
OTE ÄÉÅÈÍÅÉÓ ËÕÓÅÉÓ Á.Å.
Συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2006 µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2006

(δηµοσιευόµενα βάσει του ν.2190 άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)

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 λογι-
στή. Ενδεικτικά µπορεί να ανατρέξει στη διεύθυνσή µας στο διαδίκτυο, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

ÊÊÑÑÏÏÍÍÏÏÓÓ ÁÁ..ÅÅ..

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 έχει 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. Επί των παγίων στοιχείων της εταιρείας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη. 

5. Στο τέλος της τρέχουσας περιόδου το σύνολο του απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρείας ανέρχεται σε  120 υπαλλήλους εκ των οποίων 28 υπάλληλοι δανεισµένοι στον Οµιλο ΟΤΕ και 6 υπάλληλοι αποσπασµένοι από τον Οµιλο ΟΤΕ στην

ΟTEglobe.

6. Ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχεριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της µε τα συνδε-

δεµένα κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24 προς αυτήν µέρη, είναι ως εξής:

i) ÐùëÞóåéò áãáèþí êáé õðçñåóéþí ~ 112.929.000

ii) ÁãïñÝò áãáèþí êáé õðçñåóéþí ~ 100.764.447

iii) ÁðáéôÞóåéò áðü óõíäåäåìÝíá ìÝñç ~ 34.181.125

iv) Õðï÷ñåþóåéò ðñïò óõíäåäåìÝíá ìÝñç ~  25.643.925

7. Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2002 εως και 2006

8. Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίστηκαν βάση του συνόλου αριθµού των µετοχών.

9. ∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα µεταγενέστερα της 31ης ∆εκεµβρίου  2006 τα οποία θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δηµοσιευµένων οικονοµικών καταστάσεων.

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÕ (ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå ~)

31/12/2006 31/12/2005
ÅÅÍÍÅÅÑÑÃÃÇÇÔÔÉÉÊÊÏÏ
ÐÜãéá óôïé÷åßá åíåñãçôéêïý 7.294.533 7.608.326
ÁðáéôÞóåéò áðü ðåëÜôåò 59.597.074 49.665.648
×ñçìáôéêÜ äéáèÝóéìá 7.547.819 5.671.536
ËïéðÜ óôïé÷åßá åíåñãçôéêïý 3.167.644 1.372.225−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
ÓÕÍÏËÏ ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏÕ 77.607.070 64.317.735========================== ============================

ÐÐÁÁÈÈÇÇÔÔÉÉÊÊÏÏ
Ìáêñïðñüèåóìåò õðï÷ñåþóåéò 405.694 357.066
ÐñïìçèåõôÝò 36.428.095 42.184.911
ËïéðÝò âñá÷õðñüèåóìåò õðï÷ñåþóåéò 24.771.470 9.953.840−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Óýíïëï õðï÷ñåþóåùí (á) 61.605.259 52.495.817−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Ìåôï÷éêü êåöÜëáéï (â) 879.000 879.000
ÁðïèåìáôéêÜ (ã) 752.979 462.178
Õðüëïéðï êåñäþí åéò íÝï (ä) 14.369.832 10.480.740−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Óýíïëï ÊáèáñÞò ÈÝóçò (å) = (â) + (ã) + (ä) 16.001.811 11.821.918−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
ÓÕÍÏËÏ ÐÁÈÇÔÉÊÏÕ (óô) = (á) + (å) 77.607.070 64.317.735========================== ============================

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÌÅÔÁÂÏËÙÍ ÊÁÈÁÑÇÓ ÈÅÓÇÓ ×ÑÇÓÇÓ (ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå ~)

31/12/2006 31/12/2005
ÊáèáñÞ èÝóç Ýíáñîçò ÷ñÞóåùò
(1/1/2006 êáé 1/1/2005 áíôßóôïé÷á) 11.821.919 8.886.834
ÊÝñäç ôçò ÷ñÞóçò ìåôÜ áðü öüñïõò 6.679.892 5.435.084−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−

18.501.811 14.321.918
ÄéáíåìçèÝíôá ìåñßóìáôá (2.500.000) (2.500.000)−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
ÊáèáñÞ èÝóç ëÞîçò ÷ñÞóçò
(31/12/2006 êáé 31/12/2005 áíôßóôïé÷á) 16.001.811 11.821.918========================== ============================

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÙÍ ×ÑÇÓÇÓ (ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå ~)

1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005
Óýíïëï êýêëïõ åñãáóéþí 162.960.442 134.680.248
×ñåþóåéò áðü äéåèíåßò ôçëåð/êïýò ðáñü÷ïõò (139.630.098) (116.091.625)−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
ÌéêôÜ êÝñäç 23.330.344 18.588.623

ÊÝñäç ðñï öüñùí, ÷ñçìáôïäïôéêþí,
åðåíäõôéêþí áðïôåëåóìÜôùí êáé áðïóâÝóåùí 10.380.207 9.286.326

ÊÝñäç ðñï öüñùí, ÷ñçìáôïäïôéêþí êáé
åðåíäõôéêþí áðïôåëåóìÜôùí 9.371.246 8.312.510

ÊÝñäç ðñï öüñùí óýíïëï 9.520.396 8.285.145

Ìåßïí öüñïé (2.840.504) (2.850.061)−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
ÊÝñäç ìåôÜ áðü öüñïõò óýíïëï 6.679.892 5.435.084========================== ============================
ÊÝñäç ìåôÜ áðü öüñïõò áíÜ ìåôï÷Þ - âáóéêÜ (óå ~~ áíÜ ìåôï÷Þ) 22,27 18,12

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

1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005
ËåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò
ÊÝñäç ðñï öüñùí 9.520.396 8.285.145
ÐëÝïí / ìåßïí ðñïóáñìïãÝò ãéá:
ÁðïóâÝóåéò 1.008.961 973.816
ÁðïôåëÝóìáôá (¸óïäá, Ýîïäá, êÝñäç, æçìéÝò) åðåíäõôéêÞò äñáóôçñéüôçôáò (18.591) (27.313)
ÐëÝïí / ìåßïí ðñïóáñìïãÝò ãéá ìåôáâïëÝò ëïãáñéáóìþí êåöáëáßïõ
êßíçóçò Þ ðïõ ó÷åôßæïíôáé ìå ôéò ëåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò:
(Ìåßùóç) / Áýîçóç áðáéôÞóåùí (9.931.427) 31.296.126
(Áýîçóç) / Ìåßùóç ðñïìçèåõôþí (3.922.414) (44.227.870)
Áýîçóç ðñïâëÝøåùí êáé ëïéðþí õðï÷ñåþóåùí 14.307.724 3.330.898
Áýîçóç õðï÷ñÝùóçò ðáñï÷þí óôï ðñïóùðéêü ëüãù óõíôáîéïäüôçóçò 50.325 109.095
Áýîçóç ëïéðþí ðåñéïõóéáêþí óôïé÷åßùí (868.788) (1.787)
Mείον: ÊáôáâåâëçìÝíïé öüñïé (3.258.923) (2.438.022)−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Óýíïëï åéóñïþí / (åêñïþí) áðü ëåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò (á) 6.887.263 (2.699.912)−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
ÅðåíäõôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò
ÁãïñÝò åíóþìáôùí ðáãßùí (695.811) (201.252)
ÐùëÞóåéò åíóþìáôùí ðáãßùí 665 3.711
Τόκοι πληρωθέντες (51.673) (35.940)
Ôüêïé åéóðñá÷èÝíôåò 70.242 55.092−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Óýíïëï åéóñïþí / (åêñïþí) áðü åðåíäõôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò (â) (676.577) (178.389)−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
×ñçìáôïäïôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò
Ìåñßóìáôá ðëçñùèÝíôá (2.500.000) (2.500.000)−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Óýíïëï åéóñïþí / (åêñïþí) áðü ÷ñçìáôïäïôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò (ã) (2.500.000) (2.500.000)−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
ÊáèáñÞ áýîçóç / (ìåßùóç) óôá ôáìåéáêÜ äéáèÝóéìá
êáé éóïäýíáìá ÷ñÞóçò (á) + (â) + (ã) 3.710.686 (5.378.301)

ÔáìåéáêÜ äéáèÝóéìá êáé éóïäýíáìá óôçí áñ÷Þ ôçò ÷ñÞóçò 3.107.696 8.485.997−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
ÔáìåéáêÜ äéáèÝóéìá êáé éóïäýíáìá óôï ôÝëïò ôçò ÷ñÞóçò 6.818.382 3.107.696============================ ============================
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ïéêïíïìéêþí êáôáóôÜóåùí (áðü ôéò ïðïßåò
áíôëÞèçêáí ôá óõíïðôéêÜ óôïé÷åßá): 02/03/2007
Ïñêùôüò åëåãêôÞò: ÂÏÕÍÉÓÅÁÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ (Á.Ì. ÓÏÅË 18701)
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Ôýðïò Ýêèåóçò åëÝã÷ïõ åëåãêôþí: Ìå óýìöùíç ãíþìç
Äéåýèõíóç äéáäéêôýïõ Åôáéñåßáò: www.oteglobe.gr
Ηµεροµηνία σύστασης εταιρείας: 11/08/2000
∆ιάρκεια Εταιρείας: 20 έτη
Κύρια ∆ραστηριότητα: Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών

ÓÕÍÈÅÓÇ ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÏÕ ÓÕÌÂÏÕËÉÏÕ

Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος: ÔÓÁÌÁÆ ÌÉ×ÁÇË (åêôåëåóôéêü ìÝëïò Ä.Ó.)
Áíôéðñüåäñïò: ÓÐÁÍÏÕÄÁÊÇ ×ÑÉÓÔÉÍÇ (ìç åêôåëåóôéêü ìÝëïò Ä.Ó.)

ÌÝëïò : ΚΟΤΣΙΜΠΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ (µη åêôåëåóôéêü ìÝëïò Ä.Ó.)

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

ÌÝëïò: ÖÑÏÕÆÇÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ (ìç åêôåëåóôéêü ìÝëïò Ä.Ó.)


