OTE A.E.
ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ
Γ/ΝΗ ΑΝΑΛΤΗ-ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ &
ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΥΔΔΩΝ

ρόιηα θαη Απαληήζεηο ΟΣΔ
ζηε Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε ηεο ΔΔΣΣ ζρεηηθά κε ηηο αξρέο θαη ηε
κεζνδνινγία θνζηνιόγεζεο θαη ινγηζηηθνύ δηαρωξηζκνύ

Ινχιηνο 2013

OTE A.E.
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ-ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΣΦΕΣΕΩΝ

Γεληθέο Παξαηεξήζεηο
1. Σηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ ΔΚΟΣ αλαθέξεηαη ε ‘Αξρή ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο’ κε
βάζε ηελ νπνία ε θαηαλνκή ηνπ θφζηνπο «δελ πξέπεη λα απνζθνπεί ζην λα
σθειήζεη νπνηνλδήπνηε πάξνρν ή νπνηνδήπνηε πξντφλ, ππεξεζία ή ζηνηρείν ηνπ
δηθηχνπ» (ζει. 14 ηεο δηαβνχιεπζεο). Όκσο ε αξρή απηή δελ εθαξκφδεηαη ζην
ΔΚΟΣ θαζψο νη ιηαληθέο ππεξεζίεο θνζηνινγνχληαη κε FDC θαη νη ρνλδξηθέο κε
LRIC, θαη ζπλεπψο ηα ίδηα θφζηε ππνινγίδνληαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Τν θαηά
LRIC ππνινγηδφκελν θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο είλαη ζεκαληηθά
ρακειφηεξν απφ απηφ πνπ ζα ππνινγίδνληαλ εάλ πηνζεηείην θαη γηα ηηο ππεξεζίεο
ρνλδξηθήο ην κνληέιν FDC, κε απνηέιεζκα ζηξέβισζε θαη άληζε κεηαρείξηζε. Δλ
έηεη 2013, ε αλάγθε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ λενεηζεξρνκέλσλ δελ πθίζηαηαη ζαλ
πξψηε πξνηεξαηφηεηα, αθνχ απηνί έρνπλ ήδε 10 ρξφληα παξνπζίαο ζηελ αγνξά
ιηαληθψλ ππεξεζηψλ θαη 6 ρξφληα παξνπζίαο ζηελ αγνξά ηνπ αδεζκνπνίεηνπ
βξφρνπ έρνληαο πξνρσξήζεη ζηηο αληίζηνηρεο επελδχζεηο θαη θαηαθηψληαο κεξίδηα
αγνξάο ζε επίπεδν πξφζβαζεο πνπ ζε πνιιέο πεξηνρέο ππεξβαίλνπλ εθείλα ηνπ
ΟΤΔ.
Η αξρηθή αηηηνινγία γηα ηελ πηνζέηεζε δηπινχ ζπζηήκαηνο θνζηνιφγεζεο είλαη
φηη νη ππεξεζίεο ρνλδξηθήο (πνπ θνζηνινγνχληαη κε LRIC) είλαη πξφζζεηεο ζηηο
βαζηθέο ππεξεζίεο (ηεο ιηαληθήο) θαη έηζη γηα απηέο ππνινγίδεηαη ην επαπμεηηθφ
θφζηνο, πξνθεηκέλνπ ν λενεηζεξρφκελνο πάξνρνο λα κελ επηβαξπλζεί κε ηα θνηλά
θφζηε ελφο κε απνηειεζκαηηθνχ πξψελ κνλνπσιηαθνχ παξφρνπ. Απηφ φκσο δελ
ηζρχεη πιένλ γηαηί ε αγνξά ρνλδξηθήο πξφζβαζεο ιφγσ θξίζεσο δελ κεγαιψλεη
αιιά ζπξξηθλψλεηαη ιφγσ νηθνλνκηθήο θξίζεσο. Τν απνηέιεζκα είλαη φηη

νη

ππεξεζίεο ρνλδξηθήο θαληβαιίδνπλ ηηο ππεξεζίεο ιηαληθήο αθνχ ε απψιεηα ηνπ
κεξηδίνπ αγνξάο ηνπ ΟΤΔ αληηζηνηρεί ζε αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο ησλ
ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ (θαη αληίζηνηρα θαη ησλ ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο πνπ
ιακβάλνπλ), ψζηε ε αχμεζε ηνπ φγθνπ ησλ ρνλδξηθψλ ππεξεζηψλ λα ζρεηίδεηαη κε
αληίζηνηρε κείσζε φγθνπ ησλ ιηαληθψλ ππεξεζηψλ. (ραξαθηεξηζηηθή ε πεξίπησζε
ηνπ ελεξγνχ ηνπηθνχ βξφρνπ) *ΑΚΟΛΟΥΘΔΙ ΔΜΠΙΣΤΔΥΤΙΚΟ ΣΦΟΛΙΟ*.
Παξάιιεια, ε ζηξέβισζε πνπ δεκηνπξγείηαη κε ηε δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε
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ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο απμάλεη κε ηελ αχμεζε ηνπ φγθνπ ησλ ρνλδξηθψλ
πσιήζεσλ θαη ηε κείσζε ηνπ φγθνπ ησλ ιηαληθψλ πσιήζεσλ
Απφδεημε ησλ αλσηέξσ είλαη φηη βάζεη θαη ησλ πξαγκαηηθψλ ζηνηρείσλ ΔΚΟΣ, ελ
γέλεη ε κεζνδνινγία LRIC ππνεθηηκά ην θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ ρνλδξηθήο.
*ΑΚΟΛΟΥΘΔΙ ΔΜΠΙΣΤΔΥΤΙΚΟ ΣΦΟΛΙΟ*
Οη πεξηζζφηεξεο Δπξσπατθέο ρψξεο έρνπλ επηβάιιεη ηελ θνζηνζηξέθεηα ζηηο
ρνλδξηθέο ππεξεζίεο αιιά αμίδεη λα ζεκεησζεί πνιιέο απφ απηέο θαη κάιηζηα ζε
ηδηαίηεξα ψξηκεο αγνξέο ζπλερίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ κεζνδνινγία FDC πνπ
εμαζθαιίδεη πιήξε αλάθηεζε ηνπ θφζηνπο φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ αγνξά
ΑΠΤνΒ (Ηλσκέλν Βαζίιεην, Οιιαλδία, Φηλιαλδία, Ννξβεγία θ.α) ή ζηελ αγνξά
ησλ ηεξκαηηθψλ κηζζσκέλσλ θπθισκάησλ (Ηλσκέλν Βαζίιεην, Οιιαλδία, Ιηαιία
θ.α).
Η αηηηνινγία γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηή εθηφο ησλ άιισλ, αθνξά θαη ηελ
πεξίπησζε ρηαζηί επηδφηεζεο εμαηηίαο ξπζκηζηηθήο παξέκβαζεο πνπ ζα επλννχζε,
θαηά παξαβίαζε ησλ αξρψλ ηνπ πγηνχο αληαγσληζκνχ, ην θφζηνο θεθαιαίνπ ησλ
ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ νη νπνίνη ζπλαγσλίδνληαη ηα ιηαληθά πξντφληα ηνπ ΟΤΔ
έρνληαο θζελφηεξν θφζηνο πξφζβαζεο ζε κηα ζπλερψο απμαλφκελε γηα απηνχο
αγνξά ρνλδξηθήο κε ζπλερψο κεηνχκελεο ηηκέο ηνπηθνχ βξφρνπ θαη ρσξίο ξίζθν
επέλδπζεο. Τν θαηλφκελν απηφ ραξαθηεξίδεηαη σο παξάλνκε θξαηηθή επηδφηεζε
(α.90παξ.2 Σπλ.ΔΔ) αθνχ ην ειάρηζην επίπεδν θφζηνπο πνπ πξέπεη λα αλαθηάηαη
απφ ηελ δεζπφδνπζα επηρείξεζε είλαη απηφ ηνπ πιήξσο θαηαλεκεκέλνπ θφζηνπο
(Commission Notice on postal services 1998 OJ C39/2 points 3-3.4)
Γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο πιήξνπο αλάθηεζεο ηνπ θνηλνχ θφζηνπο απφ ηνλ πξψελ
κνλνπσιηαθφ πάξνρν ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξνηείλεη ζην παξφλ ζρέδην
Σχζηαζεο ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο θζνζηνιφγεζεο ζην ζχγρξνλν επξπδσληθφ
πεξηβάιινλ ηελ πηνζέηεζε κεζνδνινγίαο LRIC + (παξ.29 ηνπ πξννηκίνπ ηεο
Σχζηαζεο). Δίλαη θαλεξφ φηη ε πξνηεξαηφηεηα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο
ζηξέθεηαη ζηελ δεκηνπξγία θαηάιιεισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ πνπ ζα
βνεζήζνπλ ηηο επελδχζεηο ζηα δίθηπα λέαο γεληάο.
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Πξφηαζε ΟΤΔ: Δηδηθά γηα ηηο ππεξεζίεο ρνλδξηθήο, ην ΔΚΟΣ νθείιεη λα
ελζηεξληζηεί ηε κεζνδνινγία LRIC+ κε πιήξε αλάθηεζε θφζηνπο.
2. Σην

ΔΚΟΣ

εηζάγνληαη

πξνζαξκνγέο

απνηειεζκαηηθφηεηαο

(efficiency

adjustments, ζει. 48), θαη κάιηζηα κφλν γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ LRIC (ππεξεζίεο
ρνλδξηθήο). Καζψο κέζσ ηνπ ΔΚΟΣ ππνινγίδεηαη ην πξαγκαηηθφ θφζηνο ησλ
ππεξεζηψλ, νη πξνζαξκνγέο απνηειεζκαηηθφηεηαο νδεγνχλ ζε εζθαικέλν
ππνινγηζκφ (ππνεθηίκεζε) ηνπ θφζηνπο πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ζνβαξά
νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα θαζψο κέζσ ηνπ ππνινγηζκνχ απηνχ θαζνξίδνληαη ηα
ηηκνιφγηα, ηεο ρνλδξηθήο απεπζείαο θαη ηεο ιηαληθήο εκκέζσο. Τα ηηκνιφγηα απηά
δελ ζα νδεγνχλ ζηελ αλάθηεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζηνπο θαζψο δελ ζα
αληαλαθινχλ ην πξαγκαηηθφ θφζηνο ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ θαη ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα ζα ζπληζηνχλ παξαβίαζε ηεο αξρήο ηα θνζηνζηξέθεηαο.
Αλ θξίλεηαη ζθφπηκν λα ππάξρνπλ πξνζαξκνγέο απνηειεζκαηηθφηεηαο, απηέο ζα
πξέπεη λα έρνπλ σο κνλαδηθφ ζηφρν λα δξάζνπλ σο νδεγφο γηα κείσζε ηνπ
θφζηνπο γηα ηνλ ρξφλν ηζρχνο ησλ ηηκνινγίσλ, πνπ έπεηαη ηνπ ειέγρνπ ηνπ
εθάζηνηε ΔΚΟΣ. Σηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη θάζε ηέηνηα πξνζαξκνγή λα
είλαη ξεαιηζηηθή, λα ζπλνδεχεηαη απφ νδεγίεο γηα ην πψο ζα κπνξεί λα πινπνηεζεί
(δειαδή λα επέιζεη πξαγκαηηθή κείσζε θφζηνπο θαη φρη εηθνληθή).
Πξφηαζε ΟΤΔ: Να κελ ππάξρνπλ πξνζαξκνγέο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζην ΔΚΟΣ.
Σε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ
πξνεγνχκελε παξάγξαθν.
3. Η ΔΔΤΤ ζεσξεί ζθφπηκν λα δηαηεξήζεη ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο γηα κία ζεηξά
απφ πξντφληα θαη ππεξεζίεο ηνπ ΟΤΔ ηα νπνία ήδε δελ ππάγνληαη ζε ξχζκηζε ή
πξφθεηηαη ζην ακέζσο πξνζερέο δηάζηεκα λα ηεζνχλ εθηφο ξχζκηζεο, κε ην
ζθεπηηθφ φηη ηα πξντφληα απηά κνηξάδνληαη πφξνπο κε ξπζκηδφκελα πξντφληα θαη ν
μερσξηζηφο ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο απαηηείηαη γηα ιφγνπο δηαθάλεηαο.
Η παξαπάλσ πξνζέγγηζε είλαη εληνχηνηο ζε αληίζεζε κε ηελ ζρέδην Απφθαζεο ηεο
ΔΔΤΤ πνπ θνηλνπνηήζεθε ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηελ άξζε φισλ ησλ
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πθηζηάκελσλ ξπζκηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ είραλ επηβιεζεί ζηνλ ΟΤΔ ζην
πιαίζην ηεο αγνξάο εζληθψλ θιήζεσλ πνπ παξέρνληαη ζε ζηαζεξή ζέζε,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θαησηέξσ:
Υπνρξέσζε ππνβνιήο ζηνηρείσλ θφζηνπο γηα ηηο ππεξεζίεο ησλ
αζηηθψλ, ππεξαζηηθψλ θαη dial-up θιήζεσλ πξνο Internet πνπ
ηεξκαηίδνπλ ζην δίθηπν ηνπ ΟΤΔ, γηα ην ηέινο παξαθξάηεζεο θιήζεσλ
απφ ζηαζεξφ ζε θηλεηφ θαη γηα ηα ηέιε παξαθξάηεζεο γηα αζηηθέο,
ππεξαζηηθέο, dial-up πξνο Internet θαη θιήζεηο πξνο άιινπο παξφρνπο
ππεξεζηψλ ζηελ πεξίπησζε πνπ νη θιήζεηο ηεξκαηίδνπλ ζην δίθηπν
ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ.
Υπνρξέσζε θνζηνιφγεζεο βάζεη ηνπ ππάξρνληνο ΠΚΚ-ΤΚ (FDCCCΑ) κνληέινπ.
Υπνρξέσζε ινγηζηηθνχ δηαρσξηζκνχ γηα φιεο ηηο θιήζεηο.
Δπηπξφζζεηα ζεκεηψλεηαη φηη ε παξαπάλσ πξνζέγγηζε αλ πηνζεηεζεί ζα ζπληζηά
ππεξξχζκηζε, θαζψο:
Γηα ηα πεξηζζφηεξα πξντφληα ρνλδξηθήο θαη ηδηαίηεξα γηα ηα πην
ζεκαληηθά δηαζθαιίδεηαη απφ ηελ ΔΔΤΤ φηη νη ηηκέο (α) βξίζθνληαη
εληφο Δπξσπατθνχ benchmark (γηα ην LLU είλαη θάησ απφ ην εχξνο
ηηκψλ πνπ έρεη ζέζεη σο ζηφρν ε ΔΔ), (β) ππνινγίδνληαη κε Bottom-up
ή retail minus κνληέια (φπσο ην WLR), ή (γ) ήδε επηρεηξείηαη κε
δηάθνξνπο ηξφπνπο κείσζε ησλ ηηκνινγίσλ ηνπο απφ ηελ ΔΔΤΤ (πρ
Bottom-up LRIC γηα ηα ηέιε ηεξκαηηζκνχ). Έηζη, δελ θαίλεηαη λα
είλαη

απαξαίηεηε

ε

ιεπηνκεξεηαθή

θαηαγξαθή

ηνπ

θφζηνπο

αξξχζκηζησλ ιηαληθψλ πξντφλησλ γηα ιφγνπο δηαθάλεηαο ζε ζρέζε κε
ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ θφζηνπο πξντφλησλ ρνλδξηθήο.
Ο μερσξηζηφο ππνινγηζκφο θφζηνπο γηα κε ξπζκηδφκελα πξντφληα
δηαηεξεί ζεκαληηθή πνιππινθφηεηα ζην ΔΚΟΣ ρσξίο λα πθίζηαηαη
νπζηαζηηθφο ιφγνο θαη φθεινο.
Η ΔΔΤΤ, ζε θάζε πεξίπησζε, ειέγρεη ηα πξντφληα ιηαληθήο ηνπ ΟΤΔ
φρη κε βάζε ην ΔΚΟΣ αιιά κε βάζε ην PSM κνληέιν πνπ αληιεί
πξσηνγελή ζηνηρεία απφ ην ΔΚΟΣ. Σπλεπψο δελ απαηηείηαη γηα ηνπο
ζθνπνχο

ηεο

ξχζκηζεο

μερσξηζηφο

ππνινγηζκφο

θφζηνπο κε
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ξπζκηδφκελσλ πξντφλησλ κε θαηεγνξηνπνηήζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε
αγνξέο πνπ έρνπλ ζηακαηήζεη λα ξπζκίδνληαη αιιά κε βάζε ηα γεληθά
ζηνηρεία θφζηνπο.
Πξφηαζε ΟΤΔ: Να κελ ππάξρεη μερσξηζηφο ππνινγηζκφο θφζηνπο ζην ΔΚΟΣ γηα
κε ξπζκηδφκελα πξντφληα. Σην πιαίζην απηφ, θαη γηα ηελ απινπνίεζε ησλ
ζπζηεκάησλ θαη ηελ ηαρχηεξε εθηέιεζε (run) ησλ ππνινγηζκψλ πνπ είλαη
αλαγθαίνη ζην ΔΚΟΣ ν ΟΤΔ, κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία, ζα ππνβάιεη πξνηάζεηο
απινπνίεζεο/ηξνπνπνίεζεο νη νπνίεο ζα κεηψλνπλ ην πιήζνο ησλ ηειηθψλ
πξντφλησλ ηνπ ΔΚΟΣ.
4. Πξνβιέπεηαη ην ΔΚΟΣ λα ππνινγίδεη θαη ην θφζηνο ηεο Καζνιηθήο Υπεξεζίαο
(ζει. 50). Λακβάλνληαο ππφςε φηη ν ππφρξενο πάξνρνο Καζνιηθήο Υπεξεζίαο δελ
είλαη απαξαίηεηα ν ΟΤΔ, παξφηη κέρξη ζήκεξα έρεη νξηζηεί κε ζπλνπηηθέο
δηαδηθαζίεο θαη ρσξίο λα εξσηεζεί, αθφκε θαη γηα ππεξεζίεο ηηο νπνίεο δελ έρεη ηε
δπλαηφηεηα λα παξέρεη κφλνο ηνπ (πρ έληππνο θαηάινγνο), ε ζπγθεθξηκέλε
πξνζέγγηζε πξνθαηαιακβάλεη φηη ππφρξενο πάξνρνο Καζνιηθήο Υπεξεζίαο ζα
είλαη γηα πάληα ν ΟΤΔ.
Λακβάλνληαο ηδηαίηεξα ππφςε φηη ν ΟΤΔ δελ έρεη κέρξη ζήκεξα ιάβεη ηελ
παξακηθξή απνδεκίσζε γηα ηελ Καζνιηθή Υπεξεζία θαη φηη ζην κνλαδηθφ
δηαγσληζκφ πνπ έγηλε γηα κία ζπληζηψζα ηεο Καζνιηθήο Υπεξεζίαο ν ΟΤΔ δελ
έιαβε κέξνο, κε επηζπκψληαο λα ηελ παξέρεη κε ηνπο φξνπο πνπ έζεηε ε ΔΔΤΤ, νη
φπνηεο ξπζκίζεηο γηα ππνινγηζκφ θφζηνπο Καζνιηθήο Υπεξεζίαο δελ ζα πξέπεη λα
απνηεινχλ κέξνο ηνπ ΔΚΟΣ πνπ αθνξά κφλν ηνλ ΟΤΔ αιιά μερσξηζηήο ξχζκηζεο
πνπ ζα κπνξεί λα αθνξά νπνηνλδήπνηε πάξνρν ηελ αλαιάβεη ελ φισ ή ελ κέξεη ζην
κέιινλ.
Πξφηαζε ΟΤΔ: Να κελ ππάξρεη ε νπνηαδήπνηε αλαθνξά ζηελ Καζνιηθή
Υπεξεζία ζην ΔΚΟΣ.
5. Η ΔΔΤΤ πξνηείλεη γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ βξίζθνληαη ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο
ηνπο ή/θαη έρνπλ ζεκαληηθέο κεηψζεηο φγθνπ (ελφηεηα 3.5.1, ζει. 48), α) ηα
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ηηκνιφγηα λα βαζίδνληαη ζηα ηηκνιφγηα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, β) λα βαζίδνληαη
ζην θφζηνο ηεο απνδνηηθήο

παξνρήο ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ

λεφηεξεο

ηερλνινγίαο. Παξφηη ε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε είλαη εχινγε, απηή δελ αθνξά
ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ αιιά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ
ηηκνινγίσλ γηα ηηο ππεξεζίεο απηέο. Έηζη, παξαβηάδεηαη ε αξρή ηεο
θνζηνζηξέθεηαο θαη ν ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο κε ηε κεζνδνινγία πνπ ε ίδηα ε
ΔΔΤΤ πηνζεηεί.
Σηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηα ηηκνιφγηα νξίδνληαη θάησ ηνπ θφζηνπο ζα πξέπεη λα
είλαη ζαθέο ην κέγεζνο ηνπ θφζηνπο πνπ δελ αλαθηάηαη απφ ηελ ππεξεζία ηελ
νπνία αθνξά θαζψο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα αλαθηεζεί, ηδηαίηεξα ζηελ
πεξίπησζε πνπ ν ΟΤΔ ππνρξενχηαη λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο απηέο, ρσξίο λα
δεκηνπξγείηαη ζηξέβισζε ζηελ αγνξά.
Πξφηαζε ΟΤΔ: Να παξαιεηθζεί ε ζπγθεθξηκέλε πξφβιεςε
6. Η ΔΔΤΤ πξνηείλεη λα κελ ρξεζηκνπνηνχληαη, πιένλ, νη πξνβιέςεηο γηα ην έηνο
ηζρχνο ησλ ηηκνινγίσλ αιιά κφλν ηα δεδνκέλα ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ
πξνεγνχκελνπ έηνπο (Τ-1) θαη ηνπ έηνπο ‘ηξεμίκαηνο’ ηνπ ειέγρνπ (Τ0)
αλαγλσξίδνληαο, σζηφζν, φηη «Μεηνλέθηεκα ηεο ελ ιφγσ πξνζέγγηζεο είλαη φηη
δελ ζα αθνξά ην ηηκνινγνχκελν έηνο κε απνηέιεζκα λα κελ απνηππψλνληαη νη
λέεο ηάζεηο πνπ δηακνξθψλνληαη γηα θάπνηεο ππεξεζίεο λέεο ππεξεζίεο, αιιαγέο
νξγαλσηηθέο πνπ αθνξνχλ ηελ ελ ιφγν ρξνληά θιπ.».
Πξάγκαηη, ε πξνζέγγηζε απηή δελ είλαη νξζή, εηδηθά ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο φπνπ ηα
πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο εμειίζζνληαη δηαξθψο κε θαηαηγηζηηθνχο ξπζκνχο.
Απαξαίηεην ζπζηαηηθφ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ησλ πξντφλησλ θαη
ππεξεζηψλ είλαη νη πξνβιέςεηο γηα ηε ρξνληά ηζρχνο ησλ ηηκνινγίσλ ελψ ηα άιια
δχν έηε (Τ-1 θαη Τ0) ζηελ νπζία ρξεζηκεχνπλ γηα λα ειέγρεηαη θαιχηεξα ε
νξζφηεηα ησλ πξνβιέςεσλ.
Πξφηαζε ΟΤΔ: Να κελ ηζρχζεη ε λέα πξνηεηλφκελε πξνζέγγηζε αιιά λα
πηνζεηεζεί ε πξφηαζε ηνπ ΟΤΔ (βι. ηελ απάληεζε καο ζηελ εξψηεζε Γ5).

OTE A.E.
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ-ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΣΦΕΣΕΩΝ

Α. ρεηηθά κε ηηο πξνηεηλόκελεο αιιαγέο επί ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ Πιήξωο
Καηαλεκεκέλνπ Κόζηνπο (ΠΚΚ)
Δξώηεζε A1: Σπκθσλείηε κε ηηο πξνηάζεηο ηεο ΔΔΤΤ γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ
θφζηνπο ζε φια ηα επίπεδα θαηαλνκήο; Δηδηθφηεξα, θξίλεηε φηη ρξεηάδεηαη λα
απεηθνλίδεη ν Πάξνρνο κε ΣΙΑ φιεο ηηο θαηεγνξίεο θφζηνπο ζε φια ηα ζηάδηα
(μεθηλψληαο απφ ην επίπεδν 050,125/140,175,290,850,860 θαη θαηαιήγνληαο ζην
ηειηθφ ζηάδην 899), θαζψο θαη λα πξνβεί ζηε δεκηνπξγία ελφο επξεηεξίνπ-εγρεηξηδίνπ
πνπ ζα θαηαγξάθεη θαη ζα επεμεγεί ηε ινγηθή ησλ επηκεξηζκψλ θαη ην πνζνζηφ
απηψλ ζε θάζε επφκελν ζηάδην-επίπεδν;
Ο ΟΤΔ ζην πιαίζηα ηεο επηθαηξνπνίεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Κνζηνινγηθνχ
Σπζηήκαηνο δηακνξθψλεη ην θνζηνινγηθφ κνληέιν κε ηνλ βέιηηζην ηξφπν. Απηφ
ζεκαίλεη φηη νη δξνκνινγήζεηο – επηκεξηζκνί θφζηνπο απφ ην έλα επίπεδν ζην άιιν
γίλνληαη κε ζθνπφ ηελ νξζή θαηαλνκή ηνπ θφζηνπο. Σε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο,
εμαηηίαο ηεο ηδηνκνξθίαο ηνπ θφζηνπο, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ άκεζνπ θφζηνπο ην
νπνίν ζρεηίδεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν κε ζπγθεθξηκέλα πξντφληα – ππεξεζίεο, δελ
είλαη δπλαηφ λα αθνινπζεζεί ε δξνκνιφγεζε ζε φια ηα επίπεδα, παξά κφλν ζε
ζπγθεθξηκέλα. Σπλεπψο ε πξνηεηλφκελε πξνζέγγηζε δελ είλαη δελ είλαη εθηθηφ λα
πινπνηεζεί.
Ο ΟΤΔ ζπκθσλεί κε ηελ πξφηαζε δεκηνπξγίαο επξεηεξίνπ - εγρεηξηδίνπ ζην νπνίν ν
ΟΤΔ ζα θαηαγξάθεη θαη ζα ηεθκεξηψλεη ηε ινγηθή ησλ επηκεξηζκψλ θαη ηε
δηακφξθσζε ησλ πνζνζηψλ ζε θάζε επφκελν ζηάδην - επίπεδν.
Δξώηεζε A2: Σπκθσλείηε κε ηελ άπνςε ηεο ΔΔΤΤ φηη ν πάξνρνο ΣΙΑ ζα πξέπεη λα
αλαπηχμεη έλα πην αληηθεηκεληθφ ζχζηεκα θαηαγξαθήο ηνπ ρξφλνπ ησλ εξγαδνκέλσλ
ηνπ, πέξαλ ηεο ρξήζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ; Δηδηθφηεξα, παξαθαιείζζε φπσο
ζρνιηάζεηε ηελ πξφηαζε ηεο ΔΔΤΤ αλαθνξηθά κε νξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηηο
νπνίεο πξνηείλεηαη

ε ηξνπνπνίεζε ηνπ ηξφπνπ επηκεξηζκνχ απηψλ ζε

ππνδξαζηεξηφηεηεο κε ηελ ρξήζε θαηάιιεισλ θιεηδψλ επηκεξηζκνχ πνπ λα
βαζίδνληαη ζε ειέγμηκα ζηνηρεία (πρ. Μεηξήζεηο ή/θαη πξαγκαηηθά δεδνκέλα);

OTE A.E.
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ-ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΣΦΕΣΕΩΝ

Ο ΟΤΔ ζεσξεί φηη ε πξνηεηλφκελε θαζηέξσζε timesheets γηα ην ζχλνιν ησλ
εξγαδνκέλσλ ηνπ απαηηεί ηελ πινπνίεζε θαηάιιεισλ ζπζηεκάησλ θαη
δηαδηθαζηψλ κε ζεκαληηθφ θφζηνο θαη αλάγθε ζε αλζξψπηλνπο πφξνπο ελψ
επηπιένλ απνηειεί κία ηδηαίηεξα ρξνλνβφξα δηαδηθαζία . Τα ζεκαληηθά απηά
κεηνλεθηήκαηα θαζηζηνχλ αλέθηθηε ηελ πινπνίεζε ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο
απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα θνζηνινγηθνχο ζθνπνχο.
Ο ΟΤΔ ζπκθσλεί κε ηελ πξνηεηλφκελε ηξνπνπνίεζε ηνπ ηξφπνπ επηκεξηζκνχ
ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ – ππνδξαζηεξηνηήησλ κε ηελ ρξήζε
θαηάιιεισλ θιεηδψλ επηκεξηζκνχ πνπ λα βαζίδνληαη ζε ειέγμηκα ζηνηρεία (π.ρ.
Μεηξήζεηο ή/θαη πξαγκαηηθά δεδνκέλα).
Β. ρεηηθά κε ηηο πξνηεηλόκελεο αιιαγέο επί ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ
Μαθξνπξόζεζκνπ Μέζνπ Δπαπμεηηθνύ θόζηνπο (ΜΜΔΚ)
Δξώηεζε B1: Σπκθσλείηε κε ηελ κεζνδνινγία πνπ αλαπηχρζεθε γηα ηελ θαιχηεξε
απνηχπσζε ηνπ θφζηνπο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ
παξφρνπ κε

ΣΙΑ; Δηδηθφηεξα, παξαθαιείζζε φπσο ζρνιηάζεηε ηελ πξφηαζε ηεο

ΔΔΤΤ γηα ηελ εηζαγσγή δχν (2) λέσλ επαπμήζεσλ θφζηνπο «εκπνξία πξντφλησλ
ρνλδξηθήο» θαη «εκπνξία πξντφλησλ ιηαληθήο» πνπ ζπλδένληαη κε ηα θφζηε ησλ
ηκεκάησλ πνπ εκπνξεχνληαη ηηο αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο πξντφλησλ;
Ο ΟΤΔ ζηα πιαίζηα ηεο βειηίσζεο ηεο πθηζηάκελεο κεζνδνινγίαο ηνπ ΜΜΔΚ γηα
ηελ θαιχηεξε απνηχπσζε ηνπ θφζηνπο ησλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη θαη’
αξρήλ ζχκθσλνο κε ηελ πξφηαζε ηεο ΔΔΤΤ γηα ηελ ελζσκάησζε δχν επηπιένλ
επαπμήζεσλ θφζηνπο «Φνλδξηθήο» θαη «Ληαληθήο» δηαηεξψληαο ηηο ήδε πθηζηάκελεο
επαπμήζεηο «Πξφζβαζεο», «Κνξκνχ» & «Λνηπά». Δπηζεκαίλνπκε φηη νη θαηεγνξίεο
θφζηνπο ιηαληθήο ηνπ πίλαθα 4 ζει. 46 έρνπλ ραξαθηεξηζζεί ζε άιιν ζεκείν ηνπ
θεηκέλνπ φιεο σο CVR κε νδεγφ ηνπο φγθνπο θαη ζπλεπψο ν πίλαθαο δελ ηζρχεη.

Γ. ρεηηθά κε ηηο άιιεο πξνηεηλόκελεο ηξνπνπνηήζεηο επί ηωλ κεζνδνινγηώλ
θνζηνιόγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο Top-down
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Δξώηεζε Γ1: Σπκθσλείηε κε ηελ πξφηαζε ηεο ΔΔΤΤ φηη γηα ππεξεζίεο πνπ
εκθαλίδνπλ ζεκαληηθέο κεηψζεηο ζηε δήηεζή ηνπο ιφγσ ηεο αληηθαηάζηαζή ηνπο
απφ ππεξεζίεο λεφηεξσλ, πην απνδνηηθψλ ηερλνινγηψλ, είηε ηα ηηκνιφγηα απηψλ λα
δηαηεξνχληαη ζηαζεξά, είηε λα βαζίδνληαη ζην θφζηνο ηεο απνδνηηθήο παξνρήο ησλ
αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ λεφηεξεο ηερλνινγίαο; Αηηηνινγείζηε ηηο απφςεηο ζαο.
Ο ΟΤΔ, κε βάζε ηηο ζέζεηο πνπ εμέζεζε ζηελ ελφηεηα ησλ γεληθψλ παξαηεξήζεσλ,
δελ είλαη ζχκθσλνο κε ηελ πξφηαζε ηεο ΔΔΤΤ
Δξώηεζε Γ2: Σπκθσλείηε κε ηελ πξφηαζε ηεο ΔΔΤΤ, αλαθνξηθά κε ην ζέκα ηεο
πιενλάδνπζαο ρσξεηηθφηεηαο, γηα ελζσκάησζε πξνζαξκνγψλ απνηειεζκαηηθφηεηαο
ζην θνζηνινγηθφ ζχζηεκα ηνπ παξφρνπ κε ΣΙΑ; Δηδηθφηεξα, ζπκθσλείηε κε ηελ
πξψηε

πξνζέγγηζε

πνπ

ζηεξίδεηαη

ζηελ

πηνζέηεζε

παξακέηξσλ

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαηά ηελ απνηίκεζε ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε
ηξέρνλ θφζηνο;
Ο ΟΤΔ, κε βάζε ηηο ζέζεηο πνπ εμέζεζε ζηελ ελφηεηα ησλ γεληθψλ παξαηεξήζεσλ,
δελ είλαη ζχκθσλνο κε ηελ πξφηαζε ηεο ΔΔΤΤ γηα ηελ ελζσκάησζε πξνζαξκνγψλ
απνηειεζκαηηθφηεηαο νηαζδήπνηε κνξθήο
Δξώηεζε Γ3: Σπκθσλείηε κε ηελ πξφηαζε ηεο ΔΔΤΤ γηα ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο
σθέιηκεο δσήο ζπγθεθξηκέλσλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ; Αηηηνινγείζηε ηηο
απφςεηο ζαο.
Ο ΟΤΔ ζπκθσλεί κε ηελ πξφηαζε ηεο ΔΔΤΤ γηα ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο σθέιηκεο
δσήο ζπγθεθξηκέλσλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.
Δξώηεζε Γ4: Πηζηεχεηε φηη ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ ζην θνζηνινγηθφ ζχζηεκα
ηνπ παξφρνπ κε ΣΙΑ νη ινγαξηαζκνί εθείλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ
θαζαξνχ θφζηνπο ηεο θαζνιηθήο ππεξεζίαο (ΚΚΚΥ) θαζψο θαη ησλ αληίζηνηρσλ
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ινγαξηαζκψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλακελφκελε ζπλεηζθνξά ηνπ παξφρνπ ΚΥ σο
πξνο ην θαζαξφ θφζηνο απηήο;
Ο ΟΤΔ, κε βάζε ηηο ζέζεηο πνπ εμέζεζε ζηελ ελφηεηα ησλ γεληθψλ παξαηεξήζεσλ,
δελ είλαη ζχκθσλνο κε ηελ πξφηαζε ηεο ΔΔΤΤ
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Δξώηεζε Γ5: Αλαθνξηθά κε ηελ Κνζηνιφγεζε βαζηδφκελε ζε πξνυπνινγηζηηθά
δεδνκέλα, πνηά απφ ηηο δχν πξνζεγγίζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην θείκελν Γεκφζηαο
Γηαβνχιεπζεο ζεσξείηαη θαηαιιειφηεξε;
*ΑΚΟΛΟΥΘΔΙ ΔΜΠΙΣΤΔΥΤΙΚΟ ΣΦΟΛΙΟ*
Γ. ρεηηθά κε ηηο θαηαζηάζεηο ινγηζηηθνύ δηαρωξηζκνύ ηνπ ΟΣΔ
Δξώηεζε Γ1: Σπκθσλείηε κε ηελ κεζνδνινγία πνπ αλαπηχρζεθε αλαθνξηθά κε ηνλ
θαζνξηζκφ ησλ ηειψλ κεηαθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ ινγηζηηθφ δηαρσξηζκφ
(ΛΓ), βαζίδνληαο ηα ηέιε κεηαθνξάο φπνπ ήηαλ εθηθηφ ζηα αληίζηνηρα ηέιε
ρνλδξηθήο (ηηκέο ρνλδξηθψλ ππεξεζηψλ);
Ο ΟΤΔ ζεκεηψλεη φηη ηα ηέιε κεηαθνξάο θαζνξίδνληαη, φπνπ είλαη εθηθηφ, βάζεη ησλ
ηειψλ γηα ηα αληίζηνηρα πξντφληα ρνλδξηθήο, φπσο απηά θαζνξίδνληαη απφ ηελ
ξπζκηζηηθή αξρή, θαη φρη βάζεη ησλ εζσηεξηθά θαηαλεκεκέλσλ θνζηψλ (ζηνηρείσλ
θφζηνπο).
Δξώηεζε Γ2: Σπκθσλείηε κε ηε ιίζηα ησλ θαηαζηάζεσλ Λνγηζηηθνχ Γηαρσξηζκνχ
πνπ ζα πξέπεη λα θιεζεί λα δεκνζηεχεη ν πάξνρνο κε ΣΙΑ; Παξαθαινχκε παξέρεηε ηηο
απφςεηο ζαο θαη ηηο φπνηεο αιιαγέο ζεσξείηε φηη πξέπεη λα γίλνπλ.
Ο ΟΤΔ ζεσξεί φηη δελ είλαη δπλαηή ε αλάιπζε ππνινγηζκνχ ησλ ηηκψλ κεηαθνξάο
ζην ιηαληθφ άθξν ηνπ ΟΤΔ, ζε Λνγηζηηθφ θφζηνο, θαη Κφζηνο Απαζρνινχκελνπ
Κεθαιαίνπ δεδνκέλνπ φηη ηα Τέιε Μεηαθνξάο βαζίδνληαη ζηα αληίζηνηρα ηέιε
ρνλδξηθήο, θαη φρη ζε εζσηεξηθά θαηαλεκεκέλα ζηνηρεία θφζηνπο. Σπλεπψο, δελ είλαη
δπλαηή ε εμαγσγή θαη δεκνζίεπζε ηνπ πίλαθα ΙΙ «Αλάιπζε ηνπ ππνινγηζκνχ ησλ
ηηκψλ κεηαθνξάο ζην ιηαληθφ άθξν ηνπ ΟΤΔ: Λνγηζηηθφ θφζηνο, Απαζρνινχκελν
θεθάιαην θαη Κφζηνο Απαζρνινχκελνπ θεθαιαίνπ».
Δ. ρεηηθά κε ηα ππνδείγκαηα ΜΜΔΚ
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Δξώηεζε Δ1: Σπκθσλείηε κε ηελ πξνηεηλφκελε κνξθή (ππνδείγκαηα) αλαθνξψλ γηα
ηηο πιεξνθνξίεο θνζηνιφγεζεο ΜΜΔΚ; Πνηέο άιιεο πιεξνθνξίεο ζεσξείηε φηη ζα
πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη λα δεκνζηεχνληαη ππνρξεσηηθά

ζηα ππνδείγκαηα;

Αηηηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο θαη παξέρεηε παξαδείγκαηα αλάινγεο πινπνίεζεο.
Ο ΟΤΔ είλαη ζχκθσλνο κε ηελ αλαδηακφξθσζε ησλ πξνηεηλφκελσλ ππνδεηγκάησλ –
αλαθνξψλ ΜΜΔΚ ψζηε λα ζπκπεξηιακβάλνληαη νη νκνγελείο θαηεγνξίεο θφζηνπο
ηεο ιηαληθήο επαχμεζεο.
Σ. Δπί ηωλ ινηπώλ δεηεκάηωλ
Παξαθαινχκε φπσο ππνβάιεηε ηπρφλ πξνηάζεηο γηα ηξνπνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ
ξπζκίζεσλ επί ησλ ινηπψλ δεηεκάησλ (Γεκνζίεπζε πιεξνθνξηψλ, Έιεγρνο,
Φξνλνδηαγξάκκαηα) θαη λα αηηηνινγήζεηε απηέο.
Δπί ησλ ινηπψλ δεηεκάησλ ν ΟΤΔ πξνηείλεη ηα αθφινπζα:
Ο ΟΤΔ ζπκθσλεί, επί ηεο αξρήο, κε ηελ εθαξκνγή ηεο πξνηεηλνκέλεο
κεζνδνινγίαο ππνινγηζκνχ ηνπ WACC, επηζεκαίλνληαο φηη ν ζπληειεζηήο β2 ηεο
εμίζσζεο γηα ηελ εηαηξεία, ν νπνίνο ππνινγίδεηαη ζε ζρέζε κε ηνλ γεξκαληθφ
δείθηε DAX παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα ζηαηηζηηθήο εξκελείαο. Πην ζπγθεθξηκέλα,
αλαθχπηνπλ ζνβαξά κεζνδνινγηθά πξνβιήκαηα απφ ηε ζπζρέηηζε ηεο απφδνζεο
ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο ηνπ ΟΤΔ, ε νπνία δηαπξαγκαηεχεηαη ζην Διιεληθφ
Φξεκαηηζηήξην, κε ηελ απφδνζε ηνπ Γεξκαληθνχ Φξεκαηηζηεξηαθνχ δείθηε
(DΑΦ).
Οη απνδφζεηο ηεο κεηνρήο ηνπ ΟΤΔ δελ εμαξηψληαη θαη δελ επεξεάδνληαη απφ ηελ
απφδνζε ηνπ DAX, θαζψο δελ δηαπξαγκαηεχνληαη νη κεηνρέο ηνπ ΟΤΔ ζην
Γεξκαληθφ Φξεκαηηζηήξην. Σπλεπψο, εθφζνλ δελ ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ
εμαξηεκέλεο – αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο ηα δεδνκέλα εηζφδνπ δελ δηαζθαιίδνπλ
ζε κεζνδνινγηθνχο φξνπο ηηο πξνυπνζέζεηο νξζήο εθαξκνγήο απηήο ηεο
πξνζέγγηζεο. Η εθαξκνγή δειαδή κηαο ηέηνηαο κεζνδνινγίαο ζηνλ ππνινγηζκφ
ηνπ θφζηνπο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζηα πιαίζηα ηνπ κνληέινπ CAPM δελ έρεη
εκπεηξηθφ θαη επηζηεκνληθφ πξνεγνχκελν. Πξνηείλεηαη ε ζπζρέηηζε ηεο εηαηξείαο
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κε έλα θιαδηθφ ηειεπηθνηλσληαθφ επξσπατθφ δείθηε ζηνλ νπνίν λα ζπκκεηέρεη ε
εηαηξεία.
Δπηπιένλ, κηα ζεκαληηθή παξάκεηξνο πνπ αθνξά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ WACC
είλαη ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο. Με βάζε ηε δηαβνχιεπζε ε κφλε αλαθνξά πνπ
γίλεηαη είλαη φηη ην κεζνζηαζκηθφ θφζηνο θεθαιαίνπ ζα είλαη ην πξν θφξσλ ηνπ
εγθαηεζηεκέλνπ

Παξφρνπ.

Βάζεη

ηεο

εγθεθξηκέλεο

κεζνδνινγίαο,

ζηνλ

ππνινγηζκφ ζα ιακβάλεηαη ν πξαγκαηηθφο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο ν νπνίνο
δηακνξθψλεηαη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο εηαηξείαο (θνξνινγηθή επηβάξπλζε
πξνο θέξδε πξν θφξσλ).
Ο ππνινγηζκφο ηνπ πξαγκαηηθνχ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή ζην κέιινλ,
παξνπζηάδεη κεγάιεο δπζθνιίεο, θαζφζνλ ε πξφβιεςε ησλ νηθνλνκηθψλ
απνηειεζκάησλ ζε πξψηκν ζηάδην είλαη ηδηαίηεξα δπζρεξήο.
Ο ΟΤΔ πξνηείλεη ηελ πηνζέηεζε ηνπ εθάζηνηε ηζρχνληνο νλνκαζηηθνχ
θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή σο βάζε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πξν θφξσλ WACC.
Τέινο ηα ζηνηρεία φγθσλ πσιήζεσλ (κεηξηθά) ζην Παξάξηεκα ΙΙ, ελφηεηα 4,
ζεσξνχληαη σο εκπηζηεπηηθά απφ ηνλ ΟΤΔ θαη ζπλεπψο ζεσξνχκε φηη δε ζα
έπξεπε λα πθίζηαηαη ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο.

