Poslovni rezultati Optima Telekoma za prvo polugodište 2014.
Uspoređujući ostvarene prihode s rezultatima ostvarenim u istom razdoblju prethodne godine, isti
predstavljaju smanjenje od 1,1%, međutim, u drugom tromjesečju 2014. prihodi bilježe rast za 11,7% u
odnosu na drugo tromjesečje 2013.
Pozitivan utjecaj na ukupne prihode imalo je povećanje prihoda od prodaje multimedijalnih usluga te
internet usluga. U prodaji multimedijalnih usluga ostvaren je rast od 10,1% te su ukupni prihodi
iznosili 12,7 milijuna kuna. Prihodi od Interneta povećani su za 11,5% i iznose 54,1 milijuna kuna,
dok je prihod od govornih usluga iznosio 107 milijuna kuna što predstavlja pad od 8,7% u odnosu na
isto razdoblje lani.
Ukupni rashodi na kraju prvog polugodišta 2014. smanjeni su za 41,7 milijuna kuna odnosno 13,7%.
Ponajviše je to rezultat prijenosa dijela dugoročnih obveza u temeljni kapital Društva, kao jedne od
mjera Plana financijskog i operativnog restrukturiranja tvrtke.
Operativna dobit (EBITDA) za prvo polugodište 2014. je smanjena za 19% u odnosu na isto razdoblje
prethodne godine i iznosi 33,2 milijuna kuna, dok je za drugo tromjesečje 2014. ostvaren EBITDA u
iznosu od 11,9 milijuna kuna što je 17,9% manji rezultat u odnosu na prethodnu godinu. Istovremeno,
dobit prije oporezivanja (EBT) na kraju prvog polugodišta 2014. godine iznosi 11,9 milijuna kuna što
je za 38,7 milijuna kuna bolji rezultat u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Za drugo
tromjesečje 2014. godine ostvaren je EBT u iznosu od 12,9 milijuna kuna što predstavlja za 28,7
milijuna kuna bolji rezultat u odnosu na 2013. godinu. Pozitivna dobit prije oporezivanja, koja je u
poslovnim rezultatima Optima Telekoma ostvarena po prvi put, bitan je pokazatelj uspješno započetog
financijskog i operativnog restrukturitanja tvrtke.
„Na financijske rezultate na kraju prvog polugodišta 2014. u velikoj je mjeri utjecao dugotrajni
postupak predstečajne nagodbe, koji je nedavno uspješno okončan.
Pred nama je sada razdoblje u kojem ćemo napraviti niz prilagodbi u poslovanju kako bi promijenili
negativne trendove i iskoristili puni potencijal koji ima Optima Telekom. U tom smislu pokrenuli smo
brojne aktivnosti čije efekte očekujemo već u ovoj godini. Optima Telekom ima vrlo kvalitetan spektar
telekomunikacijskih usluga, odličnu infrastrukturu i iskusan tim profesionalaca te sam uvjeren da, u
kombinaciji s našom upravljačkom ekspertizom, imamo sve potrebne predispozicije za ostvarenje
rezultata koji će osigurati uspješnu budućnost Optima Telekoma.“ poručio je predsjednik Uprave
Optima Telekoma Zoran Kežman.

O OT-Optima Telekomu d.d.
OT–Optima Telekom d.d. jedan je od vodećih telekomunikacijskih operatora na hrvatskom tržištu koji
svojim širokim spektrom usluga trenutno opslužuje gotovo 200.000 korisnika.
Usluge Optima Telekoma dostupne su na teritoriju čitave Republike Hrvatske, a trenutni tržišni
potencijal od preko pola milijuna priključaka povezuje više od 2.900 km vlastite optičke mreže.

Nakon inauguralnog izlaska izdanjem korporativnih obveznica početkom 2007. godine, uslijedila je i
inicijalna javna ponuda dionica Optima Telekoma. Tako su od siječnja 2008. godine dionice Optima
Telekoma uvrštene i na službeno tržište Zagrebačke burze.
Društvo je u većinskom vlasništvu Zagrebačke banke d.d. koja posjeduje 45,45% dionica Optima
Telekoma. Hrvatski Telekom d.d. posjeduje 9,23%, dok je ostalih 45,23% u rukama privatnih i
institucionalnih ulagatelja.

