OTE ÄÉÅÈÍÅÉÓ ËÕÓÅÉÓ Á.Å.

Συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2007 µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2007
(δηµοσιευόµενα βάσει του Ν. 2190 άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΠΧΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της OTE ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που προβλέπουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και στην έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
Ενδεικτικά µπορεί να ανατρέξει στη διεύθυνσή µας στο διαδίκτυο, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.
ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÇÓ
Πλήρες Όνοµα:

ΟΤΕ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.

Κύρια ∆ραστηριότητα:

ÓÕÍÈÅÓÇ ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÏÕ ÓÕÌÂÏÕËÉÏÕ

Παροχή ∆ιεθνών Υπηρεσιών Φωνής, Χωριτικοτήτων και Προστιθέµενης Αξίας

Πρόεδρος:
Áíôéðñüåäñïò:

ÔÓÁÌÁÆ ÌÉ×ÁÇË (µη åêôåëåóôéêü ìÝëïò Ä.Ó.)
ÓÐÁÍÏÕÄÁÊÇ ×ÑÉÓÔÉÍÇ (ìç åêôåëåóôéêü ìÝëïò Ä.Ó.)

∆ιεύθυνση έδρας:

ΖΗΝΩΝΟΣ ΕΛΕΑΤΟΥ & ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 6-8 ΜΑΡΟΥΣΙ

∆ιευθύνων Σύµβουλος:

ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (åêôåëåóôéêü ìÝëïò Ä.Ó.)

Αριθ. Μητρώου ΑΕ:

46809/01ΑΤ/Β/00/365

ÌÝëïò:

ΜΥΓ∆ΑΛΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ (µη åêôåëåóôéêü ìÝëïò Ä.Ó.)

Νοµαρχία Αθηνών - Τοµέας Ανατολικής Αθήνας - ∆/νση Α.Ε. & Εµπορίου

ÌÝëïò:

ÊÁÔÓÁÏÕÍÇÓ ×ÑÇÓÔÏÓ (ìç åêôåëåóôéêü ìÝëïò Ä.Ó.)

Αρµόδια Νοµαρχία ή Πρωτοδικείο:

Ηµεροµηνία Λήξεως της Τρέχουσας Χρήσης: 31 ∆εκεµβρίου 2007
Ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων
οικονοµικών καταστάσεων (από τις οποίες
αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία):

3 Μαρτίου 2008

Τύπος των οικονοµικών καταστάσεων:

Eτήσιες

∆ιάρκεια Χρήσης:

12 µήνες

Ορκωτός ελεγκτής:

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΝΙΣΕΑΣ (Α.Μ. ΣΟΕΛ 18701)

Ελεγκτική εταιρία:

KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:

Με σύµφωνη γνώµη

∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας:

www.oteglobe.gr

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÕ (ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå ~)
ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ
ÐÜãéá óôïé÷åßá åíåñãçôéêïý
ÁðáéôÞóåéò áðü ðåëÜôåò
ËïéðÜ óôïé÷åßá åíåñãçôéêïý
×ñçìáôéêÜ äéáèÝóéìá
ÓÕÍÏËÏ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏÕ
ÐÁÈÇÔÉÊÏ
Ìáêñïðñüèåóìåò õðï÷ñåþóåéò
ÐñïìçèåõôÝò
ËïéðÝò âñá÷õðñüèåóìåò õðï÷ñåþóåéò
Óýíïëï õðï÷ñåþóåùí (á)
Ìåôï÷éêü êåöÜëáéï (â)
ÁðïèåìáôéêÜ (ã)
Õðüëïéðï êåñäþí åéò íÝï (ä)

31/12/2006

146.505.784
88.016.717
18.596.581
39.113.845
−−−−−−−−−−−−−

7.294.533
59.597.074
3.167.644
7.547.819
−−−−−−−−−−−−−

292.232.927
=============

==============

992.079
91.891.353
21.595.661
−−−−−−−−−−−−−

405.694
36.342.017
24.857.548
−−−−−−−−−−−−−−

114.479.093
−−−−−−−−−−−−−
163.697.462
752.979
13.303.393
−−−−−−−−−−−−−

Óýíïëï ÊáèáñÞò ÈÝóçò (å) = (â) + (ã) + (ä)

177.753.834
−−−−−−−−−−−−−

ÓÕÍÏËÏ ÐÁÈÇÔÉÊÏÕ (óô) = (á) + (å)

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÔÁÌEÉÁÊÙÍ ÑÏÙÍ ×ÑÇÓÇÓ (ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå ~)

31/12/2007

292.232.927
=============

77.607.070

61.605.259
879.000
752.979
14.369.832
−−−−−−−−−−−−−−
−−−−−−−−−−−−−−

16.001.811

−−−−−−−−−−−−−−

77.607.070

==============

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÌÅÔÁÂÏËÙÍ ÊÁÈÁÑÇÓ ÈÅÓÇÓ ×ÑÇÓÇÓ (ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå ~)
31/12/2007
16.001.811
612.284
−−−−−−−−−−−−−
16.614.095
162.818.462
(1.678.724)
---1
−−−−−−−−−−−−−
177.753.834
=============

31/12/2006
11.821.918
6.679.892
−−−−−−−−−−−−−−
18.501.810
------(2.500.000)
1
−−−−−−−−−−−−−−
16.001.811
==============

1/1-31/12/2007
165.060.902
(136.817.480)
−−−−−−−−−−−−−

1/1-31/12/2006
162.960.442
(139.630.098)
−−−−−−−−−−−−−−

ÊáèáñÞ èÝóç Ýíáñîçò ÷ñÞóåùò
ÊÝñäç ôçò ÷ñÞóçò ìåôÜ áðü öüñïõò
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Eξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου
ÄéáíåìçèÝíôá ìåñßóìáôá
Λοιπές προσαρµογές
ÊáèáñÞ èÝóç ëÞîçò ÷ñÞóçò

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÙÍ ×ÑÇÓÇÓ (ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå ~)
Kύκλος åñãáóéþí
×ñåþóåéò áðü äéåèíåßò ôçëåð/êïýò ðáñü÷ïõò
ÌéêôÜ êÝñäç

28.243.422

ÊÝñäç ðñï öüñùí, ÷ñçìáôïäïôéêþí,
åðåíäõôéêþí áðïôåëåóìÜôùí êáé áðïóâÝóåùí

14.002.412

23.330.344

10.380.207

ËåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò
ÊÝñäç ðñï öüñùí
ÐëÝïí / ìåßïí ðñïóáñìïãÝò ãéá:
ÁðïóâÝóåéò
ÁðïôåëÝóìáôá (¸óïäá, Ýîïäá, êÝñäç, æçìéÝò)
åðåíäõôéêÞò äñáóôçñéüôçôáò

(Ìåßùóç) / Áýîçóç áðáéôÞóåùí
(Áýîçóç) / Ìåßùóç ðñïìçèåõôþí
Áýîçóç ðñïâëÝøåùí êáé ëïéðþí õðï÷ñåþóåùí
Áýîçóç õðï÷ñÝùóçò ðáñï÷þí óôï ðñïóùðéêü
ëüãù óõíôáîéïäüôçóçò
Áýîçóç ëïéðþí ðåñéïõóéáêþí óôïé÷åßùí
Mείον: ÊáôáâåâëçìÝíïé öüñïé
Óýíïëï åéóñïþí / (åêñïþí) áðü
ëåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò (á)

Óýíïëï åéóñïþí / (åêñïþí) áðü
åðåíäõôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò (â)
×ñçìáôïäïôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò
Εκδοση ονοµαστικών µετοχών
Ìåñßóìáôá ðëçñùèÝíôá
Λοιπά
Óýíïëï åéóñïþí / (åêñïþí) áðü
÷ñçìáôïäïôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò (ã)

9.371.246

óôçí áñ÷Þ ôçò ÷ñÞóçò

9.520.396

ÔáìåéáêÜ äéáèÝóéìá êáé éóïäýíáìá

ÊÝñäç ìåôÜ áðü öüñïõò áíÜ ìåôï÷Þ - âáóéêÜ (óå ~ áíÜ ìåôï÷Þ)

(2.840.504)

−−−−−−−−−−−−−−

0,03

22,27

612.284
=============

12.852.104

1.008.961

(676.271)

(18.591)

(28.419.643)
52.887.098
(431.691)

(9.931.427)
(3.922.414)
14.307.724

427.284
(15.233.352)
(4.372.402)
−−−−−−−−−−−−−−

50.325
(868.788)
(3.258.923)
−−−−−−−−−−−−−−
6.887.263

−−−−−−−−−−−−−−

−−−−−−−−−−−−−−

(150.154.621)
(1.918.745)
10.759
(110.700)
761.148
−−−−−−−−−−−−−−

(388.511)
(307.300)
665
(51.673)
70.242
−−−−−−−−−−−−−−

(151.412.159)
−−−−−−−−−−−−−−

−−−−−−−−−−−−−−

162.818.462
---(1.678.724)
−−−−−−−−−−−−−−

---(2.500.000)
---−−−−−−−−−−−−−−

(676.577)

(2.500.000)

−−−−−−−−−−−−−−

−−−−−−−−−−−−−−

28.964.791

3.710.686

ÔáìåéáêÜ äéáèÝóéìá êáé éóïäýíáìá

1.150.308
(1.591.801)

9.520.396

161.139.738

ÊáèáñÞ áýîçóç / (ìåßùóç) óôá ôáìåéáêÜ äéáèÝóéìá
êáé éóïäýíáìá ÷ñÞóçò (á) + (â) + (ã)

2.204.085
−−−−−−−−−−−−−

2.204.085

19.237.212

ÅðåíäõôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò
Aγορές κτιρίων και εξοπλισµού
ÁãïñÝò άυλων περιουσιακών στοιχείων
ÐùëÞóåéò åíóþìáôùí ðáãßùí
Τόκοι πληρωθέντες
Ôüêïé åéóðñá÷èÝíôåò

ÊÝñäç ðñï öüñùí
ÊÝñäç ìåôÜ áðü öüñïõò

1/1-31/12/2006

ÐëÝïí / ìåßïí ðñïóáñìïãÝò ãéá ìåôáâïëÝò
ëïãáñéáóìþí êåöáëáßïõ êßíçóçò Þ ðïõ ó÷åôßæïíôáé
ìå ôéò ëåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò:

ÊÝñäç ðñï öüñùí, ÷ñçìáôïäïôéêþí êáé
åðåíäõôéêþí áðïôåëåóìÜôùí
Μείον φόρος εισοδήµατος

1/1-31/12/2007

6.818.382

−−−−−−−−−−−−−−

óôï ôÝëïò ôçò ÷ñÞóçò

35.783.173

==============

3.107.696

−−−−−−−−−−−−−−

6.818.382

==============

6.679.892
==============
Ðñüóèåôá óôïé÷åßá êáé ðëçñïöïñßåò

1.

Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται στον ενοποιηµένο ισολογισµό της Εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε µε έδρα την Ελλάδα. Η συµµετοχή της στο µετοχικό κεφάλαιο είναι 100% και ενσωµατώνεται µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης.

2. ∆εν υπάρχει καµία µεταβολή στην εφαρµογή της λογιστικής µεθόδου αλλά και εκτίµησης που να έχει επίπτωση στην καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα της Εταιρείας.
3. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που να ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας.
4. Την 30/07/2007 µε απόφαση της Νοµαρχίας Αθηνών (ΑΜ ΕΜ-19888/07) εγκρίθηκε η απο 01/04/2007 απόσχιση του κλάδου(εισφορά σε είδος) των διεθνών εγκαταστάσεων και διεθνών καλωδιακών υποδοµών από τον ΟΤΕ Α.Ε. Η αξία του
εισφερόµενου από απόσχιση κλάδου ανέρχεται στο ποσόν ~132.818.465 µε έκδοση 45.330.534 ονοµαστικών µετοχών και ονοµαστική αξία ~ 2,93 εκάστη. Κατά την διάρκεια της χρήσης του 2007 έγινε νέα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε
καταβολή µετρητών ποσού Ευρώ 29.999.997 που αντιστοιχεί σε 10.238.907 ονοµαστικές µετοχές µε ονοµαστική αξία ~2,93 εκάστη.
5. Επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη.
6. Ο µέσος αριθµός προσωπικού του 2007 ήταν 135 ενώ για το 2006 ήταν 113.
7. Ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχεριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της µε τα
συνδεδεµένα κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24 προς αυτήν µέρη, είναι ως εξής:
i)
Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη
~ 83.324.179
ii)
Õðï÷ñåþóåéò ðñïò óõíäåäåìÝíá ìÝñç
~ 69.384.218
iii)
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
~ 101.658.705
iv)
ÁãïñÝò áãáèþí êáé õðçñåóéþí
~ 82.330.083

8. Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2002 εως και 2007
9. Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίστηκαν βάση του σταθµικού αριθµού των µετοχών.
10. ∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της 31ης ∆εκεµβρίου 2007 τα οποία θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων.
Máñïýóé, 3 Μαρτίου 2008
Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ Ä.Ó.
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
O ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÏÓ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ
Ï ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ËÏÃÉÓÔÇÑÉÏÕ

ÊÑÏÍÏÓ Á.Å.

ÔÓÁÌÁÆ ÌÉ×ÁÇË
Á.Ä.Ô. ΑΒ 516212

ÁÍÄÑÅÏÕ ÊÙÍ/ÍÏÓ
A.Ä.Ô. Χ 069599

ΚΙΑΠΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Á.Ä.Ô. Μ 943692

ÃÁËÉÁÔÓÁÔÏÓ ÁÍÄÑÅÁÓ
Α.∆.Τ. ΑΕ 049899 - ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ Α΄ ΤΑΞΕΩΣ 0015278

