από τις φορολογικές αρχές, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον συµψηφισµό κερδών των πέντε επόµενων 

λουθούν τη χρήση στην οποία πραγµατοποιήθηκαν.  

Ελληνικές Ανώνυµες Εταιρίες και οι Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης που οι 

ετήσιες οικονοµικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά, υποχρεούνται να λαµβάνουν «Ετήσιο 

ιητικό» που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994, το οποίο εκδίδεται µετά από 

φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόµιµο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο

οικονοµικές καταστάσεις. Κατόπιν ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο Νόµιµος Ελεγκτής ή ελεγκτικό 

«Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης» και στη συνέχεια ο Νόµιµος Ελεγκτής ή 

ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονοµικών το αργότερο µέχρι την 10η µέρα του 

7ου µήνα µετά το τέλος της διαχειριστικής χρήσης. Το Υπουργείο Οικονοµικών θα επιλέξει δείγµα εταιρειών 

τουλάχιστον της τάξης του 9% για έλεγχο από τις αρµόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου.

αυτός θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστηµα όχι αργότερο των δεκαοκτώ µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής 

της «Έκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης» στο Υπουργείο Οικονοµικών. 

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2008 έως και 2010, και κατά συνέπεια οι 

φορολογικές της υποχρεώσεις για τις ανέλεγκτες αυτές χρήσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές. Επιπρόσθετα δεν 

έχει εκδοθεί φύλλο ελέγχου για τον Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας ετών 2003

ρόµενες φορολογικές χρήσεις η Εταιρεία είχε σχηµατισθεί πρόβλεψη της τάξεως των Ευρώ 

Η «Έκθεση  Φορολογικής Συµµόρφωσης» για την οικονοµική χρήση 2011 έχει εκδοθεί χωρίς ουσιαστικές 

προσαρµογές όσον αφορά το έξοδο φόρου και την αντίστοιχη πρόβλεψη φόρου, όπως αυτά αντικατοπτρίζονται 

στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του 2011. 

ο φορολογικός έλεγχος ήδη διενεργείται από την PricewaterhouseCoopers

ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η διοίκηση της Εταιρείας δεν αναµένει να προκύψουν σηµαντικές 

φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις οικονοµικές 

υνε τα αποτελέσµατα, αναλύεται ως εξής: 

01.01-31.12.2012 01.01

10.881.144  

(45.255.220) 

(34.374.077) 

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 

%) επί των αποτελεσµάτων προ φόρων, έχει ως ακολούθως: 
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ζηµίες που δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς παραµένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές 

γούµενου, στιγµή κατά την οποία θα 

εκκαθαριστούν και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζηµίες, στο βαθµό που αναγνωρίζονται 

από τις φορολογικές αρχές, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον συµψηφισµό κερδών των πέντε επόµενων 

Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης που οι 

υποχρεούνται να λαµβάνουν «Ετήσιο 

ιητικό» που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994, το οποίο εκδίδεται µετά από 

ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες 

οικονοµικές καταστάσεις. Κατόπιν ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο Νόµιµος Ελεγκτής ή ελεγκτικό 

«Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης» και στη συνέχεια ο Νόµιµος Ελεγκτής ή 

ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονοµικών το αργότερο µέχρι την 10η µέρα του 

7ου µήνα µετά το τέλος της διαχειριστικής χρήσης. Το Υπουργείο Οικονοµικών θα επιλέξει δείγµα εταιρειών 

του Υπουργείου. Ο έλεγχος 

αυτός θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστηµα όχι αργότερο των δεκαοκτώ µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής 

χρήσεις 2008 έως και 2010, και κατά συνέπεια οι 

φορολογικές της υποχρεώσεις για τις ανέλεγκτες αυτές χρήσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές. Επιπρόσθετα δεν 

έχει εκδοθεί φύλλο ελέγχου για τον Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας ετών 2003-2007. Για τις 

ρόµενες φορολογικές χρήσεις η Εταιρεία είχε σχηµατισθεί πρόβλεψη της τάξεως των Ευρώ 0,2 εκατ. 

Η «Έκθεση  Φορολογικής Συµµόρφωσης» για την οικονοµική χρήση 2011 έχει εκδοθεί χωρίς ουσιαστικές 

η φόρου, όπως αυτά αντικατοπτρίζονται 

ο φορολογικός έλεγχος ήδη διενεργείται από την PricewaterhouseCoopers Α.Ε. Κατά την 

ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η διοίκηση της Εταιρείας δεν αναµένει να προκύψουν σηµαντικές 

φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις οικονοµικές 

01.01-31.12.2011 

11.548.959  

(39.591.703) 

(28.042.745) 

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 (2012: 20%, 
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Ζηµίες προ φόρων 
Φόρος υπολογισµένος µε βάση ισχύοντες τοπικούς 
φορολογικούς συντελεστές για τα αποτελέσµατα της 
Εταιρείας 20% (2011:20%) 

Έξοδα που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς

Μείωση στο υπόλοιπο έναρξης της αναβαλλόµενης 
φορολογίας ως αποτέλεσµα της µείωσης των 
φορολογικών συντελεστών 

Συµπληρωµατικός φόρος 
Πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
Αναβαλλόµενος φόρος αναπροσαρµογής ακινήτων

  

10. Ενσώµατα πάγια (Ιδιοχρησιµοποιούµενα)

 

Αναπόσβεστη Αξία 1.01.2011 
Προσθήκες στο κόστος  

Αποσβέσεις χρήσεως 
Μεταφορές παγίων σε Επενδύσεις σε 
ακίνητα 
Εύλογη αξία ακινήτων 

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2011 

  

Αναπόσβεστη Αξία 01.01.2012 
Προσθήκες στο κόστος  

Αποσβέσεις χρήσεως 
∆ιαγραφές Παγίων 

Εύλογη αξία ακινήτων 

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2012 

  

 

Κόστος 31.12.2011 
Συσσωρευµένες Αποσβέσεις 
31.12.2011 

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2011 

  

Κόστος 31.12.2012 
Συσσωρευµένες Αποσβέσεις 
31.12.2012 
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2012 

Τα οικόπεδα και κτίρια της Εταιρείας αποτιµήθηκαν από ανεξάρτητους εκτιµητές την 31 ∆εκεµβρίου 201

αποτίµηση έγινε βάσει πρόσφατων συναλλαγών κάτω από σύνηθες εµπορικούς όρους και συνθήκες της αγοράς. 

Το έλλειµµα αναπροσαρµογής της αξίας των παραπάνω παγίων, µετά των σχετικών αναβαλλόµενων φόρων, 

χρεώθηκε στα λοιπά αποθεµατικά των ιδίων κεφαλαίων.

Σε περίπτωση που τα οικόπεδα και τα κτίρια λογιστικοποιούνταν σε ιστορικό κόστος, τα αντίστοιχα ποσά τους θα 

ήταν ως ακολούθως: 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

01.01-31.12.2012 01.01

(135.356.045) 
Φόρος υπολογισµένος µε βάση ισχύοντες τοπικούς 
φορολογικούς συντελεστές για τα αποτελέσµατα της (27.071.209) 

δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς 2.774.668  

Μείωση στο υπόλοιπο έναρξης της αναβαλλόµενης 
ως αποτέλεσµα της µείωσης των -  

2.126.596  
ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις - 

Αναβαλλόµενος φόρος αναπροσαρµογής ακινήτων (12.204.132) 

(34.374.077 ) 

Ενσώµατα πάγια (Ιδιοχρησιµοποιούµενα) 

Οικόπεδα Κτίρια 
Μεταφ. 

µέσα Λοιπ.εξοπλισµ.

11.763.000  3.215.000  15.785  
- 21.655  - 

-  (152.652) (2.799) 

(9.116.013) (1.823.876) - 

(1.159.549) 1.024.523  - 

1.487.438  2.284.650  12.986  

      

1.487.438  2.284.650  12.986  
- - - 

-  (152.652) (2.800) 
-  - (8.083) 

(406.209) (202.802) - 

1.081.229  1.929.196  2.103  

    

Οικόπεδα Κτίρια 
Μεταφ. 

µέσα Λοιπ.εξοπλισµ.

1.487.438  2.284.650  25.450  

-  -  (12.464) 

1.487.438  2.284.650  12.986  

      

1.081.229  1.929.196  17.367  

- -  (15.264) 

1.081.229  1.929.196  2.103  

ς αποτιµήθηκαν από ανεξάρτητους εκτιµητές την 31 ∆εκεµβρίου 201

αποτίµηση έγινε βάσει πρόσφατων συναλλαγών κάτω από σύνηθες εµπορικούς όρους και συνθήκες της αγοράς. 

αναπροσαρµογής της αξίας των παραπάνω παγίων, µετά των σχετικών αναβαλλόµενων φόρων, 

θηκε στα λοιπά αποθεµατικά των ιδίων κεφαλαίων. 

ε περίπτωση που τα οικόπεδα και τα κτίρια λογιστικοποιούνταν σε ιστορικό κόστος, τα αντίστοιχα ποσά τους θα 
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01.01-31.12.2011 

(161.614.170) 

(32.322.834) 

3.458.531  

(1.614.008) 

2.365.566  
70.000  

- 

(28.042.745) 

Έπιπλα & 
Λοιπ.εξοπλισµ. 

Σύνολο 

325.507  15.319.292  
509.479  531.134  

(189.542) (344.993 ) 

- (10.939.889) 

- (135.026) 

645.445  4.430.517  

    

645.445  4.430.517  
148.862  148.862  

(215.994) (371.446) 
(10.843) (18.927) 

-  (609.011) 

567.470  3.579.996  

    

Έπιπλα & 
Λοιπ.εξοπλισµ. 

Σύνολο 

1.781.974  5.579.512  

(1.136.531) (1.148.995) 

645.443  4.430.517  

    

1.919.993  4.947.784  

(1.352.524) (1.367.787) 

567.470  3.579.996  

ς αποτιµήθηκαν από ανεξάρτητους εκτιµητές την 31 ∆εκεµβρίου 2012. Η 

αποτίµηση έγινε βάσει πρόσφατων συναλλαγών κάτω από σύνηθες εµπορικούς όρους και συνθήκες της αγοράς. 

αναπροσαρµογής της αξίας των παραπάνω παγίων, µετά των σχετικών αναβαλλόµενων φόρων, 

ε περίπτωση που τα οικόπεδα και τα κτίρια λογιστικοποιούνταν σε ιστορικό κόστος, τα αντίστοιχα ποσά τους θα 
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01.01-31.12.2012

 
Κόστος 

Συσσωρευµένες 
Αποσβέσεις

Οικόπεδα 60.640  

Κτίρια 1.014.580  (523.561)

  1.075.220  (523.561)

11. Επενδύσεις σε ακίνητα 

  

Αναπόσβεστη αξία 01.01.2010 
Προσθήκες σε κόστος κατασκευής 

Ανακατατάξεις/Μεταφορές παγίων 

Κέρδη/(Ζηµιές) από αναπροσαρµογή σε 
αξία 

Αξία 31.12.2011 

  
Αναπόσβεστη αξία 01.01.2011 

Προσθήκες σε κόστος κατασκευής 
Πωλήσεις ακινήτων 

Κέρδη/(Ζηµιές) από αναπροσαρµογή σε εύλογη 
αξία 

Αξία 31.12.2012 

Όλα τα ανωτέρω πάγια είναι µισθωµένα µε 

εµπορικών µισθώσεων (Π.∆. 34/1995). Η διάρκεια των µισθώσεων είναι δωδεκαετής ή εξαετής και η ανανέωση 

των µισθωµάτων γίνεται κατ’ έτος, µε βάση την ετήσια µεταβολή του δείκτη τιµών καταναλωτ

από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία.  

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2012 δεν υπήρχαν συµβατικές υποχρεώσεις για µελλοντικές επισκευές και συντηρήσεις 

επενδύσεων σε ακίνητα που να έχουν αναληφθεί από την 

Οικονοµικές Καταστάσεις. 

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2012 οι κεφαλαιουχικές δαπάνες που έχουν αναληφθεί αλλά δεν έχουν εκτελεστεί 

αναφέρονται στη σηµείωση 26.3. 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα της Εταιρείας εκτιµήθηκαν στην εύλογη αξία από ανεξάρτητους, 

εκτιµητές µε ηµεροµηνίες αναφοράς τις 31 ∆εκεµβρίου 201

«Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις» αναφέρεται ο τρόπος 

∆ιοίκησης για την εκτίµηση της εύλογης αξίας. Οποιαδήποτε µεταβολή στης κύριες παραδοχές αντανακλάται στον 

υπολογισµό της αξίας του χαρτοφυλακίου. Επιπρόσθετα τονίζεται ότι η οικονοµική κρίση έχει επηρεάσει σηµαντικά 

την λογιστική αποτύπωση των περιουσιακών στοιχείων µε βάση τα ∆.Π.Χ.Α

χαρτοφυλακίου είχε ως αποτέλεσµα την εµφάνιση ζηµιών από αναπροσαρµογή σε εύλογη αξίας ποσού ίσου µε 

€183.789.306 (2011: €214.209.149). 

12. Συµµετοχές  

Η διαδικασία εκκαθάρισης της OTE PROPERTIES ολοκληρώθηκε την 10

µερίδα έκλεισε την 8η Φεβρουαρίου 2013.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

31.12.2012 01.01-31.12.2011

Συσσωρευµένες 
Αποσβέσεις 

Αναπόσβεστο 
Υπόλοιπο 

Κόστος 
Συσσωρευµένες 

Αποσβέσεις

  60.640  60.640  

(523.561) 491.019  1.014.580  (476.728)

(523.561) 551.658  1.075.220  (476.728)

Οικόπεδα Κτίρια

767.358.245  663.620.132  
1.719.206  9.749.712  

9.116.013  1.823.876  

Κέρδη/(Ζηµιές) από αναπροσαρµογή σε εύλογη 
(185.285.754) (28.923.396)

592.907.710  646.270.324  

  
592.907.710  646.270.324  

55.655  3.446.405  
(469.306) (295.200)

Κέρδη/(Ζηµιές) από αναπροσαρµογή σε εύλογη 
(71.757.368) (112.031.938)

520.736.691  537.389.591  

Όλα τα ανωτέρω πάγια είναι µισθωµένα µε επαγγελµατικές µισθώσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου περί 

εµπορικών µισθώσεων (Π.∆. 34/1995). Η διάρκεια των µισθώσεων είναι δωδεκαετής ή εξαετής και η ανανέωση 

των µισθωµάτων γίνεται κατ’ έτος, µε βάση την ετήσια µεταβολή του δείκτη τιµών καταναλωτ

 

δεν υπήρχαν συµβατικές υποχρεώσεις για µελλοντικές επισκευές και συντηρήσεις 

επενδύσεων σε ακίνητα που να έχουν αναληφθεί από την Εταιρεία και να µην έχουν αναγνωριστεί στ

οι κεφαλαιουχικές δαπάνες που έχουν αναληφθεί αλλά δεν έχουν εκτελεστεί 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα της Εταιρείας εκτιµήθηκαν στην εύλογη αξία από ανεξάρτητους, 

εκτιµητές µε ηµεροµηνίες αναφοράς τις 31 ∆εκεµβρίου 2012 και 31 ∆εκεµβρίου 201

«Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις» αναφέρεται ο τρόπος εκτίµησης καθώς και 

εύλογης αξίας. Οποιαδήποτε µεταβολή στης κύριες παραδοχές αντανακλάται στον 

υπολογισµό της αξίας του χαρτοφυλακίου. Επιπρόσθετα τονίζεται ότι η οικονοµική κρίση έχει επηρεάσει σηµαντικά 

την λογιστική αποτύπωση των περιουσιακών στοιχείων µε βάση τα ∆.Π.Χ.Α. Η µείωση της αξίας του 

χαρτοφυλακίου είχε ως αποτέλεσµα την εµφάνιση ζηµιών από αναπροσαρµογή σε εύλογη αξίας ποσού ίσου µε 

Η διαδικασία εκκαθάρισης της OTE PROPERTIES ολοκληρώθηκε την 10η Ιανουαρίου 2013, 

Φεβρουαρίου 2013. 
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31.12.2011 

Συσσωρευµένες 
Αποσβέσεις 

Αναπόσβεστο 
Υπόλοιπο 

  60.640  

(476.728) 537.852  

(476.728) 598.492  

Κτίρια Σύνολο 

663.620.132  1.430.978.377  
9.749.712  11.468.918  

1.823.876  10.939.889  

(28.923.396) (214.209.149) 

646.270.324  1.239.178.035  

    
646.270.324  1.239.178.035  

3.446.405  3.502.060  
(295.200) (764.506) 

(112.031.938) (183.789.306) 

537.389.591  1.058.126.283  

επαγγελµατικές µισθώσεις σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου περί 

εµπορικών µισθώσεων (Π.∆. 34/1995). Η διάρκεια των µισθώσεων είναι δωδεκαετής ή εξαετής και η ανανέωση 

των µισθωµάτων γίνεται κατ’ έτος, µε βάση την ετήσια µεταβολή του δείκτη τιµών καταναλωτή, όπως καθορίζεται 

δεν υπήρχαν συµβατικές υποχρεώσεις για µελλοντικές επισκευές και συντηρήσεις 

και να µην έχουν αναγνωριστεί στις 

οι κεφαλαιουχικές δαπάνες που έχουν αναληφθεί αλλά δεν έχουν εκτελεστεί 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα της Εταιρείας εκτιµήθηκαν στην εύλογη αξία από ανεξάρτητους, αναγνωρισµένους 

και 31 ∆εκεµβρίου 2011. Στην σηµείωση 2.3 

καθώς και οι κύριες παραδοχές της 

εύλογης αξίας. Οποιαδήποτε µεταβολή στης κύριες παραδοχές αντανακλάται στον 

υπολογισµό της αξίας του χαρτοφυλακίου. Επιπρόσθετα τονίζεται ότι η οικονοµική κρίση έχει επηρεάσει σηµαντικά 

. Η µείωση της αξίας του 

χαρτοφυλακίου είχε ως αποτέλεσµα την εµφάνιση ζηµιών από αναπροσαρµογή σε εύλογη αξίας ποσού ίσου µε 

Ιανουαρίου 2013, ενώ η φορολογική της 
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13. Αποθέµατα  

Στα αποθέµατα καταχωρήθηκαν οι επενδύσεις σε ακίνητα τα οποία βρίσκονται υπό κατασκευή µε σκοπό τη 

µελλοντική αξιοποίησή τους. Τα απολογιστικά υπόλοιπα των αποθεµάτων 

αναλύονται ως εξής:  

 

  

Κτιριακό συγκρότηµα Ταραµπούρα Πατρών

Πρόβλεψη αποµείωσης αξίας 

  

Το κτιριακό συγκρότηµα στη θέση Ταραµπούρα

Από το σύνολο της υπέργειας δόµησης, 10.042,24 τ

και τα 7.225,48 τ.µ. παραµένουν ιδιοκτησιακά στην Εταιρεία

σε εταιρείες του Οµίλου ΟΤΕ και σε τρίτους.

τρέχουσα χρήση. 

14. Πελάτες  

Τα υπόλοιπα απαιτήσεων από πελάτες αναλύονται ως ακολούθως:

 

  

Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη 

Λοιποί πελάτες  

Μείον: Ζηµία αποµείωσης 

  

Η εύλογη αξία των απαιτήσεων από πελάτες προσεγγίζει την λογιστική τους αξία

Εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο είναι η εύλογη αξία των παραπάνω απαιτήσεων.

Η Εταιρεία δεν έχει απαιτήσεις από πελάτες σε ξένο νόµισµα

έχει ως εξής: 

  

Υπόλοιπο 01/01 
Πρόβλεψη περιόδου 

∆ιαγραφή Απαιτήσεων 

Υπόλοιπο 31/12 

Τα ποσά που περιλαµβάνονται στην πρόβλεψη συνήθως διαγράφονται όταν είναι βέβαιη η µη είσπραξή τους.

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2012 και 2011 αντίστοιχα

έχει ως εξής:  

  

Μη ληξιπρόθεσµα και µη αποµειωµένα

Από µεγάλους οργανισµούς 

Από µικρού και µεσαίου µεγέθους εταιρείες

Σύνολο 
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Στα αποθέµατα καταχωρήθηκαν οι επενδύσεις σε ακίνητα τα οποία βρίσκονται υπό κατασκευή µε σκοπό τη 

µελλοντική αξιοποίησή τους. Τα απολογιστικά υπόλοιπα των αποθεµάτων (ποσά χωρίς ΦΠΑ)

01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011

Κτιριακό συγκρότηµα Ταραµπούρα Πατρών 3.871.262  

-  

3.871.262  

Το κτιριακό συγκρότηµα στη θέση Ταραµπούρα Πατρών αποτελεί ένα µικτού χαρακτήρα κατασκευαστικό έργο. 

Από το σύνολο της υπέργειας δόµησης, 10.042,24 τ.µ., τα 2.816,76 τ.µ. προορίζονται να πουληθούν ως κατοικίες 

νουν ιδιοκτησιακά στην Εταιρεία, µε το µεγαλύτερο µέρος τους 

Οµίλου ΟΤΕ και σε τρίτους. Η Εταιρεία δεν αναγνώρισε ζηµιές από αποµείωση αποθεµάτων στην 

Τα υπόλοιπα απαιτήσεων από πελάτες αναλύονται ως ακολούθως: 

01.01-31.12.2012 01.01

15.860.469  

1.725.991  

(1.082.726) 

16.503.733  

Η εύλογη αξία των απαιτήσεων από πελάτες προσεγγίζει την λογιστική τους αξία, και η µέγιστη έκθεση της 

Εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο είναι η εύλογη αξία των παραπάνω απαιτήσεων. 

δεν έχει απαιτήσεις από πελάτες σε ξένο νόµισµα. Η κίνηση της πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων, 

2012 2011 

936.211  449.182  
196.534  594.882  

(50.019) (107.853

1.082.726  936.211

Τα ποσά που περιλαµβάνονται στην πρόβλεψη συνήθως διαγράφονται όταν είναι βέβαιη η µη είσπραξή τους.

1 αντίστοιχα, η χρονική απεικόνιση (ενηλικίωση) των απαιτήσεων από πελάτες 

31.12.2012 31.12.2011

µα και µη αποµειωµένα  

13.672.077  16.138.822

µεγέθους εταιρείες 104.660  127.128

13.776.737  16.265.950  
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Στα αποθέµατα καταχωρήθηκαν οι επενδύσεις σε ακίνητα τα οποία βρίσκονται υπό κατασκευή µε σκοπό τη 

(ποσά χωρίς ΦΠΑ) ανά έργο κατασκευής 

31.12.2011 

4.817.209  

(945.947) 

3.871.262  

Πατρών αποτελεί ένα µικτού χαρακτήρα κατασκευαστικό έργο. 

προορίζονται να πουληθούν ως κατοικίες 

, µε το µεγαλύτερο µέρος τους να έχει ήδη µισθωθεί 

Η Εταιρεία δεν αναγνώρισε ζηµιές από αποµείωση αποθεµάτων στην 

01.01-31.12.2011 

20.675.775  

1.389.349  

(936.211) 

21.128.913  

και η µέγιστη έκθεση της 

Η κίνηση της πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων, 

 

449.182  
594.882  

(107.853) 

936.211  

Τα ποσά που περιλαµβάνονται στην πρόβλεψη συνήθως διαγράφονται όταν είναι βέβαιη η µη είσπραξή τους. 

, η χρονική απεικόνιση (ενηλικίωση) των απαιτήσεων από πελάτες 

31.12.2011 

  

16.138.822 

127.128 

16.265.950  

  



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 
ΤΗΝ 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

 

 
Ληξιπρόθεσµα και µη αποµειωµένα 

Έως 3 µήνες 
3-6 µήνες 
6-12 µήνες 

Μεγαλύτερα από 12 µήνες 

Σύνολο 

  

Αποµειωµένα υπόλοιπα 
Έως 3 µήνες ληξιπρόθεσµα 

3-6 µήνες  ληξιπρόθεσµα 
6-12 µήνες ληξιπρόθεσµα 

Ληξιπρόθεσµα µεγαλύτερα από 12 µήνες

Σύνολο 

Μείον πρόβλεψη αποµείωσης 

  

Καθαρό σύνολο πελατών  

15. Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 

Το υπόλοιπο των προκαταβολών και λοιπών απαιτήσεων αναλύεται ως εξής:

  

Προκαταβολές προµηθευτών 
ΦΠΑ εισπρακτέος 
Λοιποί χρεώστες διάφοροι 

  

Η Εταιρεία δεν έχει λοιπές απαιτήσεις σε ξένο νόµισµα

∆εν υπάρχουν αποµειωµένες προκαταβολές και λοιπές 

Η εύλογη αξία των προκαταβολών και λοιπών απαιτήσεων

µέγιστη έκθεση της Εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο είναι η εύλογη αξία των παραπάνω απαιτήσεων

16. Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

Τα χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα, αναλύονται ως εξής:

  

Ταµείο 
Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 

  

Η εύλογη αξία των ταµειακών διαθεσίµων και ισοδυνάµων 

Η πιστοληπτική διαβάθµιση των ταµειακά 

(FITCH) είναι ως εξής: 

 

AA 

A 

B- 
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665.927  1.976.495
519.699  1.208.508
990.141 886.640

551.230  791.321

2.726.996  4.862.964  

 

 
- 

-  
-  198.725

Ληξιπρόθεσµα µεγαλύτερα από 12 µήνες 1.082.726  638.841

1.082.726  936.211  

(1.082.726)  (936.213)

 

16.503.733 21.128.913  

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις  

Το υπόλοιπο των προκαταβολών και λοιπών απαιτήσεων αναλύεται ως εξής: 

01.01-31.12.2012 01.01

9.336  
309.421  
354.307  

673.064  

λοιπές απαιτήσεις σε ξένο νόµισµα. 

∆εν υπάρχουν αποµειωµένες προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις. 

προκαταβολών και λοιπών απαιτήσεων από πελάτες προσεγγίζει την λογιστική τους αξία

µέγιστη έκθεση της Εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο είναι η εύλογη αξία των παραπάνω απαιτήσεων

Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα  

χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα, αναλύονται ως εξής: 

01.01-31.12.2012 

1.150  
1.410.258  

1.411.408  

Η εύλογη αξία των ταµειακών διαθεσίµων και ισοδυνάµων προσεγγίζει τη λογιστική τους αξία.

διαβάθµιση των ταµειακά διαθέσιµων και ισοδύναµων µε βάσει εξωτερικούς δείκτες αξιολόγησης 

2012 2011

1.074.868 

- 

336.540 

1.411.408 
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1.976.495 
1.208.508 

886.640 

791.321 

4.862.964  

  

  
35.293 

63.353 
198.725 

638.841 

936.211  

(936.213) 

  

21.128.913  

01.01-31.12.2011 

598  
346.586  
158.616  

505.800  

από πελάτες προσεγγίζει την λογιστική τους αξία, και η 

µέγιστη έκθεση της Εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο είναι η εύλογη αξία των παραπάνω απαιτήσεων. 

01.01-31.12.2011 

2.614  
24.401.759  

24.404.372  

προσεγγίζει τη λογιστική τους αξία. 

ιαθέσιµων και ισοδύναµων µε βάσει εξωτερικούς δείκτες αξιολόγησης 

1 

22.209.475 

1.455.443 

736.841 

24.401.759 
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17. Επενδύσεις σε οµόλογα 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2012 η Εταιρεία είχε το ποσό των 

ΟΤΕ Plc κάτω από το Πρόγραµµα Έκδοσης  Μεσοπρόθεσµων Οµολόγων (

εκατ. είχε τοποθετηµένο σε οµόλογα έκδοσης ΟΤΕ plc βραχυπρόθεσµης διάρκειας και κυµαινόµενου επιτοκίου 

ίσου µε το επιτόκιο βραχυπρόθεσµων καταθέσεων

αξιολόγησης S&P είναι Β+. 

Η κίνηση της περιόδου φαίνεται στον επόµενο πίνακα:

 

Επενδύσεις που διακρατούνται στη λήξη τους

Υπόλοιπο 01.01.2012  

Αγορές Οµολόγων zero coupon έκδοσης

Αγορές Οµολόγων zero coupon έκδοσης

Αγορές Οµολόγων βραχυπρόθεσµης διάρκειας έκδοσης 

Ρευστοποιήσεις Οµολόγων zero coupon

Ρευστοποιήσεις Οµολόγων zero coupon

Ρευστοποιήσεις Οµολόγων Βραχυπρόθεσµης ∆ιάρκειας έκδοσης 

Πιστωτικοί τόκοι 

Υπόλοιπο 31.12.2012 

18. Μετοχικό κεφάλαιο  

Την 31η ∆εκεµβρίου 2012 το ολοσχερώς καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε Ευρώ

455.987.091 διαιρούµενο σε 204.478.516 µετοχές, ονοµαστικής αξίας Ευρώ

είναι η ΟΤΕ Α.Ε. µε 204.477.523 µετοχές 

19. Αποθεµατικά  

Η ανάλυση των αποθεµατικών εµφανίζεται στον παρακάτω πίνακα:

 

Τακτικό 
Αποθεµατικό

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 
2010 

11.683.272 

Εύλογη αξία ακινήτων 
Αναβαλλόµενη φορολογική 
υποχρέωση για την εύλογη 
αξία ακινήτων 
Μεταφορά φόρου 
συγκέντρωσης κεφαλαίου 
2010 
Μεταφορά αναβαλλόµενου 
φόρου επί του φόρου 
συγκέντρωσης κεφαλαίου 
Λοπά συνολικά εισοδήµατα 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 
2011 

11.683.272  
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είχε το ποσό των €94 εκατ. περίπου επενδυµένο σε οµόλογα έκδοσης της  

ΟΤΕ Plc κάτω από το Πρόγραµµα Έκδοσης  Μεσοπρόθεσµων Οµολόγων (zero coupon

είχε τοποθετηµένο σε οµόλογα έκδοσης ΟΤΕ plc βραχυπρόθεσµης διάρκειας και κυµαινόµενου επιτοκίου 

ίσου µε το επιτόκιο βραχυπρόθεσµων καταθέσεων. Η πιστοληπτική διαβάθµιση της ΟΤΕ 

ται στον επόµενο πίνακα: 

Επενδύσεις που διακρατούνται στη λήξη τους 2012

 
έκδοσης OTE Plc 103.987.392

έκδοσης Γαλλικού ∆ηµοσίου 42.097.970

Αγορές Οµολόγων βραχυπρόθεσµης διάρκειας έκδοσης OTE Plc 38.050.000

coupon έκδοσης OTE Plc (9.999

coupon έκδοσης Γαλλικού ∆ηµοσίου (42.100.000

Ρευστοποιήσεις Οµολόγων Βραχυπρόθεσµης ∆ιάρκειας έκδοσης OTE Plc (36.450.000

1.017

96.604.026

το ολοσχερώς καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε Ευρώ

διαιρούµενο σε 204.478.516 µετοχές, ονοµαστικής αξίας Ευρώ 2,23 εκάστη

µετοχές και η OTE Plus Α.Ε. µε 993 µετοχές. 

Η ανάλυση των αποθεµατικών εµφανίζεται στον παρακάτω πίνακα: 

Τακτικό 
Αποθεµατικό 

Αποθεµατικό 
Εύλογης 

Αξίας 

Λοιπά 
Αποθεµατικά 

Αποθεµατικό 
αναλογιστικών  

κερδών/(ζηµιών) 

11.683.272  9.172.255  (3.285.759 ) 

-  (135.026) -  

-  27.005  -  

-  -  4.502.605  

-  -  (1.080.625) 

-  -    

11.683.272  9.064.234  136.221  
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περίπου επενδυµένο σε οµόλογα έκδοσης της  

coupon bonds), ενώ ποσό €1,6 

είχε τοποθετηµένο σε οµόλογα έκδοσης ΟΤΕ plc βραχυπρόθεσµης διάρκειας και κυµαινόµενου επιτοκίου 

της ΟΤΕ plc σύµφωνα µε τον οίκο 

2012 2011 

 

103.987.392 - 

42.097.970 - 

38.050.000 - 

99.150) - 

42.100.000) - 

36.450.000) - 

017.814 - 

96.604.026 - 

το ολοσχερώς καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε Ευρώ 

άστη. Οι µέτοχοι της Εταιρείας 

Αποθεµατικό 
αναλογιστικών  

κερδών/(ζηµιών)  

Σύνολο 
Αποθεµατικών 

(42.680) 17.527.088  

-  (135.026) 

-  27.005  

-  4.502.605  

-  (1.080.625) 

176.658  176.658  

133.978  21.017.705  



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 
ΤΗΝ 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

 

  

  
 

Τακτικό 
Αποθεµατικό

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 
2011 

11.683.272  

Εύλογη αξία ακινήτων 
Αναβαλλόµενη φορολογική 
υποχρέωση για την εύλογη 
αξία ακινήτων 
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 
2012 

11.683.272  

Τακτικό Αποθεµατικό 

Σύµφωνα µε την Ελληνική Νοµοθεσία, οι εταιρείες είναι υποχρεωµένες να µεταφέρουν ετησίως σε λογαριασµό 

τακτικού αποθεµατικού ποσοστό τουλάχιστον 5% από τα κέρδη που εµφανίζουν στα βιβλία τους, µετά την 

αφαίρεση του φόρου εισοδήµατος, έω

Την 31η ∆εκεµβρίου 2012, η Εταιρεία δεν προέβη σε σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού λόγω του ότι το 

ποσοστό υπολογισµού της κράτησης του τακτικού αποθεµατικού δεν εφαρµόζεται σε χρεωστικό

αποτελεσµάτων χρήσης. Την 31η ∆εκεµβρίου 201

δεν µπορεί να διανεµηθεί στους µετόχους.

20. Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

Οι προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού 

 

α) Σύνταξη: Οι υπάλληλοι της επιχείρησης καλύπτονται µε ένα από τα διάφορα υποστηριγµένα από το 
ελληνικό κράτος συνταξιοδοτικά ταµεία. Κάθε υπάλληλος απαιτείται να καταβάλει ένα ποσό του 
µηνιαίου µισθού του στο ταµείο, 
συνταξιοδότηση, το ταµείο είναι αρµόδιο για την πληρωµή των συντάξεων των υπαλλήλων. Έτσι, η 
επιχείρηση δεν έχει καµία νοµική ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση να πληρώσει µελλοντικές παροχές στο 
πλαίσιο αυτού του σχεδίου. Οι εισφορές προς τα ασφαλιστικά ταµεία για τις 
∆εκεµβρίου 2012 και 2011 ανήλθαν σε 

 

β) Αποζηµιώσεις Αποχώρησης Προσωπικού: 
οι εργαζόµενοι έχουν δικαίωµα αποζηµίωσης σε περίπτωση απόλυσης ή αποχώρησης µε ποσό πληρωµής 
που υπολογίζεται βάσει την αµοιβή του υπαλλήλου ή του εργαζοµένου, τη
της λύσης της εργασιακής σχέσης (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Οι υπάλληλοι ή οι εργαζόµενοι που 
παραιτούνται ή απολύονται µε αιτία δεν έχουν δικαίωµα αποζηµίωσης. Η πληρωτέα αποζηµίωση σε 
περίπτωση συνταξιοδότησης είναι ίση µε το 
αιτία. Στην Ελλάδα σύµφωνα µε την τοπική πρακτική, αυτά τα προγράµµατα δεν χρηµατοδοτούνται. Η 
Εταιρεία χρεώνει τα αποτελέσµατα για δεδουλευµένες παροχές σε κάθε περίοδο µε αντίστοιχη αύξηση 
της συνταξιοδοτικής υποχρέωσης. 

Μια διεθνής εταιρεία ανεξάρτητων αναλογιστών πραγµατοποίησε εκτίµηση για τις υποχρεώσεις της 

απορρέουν από την υποχρέωσή του να καταβάλει αποζηµιώσεις λόγω συνταξιοδότησης. 

υποχρέωσης, οι λεπτοµέρειες και οι βασικές υποθέσεις της αναλογιστικής µελέτης την 31η ∆εκεµβρίου 201

2011 για την Εταιρεία έχουν ως εξής: 

  

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

  

Τακτικό 
Αποθεµατικό 

Αποθεµατικό 
Εύλογης 

Αξίας 

Λοιπά 
Αποθεµατικά 

Αποθεµατικό 
αναλογιστικών  

κερδών/(ζηµιών) 

11.683.272  9.064.234  136.221  

-  (609.011) -  

-  121.802  -  

-  -  -  

11.683.272  8.577.025 136.221  

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 αυτό φθάσει τουλάχιστον στο ένα τρίτο του µετοχικού κεφαλαίου. 

, η Εταιρεία δεν προέβη σε σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού λόγω του ότι το 

ποσοστό υπολογισµού της κράτησης του τακτικού αποθεµατικού δεν εφαρµόζεται σε χρεωστικό

ς. Την 31η ∆εκεµβρίου 2012, το τακτικό αποθεµατικό ανερχόταν σε Ευρώ 

δεν µπορεί να διανεµηθεί στους µετόχους. 

Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

ροβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού έχουν ως εξής: 

Οι υπάλληλοι της επιχείρησης καλύπτονται µε ένα από τα διάφορα υποστηριγµένα από το 
ελληνικό κράτος συνταξιοδοτικά ταµεία. Κάθε υπάλληλος απαιτείται να καταβάλει ένα ποσό του 

ου στο ταµείο, µαζί µε την επιχείρηση που καταβάλει επίσης ένα ποσό. Κατά την 
συνταξιοδότηση, το ταµείο είναι αρµόδιο για την πληρωµή των συντάξεων των υπαλλήλων. Έτσι, η 

καµία νοµική ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση να πληρώσει µελλοντικές παροχές στο 
πλαίσιο αυτού του σχεδίου. Οι εισφορές προς τα ασφαλιστικά ταµεία για τις χρήσεις που έληξαν την 31

ανήλθαν σε €755.707 και €746.976 αντίστοιχα (Σηµ.

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

δοτικής υποχρέωσης.  

διεθνής εταιρεία ανεξάρτητων αναλογιστών πραγµατοποίησε εκτίµηση για τις υποχρεώσεις της 

από την υποχρέωσή του να καταβάλει αποζηµιώσεις λόγω συνταξιοδότησης. 

και οι βασικές υποθέσεις της αναλογιστικής µελέτης την 31η ∆εκεµβρίου 201
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Αποθεµατικό 

αναλογιστικών  
κερδών/(ζηµιών)  

Σύνολο 
Αποθεµατικών 

133.978  21.017.705  

-  (609.011) 

-  121.802  

(65.548) (65.548) 

68.430  20.464.948 

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 

ς ότου αυτό φθάσει τουλάχιστον στο ένα τρίτο του µετοχικού κεφαλαίου. 

, η Εταιρεία δεν προέβη σε σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού λόγω του ότι το 

ποσοστό υπολογισµού της κράτησης του τακτικού αποθεµατικού δεν εφαρµόζεται σε χρεωστικό υπόλοιπο των 

, το τακτικό αποθεµατικό ανερχόταν σε Ευρώ 11.683.272 και 

 

Οι υπάλληλοι της επιχείρησης καλύπτονται µε ένα από τα διάφορα υποστηριγµένα από το 
ελληνικό κράτος συνταξιοδοτικά ταµεία. Κάθε υπάλληλος απαιτείται να καταβάλει ένα ποσό του 

µε την επιχείρηση που καταβάλει επίσης ένα ποσό. Κατά την 
συνταξιοδότηση, το ταµείο είναι αρµόδιο για την πληρωµή των συντάξεων των υπαλλήλων. Έτσι, η 

καµία νοµική ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση να πληρώσει µελλοντικές παροχές στο 
χρήσεις που έληξαν την 31η 

(Σηµ.5). 

Βάσει του Ελληνικού εργατικού δικαίου, οι υπάλληλοι και 
οι εργαζόµενοι έχουν δικαίωµα αποζηµίωσης σε περίπτωση απόλυσης ή αποχώρησης µε ποσό πληρωµής 

ν προϋπηρεσία και τον τρόπο 
της λύσης της εργασιακής σχέσης (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Οι υπάλληλοι ή οι εργαζόµενοι που 
παραιτούνται ή απολύονται µε αιτία δεν έχουν δικαίωµα αποζηµίωσης. Η πληρωτέα αποζηµίωση σε 

40% του ποσού που θα ήταν πληρωτέο για απόλυση χωρίς 
αιτία. Στην Ελλάδα σύµφωνα µε την τοπική πρακτική, αυτά τα προγράµµατα δεν χρηµατοδοτούνται. Η 
Εταιρεία χρεώνει τα αποτελέσµατα για δεδουλευµένες παροχές σε κάθε περίοδο µε αντίστοιχη αύξηση 

διεθνής εταιρεία ανεξάρτητων αναλογιστών πραγµατοποίησε εκτίµηση για τις υποχρεώσεις της Εταιρείας που 

από την υποχρέωσή του να καταβάλει αποζηµιώσεις λόγω συνταξιοδότησης. Η κίνηση της καθαρής 

και οι βασικές υποθέσεις της αναλογιστικής µελέτης την 31η ∆εκεµβρίου 2012 και 



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 
ΤΗΝ 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

 

 

 
Παρούσα αξία µη χρηµατοδοτούµενων υποχρεώσεων

Καθαρή υποχρέωση στην κατάσταση οικονοµικής θέσης

 

Συστατικά του καθαρού περιοδικού κόστους 
συνταξιοδότησης 

Κόστος υπηρεσίας 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος 

Κόστος προηγούµενης χρήσης 

Κόστος Περικοπών/∆ιακανονισµών/Τερµατισµού υπηρεσίας

Συνολική χρέωση στα αποτελέσµατα 

  

 Συµφωνία υποχρεώσεων παροχών

Παρούσα αξία υποχρέωσης έναρξης περιόδου

Κόστος υπηρεσίας 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος 

Πληρωθείσες παροχές 

Επιπλέον κόστος πρόσθετων παροχών

Κόστος προηγούµενης χρήσης 

Αναλογιστικά κέρδη/(ζηµιές) 

Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της περιόδου

 

Βασικές Υποθέσεις 

Προεξοφλητικό επιτόκιο 

Ποσοστό αύξησης αµοιβών 

Αναµενόµενη εναποµένουσα εργασιακή ζωή 

Τα παραπάνω αποτελέσµατα εξαρτώνται από τις υποθέσεις (οικονοµικές και δηµογραφικές) εκπόνησης της 

αναλογιστικής µελέτης. Έτσι, κατά την ηµεροµηνία αποτίµησης 31/12/201

• Εάν είχαµε χρησιµοποιήσει επιτόκιο
τότε η συνολική παρούσα αξία της υποχρ

• Εάν είχαµε χρησιµοποιήσει υπόθεση αύξησης αποδοχών 
ήταν υψηλότερη κατά 0,9% περίπου

21. Εγγυήσεις Ενοικίων 

Οι εγγυήσεις µισθωµάτων έχουν καταβληθεί στην Εταιρεία από τους µισθωτές της για την ακριβή τήρηση των 

όρων της µίσθωσης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, παραµένουν στην Εταιρεία άτοκα καθ’ όλη τη 

διάρκεια της µίσθωσης και επιστρέφονται στους µισθωτές µετά την εµπρόθεσµη, κατά την λήξη της µίσθωσης, 

αποχώρησή τους από το µίσθιο. Τα ποσά των εγγυήσεων αναπροσαρµόζονται ετησίως σε κάθε αύξηση του 

µισθώµατος κατά την ετήσια µεταβολή δείκτη τιµών καταναλωτή, όπως κα

Υπηρεσία. 

22. Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρµόσιµο νοµικό 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

01.01-31.12.2012

τούµενων υποχρεώσεων 266.379  

οικονοµικής θέσης 266.379  

Συστατικά του καθαρού περιοδικού κόστους 

29.674  

10.556  

(52.115)

Περικοπών/∆ιακανονισµών/Τερµατισµού υπηρεσίας 47.442  

 35.557  

 
Συµφωνία υποχρεώσεων παροχών 01.01-31.12.2012

Παρούσα αξία υποχρέωσης έναρξης περιόδου 202.610  

29.674  

10.556  

(53.723

Επιπλέον κόστος πρόσθετων παροχών 47.442  

(52.115

81.935  

Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της περιόδου 266.379  

31.12.2012 31.12.2011 

3.83% 5,37% 
0% (2013–14) 
2,5% (2015 -) 

0% (2012–13)
2,5% (2014 -)

Αναµενόµενη εναποµένουσα εργασιακή ζωή  20,8 19,9 

Τα παραπάνω αποτελέσµατα εξαρτώνται από τις υποθέσεις (οικονοµικές και δηµογραφικές) εκπόνησης της 

αναλογιστικής µελέτης. Έτσι, κατά την ηµεροµηνία αποτίµησης 31/12/2012: 

Εάν είχαµε χρησιµοποιήσει επιτόκιο προεξόφλησης 0,5% υψηλότερο κατά την 31/12/2012
τότε η συνολική παρούσα αξία της υποχρέωσης θα ήταν χαµηλότερη κατά 9,1% περίπου.

Εάν είχαµε χρησιµοποιήσει υπόθεση αύξησης αποδοχών 0,5% αντί για 0,0%, η συνολική παρούσα αξία θα 
% περίπου 

Οι εγγυήσεις µισθωµάτων έχουν καταβληθεί στην Εταιρεία από τους µισθωτές της για την ακριβή τήρηση των 

όρων της µίσθωσης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, παραµένουν στην Εταιρεία άτοκα καθ’ όλη τη 

µίσθωσης και επιστρέφονται στους µισθωτές µετά την εµπρόθεσµη, κατά την λήξη της µίσθωσης, 

αποχώρησή τους από το µίσθιο. Τα ποσά των εγγυήσεων αναπροσαρµόζονται ετησίως σε κάθε αύξηση του 

µισθώµατος κατά την ετήσια µεταβολή δείκτη τιµών καταναλωτή, όπως καθορίζεται από την Εθνική Στατιστική 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρµόσιµο νοµικό 
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31.12.2012 01.01-31.12.2011 

266.379  202.610  

266.379  202.610  

  

    

29.674  61.956  

10.556  16.333  

(52.115) -  

47.442  249.520  

35.557  327.809  

 
31.12.2012 01.01-31.12.2011 

202.610  384.877  

29.674  61.956  

10.556  16.333  

(53.723) (289.254) 

47.442  249.520  

(52.115) - 

81.935  (220.822) 

266.379  202.610  

 

13) 
) 

Τα παραπάνω αποτελέσµατα εξαρτώνται από τις υποθέσεις (οικονοµικές και δηµογραφικές) εκπόνησης της 

5% υψηλότερο κατά την 31/12/2012 (δηλ. 4.33%) 
% περίπου. 

%, η συνολική παρούσα αξία θα 

Οι εγγυήσεις µισθωµάτων έχουν καταβληθεί στην Εταιρεία από τους µισθωτές της για την ακριβή τήρηση των 

όρων της µίσθωσης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, παραµένουν στην Εταιρεία άτοκα καθ’ όλη τη 

µίσθωσης και επιστρέφονται στους µισθωτές µετά την εµπρόθεσµη, κατά την λήξη της µίσθωσης, 

αποχώρησή τους από το µίσθιο. Τα ποσά των εγγυήσεων αναπροσαρµόζονται ετησίως σε κάθε αύξηση του 

θορίζεται από την Εθνική Στατιστική 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρµόσιµο νοµικό 
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δικαίωµα να συµψηφιστούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των

υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. Τα 

συµψηφισµένα ποσά είναι τα παρακάτω:

  

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις

Το µεγαλύτερο ποσοστό των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων είναι ανακτήσιµο µετά από 12 µήνες.
συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος είναι η παρακάτω:

  

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 

Φόρος αποτελεσµάτων χρήσεως 

Φόρος καταχωρηµένος απευθείας στα ίδια κεφάλαια

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 

Οι µεταβολές στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και 

να λαµβάνεται υπόψη ο συµψηφισµός των υπολοίπων εντός της ίδιας φορολογικής αρχής, είναι οι παρακάτω:

Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2011 
Χρέωση / (πίστωση) κατάστασης συνολικού 
εισοδήµατος 
Χρέωση / (πίστωση) λοιπών συνολικών 
εισοδηµάτων 

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2011 

 

  

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2012 
Χρέωση / (πίστωση) κατάστασης συνολικού 
εισοδήµατος 
Χρέωση / (πίστωση) λοιπών συνολικών 
εισοδηµάτων 

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2012 

 

Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2011 
Χρέωση / (πίστωση) κατάστασης συνολικού 
εισοδήµατος 
Χρέωση / (πίστωση) λοιπών συνολικών 
εισοδηµάτων 

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2011 

  

  
 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2012 

Χρέωση / (πίστωση) κατάστασης συνολικού 
εισοδήµατος 
Χρέωση / (πίστωση) λοιπών συνολικών 
εισοδηµάτων 

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2012 
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δικαίωµα να συµψηφιστούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των 

υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. Τα 

συµψηφισµένα ποσά είναι τα παρακάτω: 

01.01-31.12.2012 01.01

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 107.022.529 

Το µεγαλύτερο ποσοστό των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων είναι ανακτήσιµο µετά από 12 µήνες.
συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος είναι η παρακάτω: 

01.01-31.12.2012 

(152.415.938) 

45.255.220 

Φόρος καταχωρηµένος απευθείας στα ίδια κεφάλαια 138.189  

(107.022.529 ) 

Οι µεταβολές στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την διάρκεια της χρήσης, χωρίς 

να λαµβάνεται υπόψη ο συµψηφισµός των υπολοίπων εντός της ίδιας φορολογικής αρχής, είναι οι παρακάτω:

Αναβαλλόµενες Φορολογικές Απαιτήσεις 
Υποχρεώσεις για Παροχές 

σε Εργαζοµένους 

(76.974) 
Χρέωση / (πίστωση) κατάστασης συνολικού 

25.782 

Χρέωση / (πίστωση) λοιπών συνολικών 
44.164 

(7.028) 

Υποχρεώσεις για Παροχές 
σε Εργαζοµένους 

(7.028) 
Χρέωση / (πίστωση) κατάστασης συνολικού 

(76.322) 

Χρέωση / (πίστωση) λοιπών συνολικών 
16.387 

(66.962) 

Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις 
Κέρδη 

Εύλογης Αξίας 
Επιχορηγήσεις 

παγίων 

190.762.771 
Χρέωση / (πίστωση) κατάστασης συνολικού 

(39.996.226) 977.971

Χρέωση / (πίστωση) λοιπών συνολικών 
(27.005) 

150.739.540 977.971

Κέρδη 
Εύλογης Αξίας 

Επιχορηγήσεις 
παγίων 

150.739.540 977.971

Χρέωση / (πίστωση) κατάστασης συνολικού 
(44.637.390) (38.045)

(πίστωση) λοιπών συνολικών 
(154.576) 

105.947.574 939.926
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 τρεχουσών φορολογικών 

υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. Τα 

01.01-31.12.2011 

152.415.938 

Το µεγαλύτερο ποσοστό των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων είναι ανακτήσιµο µετά από 12 µήνες.Η 

01.01-31.12.2011 

 (191.990.482)  

 39.591.703 

  17.159  

 (152.415.938 ) 

υποχρεώσεις κατά την διάρκεια της χρήσης, χωρίς 

να λαµβάνεται υπόψη ο συµψηφισµός των υπολοίπων εντός της ίδιας φορολογικής αρχής, είναι οι παρακάτω: 

Αποµείωση 
αποθεµάτων 

Σύνολο 

(238.548) (315.522) 

49.358 75.140 

- 44.164 

(189.189) (196.217) 

Αποµείωση 
αποθεµάτων 

Σύνολο 

(189.189) (196.217) 

- (76.322) 

- 16.387 

(189.189) (256.151) 

Επιχορηγήσεις ∆ιαφορές 
εσόδων 

Σύνολο 

- 1.543.231 192.306.002 

977.971 (648.587) (39.666.842) 

- - (27.005) 

977.971 894.644 152.612.155 

Επιχορηγήσεις ∆ιαφορές 
εσόδων 

Σύνολο 

977.971 894.644 152.612.155 

(38.045) (503.464) (45.178.899) 

- - (154.576) 

939.926 391.180 107.278.680 
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Ο αναβαλλόµενος φόρος που πιστώθηκε στην Καθαρή Θέση της 

ως εξής: 

Ανάλυση Χρέωσης / (πίστωσης) λοιπών συνολικών εισοδηµάτων

 
Αναβαλλόµενο φορολογικό έξοδο/(έσοδο) λόγω ζηµιών από την 
αναπροσαρµογή των ιδιοχρησιµοποιούµενων οικοπέδων & 
κτηρίων σε εύλογη αξία 
Αναβαλλόµενο φορολογικό έξοδο/(έσοδο) λόγω αναγνώρισης 
των αναλογιστικών κερδών/ζηµιών σχετικές µε παροχές 
εργαζοµένων 

 

Το αναβαλλόµενο φορολογικό έξοδο/(έσοδο) αναλύεται ως εξής :

Ανάλυση Χρέωσης / (πίστωσης) κατάστασης 

 

 
Αναβαλλόµενο φορολογικό έξοδο/(έσοδο) λόγω αλλαγής των 
φορολογικών συντελεστών 
Αναβαλλόµενο φορολογικό έξοδο/(έσοδο) λόγω δηµιουργίας νέων 
ή αντιστροφής προσωρινών διαφορών

23. Προµηθευτές  

Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας από τη δραστηριότητά της αναλύονται ως ακολούθως:

 

  

Υποχρεώσεις σε προµηθευτές 

Υποχρεώσεις σε συνδεδεµένα µέρη 

  

 

Οι υποχρεώσεις δεν είναι τοκοφόροι λογαριασµοί και διακανονίζονται σε 60 ηµέρες.

 

24. Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

Οι λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής:

 

  

Έξοδα χρήσεως δεδουλευµένα 

Έσοδα χρήσεως δεδουλευµένα 
Υποχρεώσεις προς λοιπούς πιστωτές  
Υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισµούς

Λοιποί φόροι πληρωτέοι 

Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 

Οι λοιποί φόροι πληρωτέοι περιλαµβάνουν ποσό 
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Ο αναβαλλόµενος φόρος που πιστώθηκε στην Καθαρή Θέση της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της χρήσης αναλύεται 

Ανάλυση Χρέωσης / (πίστωσης) λοιπών συνολικών εισοδηµάτων 

01.01-31.12.201

Αναβαλλόµενο φορολογικό έξοδο/(έσοδο) λόγω ζηµιών από την 
ιδιοχρησιµοποιούµενων οικοπέδων & 121.802

Αναβαλλόµενο φορολογικό έξοδο/(έσοδο) λόγω αναγνώρισης 
των αναλογιστικών κερδών/ζηµιών σχετικές µε παροχές 16.387

138.189

Το αναβαλλόµενο φορολογικό έξοδο/(έσοδο) αναλύεται ως εξής : 

Ανάλυση Χρέωσης / (πίστωσης) κατάστασης συνολικού εισοδήµατος 

01.01-31.12.201

Αναβαλλόµενο φορολογικό έξοδο/(έσοδο) λόγω αλλαγής των 

Αναβαλλόµενο φορολογικό έξοδο/(έσοδο) λόγω δηµιουργίας νέων 
ή αντιστροφής προσωρινών διαφορών 

(45.255.220)

(45.255.220)

Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας από τη δραστηριότητά της αναλύονται ως ακολούθως: 

01.01-31.12.2012 01.01-

1.398.701  

908.610  

2.307.312  

Οι υποχρεώσεις δεν είναι τοκοφόροι λογαριασµοί και διακανονίζονται σε 60 ηµέρες. 

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις  

Οι λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 

01.01-31.12.2012 01.01-

548.217  

374.555  
 356.239  

Υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισµούς 168.970  

7.844.492 

9.292.474 

Οι λοιποί φόροι πληρωτέοι περιλαµβάνουν ποσό Ευρώ 3.741.363 που αφορά το πληρωτέο ΕΕΤΗ∆Ε.
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ς κατά τη διάρκεια της χρήσης αναλύεται 

31.12.2012 01.01-31.12.2011 

121.802 (27.005) 

16.387 44.164 

138.189 17.159 

31.12.2012 01.01-31.12.2011 

- (1.614.008)  

(45.255.220) (37.977.696) 

(45.255.220) (39.591.704) 

-31.12.2011 

544.269  

644.942  

1.189.211  

-31.12.2011 

1.041.985  

406.843  
1.194.944  

172.226  

4.061.232  

6.877.230  

Ευρώ 3.741.363 που αφορά το πληρωτέο ΕΕΤΗ∆Ε. 
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25. Συναλλαγές συνδεδεµένων µερών 

Οι συναλλαγές της Εταιρείας κατά τις χρήσεις 201

 

  

  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

OTE Α.Ε.. 

COSMOTE Α.Ε. 

HELLAS-SAT Α.Ε. 

OTE INVESTMENT SERVICES 
Α.Ε. 

OTE ACADEMY 

OTE Globe 

OTE INSURANCE 

OTE PLUS 

HELLASCOM INTERNATIONAL  

COSMO ONE 

  

 

  

  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

OTE A.Ε. 

COSMOTE A.Ε. 

HELLAS-SAT A.Ε.. 

OTE INVESTMENT SERVICES A.Ε. 

OTE ACADEMY 

OTE Globe 

OTE INSURANCE 

OTE PLUS 

HELLASCOM INTERNATIONAL 

Α.Ε. 

COSMO ONE 

COSMOHOLDING ALBANIA 

  

 

Οι αµοιβές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, καθώς και των ∆ιευθυντικών της στελεχών, οι 

οποίες επιβάρυναν τα αποτελέσµατα της χρήσης 

 

26. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και δεσµεύσεις

Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2012 υπάρχουν 

26.1. Εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις

Η Εταιρεία, εκτός των όσων αναφέρονται, δεν έχει σηµαντικές ενδεχόµενες υποχρεώσεις σε τρίτους οι οποίες θα 

έπρεπε να γνωστοποιηθούν. 
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Συναλλαγές συνδεδεµένων µερών  

χρήσεις 2011 και 2012 µε τα συνδεδεµένα µέρη έχουν ως κάτωθι: 

31.12.2011 
 

01.01.2011

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ 
 

ΕΣΟ∆Α

18.202.177  644.757    61.229.634  

221.703  185    9.103.384  

-  -    

21.378  -    

2.229.658  -    1.591.561  

 - -    

 - -    

 - -    

860  -    

 - -    

20.675.776 644.942   72.448.218

31.12.2012   01.01.2012

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ   ΕΣΟ∆Α

13.522.945  556.442    54.166.706  

13.287  332.960    

-  -    

16.288  -    

2.307.383  1.250    

-  -    

-  -    

-  -    

-  -  
  

-  17.958    

566  -    

15.860.469  908.610    64.855.012  

Οι αµοιβές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, καθώς και των ∆ιευθυντικών της στελεχών, οι 

οποίες επιβάρυναν τα αποτελέσµατα της χρήσης 2011 ανήλθαν σε €843.685 (2011: €1.128.023

Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και δεσµεύσεις 

υπάρχουν τα παρακάτω: 

Εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις 

Η Εταιρεία, εκτός των όσων αναφέρονται, δεν έχει σηµαντικές ενδεχόµενες υποχρεώσεις σε τρίτους οι οποίες θα 
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έχουν ως κάτωθι:  

01.01.2011-31.12.2011 

ΕΣΟ∆Α ΕΞΟ∆Α 

61.229.634  639.938  

9.103.384  45.021  

239.648  -  

126.000  -  

1.591.561  3.000  

115.200  -  

19.680  -  

2.281  -  

20.830  -  

  36.900  

72.448.218 724.859 

01.01.2012-31.12.2012 

ΕΣΟ∆Α ΕΞΟ∆Α 

54.166.706  413.371  

8.536.148  33.985  

246.869  -  

106.000  -  

1.591.561  2.250  

118.656  -  

16.800  -  

1.174  -  

70.552  -  

 - 14.600  

546  -  

64.855.012  464.206  

Οι αµοιβές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, καθώς και των ∆ιευθυντικών της στελεχών, οι 

1.128.023). 

Η Εταιρεία, εκτός των όσων αναφέρονται, δεν έχει σηµαντικές ενδεχόµενες υποχρεώσεις σε τρίτους οι οποίες θα 
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• Αγωγή των ανωνύµων ασφαλιστικών εταιρειών µε την επων
Ανώνυµος Ασφαλιστική Εταιρεία» «Αγροτική Ασφαλιστική ΑΕ», ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών, µε αίτηµα να καταδικασθεί η 
Ευρώ 1.100.000, Ευρώ 580.000 και 
µίσθωση προς τον ΟΤΕ του ακινήτου µας που βρίσκεται στις Αχαρνές Αττικής, θέση «Μπόσκιζα». Ηµεροµηνία 
συζήτησης 22-05-2013. Έχουν γίνει δικαστικές
(εργολάβου, ασφαλιστικών εταιρειών του έργου
στοιχεία που έχουµε µέχρι σήµερα στη διάθεσή µας, δεν υφίσταται καµία οικονοµική επιβάρυνση της Εταιρείας 
από την έκβαση της παραπάνω υπόθεσης.

26.2. Ληφθείσες εγγυήσεις 

Η Εταιρεία παραλαµβάνει εγγυητικές επιστολές από τρίτους για την καλή εκτέλεση των έργων. Στις 31 ∆εκεµβρίου 

2012 το ποσό των εγγυητικών επιστολών ανέρχονται σε 

26.3. Κεφαλαιουχικές δεσµεύσεις 

Οι σηµαντικότερες συµβατικές δεσµεύσεις για κεφαλαιουχικές δαπάνες 

της οικονοµικής θέσης, οι οποίες δεν αναγνωρίστηκαν στις οικονοµικές καταστάσεις και αφορούν επενδύσεις σε 

ακίνητα έχουν ως ακολούθως:  

 

  

Κεντρικό Σύστηµα Ελέγχου κτιρίου ΟΤΕ Κωλέττη
Αποξήλωση εξωτ. κλιµατιστικών µονάδων και εγκατάσταση νέου 
υδροψυκτικού συγκροτήµατος στο κτίριο της οδού Κωλέττη 
Προµήθεια και εγκατάσταση Κεντρικού Συστήµατος Ελέγχου 
Νέες Κλιµατιστικές Μονάδες κτηρίου Κωλέττη
Ενεργειακές Αναβαθµίσεις 
Κλιµατισµός κτηρίου Ανθίµου Γαζή 
Υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4014/2011
Αντικατάσταση τεσσάρων (4) Ανελκυστήρων Προσόψεων Μόνιµης 
Εγκατάστασης στο ∆ιοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ

 

27. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου

Η Εταιρεία εκτίθεται σε αρκετούς χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς, πιστωτικό κίνδυνο και 

κίνδυνο ρευστότητας. Το γενικό πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων της 

πρόβλεψης των χρηµατοπιστωτικών αγορών και επι

επίδραση στη χρηµατοοικονοµική απόδοση της 

Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την 

συγκεκριµένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το 

προσδιορίζει και εκτιµά τους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες που αντιµετωπίζουν 

αυτούς τους κινδύνους.  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρέχει γραπτές οδηγίες και κατευθύνσεις για 

διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για την διαχείριση συγκεκριµένων κινδύνων καθώς και οδηγίες 

σχετικά µε την επένδυση των διαθεσίµων.

27.1. Κίνδυνος αγοράς 

Ο κίνδυνος αγοράς προκύπτει από τις µεταβολές της εύλογης αξίας καθώς και των µ

ενός χρηµατοοικονοµικού εργαλείου λόγω αλλαγών στις τιµές της αγοράς. Η 

χρηµατοοικονοµικά εργαλεία σε ξένο νόµισµα καθώς και επενδύσεις σε οµόλογα ή µετοχές.
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Αγωγή των ανωνύµων ασφαλιστικών εταιρειών µε την επωνυµία «ΑΕΕΓΑ Η ΕΘΝΙΚΗ», «
Ανώνυµος Ασφαλιστική Εταιρεία» «Αγροτική Ασφαλιστική ΑΕ», ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών, µε αίτηµα να καταδικασθεί η Εταιρεία µας να καταβάλει στις ως άνω ενάγουσες εταιρίες τα ποσά των 

580.000 και Ευρώ 320.000 αντίστοιχα, εντόκως, ως αποζηµίωση πηγάζουσα από τη 
µίσθωση προς τον ΟΤΕ του ακινήτου µας που βρίσκεται στις Αχαρνές Αττικής, θέση «Μπόσκιζα». Ηµεροµηνία 

Έχουν γίνει δικαστικές ενέργειες για προσεπίκληση των δικονοµικών εγγυητών µας 
ών εταιρειών του έργου). Η έκβαση της υπόθεσης κρίνεται αµφίβολη. 

στοιχεία που έχουµε µέχρι σήµερα στη διάθεσή µας, δεν υφίσταται καµία οικονοµική επιβάρυνση της Εταιρείας 
απάνω υπόθεσης. 

Ληφθείσες εγγυήσεις  

παραλαµβάνει εγγυητικές επιστολές από τρίτους για την καλή εκτέλεση των έργων. Στις 31 ∆εκεµβρίου 

το ποσό των εγγυητικών επιστολών ανέρχονται σε €999.077 (31 ∆εκεµβρίου 2011

δεσµεύσεις  

Οι σηµαντικότερες συµβατικές δεσµεύσεις για κεφαλαιουχικές δαπάνες (ποσά χωρίς ΦΠΑ)

της οικονοµικής θέσης, οι οποίες δεν αναγνωρίστηκαν στις οικονοµικές καταστάσεις και αφορούν επενδύσεις σε 

31.12.201

Κεντρικό Σύστηµα Ελέγχου κτιρίου ΟΤΕ Κωλέττη  
Αποξήλωση εξωτ. κλιµατιστικών µονάδων και εγκατάσταση νέου 
υδροψυκτικού συγκροτήµατος στο κτίριο της οδού Κωλέττη  

288.684

Προµήθεια και εγκατάσταση Κεντρικού Συστήµατος Ελέγχου ΥΜΑ ΝΥΜΑ  
Νέες Κλιµατιστικές Μονάδες κτηρίου Κωλέττη 

430.000

Υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4014/2011 180.193
Αντικατάσταση τεσσάρων (4) Ανελκυστήρων Προσόψεων Μόνιµης 
Εγκατάστασης στο ∆ιοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ 

50.000

948.877

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

ταιρεία εκτίθεται σε αρκετούς χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς, πιστωτικό κίνδυνο και 

κίνδυνο ρευστότητας. Το γενικό πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας εστιάζεται στη µη 

των χρηµατοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόµενη αρνητική τους 

επίδραση στη χρηµατοοικονοµική απόδοση της Εταιρείας. 

Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την Κεντρική Οικονοµική Υπηρεσία, η οποία λειτουργεί µε 

συγκεκριµένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.  Η Κεντρική Οικονοµική Υπηρεσία 

προσδιορίζει και εκτιµά τους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες που αντιµετωπίζουν 

αυτούς τους κινδύνους.  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρέχει γραπτές οδηγίες και κατευθύνσεις για 

διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για την διαχείριση συγκεκριµένων κινδύνων καθώς και οδηγίες 

σχετικά µε την επένδυση των διαθεσίµων. 

Ο κίνδυνος αγοράς προκύπτει από τις µεταβολές της εύλογης αξίας καθώς και των µελλοντικών ταµειακών ροών 

ενός χρηµατοοικονοµικού εργαλείου λόγω αλλαγών στις τιµές της αγοράς. Η 

χρηµατοοικονοµικά εργαλεία σε ξένο νόµισµα καθώς και επενδύσεις σε οµόλογα ή µετοχές.
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υµία «ΑΕΕΓΑ Η ΕΘΝΙΚΗ», «GENERALI HELLAS 
Ανώνυµος Ασφαλιστική Εταιρεία» «Αγροτική Ασφαλιστική ΑΕ», ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου 

µας να καταβάλει στις ως άνω ενάγουσες εταιρίες τα ποσά των 
320.000 αντίστοιχα, εντόκως, ως αποζηµίωση πηγάζουσα από τη 

µίσθωση προς τον ΟΤΕ του ακινήτου µας που βρίσκεται στις Αχαρνές Αττικής, θέση «Μπόσκιζα». Ηµεροµηνία 
των δικονοµικών εγγυητών µας 

Η έκβαση της υπόθεσης κρίνεται αµφίβολη. Με βάση τα 
στοιχεία που έχουµε µέχρι σήµερα στη διάθεσή µας, δεν υφίσταται καµία οικονοµική επιβάρυνση της Εταιρείας 

παραλαµβάνει εγγυητικές επιστολές από τρίτους για την καλή εκτέλεση των έργων. Στις 31 ∆εκεµβρίου 

1: €674.684). 

(ποσά χωρίς ΦΠΑ) κατά την ηµεροµηνία 

της οικονοµικής θέσης, οι οποίες δεν αναγνωρίστηκαν στις οικονοµικές καταστάσεις και αφορούν επενδύσεις σε 

12  31.12.2011 

-  30.147 

288.684  196.840 

-  315.794 
-  44.220 

430.000  45.893 
  13.923 

180.193  - 

50.000  - 

948.877  646.817 

ταιρεία εκτίθεται σε αρκετούς χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς, πιστωτικό κίνδυνο και 

ταιρείας εστιάζεται στη µη δυνατότητα 

διώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόµενη αρνητική τους 

εντρική Οικονοµική Υπηρεσία, η οποία λειτουργεί µε 

∆ιοικητικό Συµβούλιο.  Η Κεντρική Οικονοµική Υπηρεσία 

προσδιορίζει και εκτιµά τους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες που αντιµετωπίζουν 

αυτούς τους κινδύνους.  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρέχει γραπτές οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική 

διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για την διαχείριση συγκεκριµένων κινδύνων καθώς και οδηγίες 

ελλοντικών ταµειακών ροών 

ενός χρηµατοοικονοµικού εργαλείου λόγω αλλαγών στις τιµές της αγοράς. Η Εταιρεία δεν κατέχει 

χρηµατοοικονοµικά εργαλεία σε ξένο νόµισµα καθώς και επενδύσεις σε οµόλογα ή µετοχές. 
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27.2. Κίνδυνος τιµής 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο τιµής σχετικά µε µη χρηµατοοικονοµικά εργαλεία που αφορούν 

αξίας ακινήτων και των µισθωµάτων. Η Εταιρεία

εκτίθεται σε κίνδυνο αγοράς από τυχόν µεταβολές στην αξία τέτοιων χρηµατοοικονοµ

σηµείωση 2.3.παρατίθεται ανάλυση ευαισθησίας σχετικά µε τις µεταβολές στην αξία του χαρτοφυλακίου 

επενδυτικών ακινήτων στην περίπτωση που αλλάξουν δύο από τις βασικές παραδοχές που λαµβάνονται υπόψη ως 

προς τον προσδιορισµό αυτής. 

27.3. Πιστωτικός κίνδυνος

Η διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου γίνεται από την Οικονοµική ∆ιεύθυνση της 

προκύπτει από τις καταθέσεις και την πιστωτική διευκόλυνση στους πελάτες (πιστωτικός κίνδυνος πελατών). Η 

πλειοψηφία των µισθωτικών συµβάσεων καλύπτει τις εταιρείες του Οµίλου ΟΤΕ όπως επίσης και µεγάλους 

επαγγελµατικούς πελάτες. Η Εταιρεία έχει αναπτύξει πολιτικές, έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι οι συµβάσεις 

µίσθωσης ακινήτων πραγµατοποιούνται µε πελάτες, οι οποίοι έχουν ικανοποιητική πι

Οι συναλλαγές που αφορούν διαθέσιµα πραγµατοποιούνται µε αξιόπιστα πιστωτικά ιδρύµατα. Η πιστοληπτική 

ικανότητα των τραπεζικών ιδρυµάτων µε τα οποία συνεργάζεται η 

Κατά το τέλος της χρήσης οι απαιτήσεις από πελάτες οι οποίες έχουν λήξει και δεν έχουν αποµειωθεί αναφέρονται 

στη Σηµείωση 14. 

27.4. Κίνδυνος ρευστότητας

Οι ανάγκες ρευστότητας της Εταιρείας ικανοποιούνται πλήρως από την έγκαιρη πρόβλεψη των εκάστοτε 

χρηµατικών αναγκών σε συνδυασµό µε την έγκαιρη είσπραξη των απαιτήσεων καθώς και µε την διατήρηση 

ικανών πιστωτικών ορίων προς χρήση από τις συνεργαζόµενες τράπεζες.

Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της 

οµαδοποιηµένες ηµεροµηνίες λήξης οι οποίες υπολογίζονται σύµφωνα µε το χρονικό υπόλοιπο από την 

ηµεροµηνία του ισολογισµού µέχρι τη συµβατική ηµεροµηνία λήξης. 

 
 
 
Προµηθευτές  
Λοιπές βραχυπρόθεσµες
υποχρεώσεις 
Εγγυήσεις ενοικίων  

 
 
 
Προµηθευτές  
Λοιπές βραχυπρόθεσµες
υποχρεώσεις 
Εγγυήσεις ενοικίων  

27.5. ∆ιαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου

Ο σκοπός της Εταιρείας όσον αφορά στη διαχείριση των κεφαλαίων είναι η διασφάλιση της ικανότητάς της να 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

ς σχετικά µε µη χρηµατοοικονοµικά εργαλεία που αφορούν 

Η Εταιρεία δεν κατέχει χρηµατοοικονοµικά εργαλεία µετοχών και άρα δεν 

εκτίθεται σε κίνδυνο αγοράς από τυχόν µεταβολές στην αξία τέτοιων χρηµατοοικονοµ

σηµείωση 2.3.παρατίθεται ανάλυση ευαισθησίας σχετικά µε τις µεταβολές στην αξία του χαρτοφυλακίου 

επενδυτικών ακινήτων στην περίπτωση που αλλάξουν δύο από τις βασικές παραδοχές που λαµβάνονται υπόψη ως 

τικός κίνδυνος 

Η διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου γίνεται από την Οικονοµική ∆ιεύθυνση της Εταιρεία

προκύπτει από τις καταθέσεις και την πιστωτική διευκόλυνση στους πελάτες (πιστωτικός κίνδυνος πελατών). Η 

υµβάσεων καλύπτει τις εταιρείες του Οµίλου ΟΤΕ όπως επίσης και µεγάλους 

επαγγελµατικούς πελάτες. Η Εταιρεία έχει αναπτύξει πολιτικές, έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι οι συµβάσεις 

µίσθωσης ακινήτων πραγµατοποιούνται µε πελάτες, οι οποίοι έχουν ικανοποιητική πιστοληπτική ικανότητα.

Οι συναλλαγές που αφορούν διαθέσιµα πραγµατοποιούνται µε αξιόπιστα πιστωτικά ιδρύµατα. Η πιστοληπτική 

ικανότητα των τραπεζικών ιδρυµάτων µε τα οποία συνεργάζεται η Εταιρεία αναφέρεται στη σηµείωση 16.

Κατά το τέλος της χρήσης οι απαιτήσεις από πελάτες οι οποίες έχουν λήξει και δεν έχουν αποµειωθεί αναφέρονται 

Κίνδυνος ρευστότητας 

ταιρείας ικανοποιούνται πλήρως από την έγκαιρη πρόβλεψη των εκάστοτε 

αναγκών σε συνδυασµό µε την έγκαιρη είσπραξη των απαιτήσεων καθώς και µε την διατήρηση 

ικανών πιστωτικών ορίων προς χρήση από τις συνεργαζόµενες τράπεζες. 

Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της Εταιρείας ταξινοµηµένες σε σχετικές

οµαδοποιηµένες ηµεροµηνίες λήξης οι οποίες υπολογίζονται σύµφωνα µε το χρονικό υπόλοιπο από την 

ηµεροµηνία του ισολογισµού µέχρι τη συµβατική ηµεροµηνία λήξης.  

 
31.12.2011 

Μέχρι 1 έτος 
Από 1 έως 

5 έτη 
> 5 χρόνια

2.307.312 - 
βραχυπρόθεσµες 

904.456 - 

- 561.068 

 
31.12.2012 

Μέχρι 1 έτος 
Από 1 έως 

5 έτη 
> 5 χρόνια

1.189.211 - 
Λοιπές βραχυπρόθεσµες 

2.236.929 - 

- 397.753 

 

∆ιαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου 

ταιρείας όσον αφορά στη διαχείριση των κεφαλαίων είναι η διασφάλιση της ικανότητάς της να 
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ς σχετικά µε µη χρηµατοοικονοµικά εργαλεία που αφορούν τη µεταβολή της 

δεν κατέχει χρηµατοοικονοµικά εργαλεία µετοχών και άρα δεν 

εκτίθεται σε κίνδυνο αγοράς από τυχόν µεταβολές στην αξία τέτοιων χρηµατοοικονοµικών εργαλείων. Στη 

σηµείωση 2.3.παρατίθεται ανάλυση ευαισθησίας σχετικά µε τις µεταβολές στην αξία του χαρτοφυλακίου 

επενδυτικών ακινήτων στην περίπτωση που αλλάξουν δύο από τις βασικές παραδοχές που λαµβάνονται υπόψη ως 

Εταιρείας. Ο εν λόγω κίνδυνος 

προκύπτει από τις καταθέσεις και την πιστωτική διευκόλυνση στους πελάτες (πιστωτικός κίνδυνος πελατών). Η 

υµβάσεων καλύπτει τις εταιρείες του Οµίλου ΟΤΕ όπως επίσης και µεγάλους 

επαγγελµατικούς πελάτες. Η Εταιρεία έχει αναπτύξει πολιτικές, έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι οι συµβάσεις 

στοληπτική ικανότητα. 

Οι συναλλαγές που αφορούν διαθέσιµα πραγµατοποιούνται µε αξιόπιστα πιστωτικά ιδρύµατα. Η πιστοληπτική 

στη σηµείωση 16. 

Κατά το τέλος της χρήσης οι απαιτήσεις από πελάτες οι οποίες έχουν λήξει και δεν έχουν αποµειωθεί αναφέρονται 

ταιρείας ικανοποιούνται πλήρως από την έγκαιρη πρόβλεψη των εκάστοτε 

αναγκών σε συνδυασµό µε την έγκαιρη είσπραξη των απαιτήσεων καθώς και µε την διατήρηση 

ς ταξινοµηµένες σε σχετικές 

οµαδοποιηµένες ηµεροµηνίες λήξης οι οποίες υπολογίζονται σύµφωνα µε το χρονικό υπόλοιπο από την 

> 5 χρόνια 

- 

- 

412.683 

> 5 χρόνια 

- 

- 

565.750 

ταιρείας όσον αφορά στη διαχείριση των κεφαλαίων είναι η διασφάλιση της ικανότητάς της να 
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συνεχίζει απρόσκοπτα τη δραστηριότητά της ώστε να εξασφαλίζει αποδόσεις για τους µετόχους και οφέλη για τα 

λοιπά µέρη που έχουν σχέση µε την 

επιτυγχάνει µείωση του κόστους κεφαλαίου.

Για τη διατήρηση ή µεταβολή της κεφαλαιακής διάρθρωσης, η 

µέρισµα προς τους µετόχους, να επιστρέψει κεφάλαια στους µετόχους, να εκδώσει νέες µετοχές ή να προβεί σε 

πώληση περιουσιακών στοιχείων. 

28. Μεταγενέστερα γεγονότα 

Νέος Φορολογικός Νόµος 

Την 23η  Ιανουαρίου 2013 θεσπίστηκε ο νέος φορολογικός νόµος 4110/23.01.2013 . Οι κυριότερες 

ότι σύµφωνα µε το νέο νόµο ο συντελεστής φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων ορίζεται 26% για τη 

χρήση 2013 και έπειτα και ο παρακρατούµενος φόρος µερισµάτων που εγκρίνονται µετά την 1η Ιανουαρίου 2014 

ορίζεται σε 10%. Η εκτιµώµενη αρνητική επίδραση από τον επανυπολογισµό των αναβαλλόµενων φόρων για την 

Εταιρεία θα ανέλθει σε περίπου €32,1 εκατ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

συνεχίζει απρόσκοπτα τη δραστηριότητά της ώστε να εξασφαλίζει αποδόσεις για τους µετόχους και οφέλη για τα 

που έχουν σχέση µε την Εταιρεία και να διατηρεί µία βέλτιστη κεφαλαιακή διάρθρωση ώστε να 

επιτυγχάνει µείωση του κόστους κεφαλαίου. 

Για τη διατήρηση ή µεταβολή της κεφαλαιακής διάρθρωσης, η Εταιρεία µπορεί να µεταβάλλει το διανεµόµενο 

τόχους, να επιστρέψει κεφάλαια στους µετόχους, να εκδώσει νέες µετοχές ή να προβεί σε 

Την 23η  Ιανουαρίου 2013 θεσπίστηκε ο νέος φορολογικός νόµος 4110/23.01.2013 . Οι κυριότερες 

ότι σύµφωνα µε το νέο νόµο ο συντελεστής φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων ορίζεται 26% για τη 

χρήση 2013 και έπειτα και ο παρακρατούµενος φόρος µερισµάτων που εγκρίνονται µετά την 1η Ιανουαρίου 2014 

ική επίδραση από τον επανυπολογισµό των αναβαλλόµενων φόρων για την 

εκατ.  
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συνεχίζει απρόσκοπτα τη δραστηριότητά της ώστε να εξασφαλίζει αποδόσεις για τους µετόχους και οφέλη για τα 

ταιρεία και να διατηρεί µία βέλτιστη κεφαλαιακή διάρθρωση ώστε να 

µπορεί να µεταβάλλει το διανεµόµενο 

τόχους, να επιστρέψει κεφάλαια στους µετόχους, να εκδώσει νέες µετοχές ή να προβεί σε 

Την 23η  Ιανουαρίου 2013 θεσπίστηκε ο νέος φορολογικός νόµος 4110/23.01.2013 . Οι κυριότερες αλλαγές είναι 

ότι σύµφωνα µε το νέο νόµο ο συντελεστής φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων ορίζεται 26% για τη 

χρήση 2013 και έπειτα και ο παρακρατούµενος φόρος µερισµάτων που εγκρίνονται µετά την 1η Ιανουαρίου 2014 

ική επίδραση από τον επανυπολογισµό των αναβαλλόµενων φόρων για την 
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