ΕΤΗΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΚΘΕΣΗ
για την Οικονομική Χρήση 2019
(1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2019)

Netmed Α.Ε.
Αριθμός ΓΕ.Μ.Η2135101000
Οδός Μάνης – Θέση Κάντζα
Παλλήνη Αττικής 153 51

NETMED ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.
Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2019

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ................................................................................................................ 3
1.
Ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης & των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της
Εταιρείας και της θέσης της. .............................................................................................................................. 3
2.
Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες ................................................................................................. 5
3.
Εκτίμηση Επίδρασης πανδημίας Covid-19 ............................................................................................. 6
4.
Περιβαλλοντικά ζητήματα ................................................................................................................... 10
5.
Εργασιακά Ζητήματα ........................................................................................................................... 10
6.
Χρηματοοικονομικοί και μη χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων ............................................... 11
7.
Σημαντικά υπόλοιπα και συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεμένων μερών .................... 11
Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ................................................................................................. 13
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ........................ 18
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ........................................................... 19
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ............... 20
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 .................................... 21
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2019 ...................................................................................................................................................................... 22
1.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ .......................................................................................... 22
2.1
ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ .................................................. 22
2.2
ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ............................................................................. 22
2.3
ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ .................................................................................................................. 23
2.4
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ.................................................................................................... 32
3.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ .............................................................................. 35
4.
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ................................................................................................................ 36
5.
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ................................................................................................. 40
6.
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ..................................................................................................... 40
7.
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ.......................................................................................................................................... 40
8.
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ/EΞΟΔΑ: ............................................................................................. 40
9.
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ....................................................................................................................................... 41
10.
ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ......................................................................................................................... 41
11.
ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΎΜΕΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ & ΑΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ............................................... 43
12.
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ............................................................................................ 44
13.
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ...................................................................................................................... 45
14.
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ......................................................................................................................... 45
15.
ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ......................................................................................................................... 45
16.
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ......................................................................................................................................... 46
17.
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ .................................................................................................................................... 46
18.
ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ...................................................... 46
19.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ................................................................. 46
20.
ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ..................................................................... 48
21.
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ .................................................................................. 49
22.
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ............................................................................................................ 49
23.
ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ................................................................................................................ 50

Σελίδα 2 από 51

NETMED ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.
Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2019

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της εταιρείας με την επωνυμία
«NETMED Διαχειριστικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία»
με το διακριτικό τίτλο «NETMED A.E.» (στο εξής η «Εταιρεία»)
Κύριοι Μέτοχοι,
Θέτουμε στην κρίση σας, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης
της Εταιρείας, για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2019 και αφορά την χρήση 01.01.2019 μέχρι
31.12.2019, την κατάσταση συνολικού εισοδήματος των εργασιών όπως αυτά εμφανίζονται στις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις, την κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και την κατάσταση ταμειακών
ροών για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2019 .
Στην έκθεσή μας αυτή περιέχονται πληροφορίες και επεξηγήσεις οι οποίες θα βοηθήσουν στο σχηματισμό, από
μέρους σας, μιας κατά το δυνατόν πληρέστερης εικόνας για την κατάσταση συνολικού εισοδήματος της χρήσης
2019 αλλά και για την προοπτική των εργασιών της Εταιρείας.
1.

Ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης & των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της
Εταιρείας και της θέσης της.

Α) Επιχειρηματικό Μοντέλο
Τα έσοδα της Netmed A.E. προέρχονται κυρίως από την παροχή διαχειριστικών και συμβουλευτικών
υπηρεσιών καθώς και την παροχή υπηρεσιών μέσω τηλεφωνικού κέντρου ειδικότερα για την εξυπηρέτηση
χρηστών συνδρομητικών υπηρεσιών τηλεόρασης για λογαριασμό της συνδεδεμένης εταιρείας Forthnet Media
Α.Ε. (στο εξής και «FM» ή «Forthnet Media Α.Ε.»,, μέλος του Ομίλου Forthnet).
Η Εταιρεία αναλαμβάνει την προώθηση των υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης του Ομίλου Forthnet
προς ιδιώτες και εταιρικούς πελάτες μέσω του τμήματος εταιρικών πωλήσεων. Επιπρόσθετα η Εταιρεία
αναλαμβάνει την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν στους πελάτες συνδρομητικής τηλεόρασης του
Ομίλου Forthnet μέσω του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών.
Για να διασφαλίσει την βέλτιστη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών συνδρομητικής τηλεόρασης του
Ομίλου Forthnet η Εταιρεία διαθέτει ειδικό τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, μέσω εξειδικευμένου τηλεφωνικού
κέντρου, προηγμένων διαδικασιών και μηχανισμών υποστήριξης.
Συνεπώς οι δραστηριότητες της Εταιρείας και τα έσοδά της βασίζονται αποκλειστικά στη συνεργασία της με τις
λοιπές συνδεδεμένες επιχειρήσεις του Ομίλου Forthnet και η επιχειρηματική της στρατηγική συνδέεται άμεσα
με αυτήν του Ομίλου Forthnet.
Β) Στόχοι, βασικές αξίες και κύριες στρατηγικές
Για το 2020 οι βασικές προτεραιότητες της Διοίκησης και οι στρατηγικές κατευθύνσεις παραμένουν ως έχουν
υποστηρίζοντας τη σταθερή πορεία του Ομίλου Forthnet. H στρατηγική του Ομίλου Forthnet θα είναι η
διατήρηση της υφιστάμενης θέσης του στις αγορές των τηλεπικοινωνιών και της συνδρομητικής τηλεόρασης
και η δυνατότητα να διαφοροποιηθεί μέσω της ανάπτυξης νέων υπηρεσιών. Παράλληλα, θα δοθεί
προτεραιότητα στη προσέλκυση πελατών μεγαλύτερης αξίας, ακολουθώντας στρατηγική με έμφαση στην αξία
των υπηρεσιών παρά στη μειωμένη ή επιθετική τιμή.
Όσον αφορά τις Υπηρεσίες προς Οικιακούς Πελάτες, ο Όμιλος Forthnet και για το 2020 θα επικεντρώσει το
ενδιαφέρον της στη διακράτηση του υφιστάμενου πελατολογίου της μέσω της βελτίωσης της συνολικής
εμπειρίας πελάτη, τόσο στο επίπεδο της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, όσο και στο επίπεδο της
υποστήριξης. Παράλληλα, θα επιδιώξει την βελτιστοποίηση της εμπειρίας πελάτη διαθέτοντας ποιοτικές
υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες της ελληνικής οικογένειας για επικοινωνία, ψυχαγωγία
και οικονομία στο σπίτι.
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Οι συνδυαστικές υπηρεσίες θα συνεχίσουν να είναι ο βασικός άξονας ανάπτυξης του Ομίλου Forthnet στην
αγορά της συνδρομητικής τηλεόρασης ακολουθώντας στρατηγική με έμφαση στον εμπλουτισμό των
παρεχόμενων υπηρεσιών παρά στη μείωση των τιμών. Ειδικότερα, θα επιδιώξει την περαιτέρω ανάπτυξη των
υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης κατόπιν ζήτησης (on demand), αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες
των αποκωδικοποιητών νέας γενιάς της τηλεοπτικής πλατφόρμας.
Τέλος, ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις, στρατηγική τοποθέτηση του Ομίλου Forthnet αποτελεί η περαιτέρω
ενδυνάμωση της δυνατότητας παροχής υπηρεσιών περιεχομένου σε άλλα μέσα (π.χ. διαδίκτυο). Προς αυτή τη
κατεύθυνση σχεδιάζεται η περαιτέρω βελτίωση της νέας υπηρεσίας ΟΤΤ «Novaflix» και η διάθεσή της μέσω
τηλεοράσεων τύπου Smart TV.
Για τους υφιστάμενους συνδρομητές, βασικό εργαλείο των υπηρεσιών μετάδοσης περιεχομένου μέσω
διαδικτύου (OΤΤ) αποτελούν οι υπηρεσίες Nova GO και Nova on Demand οι οποίες αναβαθμίζονται συνεχώς
προσφέροντας νέες δυνατότητες θέασης, ακόμα περισσότερα κανάλια που μεταδίδονται ζωντανά (live) και
εκατοντάδες τίτλους κατόπιν ζήτησης (on demand) μέσω φορητών συσκευών.
Γ) Αρχές διοίκησης και εσωτερικά συστήματα διαχείρισης
Η διοίκηση και λειτουργία της Εταιρείας καθορίζεται από τον N. 4548/2018, το Καταστατικό της και το
εκάστοτε εφαρμοστέο νομοθετικό πλαίσιο.
Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο, σύμφωνα με το καταστατικό της, αποτελείται από
τρία (3) έως επτά (7) μέλη. Το Διοικητικό Συμβούλιο μόλις εκλεγεί συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο (κατά την κρίση του), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα Μέλη. Το
σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι τριμελές και εκλέχτηκε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση
ης
της 9 Μαίου 2018.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η σύνθεση ΔΣ της Εταιρείας την 31.12.2019:
Ονοματεπώνυμο
Παπαδόπουλος Παναγιώτης
Αικατερίνη Κασκανιώτη
Νεκτάριος Κόκκοβας

Θέση
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
Μέλος
Μέλος

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι πενταετής και λήγει στις 08.05.2023, παρατεινόμενη
αυτοδικαίως, δυνάμει του άρθρου 11, παρ. 2 του καταστατικού της, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της
οποίας πρέπει να συγκληθεί η επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της. Επιπλέον δυνάμει του
άρθρου 14 του Καταστατικού αυτής, αν για κάποιο λόγο κενωθεί θέση Συμβούλου, τα υπόλοιπα μέλη, εφόσον
είναι τουλάχιστον τρία (3), μπορούν να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη του για το υπόλοιπο της θητείας
του μέλους που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή ανακοινώνεται στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων.
Εσωτερικός Έλεγχος
Ο Όμιλος Forthnet (στον οποίο ανήκει η Εταιρεία) διαθέτει Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου στις αρμοδιότητές του
οποίου περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η παρακολούθηση της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, η
αξιολόγηση και εισήγηση βελτιώσεων των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου, καθώς
επίσης η εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τις θεσμοθετημένες πολιτικές και διαδικασίες όπως αυτές
οριοθετούνται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, την ισχύουσα νομοθεσία και τις
κανονιστικές διατάξεις.
Κύρια Χαρακτηριστικά Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου σε σχέση με τη διαδικασία σύνταξης των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων και διαχείρισης κινδύνων
Η εταιρεία υπόκειται στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου (ΣΕΕ) της εισηγμένης τελικής μητρικής εταιρείας
Forthnet A.Ε που περιλαμβάνει ένα σύνολο από ελεγκτικούς μηχανισμούς και διαδικασίες, με στόχο τη
διασφάλιση της πληρότητας και της αξιοπιστίας των στοιχείων και πληροφοριών που απαιτούνται για τον
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ακριβή και έγκαιρο προσδιορισμό της χρηματοοικονομικής κατάστασης του Ομίλου Forthnet και τη σύνταξη
αξιόπιστων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Βασικά, μεταξύ άλλων, στοιχεία του συστήματος αυτού αποτελούν:
 η αναλυτική διαδικασία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων,
 η συγκεκριμένη οργανωτική δομή της οικονομικής διεύθυνσης που εξασφαλίζει το διαχωρισμό
λειτουργιών και καθηκόντων μεταξύ του λογιστηρίου και του τμήματος σύνταξης των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων για την αποφυγή ασυμβίβαστων ρόλων,
 καθώς και η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου που επισκοπεί και αξιολογεί το ΣΕΕ,
Στο ευρύτερο πλαίσιο του ΣΕΕ εντάσσεται και η κατάλληλη επικοινωνία μεταξύ της νομικής υπηρεσίας, της
οικονομικής διεύθυνσης και του εσωτερικού ελέγχου για την αποτελεσματική παρακολούθηση και διαρκή
συμμόρφωση με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη σύνταξη και δημοσιοποίηση των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων της Εταιρείας.
Δ) Περιγραφή των επιδόσεων της Εταιρείας, της αλυσίδας αξίας και των ενσώματων και άυλων παγίων
στοιχείων
Οικονομικά Αποτελέσματα
Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία των χρήσεων που έληξαν την 31 Δεκεμβρίου 2019 και 31 Δεκεμβρίου
2018:
 Όσον αφορά των κύκλο εργασιών, οι συνολικές πωλήσεις ανήλθαν σε € 3.714.278 οι οποίες παρουσιάζουν
μείωση κατά € 426.227 σε σχέση με πέρυσι συνέπεια κυρίως της μείωσης των αμοιβών και εξόδων
προσωπικού τα οποία και επανατιμολογούνται στη μητρική εταιρεία Forthnet Media A.E.
 Όσον αφορά το λειτουργικό αποτέλεσμα, στη χρήση 2019 η Εταιρεία κατέγραψε, εξαιρουμένης της
πρόβλεψης απομείωσης απαιτήσεων από συνδεδεμένες εταιρείες συνολικής αξίας €139.213, λειτουργικό
κέρδος αξίας € 212.316 σημειώνοντας μείωση σε σχέση με την προηγούμενη χρήση κατά €25.550.
 Σε επίπεδο ζημιών / κερδών μετά φόρων, η Εταιρεία κατέγραψε κέρδη τα οποία ανέρχονται σε € 41.457
έναντι ζημιών € 5.329.003 της προηγούμενης χρήσης οι οποίες ήταν συνέπεια της πρόβλεψης απομείωσης
των απαιτήσεων από συνδεδεμένες εταιρείες.
Χρηματοοικονομική θέση:
 Τo σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων ανέρχεται σε € 90.187 το οποίο παρουσιάζει
αύξηση κατά € 7.746 σε σχέση με την συγκρινόμενη περσινή χρήση.
 Το σύνολο των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων ανέρχεται σε € 267.967 το οποίο παρουσιάζει αύξηση
κατά € 4.891 σε σχέση με πέρυσι.
 Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων ανέρχεται σε € 1.544.965 και παρουσιάζει μείωση κατά €
105.415 σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, η οποία οφείλεται κυρίως στην μείωση των δεδουλευμένων και
λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων.
2.

Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες

Α) Κίνδυνοι που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ομίλου Forthnet και της Εταιρείας
Τα έσοδα της NETMED A.E. βασίζονται αποκλειστικά σε έσοδα που προέρχονται από συναλλαγές της με
συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Για το λόγο αυτό, η NETMED A.E. αντιμετωπίζει έμμεσο κίνδυνο που προέρχεται
από τους κινδύνους των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, η συνδρομή των οποίων θα μπορούσε να έχει ουσιώδη
δυσμενή επίπτωση στις δραστηριότητες, στη χρηματοοικονομική κατάσταση και στις προοπτικές της Εταιρείας
και του Ομίλου Forthnet. Οι κίνδυνοι αυτοί που αντιμετωπίζει ο Όμιλος Forthnet (και ειδικά η τελική μητρική
εταιρεία Forthnet A.E., εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών) αναφέρονται αναλυτικά στη
δημοσιευμένη Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση Χρήσεως 1.1.2019-31.12.2019 αυτής, η οποία είναι
διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο της Forthnet A.E. (www.nova.gr), και ειδικά στις σελίδες 11-16 αυτής).
Σημειώνεται ότι κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019 το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας έχει καταστεί
αρνητικό και ως εκ τούτου συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018, βάσει
του οποίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση των μετόχων με θέμα
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τη λήψη των κατάλληλων μέτρων. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα συγκαλέσει τη γενική συνέλευση
των μετόχων με θέμα τα προβλεπόμενα από το άρθρο 119 του Ν. 4548/2018 εντός της εξάμηνης προθεσμίας
από τη λήξη της χρήσης ήτοι έως την 30 Ιουνίου 2020.

Πιστωτικός Κίνδυνος: Η μέγιστη έκθεση της Εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο, λόγω της μη εκτέλεσης
των υποχρεώσεων από τους αντισυμβαλλομένους της κατά την τρέχουσα χρήση, είναι η καταχωρημένη αξία
των στοιχείων αυτών όπως αναφέρεται στις συνημμένες καταστάσεις χρηματοοικονομικής θέσης. Η Εταιρεία
δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου σε μεμονωμένους αντισυμβαλλόμενους εκτός των
συνδεδεμένων επιχειρήσεων.

Κίνδυνος ρευστότητας: Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο η Εταιρεία να μη μπορέσει
να εκπληρώσει τις χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις όταν απαιτείται. Η Εταιρεία διαχειρίζεται και
παρακολουθεί τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας μέσω της
πραγματοποίησης προβλέψεων ταμειακών ροών σε τακτική βάση.
Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις μακροοικονομικές εξελίξεις

Οι οικονομικές συνθήκες και αβεβαιότητες στην Ελλάδα, συνέπεια κυρίως της πανδημίας του Covid19, εκτιμάται ότι θα επηρεάσουν δυσμενώς την τελική μητρική Εταιρεία Forthnet και τον Όμιλο Forthnet και
πιθανόν να συνεχίσουν να επιδρούν αρνητικά στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στην χρηματοοικονομική
κατάσταση, στα λειτουργικά αποτελέσματα και στις προοπτικές τους.

Μεταβολές στην καταναλωτική συμπεριφορά η οποία εξαρτάται από τις γενικότερες συνθήκες της
οικονομίας μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την ζήτηση για προϊόντα και υπηρεσίες του Ομίλου Forthnet και
της Εταιρείας, γεγονός που ενδέχεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στην
χρηματοοικονομική κατάσταση και στα λειτουργικά αποτελέσματα του Ομίλου Forthnet και της Εταιρείας.
3.

Εκτίμηση Επίδρασης πανδημίας Covid-19

Η επέλαση της επιδημίας του COVID-19 έθεσε τη χώρα σε κατάσταση κρίσης και η Ελληνική Κυβέρνηση έλαβε
άμεσα μέτρα για να περιορίσει στο μέτρο του δυνατού τις βαθιές επιπτώσεις στην κοινωνία και την
οικονομία, καθώς η επιδημία επηρεάζει όχι μόνο τον γενικό πληθυσμό αλλά και πολλούς οργανισμούς και
επιχειρήσεις.
Οι προσπάθειες της Ελληνικής Κυβέρνησης αποσκοπούν στη συγκράτηση της εξάπλωσης του ιού με
αποτελεσματικό τρόπο, ενώ παράλληλα εξασφαλίζουν θέσεις εργασίας και την οικονομία εν γένει με μέτρα
οικονομικής στήριξης, αναβολή των πληρωμών, υποστήριξης εργαζομένων και ανέργων κ.λπ.
Ταυτόχρονα, ο Όμιλος Forthnet ενήργησε άμεσα λαμβάνοντας μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί:




Η υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και των συνεργατών
Η επιχειρησιακή συνέχεια
Η κατά το δυνατόν ελαχιστοποίηση των επιχειρησιακών και χρηματοοικονομικών συνεπειών του
COVID-19
Λαμβάνοντας υπόψιν την διάρκεια των έκτακτων μέτρων όπως αυτά ίσχυσαν μέχρι στιγμής, ο Όμιλος
Forthnet προχώρησε στην ανάλυση των επιπτώσεων στην χρηματοοικονομική του θέση και τα αποτελέσματά
του με την υπόθεση ότι, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας έκθεσης, τα έκτακτα μέτρα
αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων και απαγόρευσης κυκλοφορίας έχουν λήξει οριστικά και υπάρχει
σταδιακή επάνοδος στην κανονικότητα (συμπεριλαμβανομένης της μετάδοσης των αθλητικών γεγονότων).
Σημειώνεται ότι τα έσοδα της Εταιρείας βασίζονται αποκλειστικά σε έσοδα από συναλλαγές της με
συνδεδεμένες επιχειρήσεις και συγκεκριμένα προέρχονται κυρίως από την επανατιμολόγηση εξόδων
μισθοδοσίας και λοιπών σταθερών εξόδων στην μητρική εταιρεία Forthnet Media Α.Ε., συνεπώς η επίδραση
του COVID-19 στη χρηματοοικονομική της θέση αλλά και στην συνολική λειτουργία της είναι καταρχάς
περιορισμένη. Παρόλα αυτά η επίδραση του COVID-19 στον Όμιλο Forthnet θα μπορούσε δυνητικά να έχει
επίπτωση και στη χρηματοοικονομική θέση και στην λειτουργία της Εταιρείας.
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Παρακάτω αναλύονται τα σχετικά γεγονότα, οι ενέργειες που ελήφθησαν από τον Όμιλο Forthnet καθώς και η
πρώτη εκτίμηση των οικονομικών επιπτώσεων από τον COVID-19.
Οι πρώτες ενέργειες του Ομίλου Forthnet
Μαθαίνοντας από την εμπειρία άλλων χωρών και άμεσα από την στιγμή που τα πρώτα περιστατικά COVID-19
άρχισαν να εξαπλώνονται στην Ελλάδα, ο Όμιλος Forthnet έλαβε μέτρα για την:
 Ενημέρωση των υπαλλήλων σχετικά με το ζήτημα και έδωσε οδηγίες για τα προληπτικά μέτρα
 Διασφάλιση της επιχειρηματικής συνέχειας και προετοιμασία για ενδεχόμενες περιπτώσεις λοίμωξης
των εργαζομένων
 Δημιουργία μηχανισμού συστηματικής επικοινωνίας με τους υπαλλήλους
Επιπλέον συγκροτήθηκε ομάδα διαχείρισης κρίσεων "BCP-COVID-19" με στόχο τη διασφάλιση της
επιχειρησιακής συνέχειας αλλά και του χειρισμού της εσωτερικής επικοινωνίας. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος
Forthnet προχώρησε σε:
 Προσδιορισμό του ελάχιστου απαιτούμενου προσωπικού για τη διασφάλιση της λειτουργίας
 Εξασφάλιση της εξ αποστάσεως εργασίας παρέχοντας την υποδομή και πρόσβαση στο 90% των
εργαζομένων, δηλαδή όλων εκτός από το προσωπικό που απαιτείται να βρίσκεται στις εγκαταστάσεις
του Ομίλου Forthnet
 Δημιουργία επικοινωνιακού υλικού σύμφωνα με εναλλακτικά σενάρια
 Δημιουργία "σταθμών εργασίας έκτακτης ανάγκης" για τους agents εξυπηρέτησης πελατών
(εσωτερικούς + εξωτερικούς) σε περίπτωση που ένας υπάλληλος είχε ασθενήσει από τον ιό
 Έκδοση αυστηρών οδηγιών που περιορίζουν τα ταξίδια, την υποδοχή επισκεπτών και τις συναντήσεις
 Προμήθεια και προσφορά προσωπικών ειδών υγιεινής όπως αντισηπτικά, γάντια, μάσκες κ.λπ.
Μέτρα που ελήφθησαν από την Ελληνική Κυβέρνηση
Απαγόρευση κυκλοφορίας: Την Κυριακή 22 Μαρτίου 2020 επιβλήθηκε γενική αναστολή λειτουργίας στα
σχολεία, τα πανεπιστήμια, τις εκκλησίες, τα εστιατόρια, τις καφετέριες, τα καταστήματα και τους
περισσότερους άλλους τομείς της οικονομίας, όπου οι άνθρωποι έρχονταν σε στενή επαφή μεταξύ τους.
Οι πολίτες επιτρεπόταν να κυκλοφορούν μόνο για να πάνε στην εργασία ή για συγκεκριμένους προσωπικούς
λόγους, στέλνοντας ένα SMS ή συμπληρώνοντας ένα έντυπο. Παράλληλα έχουν εκδοθεί λεπτομερείς οδηγίες
που ρυθμίζουν την απασχόληση και όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας.
Τα σουπερμάρκετ, τα φαρμακεία, τα καταστήματα αυτοκινήτων, τα καταστήματα υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών
(συμπεριλαμβανομένων των καταστημάτων NOVA) και τα καταστήματα που προσφέρουν υπηρεσίες ζωτικής
σημασίας για το κοινό παρέμειναν ανοιχτά.
Πρόγραμμα χρηματοοικονομικής υποστήριξης: Από την έναρξη των περιοριστικών μέτρων αλλά μέχρι και
σήμερα έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση προγράμματα χρηματοδοτικής στήριξης, περιλαμβανομένων
μέτρων για την παροχή βοήθειας στις επιχειρήσεις και στους υπαλλήλους τους που έχουν κηρυχθεί σε
αναστολή λειτουργίας ή έχουν πληγεί σοβαρά. Παράλληλα εκδόθηκαν πράξεις νομοθετικού περιεχομένου
βάσει των οποίων παρατάθηκε η πληρωμή των υποχρεώσεων προς το κράτος (φόροι, κοινωνική ασφάλιση)
για 4 μήνες και γενικά δόθηκαν συγκεκριμένα εργαλεία στην οικονομία για να αντιμετωπίσει την κρίση.
Κοινωνικές και εμπορικές ενέργειες του Ομίλου Forthnet
Προκειμένου να ενισχύσει με δράσεις τον Ελληνικό Πληθυσμό αλλά τους πελάτες του κατά τη διάρκεια της
δύσκολης περιόδου του lockdown ο Όμιλος Forthnet:
 Υποστήριξε την κυβερνητική εκστρατεία "Μείνετε στο σπίτι" χρησιμοποιώντας διάσημους αθλητές,
προπονητές και δημοσιογράφους για τη μετάδοση κοινωνικά σημαντικών μηνυμάτων, με αναφορά
στις υπηρεσίες NOVA
 Υποστήριξε ενεργά την εκστρατεία #DigitalSolidarityGR του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
προσφέροντας στους συνδρομητές του που δεν είχαν ήδη την υπηρεσία αυτή, απεριόριστες κλήσεις
προς κινητά τηλέφωνα, καθώς και όλα τα κανάλια Novacinema
 Προσέφερε ενισχυμένο περιεχόμενο, επίσης διαθέσιμο στο Nova On demand, για τους πελάτες του
Pay-TV, με προσθήκη ταινιών και σειρών για ενήλικες και παιδιά, νέα κανάλια και αναδυόμενα
παράθυρα σχετικά με τα ηλεκτρονικά αθλήματα και την ευεξία, όπως:
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i.
ii.



Το κανάλι Novacinema extra HD αφιερωμένο σε σειρές
Το αφιέρωμα James Bond στο Novacinema3HD κάθε βράδυ, επίσης διαθέσιμο στο Nova On
Demand
iii. Τη ζώνη διασκέδασης του παιδιού, με επιπλέον υλικό από Disney, Nickelodeon και Boomerang
iv. Μια ζώνη γυμναστικής που περιλαμβάνει το τηλεοπτικό κανάλι My ZEN
v. Το e-playoffs 2020, μια σειρά ζωντανών εκδηλώσεων ηλεκτρονικού αθλητισμού που διανέμονται
μέσω του διαδικτύου και του YouTube
vi. Σειρά ντοκιμαντέρ αθλητικών ινδαλμάτων («Club land», «National Icons», «Dream Teams»,
«Football’s greatest stage»)
Προσέφερε την υπηρεσία streaming Novaflix σε tablet, smartphones και φορητούς υπολογιστές,
αλλά και σε μεγάλες οθόνες μέσω εφαρμογής Android TV

Ενέργειες Ομίλου Forthnet μετά την επιβολή των μέτρων κατά του COVID-19
Μετά την επιβολή των περιοριστικών μέτρων, ο Όμιλος Forthnet προχώρησε σε προληπτικά μέτρα για τους
εργαζομένους και τους συνεργάτες του ως κάτωθι:
 Ξεκίνησε ένα συστηματικό σχέδιο επικοινωνίας που περιλαμβάνει πληροφορίες, πρακτικές
υγιεινής κ.λπ.
 Υιοθετήθηκε άμεσα η λειτουργία απομακρυσμένης εργασίας, έτσι ώστε το 90% των εργαζομένων
να εργάζονται πλέον από το σπίτι (σημειώνεται ότι υπήρξαν μόνο 2 περιστατικά που
αντιμετωπίστηκαν αμέσως, σύμφωνα με τις οδηγίες των εθνικών υγειονομικών αρχών).
 Μείωσε τις ώρες λειτουργίας για τα καταστήματα NOVA
 Πραγματοποίησε τηλεδιασκέψεις με τους Franchisees Nova για την ενημέρωση τους.
Ο Όμιλος Forthnet προσφέρει αδιάλειπτα στους πελάτες του υπηρεσίες υψηλής ποιότητας μέσω συνέχισης
δραστηριοποίησης με λειτουργικότητα 100%, παρά την εργασία εξ αποστάσεως, ενίσχυσης του δικτύου του
με την προσθήκη νέων κυκλωμάτων έτσι ώστε να αντιμετωπίσει την αυξημένη κίνηση, και υποστήριξης
πελατών από απόσταση, βελτιώνοντας λειτουργίες και χρησιμοποιώντας εφαρμογές όπως το live chat.
Ταυτόχρονα ο Όμιλος Forthnet εξυπηρέτησε κατά τις δύσκολες στιγμές του lockdown και συνεχίζει να
εξυπηρετεί:
 Περίπου 600 χιλιάδες νοικοκυριά και 40 χιλιάδες εταιρικούς πελάτες και ΜΜΕ
 Επιχειρήσεις που είναι απαραίτητες για την εφοδιαστική αλυσίδα της χώρας, όπως οι φαρμακευτικές
εταιρείες και οι διανομείς φαρμάκων, οι μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ, οι τράπεζες, οι
πετρελαϊκές εταιρείες
 190 δημόσιους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων 24 νοσοκομείων / κέντρων υγείας και ΕΟΔΔΥ (ο
εθνικός οργανισμός υγείας που διαχειρίζεται την απάντηση στο COVID-19)
 Με μια τετραψήφια γραμμή (1135) προσέφερε πληροφορίες σχετικά με το COVID-19 στο ευρύ κοινό
Επίδραση του COVID-19 στην επιχειρησιακή λειτουργία του Ομίλου Forthnet
Η κρίση του COVID-19 είχε αλλά και συνεχίζει να έχει άμεσο αντίκτυπο στον Όμιλο Forthnet στους
ακόλουθους τομείς:
 Αθλητικό περιεχόμενο: Η αναστολή πρωταθλημάτων και αγώνων από τα μέσα Μαρτίου 2020 μέχρι
και την επανέναρξη των περισσοτέρων εξ αυτών κατέστησε μη διαθέσιμο ζωντανό (live) πρόγραμμα
αθλητικού περιεχομένου
 Κλείσιμο εταιρειών / Μικρομεσαίες επιχειρήσεις («ΜΜΕ»): Το υποχρεωτικό κλείσιμο πολλών
επιχειρήσεων επηρέασε κυρίως τον τομέα των ΜΜΕ και συγκεκριμένα τα μπαρ / καφέ και τα
ξενοδοχεία
 Γενική απαγόρευση κυκλοφορίας του πληθυσμού: Οι περιορισμοί στην κυκλοφορία δυσκόλεψαν τις
πληρωμές λογαριασμών μέσω φυσικής παρουσίας πελατών σε τράπεζες, καταστήματα Nova
 Σταθερό δίκτυο: Υπάρχει αυξημένη ζήτηση για αναβαθμίσεις δικτύου, καθώς η επισκεψιμότητα στο
διαδίκτυο αυξήθηκε κατά περισσότερο από 50% μετά την εμφάνιση του ιού, με την υπηρεσία φωνής
να ακολουθεί
 Εμπορικές λειτουργίες: Οι περιορισμοί στα καταστήματα Nova που ίσχυσαν κατά την περίοδο του
lockdown εμπόδισαν την πώληση προϊόντων και υπηρεσιών ενώ παράλληλα δημιούργησαν
υψηλότερη ζήτηση για ευρυζωνικές συνδέσεις NGA
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Εξυπηρέτηση πελατών: Η μετάβαση στην απομακρυσμένη λειτουργία, σε συνδυασμό με τις
αυξημένες απαιτήσεις λόγω της κατάστασης, και για όσο διάστημα ίσχυσε το lockdown, έθεσε
εμπόδια στη διατήρηση της εξυπηρέτησης των πελατών σε άριστα επίπεδα.

Επίδραση του COVID-19 στη χρηματοοικονομική λειτουργία του Ομίλου Forthnet
Βάσει των σεναρίων που επεξεργάζεται η Διοίκηση του Ομίλου Forthnet και σύμφωνα με τα διαθέσιμα
στοιχεία έως ώρας, η κρίση του COVID-19 μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς τα προϋπολογισθέντα λειτουργικά
αποτελέσματα EBITDA του έτους 2020. Σημειώνουμε ότι έσοδα από τομείς όπως η διαφήμιση και οι
επιχειρήσεις μπαρ/καφε επηρεάστηκαν σημαντικά από την διακοπή αθλητικών διοργανώσεων ενώ το
lockdown επηρέασε έσοδα σχετιζόμενα με τον τουριστικό κλάδο αλλά και πολλούς άλλους. Ταυτόχρονα η
Διοίκηση του Ομίλου Forthnet βρίσκεται στο στάδιο επεξεργασίας διαφόρων μέτρων τα οποία εκτιμούνται ως
ικανά να περιορίσουν σημαντικά την προαναφερθείσα αρνητική επίδραση στα αποτελέσματα, και τα οποία
περιλαμβάνουν:





Αναδιαπραγμάτευση συμβάσεων περιεχομένου
Μείωση των δαπανών για επενδύσεις
Μείωση των εμπορικών δαπανών
Πρόσθετα μέτρα μείωσης του λειτουργικού κόστους

Παράλληλα σημειώνεται ότι δύο εταιρείες του Ομίλου Forthnet και η συγκεκριμένα οι εταιρείες Forthnet
Media A.E. και Netmed Α.Ε. έχουν κωδικό αριθμό δραστηριότητας (ΚΑΔ) που περιλαμβάνεται στους ΚΑΔ
επιχειρήσεων που έχουν πληγεί σημαντικά από την κρίση του COVID-19. Κατ΄επέκταση οι δύο αυτές εταιρείες
μπόρεσαν αλλά και θα μπορέσουν στο μέλλον, να επωφεληθούν από τις ευεργετικές διατάξεις που έχει
ψηφίσει η κυβέρνηση και οι οποίες περιλαμβάνουν κυρίως:




Την παράταση αποπληρωμών φόρων των μηνών Μαρτίου και Απριλίου 2020 μέχρι και τον Αύγουστο
του 2020 καθώς και του Μαϊου 2020 μέχρι και τον Σεπτέμβριο 2020.
Την παράταση αποπληρωμής ασφαλιστικών εισφορών Μαρτίου και Απριλίου και Μαϊου 2020 μέχρι
και τον Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο του 2020 αντίστοιχα.
Τη μείωση των μισθωμάτων κτιρίων κατά 40% για τους μήνες Απρίλιο και Mάιο του 2020

Επιπρόσθετα η Διοίκηση του Ομίλου Forthnet εκτιμά ότι η κρίση του COVID-19 έχει επιταχύνει σημαντικά την
καμπύλη μάθησης και τη μετάβαση της Ελλάδας προς ένα ψηφιοποιημένο και εξ αποστάσεως τρόπο
λειτουργίας. Πολλές δημογραφικές ομάδες που είχαν προηγουμένως υψηλά ποσοστά ψηφιακού
αναλφαβητισμού, έχουν ωθηθεί να εισέλθουν στον κόσμο των κοινωνικών μέσων, των εφαρμογών κ.λπ.
Αυτές οι τάσεις παρουσιάζουν μια σειρά ευκαιριών για τον Όμιλο Forthnet που σχετίζονται με:






Πληρωμές: Οι πελάτες υποκαθιστούν πληρωμές με φυσική παρουσία στα καταστήματα Nova /
Τράπεζες με απομακρυσμένες ηλεκτρονικές πληρωμές
Απόκτηση πελάτη: Οι πελάτες εκπαιδεύονται να χρησιμοποιούν ψηφιακά κανάλια, επιτρέποντας
στον Όμιλο Fortnnet να μειώνει την εξάρτηση του από ακριβότερα κανάλια διανομής
Υποστήριξη πελατών: Η επιτυχία της λειτουργίας της συνομιλίας (“live chat”) κατά τη διάρκεια της
κρίσης υποδεικνύει την αποδοχή της ψηφιοποίησης των δραστηριοτήτων υποστήριξης πελατών
Διαφήμιση και προώθηση: Περισσότερες άνθρωποι και δημογραφικά στοιχεία μπορούν πλέον να
προσεγγιστούν μέσω στοχοθετημένων ψηφιακών διαφημιστικών εκστρατειών
Διανομή περιεχομένου: Περισσότεροι άνθρωποι θα είναι διαθετειμένοι να προχωρήσουν σε
υβριδικές λύσεις πλατφόρμας συνδρομητικής τηλεόρασής και στην χρήση λύσεων OTT

Συμπέρασμα
Η κρίση του COVID-19 ήταν ένα ξαφνικό, απρόβλεπτο γεγονός που προκαλεί τεράστια πίεση στις παγκόσμιες
και τοπικές οικονομίες και τις κοινωνίες.
Η Εταιρεία και ο Όμιλος Forthnet ανταποκρίθηκαν άμεσα στις προκλήσεις, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των
υπαλλήλων τους, τη συνεχή λειτουργία και την αδιάκοπη παροχή υπηρεσιών στους πελάτες τους.
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Η μητρική εταιρεία Forthnet Media A.E. και ο Όμιλος Forthnet συνεχίζουν να παρακολουθούν τις εξελίξεις και
λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να ελαχιστοποιήσουν την επίδραση του COVID-19 στη
χρηματοοικονομική τους θέση αλλά και στην συνολική λειτουργία τους εν γένει.
4.

Περιβαλλοντικά ζητήματα

Η Εταιρεία θεωρεί την προστασία του περιβάλλοντος αναπόσπαστο άξονα του προγράμματος δράσεων
Κοινωνικής Ευθύνης που σχεδιάζει και υλοποιεί σε συνεργασία με τον Όμιλο Forthnet όπου και ανήκει.
Στο πλαίσιο αυτό, σε συνεργασία με τις λοιπές εταιρείες του Ομίλου Forthnet, έχει αναπτύξει πρωτοβουλίες
όπως οι παρακάτω:

Ανακύκλωση λαμπτήρων και συσσωρευτών

Ανακύκλωση ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Ανακύκλωση χρησιμοποιούμενων ορυκτέλαιων από τη συντήρηση των γεννητριών

Ανακύκλωση χαρτιού, πλαστικού και αλουμινίου σε συνεργασία με τους δήμους των εγκαταστάσεων
της Εταιρείας
5.

Εργασιακά Ζητήματα

Στην Εταιρεία απασχολούνται (με βάση τα στοιχεία της 31.12.2019) 107 εργαζόμενοι συνολικά. Διευκρινίζεται
ότι οι παραπάνω αριθμοί αφορούν ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης (Full Time Equivalent – FTEs) και όχι
απόλυτο αριθμό προσωπικού (Head Count) την 31 Δεκεμβρίου 2019.
Βασική προτεραιότητα της Διοίκησης της Εταιρείας είναι η ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων με σεβασμό
στην κείμενη σχετική νομοθεσία και βάσει των αρχών της ισότητας, της πολυμορφίας και της διαφάνειας,
στοχεύοντας στην προαγωγή του κοινού συμφέροντος της Εταιρείας και των εργαζομένων.
Η Εταιρεία βασίζεται στο στελεχιακό δυναμικό και προσωπικό της. Η ικανότητά της να παραμείνει
ανταγωνιστική και να υλοποιεί αποτελεσματικά την επιχειρηματική της στρατηγική εξαρτάται σε μεγάλο
μέγεθος από τις υπηρεσίες του στελεχιακού δυναμικού της και του προσωπικού της εν γένει.
Αναγνωρίζοντας την καταλυτική σημασία του Ανθρώπινου Δυναμικού για την επίτευξη των στρατηγικών
στόχων της Εταιρείας, και έχοντας στο επίκεντρο τον κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά, η Διοίκηση έχει αναπτύξει
σύγχρονα Συστήματα και Πολιτικές Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Τα περισσότερα από αυτά
εφαρμόζονται καθολικά σε όλα τα οργανωτικά επίπεδα της Εταιρείας και εξελίσσονται συνεχώς.
Η Εταιρεία αποδίδει ύψιστη σημασία στην ασφάλεια στο χώρο εργασίας για το προσωπικό και τους
επισκέπτες της. Στο πλαίσιο αυτό επιθεωρούνται τακτικά όλοι οι χώροι της Εταιρείας προκειμένου να
διασφαλιστεί ότι είναι ασφαλείς και ότι οι εργαζόμενοι συμμορφώνονται με τις οδηγίες υγείας και ασφάλειας
που έχουν οριστεί. Η Εταιρεία απασχολεί σε μόνιμη βάση Τεχνικό Ασφαλείας και Ιατρό Εργασίας οι οποίοι
υποβάλλουν προς τη Διοίκηση της Εταιρείας αναφορές σχετικές με την υγεία και ασφάλεια ανά εγκατάσταση.
Ο Τεχνικός ασφαλείας εκπονεί μελέτη επικινδυνότητας σύμφωνα με τις εργασίες που εκτελεί το προσωπικό
ανά εγκατάσταση.
Επίσης, έχουν συσταθεί ομάδες έκτακτων καταστάσεων με σκοπό την αντιμετώπιση συμβάντων που
επηρεάζουν την ασφάλεια του προσωπικού και της εκάστοτε εγκατάστασης (σεισμός, φωτιά, πλημμύρα,
απειλή για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού κ.λπ.), αλλά και ομάδες πρώτων βοηθειών με σκοπό την
αντιμετώπιση ιατρικών περιστατικών. Τα μέλη των παραπάνω ομάδων εκπαιδεύονται τόσο από το γιατρό και
τον τεχνικό ασφαλείας όσο και από άλλους φορείς όπως η πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ.
Όλοι οι εργαζόμενοι της Εταιρείας εντάσσονται με την πρόσληψή τους στο Ομαδικό Εταιρικό Πρόγραμμα
Ασφάλισης Ζωής και Υγείας μέσω του οποίου παρέχονται οι ακόλουθες σημαντικές παροχές χωρίς κανένα
κόστος για τον εργαζόμενο: (i) Ασφάλεια Ζωής, (ii) Ασφάλεια Ατυχημάτων και Απώλειας Εισοδήματος λόγω
ασθένειας ή ατυχήματος (iii) Νοσοκομειακή και Έξω-Νοσοκομειακή Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη. Επιπλέον
οι εργαζόμενοι μπορούν να ασφαλίσουν τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας τους (με μικρή σχετικά
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επιβάρυνση για τους ίδιους)
Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης.

για

παροχή

υπηρεσιών

Νοσοκομειακής

και

Έξω-Νοσοκομειακή

Η Εταιρεία σε συνεργασία με τις υπόλοιπες εταιρείες του Ομίλου Forthnet, προσφέρει σε όλους τους
εργαζομένους σημαντικές εκπτώσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες που διαθέτει ο Όμιλος Forthnet όπως το
3play-Staff το οποίο χρησιμοποιεί πάνω από το 80% των εργαζομένων. Επιπλέον παρέχονται προϊόντα και
υπηρεσίες τρίτων εταιρειών (προμηθευτές κλπ) σε προνομιακές τιμές αποκλειστικά για τους εργαζομένους
της Εταιρείας.
6. Χρηματοοικονομικοί και μη χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων
H Εταιρεία χρησιμοποιεί Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης («ΕΔΜΑ») στα πλαίσια λήψης
αποφάσεων σχετικά με το χρηματοοικονομικό, λειτουργικό και στρατηγικό σχεδιασμό της καθώς και για την
αξιολόγηση των επιδόσεών της.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι σημαντικότεροι δείκτες για τις χρήσεις 2019 και 2018:
Δείκτης
Δείκτης Γενικής
Ρευστότητας

Κεφάλαιο Κίνησης

Περιγραφή
Κυκλοφορούν
Ενεργητικό/
Βραχυπρόθεσμες
Υποχρεώσεις
Κυκλοφορούν
Ενεργητικό –
Βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις

Yπολογισμός

2019

Yπολογισμός

2018

(90.187/1.544.965)

0,1

(82.441/1.650.379)

0,0

(90.187-1.544.965)

-1.454.779

(82.441-1.650.379)

-1.567.938

7. Σημαντικά υπόλοιπα και συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεμένων μερών
Οι κάτωθι εταιρείες διατηρούν συναλλαγές με την Εταιρεία για τη λήψη ή την παροχή υπηρεσιών κατά την
συνήθη δραστηριότητά τους και θεωρούνται συνδεδεμένες επιχειρήσεις, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.
Οι συναλλαγές της Εταιρείας και τα υπόλοιπα των λογαριασμών με τις συνδεδεμένα επιχειρήσεις
αναφέρονται παρακάτω:
Επωνυμία
Εταιρείας

Forthnet A.E.

Forthnet Media
A.E.

Forthnet CRS
A.E.
Vodafone –
ΠΑΝΑΦΟΝ
Α.Ε.Ε.Τ.
Wind Ελλάς
Τηλεπικοινωνίες
Α.Ε.

Σχέση με
την Εταιρεία
Τελική
Μητρική
Εταιρεία

Μητρική
Εταιρεία

Συνδεδεμένη
εταιρεία
Έμμεσος
Μέτοχος
Έμμεσος
Μέτοχος
Σύνολα
Σύνολα

31.12.2019

Πωλήσεις
προς
συνδεδεμένα
μέρη
-

157.072

-

Ποσά που
οφείλονται στα
συνδεδεμένα
μέρη
970.943

31.12.2018

47.340

85.859

74.716

834.673

31.12.2019
Πρόβλεψη
απομείωσης
31.12.2019
31.12.2018
Πρόβλεψη
απομείωσης
31.12.2018
31.12.2019

3.714.278

-

5.635.904

23.784

-

-

(5.635.904)

(23.784)

4.093.165

-

5.472.907

-

-

-

(5.472.907)

-

-

-

-

-

31.12.2018

-

1.062

-

-

31.12.2019

-

1.135

-

-

31.12.2018

-

1.086

-

225

31.12.2019

-

12.012

-

1.045

31.12.2018

-

12.718

-

1.502

31.12.2019
31.12.2018

3.714.278
4.140.505

170.219
100.725

74.716

971.988
836.401
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Το κύριο έσοδο που προκύπτει από τη συναλλαγή της Εταιρείας με τα ανωτέρω «συνδεδεμένα μέρη» αφορά
την παροχή διαχειριστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών καθώς και παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικού
κέντρου.
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2018, η Εταιρεία, αξιολογώντας τις ενδείξεις απομείωσης που υπήρχαν αναφορικά
με την απαίτησή της από τη μητρική εταιρεία Forthnet Media Α.Ε αξίας €5,47 εκατ., θεώρησε ότι το ποσό της
εν λόγω απαίτησης δεν είναι ανακτήσιμο και ως εκ τούτου προχώρησε σε πλήρη απομείωση της. Οι ενδείξεις
απομείωσης της παραπάνω απαίτησης από τη μητρική εταιρεία περιλάμβαναν μεταξύ άλλων, τις δυσχερείς
οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική αγορά καθώς και την αβεβαιότητα σε σχέση με την
επιτυχή έκβαση της διαδικασίας που είχε ξεκινήσει για την εύρεση επενδυτή για τον όμιλο Forthnet. Επίσης,
κατά την αξιολόγηση ελήφθησαν επιπλέον υπόψιν η επικρατούσα αβεβαιότητα σχετικά με την επάρκεια και
αποτελεσματικότητα των επιδιωκόμενων ενεργειών της διοίκησης του Ομίλου Forthnet για την κάλυψη του
ταμειακού ελλείμματος σε κεφάλαιο κίνησης της μητρικής και της τελικής μητρικής εταιρείας καθώς και η
ικανότητα της διοίκησης του Ομίλου Forthnet να ολοκληρώσει την αναχρηματοδότηση του συνόλου των
δανειακών του υποχρεώσεων (εφόσον αυτή απαιτηθεί, σε περίπτωση που τυχόν δεν ολοκληρωθεί η
Συναλλαγή που συνήφθη στο πλαίσιο της Διαδικασίας Nomura – για περισσότερα βλέπε σημείωση 4 και 23
των χρηματοοικονομικών καταστάσεων).
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019, η Εταιρεία αξιολογώντας εκ νέου τις ενδείξεις απομείωσης που υπήρχαν
αναφορικά με την απαίτησή της από τη μητρική εταιρεία Forthnet Media Α.Ε προχώρησε σε επιπλέον
απομείωση αξίας €0,16 εκατ., καθότι η λογιστική αξία της απαίτησης ήταν μεγαλύτερη από το ανακτήσιμο
ποσό.
Οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019 και 2018 ανέρχονται σε €
159.299 και € 296.042 αντίστοιχα. Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας προς τα Διευθυντικά Στελέχη την 31
Δεκεμβρίου 2019 είναι € 3.540 (31 Δεκεμβρίου 2018: € 3.522). Επίσης, οι παροχές της Εταιρείας στη διάρκεια
της τρέχουσας χρήσης προς Διευθυντικά Στελέχη που σχετίζονται με Ασφαλιστήριο Συνταξιοδοτικού
Προγράμματος ανέρχονται σε €8.052 (31 Δεκεμβρίου 2018: €13.667).

Κάντζα, 22 Ιουνίου 2020

Παναγιώτης Παπαδόπουλος
Πρόεδρος Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος
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ΈΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «NETMED ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΈΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΈΣ
ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ Α.Ε.» με το διακριτικό τίτλο «ΝETMED A.E.»
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «NETMED
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΈΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΈΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ Α.Ε.» με το διακριτικό τίτλο «ΝETMED
A.E.» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της
31ης Δεκεμβρίου 2019, τις καταστάσεις 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.
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα,
από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας ΝETMED A.E. κατά την 31η
Δεκεμβρίου 2019, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση
που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Βάση γνώμης
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά
έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά
περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθ’ όλη τη
διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες
Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον
έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις
δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του
προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε
αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.
Ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας
Εφιστούμε την προσοχή σας στη Σημείωση 4 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην
οποία αναφέρεται ότι την 31 Δεκεμβρίου 2019 τα έσοδα της Εταιρείας βασίζονται αποκλειστικά
σε έσοδα που προέρχονται από συναλλαγές με συνδεδεμένες επιχειρήσεις και για το λόγο
αυτό η λειτουργία της εξαρτάται αποκλειστικά από την συνέχιση της δραστηριότητας των
συνδεδεμένων αυτών εταιρειών (εταιρειών του Ομίλου Forthnet). Επίσης, κατά την 31
Δεκεμβρίου 2019, η Εταιρεία (α) παρουσίαζε αρνητική καθαρή θέση ύψους € 1.6 εκατ., και (β)
το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της υπερβαίνει το σύνολο των
κυκλοφορούντων περιουσιακών της στοιχείων κατά € 1.5 εκατ., ως εκ τούτου, ενδεχομένως να
μην είναι σε θέση να καλύψει το σύνολο των αναγκών της σε κεφάλαιο κίνησης. Όπως
περαιτέρω αναφέρεται στη Σημείωση 4, (i) η επάρκεια κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας και των
εταιρειών του Ομίλου Forthnet από τις οποίες εξαρτάται και (ii) η ικανότητα του Ομίλου
Forthnet
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να ολοκληρώσει την αναχρηματοδότηση του συνόλου των δανειακών του υποχρεώσεων, δεν
μπορούν να διασφαλιστούν, ενώ υφίσταται επιπλέον αβεβαιότητα που συνδέεται (α) με την
τρέχουσα οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα συνέπεια κυρίως της πανδημίας του COVID19, (β) με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας πώλησης των μετοχών της τελικής
μητρικής εταιρείας Forthnet που κατέχονται από τις δανείστριες τράπεζες και (γ) με τις τελικές
αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αναφορικά με την αρνητική καθαρή θέση
της Εταιρείας. Κατά συνέπεια, οι ανωτέρω συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους
αβεβαιότητας η οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα
της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητα της. Οι συνημμένες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν προσαρμογές σχετικές με την ανακτησιμότητα και την
ταξινόμηση των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού, τα ποσά και την ταξινόμηση των
υποχρεώσεων ή άλλες προσαρμογές οι οποίες τυχόν θα απαιτούνταν αν η Εταιρεία δεν ήταν
σε θέση να συνεχίσει ομαλά τις δραστηριότητές της. Η γνώμη μας δε διαφοροποιείται σε
σχέση με το θέμα αυτό.
Άλλες πληροφορίες
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες
περιλαμβάνονται στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία γίνεται
σχετική αναφορά στην “Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων”, αλλά
δεν περιλαμβάνουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί αυτών.
Η γνώμη μας επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες
πληροφορίες και δεν εκφράζουμε με τη γνώμη αυτή οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα
διασφάλισης επί αυτών.
Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι
να αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν οι άλλες
πληροφορίες είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις ή τις γνώσεις
που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με
βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει
ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το
γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το θέμα αυτό.
Ευθύνες της διοίκησης επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση
καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε
λάθος.
Κατά την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για
την αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της,
γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη
συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης
δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να
διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να
προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες.
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Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι
χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες
σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η
οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού
επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως
αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες
σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και
θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται
ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές
τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην
Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό
σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:


Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος,
σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους
κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για
να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος
που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η
απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις,
ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.



Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το
σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό
τη διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου
της Εταιρείας.



Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που
χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών
γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.



Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής
αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που
αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες
που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της
Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται
ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την
προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή εάν
αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα
συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την
ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να
έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη
δραστηριότητα.
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Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων,
καθώς και το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις
υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη
παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το
χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου,
συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου
εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.
Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης
Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5
του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι:
α)

Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί
σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και το
περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της
χρήσης που έληξε την 31.12.2019.

β)

Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία ΝETMED A.E.
και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση
Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Στη σημείωση 4 επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι
το Σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019 έχει καταστεί
αρνητικό και ως εκ τούτου συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 119 του Ν.
4548/2018, βάσει του οποίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική
συνέλευση των μετόχων με θέμα την λήψη των κατάλληλων μέτρων.

Αθήνα, 22 Ιουνίου 2020

Μαρία Χατζηαντωνίου
Α.Μ. ΣΟΕΛ 25301
ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ)
Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές Α.Ε.
Χειμάρρας 8B
15125 Μαρούσι
Α.Μ. ΣΟΕΛ 107
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ΕΤΗΣΙΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

για την οικονομική χρήση

από 1 Ιανουαρίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Σημ.
Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Λοιπά έξοδα
Aπομείωση απαιτήσεων από συνδεδεμένες εταιρείες
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης
Αποσβέσεις
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους

01.0131.12.2019

01.0131.12.2018

3.714.278
(2.999.808)
(507.962)
(139.213)
5.808
(7.192)
1
(7.228)
58.684
(17.227)
41.457

4.140.505
(3.459.320)
(443.326)
(5.472.907)
7
(2.096)
2
(4.203)
(5.241.337)
(87.666)
(5.329.003)

35.369

25.807

(6.931)

(6.452)

Καθαρά λοιπές συγκεντρωτικές ζημιές που δε θα ταξινομηθούν στην
κατάσταση συνολικού εισοδήματος σε επόμενες χρήσεις

28.438

19.355

Συνολικά συγκεντρωτικά εισοδήματα

69.895

(5.309.648)

5
6
9
20
7
8
8
10

Λοιπά συγκεντρωτικά εισοδήματα που δε θα ταξινομηθούν στην
κατάσταση συνολικού εισοδήματος σε επόμενες περιόδους
Αναλογιστικές ζημίες της αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από
την υπηρεσία
Φόρος εισοδήματος

19
10

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Σημ.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης
Ασώματα πάγια στοιχεία
Άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις
Απαιτήσεις από συνδεδεμένες εταιρείες
Χρηματικά διαθέσιμα
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά αποθεματικά
(Ζημιές) / Κέρδη εις νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μίσθωσης
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες εταιρείες
Bραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μίσθωσης
Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι
Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων
Σύνολο υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

11
2.4
11

31.12.2019

31.12.2018

1.365
37.821
4.993
54.913
61.421
160.513

1.698
7.168
49.873
140.146
198.885

12
20
13

84.484
5.703
90.187
250.700

6.154
74.715
1.572
82.441
281.327

14
15

2.969.532
89.630
(4.621.394)
(1.562.232)

2.969.532
87.400
(4.689.061)
(1.632.129)

2.4
19

31.435
236.532
267.967

263.076
263.076

17
20
2.4

97.657
971.988
7.587
467.733
1.544.965
1.812.932
250.700

97.511
836.401
54.616
661.852
1.650.380
1.913.456
281.327

10

18

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Μετοχικό
κεφάλαιο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης 1
Ιανουαρίου 2018
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους
χρήσεως
Καθαρά λοιπές ζημιές που δε θα
ταξινομηθούν στην κατάσταση συνολικού
εισοδήματος σε επόμενες περιόδους
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης 31
Δεκεμβρίου 2018

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης 1
Ιανουαρίου 2019
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους
χρήσεως
Καθαρά λοιπές ζημιές που δε θα
ταξινομηθούν στην κατάσταση συνολικού
εισοδήματος σε επόμενες περιόδους
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης 31
Δεκεμβρίου 2019

Λοιπά
αποθεματικά

Κέρδη εις νέο

2.969.532

87.400

-

-

-

-

2.969.532

Σύνολο

620.588

3.677.520

(5.329.003)

(5.329.003)

19.355

19.355

87.400

(4.689.061)

(1.632.129)

2.969.532

87.400

(4.689.061)

(1.632.129)

-

2.230

39.227

41.457

-

-

28.438

28.438

2.969.532

89.630

(4.621.394)

(1.562.232)

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Σημ.

01.0131.12.2019

01.0131.12.2018

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
(Ζημιές)/Κέρδη προ φόρων
Προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Χρηματοοικονομικά (έσοδα)/έξοδα
Πρόβλεψη απομείωσης απαιτήσεων από συνδεδεμένες εταιρείες
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού

58.684

(5.241.337)

7.192
7.227
139.213
97.939

2.096
4.201
5.472.907
97.936

310.255

335.802

(88.282)

(115.036)

(83.370)

(4.567)

159.517

10.484

(153.222)

92.961

(40.942)

(218.726)

19

(89.115)
14.842

(91.501)
9.417

11

(1.300)

(8.700)

(1.300)

(8.700)

(5.147)

-

(4.263)

(4.201)

(9.410)

(4.201)

4.131
1.572
5.703

(3.484)
5.056
1.572

7
8
20
19

Λειτουργικά κέρδη προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση)/Μείωση:
Εμπορικές απαιτήσεις και απαιτήσεις από συνδεδεμένες εταιρείες
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις
Αύξηση/(Μείωση):
Προμηθευτές και υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες εταιρείες
Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Φόροι πληρωθέντες
Πληρωμές για αποζημίωση προσωπικού
Ταμειακές ροές για λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων και ασωμάτων παγίων στοιχείων
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες
Καθαρή μεταβολή μισθωτικής υποχρέωσης

2.4

Τόκοι πληρωθέντες
Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες
Καθαρή μείωση χρηματικών διαθεσίμων
Χρηματικά διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου
Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος της περιόδου

13
13

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ
ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
1.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εταιρεία «NetMed Διαχειριστικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Α.Ε.» (εφεξής καλούμενη «ΝETMED AE» ή η
Εταιρεία») εδρεύει στην Κάντζα Δήμου Παλλήνης Νομού Αττικής και ιδρύθηκε το 1996 ως θυγατρική της
NetMed N.V. που εδρεύει στην Ολλανδία.
Τα έσοδά της περιλαμβάνουν κυρίως παροχή διαχειριστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών καθώς και
παροχή υπηρεσιών μέσω τηλεφωνικού κέντρου ειδικότερα για την εξυπηρέτηση χρηστών συνδρομητικών
υπηρεσιών στον Όμιλο Forthnet.
Μέτοχος της Εταιρείας είναι η Netmed NV με ποσοστό κυριότητας 100%. Η μητρική εταιρεία Netmed NV
ανήκει κατά 100% στην Forthnet Media Α.Ε. της οποίας κύριος μέτοχος με ποσοστό κυριότητας 99,986% είναι
η Forthnet A.E.
Ο αριθμός προσωπικού της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2019 ανέρχεται στα 107 άτομα. Στις 31 Δεκεμβρίου
2018 ο αντίστοιχος αριθμός του προσωπικού ήταν 132 άτομα. Διευκρινίζεται ότι οι παραπάνω αριθμοί
αφορούν ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης (Full Time Equivalent – FTEs) και όχι απόλυτο αριθμό προσωπικού
(Head Count).
2.1 ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) και
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.).
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους.
Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα μεταξύ των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και των σημειώσεων
οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Η προετοιμασία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, απαιτεί τη χρήση κρίσιμων
λογιστικών εκτιμήσεων. Επίσης απαιτείται η κρίση της Διοίκησης στην εφαρμογή των λογιστικών αρχών που
έχουν υιοθετηθεί. Οι τομείς που απαιτούν υψηλότερου βαθμού κρίση ή είναι εξαιρετικά πολύπλοκοι ή οι
τομείς όπου οι υποθέσεις και οι εκτιμήσεις είναι σημαντικές για τις λογιστικές καταστάσεις, αναφέρονται
κατωτέρω στη σημείωση 3.

2.2 ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη
χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019, στις 22 Ιουνίου 2020. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις τελούν
υπό την έγκριση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
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2.3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
(α) Μετατροπή Ξένων Νομισμάτων: Το νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης της Εταιρείας είναι το Ευρώ. Οι
συναλλαγές σε άλλα νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που
ήταν σε ισχύ κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Κατά την ημερομηνία σύνταξης των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων τα νομισματικά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού που είναι εκφρασμένα σε άλλα
νομίσματα προσαρμόζονται ώστε να αντανακλούν τις τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες.
Τα κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από τη αποτίμηση τέλους χρήσεως νομισματικών στοιχείων σε ξένα
νομίσματα απεικονίζονται στην επισυναπτόμενη κατάσταση συνολικού εισοδήματος. Τα κέρδη ή ζημίες που
προκύπτουν από συναλλαγές απεικονίζονται επίσης στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος.
(β) Ενσώματα Πάγια Στοιχεία: Τα γήπεδα, τα κτίρια, οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός αποτιμώνται στο
κόστος κτήσης, μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις απομείωσής τους. Οι
επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης στην οποία πραγματοποιούνται.
Σημαντικές βελτιώσεις κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των αντίστοιχων παγίων εφόσον αυτές προσαυξάνουν
την ωφέλιμη ζωή, αυξάνουν την ικανότητα παραγωγής ή βελτιώνουν την αποδοτικότητα των αντίστοιχων
παγίων. Τα στοιχεία των παγίων διαγράφονται κατά την πώλησή ή την απόσυρσή τους ή όταν δεν
αναμένονται περαιτέρω οικονομικά οφέλη από τη συνεχιζόμενη χρήση τους.
Τα κέρδη ή οι ζημίες που προκύπτουν από τη διαγραφή ενός παγίου περιλαμβάνονται στην κατάσταση
συνολικού εισοδήματος της χρήσης κατά την οποία διαγράφεται το εν λόγω πάγιο.
(γ) Αποσβέσεις Ενσώματων Παγίων Στοιχείων: Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με βάση τη σταθερή μέθοδο με
συντελεστές οι οποίοι προσεγγίζουν τις σχετικές ωφέλιμες διάρκειες ζωής των σχετικών παγίων. Οι
συντελεστές που χρησιμοποιούνται είναι οι εξής:
Είδος Παγίου
Εγκαταστάσεις κτιρίων
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

Ετήσιος Συντελεστής Απόσβεσης
11,11%-20,00%
10,00%-33,00%
10,00%-20,00%

Οι υπολειμματικές αξίες καθώς και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων επανεξετάζονται και
αναπροσαρμόζονται στο τέλος κάθε χρήσης, εφόσον κριθεί σκόπιμο. Όταν η αναπόσβεστη αξία ενός
ενσώματου παγίου είναι μεγαλύτερη από την ανακτήσιμη αξία, τότε η αξία του παγίου αναπροσαρμόζεται
στο ύψος του ανακτήσιμου ποσού.
(δ) Ασώματα Πάγια Στοιχεία:
Τα ασώματα πάγια αποτελούνται από εκχωρήσεις δικαιωμάτων και αδειών, δικαιώματα τίτλων, κόστη
λογισμικού που αγοράζεται ή παράγεται εσωτερικά, κόστος απόκτησης ευρεσιτεχνιών, εμπορικών ονομασιών
και σημάτων. Τα προερχόμενα από εξωτερική αγορά ασώματα πάγια απεικονίζονται στο κόστος κτήσης, ενώ
τα προερχόμενα από ενοποίηση επιχειρήσεων στην εύλογη αξία που είχαν κατά την απόκτηση. Το λογισμικό
που παράγεται εσωτερικά περιλαμβάνει έξοδα όπως μισθοδοσία, υλικά και υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται,
καθώς και κάθε άλλο άμεσο έξοδο που απαιτείται για την ανάπτυξή του και την προώθησή του προς χρήση.
Δεν αποδίδεται καμία αξία σε σήματα που έχουν αναπτυχθεί εσωτερικά ή συναφή δικαιώματα και
περιουσιακά στοιχεία. Τα κόστη που πραγματοποιούνται για την ανάπτυξη των εν λόγω στοιχείων χρεώνονται
στο λογαριασμό αποτελεσμάτων της περιόδου εντός της οποίας πραγματοποιήθηκαν.
Έπειτα από την αρχική αναγνώριση τα ασώματα περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζονται στην αξία κτήσης τους
μείον τις τυχόν σωρευμένες ζημίες απομείωσης τους.
(ε) Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων: Oι λογιστικές αξίες των λοιπών μακροπρόθεσμων στοιχείων
του ενεργητικού ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι
η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Όταν η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου
υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του, η αντίστοιχη ζημία απομείωσής του καταχωρείται στην κατάσταση
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συνολικού εισοδήματος χρήσεως. Η ανακτήσιμη αξία προσδιορίζεται ως η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης
αξίας μείον έξοδα πώλησης και της αξίας χρήσεως.
Εύλογη αξία μείον έξοδα πώλησης είναι το ποσό που μπορεί να ληφθεί από τη πώληση ενός περιουσιακού
στοιχείου στα πλαίσια μίας κανονικής συναλλαγής μεταξύ συμμετεχόντων στην αγορά, μετά την αφαίρεση κάθε
πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία χρήσης είναι η καθαρή παρούσα
αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να πραγματοποιηθούν από τη συνεχή
χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από την πρόσοδο που αναμένεται να προκύψει από τη διάθεσή του στο
τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του.
Για τους σκοπούς προσδιορισμού της απομείωσης, τα στοιχεία του ενεργητικού ομαδοποιούνται στο
χαμηλότερο επίπεδο για το οποίο οι ταμειακές ροές δύναται να αναγνωριστούν ξεχωριστά. Αντιλογισμός ζημίας
απομείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων που λογίστηκε σε προηγούμενα έτη, γίνεται μόνο όταν υπάρχουν
ικανές ενδείξεις ότι οι εκτιμήσεις που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της ανακτήσιμης αξίας έχουν
αλλάξει. Στις περιπτώσεις αυτές ο ανωτέρω αντιλογισμός αναγνωρίζεται ως έσοδο.
Η λογιστική αξία ενός πάγιου περιουσιακού στοιχείου μετά τον αντιλογισμό της ζημίας απομείωσης δεν μπορεί
να υπερβεί τη λογιστική αξία που θα είχε το περιουσιακό στοιχείο αυτό, αν δεν είχε αναγνωριστεί η ζημία
απομείωσης. Ενδεχόμενη ζημία από απομείωση υπεραξίας δεν αντιλογίζεται.
(στ) Χρηματοοικονομικά Μέσα
Ένα χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο
μιας οντότητας και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα συμμετοχικό τίτλο άλλης οντότητας.
(ζ) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία - Aρχική αναγνώριση και επιμέτρηση
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ταξινομούνται, κατά την αρχική αναγνώριση, και μεταγενέστερα
αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος, στην εύλογη αξία μέσω άλλων συνολικών εισοδημάτων (OCI) και στην
εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.
Η ταξινόμηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων κατά την αρχική αναγνώριση εξαρτάται από τα
συμβατικά χαρακτηριστικά των ταμειακών ροών του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου και το
επιχειρηματικό μοντέλο της Εταιρείας για τη διαχείριση τους. Με εξαίρεση τις εμπορικές απαιτήσεις που δεν
περιέχουν σημαντική χρηματοοικονομική συνιστώσα ή για τις οποίες η Εταιρεία έχει εφαρμόσει την πρακτική
λύση, η Εταιρεία αρχικά αποτιμά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία τους πλέον,
στην περίπτωση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου που δεν αποτιμάται μέσω αποτελεσμάτων,
το κόστος συναλλαγής. Οι εμπορικές απαιτήσεις που δεν περιέχουν σημαντική χρηματοοικονομική συνιστώσα ή
για τις οποίες η Εταιρεία έχει εφαρμόσει την πρακτική λύση, αποτιμώνται στην τιμή συναλλαγής που
προσδιορίζεται σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 15.
Προκειμένου ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο να ταξινομηθεί και να αποτιμηθεί στο αποσβεσμένο
κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των συνολικών εισοδημάτων, πρέπει από αυτά να προκύπτουν ταμειακές ροές
οι οποίες να είναι «αποκλειστικά πληρωμές κεφαλαίου και τόκων (SPPI)» επί του αρχικού κεφαλαίου. Η
αξιολόγηση αυτή αναφέρεται ως SPPI test και εξετάζεται σε επίπεδο χρηματοοικονομικού στοιχείου.
Το επιχειρηματικό μοντέλο της Εταιρείας για τη διαχείριση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τις οικονομικές της δυνατότητες προκειμένου να
δημιουργήσει ταμειακές ροές. Το επιχειρηματικό μοντέλο καθορίζει εάν οι ταμειακές ροές θα προκύψουν από
τη συλλογή συμβατικών ταμειακών ροών, πώληση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή και από
τα δύο.
Η αγορά ή πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που απαιτούν την παράδοση περιουσιακών
στοιχείων εντός χρονικού πλαισίου που καθορίζεται με κανονισμό ή σύμβαση στην αγορά αναγνωρίζονται κατά
την ημερομηνία συναλλαγής δηλαδή κατά την ημερομηνία κατά την οποία η Εταιρεία δεσμεύεται να αγοράσει ή
να πωλήσει το περιουσιακό στοιχείο.
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Μεταγενέστερη επιμέτρηση
Για σκοπούς μεταγενέστερης επιμέτρησης, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ταξινομούνται στις
κάτωθι κατηγορίες:
 Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων
 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε αποσβεσμένο κόστος (χρεόγραφα)
 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των συνολικών
εισοδημάτων χωρίς ανακύκλωση σωρευτικών κερδών και ζημιών κατά την αποαναγνώριση
(συμμετοχικά μέσα)
 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε αποσβεσμένο κόστος
Η Εταιρεία αποτιμά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε αποσβεσμένο κόστος εάν πληρούνται και οι
δύο ακόλουθοι όροι: α) Το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διατηρείται σε επιχειρηματικό μοντέλο με
στόχο τη διακράτηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων για τη συλλογή συμβατικών ταμειακών
ροών και β) οι συμβατικές ρήτρες του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου δημιουργούν σε
συγκεκριμένες ημερομηνίες ταμειακές ροές που αποτελούν μόνο πληρωμές κεφαλαίου και τόκων επί του
υπολοίπου του αρχικού κεφαλαίου.
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στο αποσβεσμένο κόστος επιμετρώνται στη συνέχεια
χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου και υπόκεινται σε απομείωση. Τα κέρδη και οι ζημίες
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα όταν το περιουσιακό στοιχείο αποαναγνωρίζεται, τροποποιηθεί ή
απομειωθεί.
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας στο αποσβεσμένο κόστος περιλαμβάνουν κυρίως
εμπορικές απαιτήσεις και απαιτήσεις από συνδεδεμένες εταιρείες.
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται σε εύλογες αξίες μέσω των συνολικών εισοδημάτων
(χρεόγραφα)
Στις 31 Δεκεμβρίου 2019 η Εταιρεία δεν έχει χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που εμπίπτουν στην
κατηγορία αυτή.
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που ταξινομούνται στην εύλογη αξία μέσω των συνολικών
εισοδημάτων (συμμετοχικοί τίτλοι)
Στις 31 Δεκεμβρίου 2019, η Εταιρεία δεν έχει χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που εμπίπτουν στην
κατηγορία αυτή.
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων
Στις 31 Δεκεμβρίου 2019, η Εταιρεία δεν έχει χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που εμπίπτουν στην
κατηγορία αυτή.
Αποαναγώριση και απομείωση
Αποαναγνώριση
Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο αποαναγνωρίζεται κυρίως όταν:
• Τα δικαιώματα λήψης ταμειακών ροών από το περιουσιακό στοιχείο έχουν λήξει, ή
• Η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει τα δικαιώματά του να λαμβάνει ταμειακές ροές από το περιουσιακό στοιχείο ή
έχει αναλάβει την υποχρέωση να πληρώσει εξ ολοκλήρου τις λαμβανόμενες ταμειακές ροές χωρίς σημαντική
καθυστέρηση σε τρίτο μέρος βάσει συμφωνίας "pass-through" και είτε (α) η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει
ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη του περιουσιακού στοιχείου είτε (β) Η Εταιρεία δεν έχει
μεταβιβάσει ούτε κρατήσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις εκτιμήσεις του περιουσιακού στοιχείου,
αλλά έχει μεταβιβάσει τον έλεγχο του περιουσιακού στοιχείου.
Όταν η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει τα δικαιώματά της να εισπράξει ταμειακές ροές από ένα περιουσιακό στοιχείο
ή έχει συνάψει συμφωνία μεταβίβασης, αξιολογεί εάν και σε ποιο βαθμό κατέχει τους κινδύνους και τα οφέλη
από την κυριότητα. Όταν η Εταιρεία δεν έχει μεταβιβάσει ούτε κατέχει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα
οφέλη του περιουσιακού στοιχείου και ούτε έχει μεταβιβάσει τον έλεγχο του περιουσιακού στοιχείου, η
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Εταιρεία συνεχίζει να αναγνωρίζει το μεταβιβασθέν περιουσιακό στοιχείο στο βαθμό της συνεχιζόμενης
εμπλοκής του. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία αναγνωρίζει επίσης κάθε σχετική υποχρέωση. Το μεταβιβασθέν
περιουσιακό στοιχείο και η σχετική υποχρέωση αποτιμώνται σε βάση τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που η
Εταιρεία κατέχει.
Απομείωση
Περαιτέρω γνωστοποιήσεις σχετικά με απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων παρέχονται
επίσης στην:




Σημείωση 2.4 (Μεταβολές στις λογιστικές αρχές)
Σημείωση 3 (Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις)
Σημείωση 20 (Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη)

Η Εταιρεία αναγνωρίζει μια απαίτηση για αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες (ECL) για όλα τα χρηματοοικονομικά
στοιχεία που δεν κατέχονται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Οι τιμές ECL βασίζονται στη διαφορά
μεταξύ των συμβατικών ταμειακών ροών που οφείλονται σύμφωνα με τη σύμβαση και σε όλες τις ταμειακές
ροές που η Εταιρεία αναμένει να λάβει, προεξοφλημένες με προσέγγιση του αρχικού πραγματικού επιτοκίου. Οι
αναμενόμενες ταμειακές ροές θα περιλαμβάνουν ταμειακές ροές από την πώληση εξασφαλίσεων που
κατέχονται ή άλλες πιστωτικές βελτιώσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συμβατικών όρων.
Για τις εμπορικές απαιτήσεις, η Εταιρεία εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση για τον υπολογισμό των
αναμενόμενων πιστωτικών ζημίων ECL. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεν παρακολουθεί τις μεταβολές στον
πιστωτικό κίνδυνο, αλλά αναγνωρίζει ένα ποσοστό ζημιών που βασίζεται στην ECL σε όλη τη διάρκεια της ζωής
σε κάθε περίοδο αναφοράς. Η Εταιρεία έχει καταρτίσει πίνακα προβλέψεων που βασίζεται στην ιστορική
εμπειρία των πιστωτικών ζημιών, προσαρμοσμένη με μελλοντικούς παράγοντες κατάλληλους για τους οφειλέτες
και το οικονομικό περιβάλλον.
(ΙΙ) Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις
Αρχική αναγνώριση και μέτρηση
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις ταξινομούνται κατά την αρχική αναγνώριση ως χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, δάνεια και δάνεια, υποχρεώσεις ή ως παράγωγα που
ορίζονται ως μέσα αντιστάθμισης σε αποτελεσματική αντιστάθμιση, ανάλογα με την περίπτωση.
Όλες οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και, στην περίπτωση
δανείων και δανείων και απαιτήσεων, καθαρά από άμεσα αναλογούντα έξοδα συναλλαγής.
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας περιλαμβάνουν εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις και
δάνεια.
Μεταγενέστερη επιμέτρηση
Η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων εξαρτάται από την ταξινόμησή τους, όπως περιγράφεται
παρακάτω
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων
Στις 31 Δεκεμβρίου 2019, η Εταιρεία δεν έχει χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που εμπίπτουν στην
κατηγορία αυτή.
Δάνεια και εμπορικές υποχρεώσεις
Αυτή είναι η πιο σχετική κατηγορία για την Εταιρεία. Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους,
μειωμένα με τα τυχόν άμεσα έξοδα που προκύπτουν από την πραγματοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα
αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του effective interest rate method (EIR). Τα
κέρδη και οι ζημίες αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα όταν τα στοιχεία παύουν να αναγνωρίζονται, καθώς και
μέσω της διαδικασίας απόσβεσης του EIR. Το ίδιο εφαρμόζεται και για τις εμπορικές υποχρεώσεις.
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Το αποσβεσμένο κόστος υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τυχόν έκπτωση ή πριμοδότηση κατά την απόκτηση
και τέλη ή έξοδα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του EIR. Οι αποσβέσεις EIR περιλαμβάνονται ως
χρηματοοικονομικά έξοδα στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
Αποαναγνώριση
Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση αποαναγνωρίζεται όταν η υποχρέωση που απορρέει από την υποχρέωση
απορριφθεί, ακυρωθεί ή λήξει. Όταν μία υπάρχουσα χρηματοοικονομική υποχρέωση αντικαθίσταται από άλλη
από τον ίδιο δανειστή με ουσιαστικά διαφορετικούς όρους ή οι όροι υφιστάμενης υποχρέωσης τροποποιούνται
σημαντικά, μια τέτοια ανταλλαγή ή τροποποίηση αντιμετωπίζεται ως η διαγραφή της αρχικής υποχρέωσης και η
αναγνώριση νέας υποχρέωσης .
Η διαφορά των αντίστοιχων λογιστικών αξιών αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
(ΙΙΙ) Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών μέσων
Τα χρηματοοικονομικά πάγια και οι υποχρεώσεις συμψηφίζονται και παρουσιάζονται καθαρά στην κατάσταση
χρηματοοικονομικής θέσης εάν υπάρχει νόμιμο δικαίωμα να συμψηφιστούν τα ποσά που έχουν αναγνωριστεί
και επιπλέον υπάρχει πρόθεση να γίνει εκκαθάριση του καθαρού ποσού, δηλαδή πάγια και υποχρεώσεις να
τακτοποιηθούν παράλληλα.
(η) Χρηματικά Διαθέσιμα: Η Εταιρεία θεωρεί τις προθεσμιακές καταθέσεις και άλλες υψηλής ρευστότητας
επενδύσεις με αρχική λήξη μικρότερη των τριών μηνών ως χρηματικά διαθέσιμα. Για τη σύνταξη της
κατάστασης ταμειακών ροών, τα χρηματικά διαθέσιμα αποτελούνται από μετρητά και καταθέσεις σε
τράπεζες, καθώς και χρηματικά διαθέσιμα όπως προσδιορίζονται ανωτέρω.
(θ) Μισθώσεις: Οι μισθώσεις ταξινομούνται με βάση το ΔΠΧΑ 16. Κατά την αξιολόγηση, η αξία του
δικαιώματος χρήσης των παγίων που αναγνωρίζεται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης βασίζεται
στην παρούσα αξία των συμβατικών πληρωμών της μίσθωσης. Το επιτόκιο που χρησιμοποιείται στην
προεξόφληση των συμβατικών πληρωμών είναι το διαφορικό επιτόκιο δανεισμού (incremental borrowing
rate). Η Εταιρεία εφαρμόζει ενιαίο προεξοφλητικό επιτόκιο σε κάθε κατηγορία μισθώσεων με παρόμοια
χαρακτηριστικά (όπως μισθώσεις με αντίστοιχη διάρκεια, για παρόμοια πάγια και σε αντίστοιχο οικονομικό
περιβάλλον). Οι μισθώσεις της Εταιρείας αναλύονται στην σημείωση 2.4.
(ι) Προβλέψεις και Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις: Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει τρέχουσα
νομική ή θεσμική υποχρέωση που απορρέει από γεγονότα του παρελθόντος, είναι πιθανό να απαιτηθεί εκροή
πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη για την εξόφληση της υποχρέωσης αυτής, και εφόσον μπορεί να
γίνει αξιόπιστη εκτίμηση του ποσού της υποχρέωσης. Οι προβλέψεις και οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις της
Εταιρείας αναφέρονται στην Σημείωση 18 και Σημείωση 21.
Οι προβλέψεις αναθεωρούνται κατά την ημερομηνία κάθε κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης και
προσαρμόζονται ώστε να αντιπροσωπεύουν την τρέχουσα αξία του εξόδου που αναμένεται να απαιτηθεί για
την εξόφληση της υποχρέωσης. Αν η επίδραση της χρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική, οι
προβλέψεις υπολογίζονται προεξοφλώντας τις αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές με ένα συντελεστή
προ φόρων ο οποίος αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για τη χρονική αξία του χρήματος,
και όπου κρίνεται απαραίτητο, τους κινδύνους που σχετίζονται συγκεκριμένα με την υποχρέωση.
Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, αλλά
γνωστοποιούνται εκτός αν η πιθανότητα εκροής πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη.
Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται
όταν μία εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή.
(κ) Φόροι Εισοδήματος (Τρέχων και Αναβαλλόμενος): Ο τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
υπολογίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία της Ελλάδας.
Ο φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει τους φόρους εισοδήματος της τρέχουσας χρήσης με βάση τα κέρδη της
Εταιρείας, όπως προσαρμόζονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, πρόσθετους φόρους εισοδήματος
που προκύπτουν από τους φορολογικούς ελέγχους των φορολογικών αρχών και τον αναβαλλόμενο φόρο
εισοδήματος βάσει των θεσμοθετημένων φορολογικών συντελεστών.
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Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της υποχρέωσης σε όλες τις
προσωρινές διαφορές κατά την ημερομηνία της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης μεταξύ της
φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων, και τις λογιστικές τους αξίες για
σκοπούς χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές
διαφορές:
 Εκτός εάν η υποχρέωση για αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος προκύπτει από την απόσβεση της
υπεραξίας ή την αρχική αναγνώριση ενός στοιχείου του ενεργητικού ή παθητικού σε μία συναλλαγή η οποία
δεν είναι συνένωση εταιρειών και κατά την στιγμή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος
ούτε το φορολογητέο κέρδος ή ζημία, και
 Αναφορικά με τις προσωρινές φορολογικές διαφορές που σχετίζονται με επενδύσεις σε θυγατρικές,
συγγενείς εταιρείες και συμμετοχές σε κοινοπραξίες εκτός όπου ο χρόνος αντιστροφής των προσωρινών
διαφορών μπορεί να ελεγχθεί και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα αντιστραφούν στο
προβλεπόμενο μέλλον.
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές και
μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες, στο βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο
κέρδος το οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι των εκπιπτόμενων προσωρινών διαφορών και των μεταφερόμενων
αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών.
 Εκτός της περίπτωσης όπου η απαίτηση για αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος που σχετίζεται με τις
εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου του ενεργητικού ή του
παθητικού σε μια συναλλαγή που δεν αποτελεί συνένωση εταιρειών και τη στιγμή της συναλλαγής δεν
επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος ή ζημία, και
 Αναφορικά με τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές που σχετίζονται με επενδύσεις σε θυγατρικές,
συγγενείς και συμμετοχές σε κοινοπραξίες, αναγνωρίζεται απαίτηση από αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος στο
βαθμό που είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές αντιστραφούν στο προβλεπόμενο μέλλον και θα υπάρχει
διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος το οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι των προσωρινών διαφορών.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις επανεκτιμώνται σε κάθε ημερομηνία της κατάστασης
χρηματοοικονομικής θέσης και μειώνονται στο βαθμό που δεν θεωρείται πιθανό ότι θα υπάρξουν αρκετά
φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων μέρος ή το σύνολο των απαιτήσεων από αναβαλλόμενους φόρους
εισοδήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται με βάση τους φορολογικούς
συντελεστές που αναμένεται να είναι σε ισχύ τη χρήση που η απαίτηση θα πραγματοποιηθεί ή η υποχρέωση θα
τακτοποιηθεί, και βασίζονται στους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που είναι σε ισχύ ή
έχουν θεσμοθετηθεί ή ουσιαστικά θεσμοθετηθεί κατά την ημερομηνία του κατάστασης χρηματοοικονομικής
θέσης.
Ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με στοιχεία τα οποία έχουν αναγνωρισθεί απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια
καταχωρείται απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια και όχι στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος.
(λ) Αναγνώριση Εσόδων: Βάσει του ΔΠΧΑ 15, η Εταιρεία αναγνωρίσει τα έσοδα με τρόπο που απεικονίζει τη
μεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο αναμένει να δικαιούται σε αντάλλαγμα
για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Τα έσοδα αναγνωρίζονται όταν ο πελάτης απόκτα τον έλεγχο των αγαθών ή
υπηρεσιών, προσδιορίζοντας τον χρόνο της μεταβίβασης του ελέγχου - είτε σε δεδομένη χρονική στιγμή είτε σε
βάθος χρόνου.
Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα της Εταιρείας περιλαμβάνουν κυρίως παροχή διαχειριστικών και συμβουλευτικών
υπηρεσιών καθώς και παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου ειδικότερα για την εξυπηρέτηση χρηστών
συνδρομητικών υπηρεσιών.
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(μ) Προβλέψεις για Αποζημίωση Προσωπικού λόγω Συνταξιοδότησης: Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση
συνταξιοδότησης υπολογίζονται στη παρούσα αξία των μελλοντικών παροχών που έχουν συσσωρευτεί κατά
τη λήξη του έτους, με βάση την αναγνώριση δικαιώματος παροχών των εργαζομένων κατά την διάρκεια της
παροχής εργασίας. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις υπολογίζονται με βάση τις οικονομικές και αναλογιστικές
παραδοχές και καθορίζονται χρησιμοποιώντας την αναλογιστική μέθοδο αποτίμησης των εκτιμώμενων
μονάδων υποχρέωσης (Projected Unit Credit Method). Τα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες τα οποία
αναγνωρίζονται πλέον στα Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα και οι αναμενόμενες αποδόσεις των προγραμμάτων
περιουσιακών στοιχείων δεν αναγνωρίζονται στα Αποτελέσματα Χρήσης, ενώ υπάρχει απαίτηση αναγνώρισης
του τόκου επί της καθαρής υποχρέωσης (ή περιουσιακού στοιχείου) καθορισμένης παροχής στα
Αποτελέσματα Χρήσης, ο οποίος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας το προεξοφλητικό επιτόκιο που
χρησιμοποιείται για την επιμέτρηση της υποχρέωσης καθορισμένης παροχής. Τα μη κατοχυρωμένα κόστη
προϋπηρεσίας αναγνωρίζονται στα Αποτελέσματα Χρήσης στη νωρίτερη ημερομηνία μεταξύ της ημερομηνίας
πραγματοποίησης της τροποποίησης και της ημερομηνίας αναγνώρισης του κόστους της σχετικής
αναδιάρθρωσης ή τερματισμού.
(ν) Διανομή Μερίσματος: Η διανομή μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας παρουσιάζεται στις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις ως υποχρέωση κατά τη χρήση που εγκρίνεται η διανομή του μερίσματος
από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
(ξ) Μετοχικό Κεφάλαιο: Το μετοχικό κεφάλαιο απεικονίζει την αξία των μετοχών της Εταιρείας που έχουν
εκδοθεί και είναι σε κυκλοφορία. Άμεσες δαπάνες (καθαρές από αναβαλλόμενο φόρο) που διενεργούνται σε
σχέση με την έκδοση νέων μετοχών ή δικαιωμάτων καταχωρούνται στην καθαρή θέση αφαιρετικά από τα
έσοδα της έκδοσης.

Αλλαγές στις λογιστικές αρχές και γνωστοποιήσεις:
Οι λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν συνάδουν με εκείνες που είχαν υιοθετηθεί κατά την προηγούμενη
χρήση εκτός από τα παρακάτω πρότυπα τα οποία η Εταιρεία έχει υιοθετήσει κατά την 1 Ιανουαρίου 2019.
Α) Αλλαγές λογιστικών πολιτικών και γνωστοποιήσεις
ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»
Το ΔΠΧΑ 16 καθορίζει τις αρχές για την αναγνώριση, επιμέτρηση, παρουσίαση και γνωστοποίηση των
μισθώσεων για αμφότερα τα μέρη της σύμβασης, ήτοι για τον πελάτη («μισθωτή») και τον προμηθευτή
(«εκμισθωτή»). Το νέο πρότυπο απαιτεί οι μισθωτές να αναγνωρίζουν τις περισσότερες μισθώσεις στις
χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις. Οι μισθωτές έχουν ένα ενιαίο λογιστικό πλαίσιο για όλες τις
μισθώσεις, με ορισμένες εξαιρέσεις. Η λογιστική των εκμισθωτών παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη. Η
επίδραση του νέου προτύπου στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας εμφανίζεται στην
Σημείωση 2.4.
ΔΠΧΑ 9: Δικαίωμα Προπληρωμής με Αρνητική Αποζημίωση (Τροποποίηση)
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα προπληρωμής
που επιτρέπουν ή απαιτούν από ένα συμβαλλόμενο μέρος είτε να καταβάλει είτε να λάβει εύλογη
αποζημίωση για την πρόωρη λήξη της σύμβασης (υπό την έννοια ότι από την πλευρά του κατόχου του
περιουσιακού στοιχείου ενδέχεται να υπάρχει επιβάρυνση λόγω πρόωρης εξόφλησης) επιτρέπεται να
επιμετρηθούν στο αποσβέσιμο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης λοιπών συνολικών
εισοδημάτων. Η Διοίκηση εκτιμά ότι η τροποποίηση δεν έχει σημαντική επίδραση στη χρηματοοικονομική
θέση ή/και στη χρηματοοικονομική επίδοση της Εταιρείας.
ΔΛΠ 28: Μακροπρόθεσμες Συμμετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (Τροποποιήσεις)
Οι τροποποιήσεις σχετίζονται με το κατά πόσο η επιμέτρηση (και κυρίως η απομείωση) των
μακροπρόθεσμων συμμετοχών σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες, οι οποίες στην ουσία,
αποτελούν μέρος της καθαρής επένδυσης στη συγγενή επιχείρηση ή στην κοινοπραξία, διέπονται από το
ΔΠΧΠ 9, ΔΛΠ 28 ή ένα συνδυασμό των δύο προτύπων. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι μια οικονομική
οντότητα εφαρμόζει το ΔΠΧΑ 9, προτού εφαρμόσει το ΔΛΠ 28, σε αυτές τις μακροπρόθεσμες συμμετοχές
για τις οποίες δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης. Κατά την εφαρμογή του ΔΠΧΠ 9 η
οικονομική οντότητα δεν λαμβάνει υπόψη τυχόν προσαρμογές στη λογιστική αξία των μακροπρόθεσμων
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συμμετοχών οι οποίες προκύπτουν από την εφαρμογή του ΔΛΠ 28. Η Διοίκηση εκτιμά ότι η τροποποίηση
δεν έχει σημαντική επίδραση στη χρηματοοικονομική θέση ή/και στη χρηματοοικονομική επίδοση της
Εταιρείας.
ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΔΔΠΧΑ 23: Αβεβαιότητα σχετικά με τις Θεωρήσεις Φόρου Εισοδήματος
Η διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση για την αντιμετώπιση της αβεβαιότητας που εμπεριέχεται σε
φορολογικούς χειρισμούς, κατά το λογιστικό χειρισμό των φόρων εισοδήματος. Η διερμηνεία παρέχει
πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την εξέταση αβέβαιων φορολογικών θεωρήσεων μεμονωμένα ή από
κοινού, την εξέταση των φορολογικών θεωρήσεων από τις φορολογικές αρχές, την κατάλληλη μέθοδο
ώστε να αντικατοπτρίζεται η αβεβαιότητα της αποδοχής της θεώρησης από τις φορολογικές αρχές καθώς
και την εξέταση των συνεπειών των αλλαγών στα πραγματικά περιστατικά και τις περιστάσεις. Η
διερμηνεία δεν έχει σημαντική επίδραση στη χρηματοοικονομική θέση ή/και στη χρηματοοικονομική
επίδοση της Εταιρείας.
ΔΛΠ 19: Μεταβολή, περικοπή ή διακανονισμός προγράμματος καθορισμένων παροχών
(Τροποποιήσεις)
Οι τροποποιήσεις απαιτούν τις οντότητες να χρησιμοποιούν επικαιροποιημένες αναλογιστικές παραδοχές
για τον προσδιορισμό του κόστους τρέχουσας απασχόλησης και του καθαρού τόκου για το υπόλοιπο της
ετήσιας περιόδου αναφοράς, μετά την πραγματοποίηση μιας μεταβολής, περικοπής ή ενός διακανονισμού
του προγράμματος καθορισμένων παροχών. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν επίσης, πως επηρεάζεται η
εφαρμογή των απαιτήσεων του ανώτατου ορίου του περιουσιακού στοιχείου, από το λογιστικό χειρισμό
μιας μεταβολής, περικοπής ή ενός διακανονισμού του προγράμματος καθορισμένων παροχών. Η
τροποποίηση δεν έχει επίδραση στη χρηματοοικονομική θέση ή/και στη χρηματοοικονομική επίδοση της
Εταιρείας
Το ΣΔΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθμίσεων των ΔΠΧΑ 2015 -2017, το οποίο είναι μια συλλογή
τροποποιήσεων των ΔΠΧΑ. Η Διοίκηση εκτιμά ότι οι αναβαθμίσεις δεν έχουν σημαντική επίδραση στη
χρηματοοικονομική θέση ή/και στη χρηματοοικονομική επίδοση της Εταιρείας.






ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων και ΔΠΧΑ 11 Σχήματα υπό κοινό έλεγχο: οι τροποποιήσεις στο
ΔΠΧΑ 3 διευκρινίζουν ότι όταν μια οικονομική οντότητα αποκτά τον έλεγχο μιας επιχείρησης που
αποτελεί κοινή επιχείρηση, η οικονομική οντότητα επιμετρά εκ νέου τη συμμετοχή που
προηγουμένως κατείχε στην επιχείρηση αυτή. Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 11 διευκρινίζουν ότι
όταν μια οικονομική οντότητα αποκτά από κοινού έλεγχο μιας επιχείρησης που αποτελεί κοινή
επιχείρηση, η οικονομική οντότητα δεν επιμετρά εκ νέου τη συμμετοχή που προηγουμένως
κατείχε στην επιχείρηση αυτή.
ΔΛΠ 12 Φόροι εισοδήματος: οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι φορολογικές συνέπειες των
πληρωμών για χρηματοοικονομικά μέσα που ταξινομούνται ως στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων, θα
πρέπει να αναγνωρίζονται ανάλογα με το που οι συναλλαγές ή τα γεγονότα του παρελθόντος που
δημιούργησαν τα διανεμητέα κέρδη έχουν αναγνωριστεί.
ΔΛΠ 23 Κόστος δανεισμού: οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την παράγραφο 14 του προτύπου
ώστε, όταν ένα περιουσιακό στοιχείο που πληροί τις προϋποθέσεις είναι έτοιμο για τη χρήση για
την οποία προορίζεται ή για πώληση και μέρος δανείου που λήφθηκε ειδικά για αυτό το
περιουσιακό στοιχείο παραμένει ως ανοικτό υπόλοιπο κατά τη στιγμή εκείνη, το κόστος
δανεισμού αυτό πρέπει να συμπεριληφθεί στα κεφάλαια που προέρχονται από γενικό δανεισμό.

B) Πρότυπα που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα λογιστική περίοδο και η
Εταιρεία δεν έχει υιοθετήσει νωρίτερα
ΔΠΧΑ 10 Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς
επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες - Τροποποίηση: Πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ενός
επενδυτή και της συγγενούς του εταιρείας ή της κοινοπραξίας του
Οι τροποποιήσεις αντιμετωπίζουν μια αναγνωρισμένη ασυνέπεια μεταξύ των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 10 και
εκείνες του ΔΛΠ 28, για την αντιμετώπιση της πώλησης ή της εισφοράς των περιουσιακών στοιχείων
μεταξύ του επενδυτή και της συγγενούς του εταιρείας ή της κοινοπραξίας του. Η κύρια συνέπεια των
τροποποιήσεων είναι ότι ένα πλήρες κέρδος ή η ζημία αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαμβάνει μια
επιχείρηση (είτε στεγάζεται σε μια θυγατρική είτε όχι). Ένα μερικό κέρδος ή η ζημία αναγνωρίζεται όταν η
συναλλαγή περιλαμβάνει στοιχεία ενεργητικού που δεν συνιστούν επιχείρηση, ακόμη και αν τα στοιχεία
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αυτά στεγάζονται σε θυγατρική. Το Δεκέμβριο του 2015 το ΣΔΛΠ ανέβαλε επ’ αόριστο την ημερομηνία
εφαρμογής της τροποποίησης αυτής, αναμένοντας το αποτέλεσμα του έργου του για τη μέθοδο της
καθαρής θέσης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διοίκηση
εκτιμά ότι οι τροποποιήσεις δεν θα έχουν επίδραση στη χρηματοοικονομική θέση ή/και στη
χρηματοοικονομική επίδοση της Εταιρείας.
Εννοιολογικό πλαίσιο Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
Το ΣΔΛΠ εξέδωσε το αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο για τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση στις
29 Μαρτίου 2018. Το εννοιολογικό πλαίσιο καθορίζει ένα ολοκληρωμένο σύνολο εννοιών για τη
χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Οι έννοιες αυτές συμβάλλουν στον καθορισμό προτύπων, την
καθοδήγηση των συντακτών για την ανάπτυξη συνεπών λογιστικών πολιτικών και την υποστήριξη στην
προσπάθεια τους να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν τα πρότυπα. Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών
Προτύπων εξέδωσε επίσης ένα συνοδευτικό έγγραφο, Τροποποιήσεις στις παραπομπές του εννοιολογικού
πλαισίου, το οποίο καθορίζει τις τροποποιήσεις των προτύπων που επηρεάζονται προκειμένου να
επικαιροποιηθούν οι αναφορές στο αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο. Στόχος του εγγράφου είναι η
υποστήριξη της μετάβασης στο αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο ΔΠΧΑ για τις εταιρείες που
υιοθετούν το εννοιολογικό πλαίσιο για να αναπτύξουν λογιστικές πολιτικές όταν κανένα πρότυπο ΔΠΧΑ
δεν κάνει αναφορά. Για τους συντάκτες που αναπτύσσουν λογιστικές πολιτικές βάσει του εννοιολογικού
πλαισίου, ισχύει για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020.
ΔΠΧΑ 3: Συνενώσεις Επιχειρήσεων (Τροποποιήσεις)
Το ΣΔΛΠ εξέδωσε τροποποιήσεις αναφορικά με τον ορισμό μιας Επιχείρησης (τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3)
με σκοπό την επίλυση των δυσκολιών που προκύπτουν όταν μια οικονομική οντότητα προσδιορίζει εάν
έχει αποκτήσει μια επιχείρηση ή μια ομάδα περιουσιακών στοιχείων. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για
συνενώσεις επιχειρήσεων για τις οποίες η ημερομηνία απόκτησης προσδιορίζεται στην πρώτη ετήσια
λογιστική περίοδο που αρχίζει την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020 και για απόκτηση περιουσιακών
στοιχείων που συμβαίνουν την ή μετά την έναρξη αυτής της περιόδου, ενώ επιτρέπεται νωρίτερη
εφαρμογή. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διοίκηση εκτιμά
ότι οι τροποποιήσεις δεν θα έχουν επίδραση στη χρηματοοικονομική θέση ή/και στη χρηματοοικονομική
επίδοση της Εταιρείας.
ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και ΔΛΠ 8 Λογιστικές πολιτικές, αλλαγές
στις λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη: Ορισμός της σημαντικότητας (Τροποποιήσεις)
Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2020 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον ορισμό της
σημαντικότητας και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να εφαρμοστεί. Ο νέος ορισμός αναφέρει πως
«πληροφόρηση θεωρείται σημαντική εφόσον όταν παραλείπεται, αποκρύπτεται ή είναι ανακριβής, εύλογα
αναμένεται να επηρεάσει τις αποφάσεις των κύριων χρηστών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που
λαμβάνουν με βάση αυτές τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες παρέχουν χρηματοοικονομική
πληροφόρηση για τη συγκεκριμένη οντότητα». Επιπλέον, βελτιώθηκαν οι επεξηγήσεις που συνοδεύουν
τον ορισμό της σημαντικότητας. Οι τροποποιήσεις διασφαλίζουν ότι ο ορισμός της σημαντικότητας είναι
συνεπής σε όλα τα πρότυπα των ΔΠΧΑ. Η διοίκηση εκτιμά ότι οι τροποποιήσεις δεν θα έχουν επίδραση στη
χρηματοοικονομική θέση ή/και στη χρηματοοικονομική επίδοση της Εταιρείας.
Αναμόρφωση Επιτοκίου Αναφοράς – ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7 (Τροποποιήσεις)
Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται, αναδρομικά, για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 1 Ιανουαρίου 2020, ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Τον Σεπτέμβριο του 2019, το Συμβούλιο
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) εξέδωσε τροποποιήσεις στα πρότυπα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7,
με τις οποίες ολοκληρώνεται η πρώτη φάση των εργασιών του αναφορικά με τις επιπτώσεις της
αναμόρφωσης των διατραπεζικών επιτοκίων δανεισμού στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Η δεύτερη
φάση επικεντρώνεται σε θέματα που επηρεάζουν τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση όταν ένα
υφιστάμενο επιτόκιο αναφοράς αντικατασταθεί από ένα επιτόκιο μηδενικού κινδύνου. Οι τροποποιήσεις
αναφέρονται σε θέματα που προκύπτουν στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση σε περιόδους που
προηγούνται της αντικατάστασης ενός υφιστάμενου επιτοκίου αναφοράς με ένα εναλλακτικό επιτόκιο, και
αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις σε συγκεκριμένες απαιτήσεις λογιστικής αντιστάθμισης του ΔΠΧΑ 9
«Χρηματοοικονομικά Μέσα» και του ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση». Οι
τροποποιήσεις προβλέπουν προσωρινές διευκολύνσεις εφαρμόσιμες σε υφιστάμενες σχέσεις
αντιστάθμισης που επηρεάζονται από την αναμόρφωση των επιτοκίων αναφοράς, επιτρέποντας τη
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συνέχιση της λογιστικής αντιστάθμισης κατά την περίοδο της αβεβαιότητας πριν από την αντικατάσταση
ενός υφιστάμενου επιτοκίου αναφοράς με ένα εναλλακτικό επιτόκιο σχεδόν μηδενικού κινδύνου. Eπίσης,
οι τροποποιήσεις εισάγουν στο ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» πρόσθετες
γνωστοποιήσεις γύρω από την αβεβαιότητα που προκύπτει από την αναμόρφωση των επιτοκίων
αναφοράς. Η διοίκηση εκτιμά ότι οι τροποποιήσεις δεν θα έχουν επίδραση στη χρηματοοικονομική θέση
ή/και στη χρηματοοικονομική επίδοση της Εταιρείας.
ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων: Ταξινόμηση των Υποχρεώσεων ως
Βραχυπρόθεσμες ή Μακροπρόθεσμες (Τροποποιήσεις)
Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2022 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Οι τροποποιήσεις έχουν στόχο την επίτευξη
συνέπειας στην εφαρμογή των απαιτήσεων του προτύπου, βοηθώντας τις εταιρείες να καθορίσουν κατά
πόσο ο δανεισμός και οι λοιπές υποχρεώσεις με αβέβαιη ημερομηνία διακανονισμού ταξινομούνται ως
βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης. Οι
τροποποιήσεις επηρεάζουν την παρουσίαση των υποχρεώσεων στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής
Θέσης, ενώ δεν τροποποιούν τις υφιστάμενες απαιτήσεις αναφορικά με την επιμέτρηση ή το χρόνο
αναγνώρισης ενός περιουσιακού στοιχείου, υποχρέωσης, εσόδου ή εξόδου ή τις γνωστοποιήσεις επί των
στοιχείων αυτών. Επίσης, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις απαιτήσεις ταξινόμησης για το δανεισμό, τον
οποίο μπορεί να διακανονίσει μία εταιρεία εκδίδοντας συμμετοχικούς τίτλους. Οι τροποποιήσεις δεν
έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διοίκηση εκτιμά ότι οι τροποποιήσεις δεν θα έχουν
σημαντική επίδραση στη χρηματοοικονομική θέση ή/και στη χρηματοοικονομική επίδοση της Εταιρείας.
2.4

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Η Εταιρεία υιοθέτησε τo καινούριο πρότυπο ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» κατά την απαιτούμενη ημερομηνία (την 1
Ιανουαρίου 2019) χρησιμοποιώντας τη μέθοδο σωρευτικής επίδρασης με ισόποση αύξηση των κονδυλίων
«Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης» και «Υποχρεώσεις από μισθώσεις». Σύμφωνα με τη μέθοδο
αυτή η συγκριτική πληροφορία δεν επαναδιατυπώνεται αλλά η επίδραση απεικονίζεται στα ανωτέρω
κονδύλια της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης χωρίς επίδραση στα Ίδια Κεφάλαια την ημερομηνία
πρώτης εφαρμογής. Η Εταιρεία για να προεξοφλήσει τα υπολειπόμενα μελλοντικά μισθώματα χρησιμοποιεί
το σχετικό επιτόκιο προεξόφλησης (Incremental Borrowing Rate) της κάθε κατηγορίας μίσθωσης.
ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»
Στις περιπτώσεις που η Εταιρεία ενεργεί ως πάροχος υπηρεσιών δεν συντρέχει περίπτωση κατηγοριοποίησης
σύμβασης ως μίσθωση με βάση τα οριζόμενα στο νέο πρότυπο ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» κατά την ημερομηνία
πρώτης εφαρμογής καθώς επίσης και κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019.
Στις περιπτώσεις που η Εταιρεία ενεργεί ως λήπτης υπηρεσιών δεν προκύπτει ουσιώδης διαφοροποίηση στο
χρόνο και τον τρόπο αναγνώρισης και στην απεικόνιση / παρουσίαση των λαμβανόμενων υπηρεσιών στις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς οι πάροχοι διακρατούν τα οικονομικά οφέλη από τη χρήση του
παρεχόμενου εξοπλισμού συνεπώς δεν συντρέχει περίπτωση μίσθωσης.
Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις μίσθωσης αυτοκινήτων με διάρκεια μεγαλύτερη του έτους η επίδραση στην
Εταιρεία από την εφαρμογή του νέου προτύπου εμφανίζεται κατωτέρω.
Επιπλέον η Εταιρεία χρησιμοποιεί τις εξαιρέσεις του προτύπου αναφορικά με τις μισθώσεις παγίων χρονικής
περιόδου μικρότερης των 12 μηνών και με τις μισθώσεις χαμηλής αξίας. Τέλος η Εταιρεία εφαρμόζει ενιαίο
προεξοφλητικό επιτόκιο σε κάθε κατηγορία μισθώσεων με παρόμοια χαρακτηριστικά (όπως μισθώσεις με
αντίστοιχη διάρκεια, για παρόμοια πάγια και σε αντίστοιχο οικονομικό περιβάλλον).
Μισθώσεις που προηγουμένως ταξινομούνταν ως χρηματοδοτικές
Την 1 Ιανουαρίου 2019 η Εταιρεία δεν είχε μισθώσεις που να εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή.
Μισθώσεις που προηγουμένως ταξινομούνταν ως λειτουργικές
Η Εταιρεία αναγνώρισε δικαιώματα χρήσης παγίων και υποχρεώσεις για τις μισθώσεις αυτές που
προηγουμένως ταξινομούνταν ως λειτουργικές, εκτός από τις μισθώσεις χαμηλής αξίας και τις μισθώσεις
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χρονικής διάρκειας μικρότερης των 12 μηνών. Το δικαίωμα χρήσης παγίου αναγνωρίστηκε ως ίσο με την
υποχρέωση μίσθωσης, προσαρμοσμένο κατά το ποσό τυχόν προπληρωμένου ποσού μίσθωσης που σχετίζεται
με τη μίσθωση που αναγνωρίστηκε στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης αμέσως πριν την
ημερομηνίας αρχικής εφαρμογής. Η υποχρέωση μίσθωσης αναγνωρίστηκε ως η παρούσα αξία των
υπολειπομένων πληρωμών, προεξοφλημένης με το κόστος επιπρόσθετου δανεισμού κατά την ημερομηνία της
αρχικής εφαρμογής.
Η Εταιρεία εφάρμοσε τις πρακτικές διευκόλυνσης όπως παρακάτω:
 Χρησιμοποίησε ένα ενιαίο προεξοφλητικό επιτόκιο για χαρτοφυλάκια μισθώσεων με παρόμοια
χαρακτηριστικά
 Αξιολόγησε την ύπαρξη επαχθών συμβάσεων, αμέσως πριν την ημερομηνία αρχικής εφαρμογή
 Εξαίρεσε τις αρχικές άμεσες δαπάνες, από την επιμέτρηση των δικαιωμάτων χρήσης παγίων κατά την
ημερομηνία αρχικής εφαρμογή
 Αξιολόγησε, με βάση την προγενέστερη εμπειρία, τη διάρκεια των μισθώσεων των οποίων η
σύμβαση περιλαμβάνει όρο επέκτασης ή λύσης
Απεικόνιση
Η Εταιρεία στην εφαρμογή του προτύπου, ως μισθωτής επιβατηγών αυτοκινήτων, αναγνωρίζει στην
κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης τα «Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης» επί των μισθωμένων
παγίων. Τα δικαιώματα χρήσης παγίων επιμετρούνται στο κόστος τους, μειωμένο κατά τη συσσωρευμένη
απόσβεση και την απομείωση της αξίας τους και προσαρμοσμένο κατά την επαναμέτρηση των αντίστοιχων
υποχρεώσεων μισθώσεων. Το κόστος των δικαιωμάτων χρήσης παγίων συμπεριλαμβάνει το ποσό των
υποχρεώσεων μισθώσεων που έχουν αναγνωριστεί, τις αρχικές άμεσα συνδεδεμένες σχετικές δαπάνες και τις
πληρωμές μισθώσεων που έγιναν την ή πριν την ημερομηνία έναρξης, μειωμένες κατά το ποσό των
προσφερόμενων εκπτώσεων ή άλλων κινήτρων. Εκτός των περιπτώσεων όπου η Εταιρεία είναι σχετικά βέβαιη
ότι το μισθωμένο πάγιο θα παρέλθει στην κατοχή της στο τέλος της σύμβασης μίσθωσης, τα αναγνωρισμένα
δικαιώματα χρήσης παγίων αποσβένονται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη μικρότερη διάρκεια μεταξύ της
ωφέλιμης ζωής του υποκείμενου παγίου και των όρων της σύμβασης μίσθωσης. Τα δικαιώματα χρήσης
παγίων υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους.
Η Εταιρεία στην εφαρμογή του προτύπου, ως μισθωτής επιβατηγών αυτοκινήτων, αναγνωρίζει στην
κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης την «Υποχρέωση από μισθώσεις» κατανεμημένη σε βραχυχρόνια και
μακροχρόνια αναλόγως του χρόνου αποπληρωμής της, αποαναγνωρίζοντας ταυτόχρονα την «βραχυπρόθεσμη
υποχρέωση προς προμηθευτές». Κατά την έναρξη της μίσθωσης, η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις
μισθώσεων ίσες με την παρούσα αξία των μισθωμάτων κατά τη συνολική διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης.
Οι πληρωμές συμπεριλαμβάνουν τα συμβατικά σταθερά μισθώματα, μειωμένα κατά το ποσό των
προσφερόμενων επιδοτήσεων, μεταβλητά μισθώματα που εξαρτώνται από κάποιον δείκτη, καθώς και ποσά
για πληρωμές υπολειμματικής αξίας που αναμένεται να πληρωθούν. Τα μισθώματα επίσης περιλαμβάνουν
την τιμή εξάσκησης ενός δικαιώματος αγοράς, που είναι σχετικά βέβαιο να εξασκηθεί από την Εταιρεία και
πληρωμές κυρώσεων λύσης μιας μίσθωσης, αν οι όροι σύμβασης δείχνουν με σχετική βεβαιότητα ότι η
Εταιρεία θα εξασκήσει το δικαίωμα για λύση. Τα μεταβλητά μισθώματα που δεν εξαρτώνται από κάποιον
δείκτη, αναγνωρίζονται ως έξοδο στην περίοδο που επέρχεται το γεγονός ή η συνθήκη και γίνεται η πληρωμή.
Για να υπολογίσει την παρούσα αξία των πληρωμών, η Εταιρεία χρησιμοποιεί το κόστος επιπρόσθετου
δανεισμού κατά την ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης, εάν το πραγματικό επιτόκιο δεν προσδιορίζεται
ευθέως από τη σύμβαση μίσθωσης. Μεταγενέστερα της έναρξης μίσθωσης, το ποσό των υποχρεώσεων
μισθώσεων προσαυξάνεται με έξοδα τόκων και μειώνεται με τις πληρωμές μισθωμάτων που
πραγματοποιούνται. Επιπλέον, η λογιστική αξία των υποχρεώσεων μισθώσεων επαναμετράται εάν υπάρξει
τροποποίηση στη σύμβαση, ή οποιαδήποτε αλλαγή στη διάρκεια της σύμβασης, στα σταθερά μισθώματα ή
στην αξιολόγηση αγοράς του περιουσιακού στοιχείου. Οι επαναμετρήσεις αυτές καταχωρούνται σε μια
γραμμή στη σημείωση των δικαιωμάτων χρήσης παγίων ως μετατροπές.
Σε επίπεδο κατάστασης συνολικού εισοδήματος αναγνωρίζεται η «απόσβεση δικαιώματος χρήσης» καθώς
επίσης και το «χρηματοοικονομικό κόστος μίσθωσης» αποαναγνωρίζοντας ταυτόχρονα το λειτουργικό κόστος
των δεδουλευμένων μισθωμάτων όπως αναγνωρίζονταν με το προηγούμενο λογιστικό πρότυπο πριν την
εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Α. 16.
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To 2019, η Επιτροπή Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (η «Επιτροπή»)
εξέδωσε μια περίληψη των αποφάσεων που λήφθηκαν στις δημόσιες συνεδριάσεις της για να αποσαφηνίσει
τις διερμηνείες του ΔΠΧΑ 16 σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:
Δικαιώματα που σχετίζονται με το υπέδαφος:
Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα όσον αφορά τη συγκεκριμένη περίπτωση που παρουσιάζεται στην
απόφασή της, ότι όταν ένας φορέας εκμετάλλευσης αγωγού έχει το δικαίωμα να τοποθετήσει έναν αγωγό σε
υπόγειο χώρο, αυτό αποτελεί μίσθωση του υπεδάφους και ως εκ τούτου στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως
παρουσιάζεται στην παρούσα απόφαση, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 16.
Διαφορικό επιτόκιο δανεισμού μισθωτή:
Η Επιτροπή εξέδωσε απόφαση, σύμφωνα με την οποία το διαφορικό επιτόκιο δανεισμού (incremental
borrowing rate) του μισθωτή θα πρέπει να καθοριστεί ως συγκεκριμένο επιτόκιο μίσθωσης το οποίο λαμβάνει
υπόψη το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο και τους όρους και προϋποθέσεις της μίσθωσης.
Διάρκεια μίσθωσης και Ωφέλιμη ζωή βελτιώσεων μισθώσεων
Η Επιτροπή εξέδωσε απόφαση, σύμφωνα με την οποία κατά την εκτίμηση της έννοιας της μη σημαντικής
ποινής, κατά την κατάρτιση των όρων μίσθωσης, η ανάλυση δεν πρέπει να καλύπτει μόνο τη χρηματική ποινή
που προβλέπεται στη σύμβαση, αλλά να χρησιμοποιεί μια ευρύτερη οικονομική εκτίμηση της ποινής έτσι
ώστε να περιλαμβάνει όλες τις πιθανές οικονομικές εκροές που συνδέονται με την καταγγελία της σύμβασης.
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019 η Εταιρεία έχει λάβει υπόψη τις ανωτέρω διερμηνείες στην επίδραση του
προτύπου στα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Σχετικά με τους όρους της εκάστοτε
μίσθωσης η Εταιρεία εκτιμά την πιθανότητα επέκτασης του χρόνου μίσθωσης πέραν της μη ακυρώσιμης
περιόδου, σε περίπτωση που υπάρχει σχετική μνεία στην σύμβαση, όπου υφίσταται λογική βεβαιότητα
χρονικής επέκτασης των όρων μεταξύ των αντισυμβαλλομένων μερών.
Βραχυχρόνιες μισθώσεις και μισθώσεις παγίων χαμηλής αξίας
Η Εταιρεία εφαρμόζει την εξαίρεση σχετικά με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις (δηλαδή μισθώσεις διάρκειας
μικρότερης ή ίσης των 12 μηνών, από την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης μίσθωσης, όπου δεν υπάρχει το
δικαίωμα αγοράς του περιουσιακού στοιχείου) καθώς επίσης και την πρακτική εφαρμογή του προτύπου
σχετικά με μισθώσεις μεγαλύτερης διάρκειας του ενός έτους με ημερομηνία λήξης της σύμβασης στην
τρέχουσα χρήση. Επίσης εφαρμόζει την εξαίρεση σχετικά με περιουσιακά στοιχεία χαμηλής αξίας (δηλαδή
αξίας μικρότερης των €5 χιλιάδων). Πληρωμές μισθωμάτων για βραχυχρόνιες και χαμηλής αξίας μισθώσεις
αναγνωρίζονται ως έξοδα με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Η επίδραση στα
αποτελέσματα της περιόδου των βραχυχρόνιων μισθώσεων, των μισθώσεων παγίων χαμηλής αξίας και των
μισθώσεων λήξεως 2019 εμφανίζονται στον κατωτέρω πίνακα:

Βραχυχρόνιες μισθώσεις/ Μισθώσεις παγίων χαμηλής αξίας/ Μισθώσεις λήξεως 2019 (πρακτική διευκόλυνση)
Βραχυχρόνιες μισθώσεις/ Μισθώσεις παγίων
χαμηλής αξίας/ Μισθώσεις λήξεως 2019 (πρακτική
διευκόλυνση)
Κτιριακές εγκαταστάσεις περιοχή Κάντζας
Σύνολο

Η Εταιρεία
1.1 –
31.12.2019
138.259
138.259

Σημαντικές εκτιμήσεις στον προσδιορισμό της διάρκειας μισθώσεων με δικαίωμα ανανέωσης
Η Εταιρεία προσδιορίζει τη διάρκεια μίσθωσης ως τη συμβατική διάρκεια μίσθωσης, συμπεριλαμβανομένης
της χρονικής περιόδου που καλύπτεται από (α) δικαίωμα επέκτασης της μίσθωσης, εάν είναι σχετικά βέβαιο
ότι το δικαίωμα θα εξασκηθεί ή από (β) δικαίωμα λύσης της σύμβασης, εάν είναι σχετικά βέβαιο ότι το
δικαίωμα δε θα εξασκηθεί. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα για κάποιες μισθώσεις, να επεκτείνει τη διάρκεια της
σύμβασης μίσθωσης και αξιολογεί εάν υπάρχει σχετική βεβαιότητα ότι θα εξασκηθεί το δικαίωμα ανανέωσης,
λαμβάνοντας υπόψη όλους τους σχετικούς παράγοντες που δημιουργούν οικονομικό κίνητρο, να εξασκήσει
το δικαίωμα ανανέωσης. Μεταγενέστερα της ημερομηνίας έναρξης της μίσθωσης, η Εταιρεία επανεξετάζει τη
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διάρκεια της μίσθωσης, εάν υπάρξει ένα σημαντικό γεγονός ή αλλαγή στις συνθήκες που εμπίπτουν στον
έλεγχό του και επηρεάζουν την επιλογή εξάσκησης (ή όχι) του δικαιώματος ανανέωσης (όπως για παράδειγμα
μια αλλαγή στην επιχειρηματική στρατηγική της Εταιρείας).
Οι ακόλουθοι πίνακες συνοψίζουν την επίδραση της υιοθέτησης του ΔΠΧΑ 16 στις καταστάσεις
χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019 και στις καταστάσεις αποτελεσμάτων
της Εταιρείας για την ετήσια περίοδο που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2019, για καθένα από τα επηρεαζόμενα
κονδύλια. Σημειώνεται ότι η επίδραση του νέου προτύπου στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της
Εταιρείας την 1/1/2019 είναι μηδενική.
Επίδραση στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης της Εταιρείας την 31/12/2019
Υπόλοιπα
ΔΛΠ 17
31.12.2019
212.879
1.773.910
(4.620.193)
(1.561.031)

Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μίσθωσης
Bραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μίσθωσης
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Ζημίες εις νέον
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΔΠΧΑ 16
Προσαρμογές
37.821
37.821
31.435
7.587
39.022
(1.201)
(1.201)

Υπόλοιπα
ΔΠΧΑ 16
31.12.2019
37.821
250.700
31.435
7.587
1.812.932
(4.621.394)
(1.562.232)

Επίδραση στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος της Εταιρείας 1/1/2019 έως 31/12/2019

Λοιπά έξοδα
Αποσβέσεις
Χρηματοοικονομικά έξοδα

Υπόλοιπα
ΔΛΠ 17
01.0131.12.2019
(513.109)
(3.808)
(4.264)

ΔΠΧΑ 16
Προσαρμογές
5.147
(3.384)
(2.964)

Υπόλοιπα
ΔΠΧΑ 16
01.0131.12.2019
(507.962)
(7.192)
(7.228)

Τα Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης για την Εταιρεία αναλύονται ως εξής:
Η Εταιρεία
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ
Υπόλοιπο 1 Ιαν. 2019
Προσθήκες
Υπόλοιπο 31 Δεκ. 2019
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Αποσβέσεις έως 1 Ιανουαρίου 2019
Αποσβέσεις χρήσης
Αποσβέσεις έως 31 Δεκ. 2019
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
Αναπόσβεστη αξία 1 Ιαν. 2019
Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκ. 2019

3.

Μεταφορικά
Μέσα

Σύνολο Παγίων με
δικαίωμα χρήσης

41.205
41.205

41.205
41.205

(3.384)
(3.384)

(3.384)
(3.384)

37.821

37.821

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ

Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιμήσεις, παραδοχές και αξιολογικές κρίσεις προκειμένου, είτε να επιλέξει τις
καταλληλότερες λογιστικές αρχές είτε σε σχέση με τη μελλοντική εξέλιξη γεγονότων και συναλλαγών. 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 Διοίκησης 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
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μπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων τους επόμενους 12 μήνες, έχουν
ως κάτωθι:
(a)
Πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος: Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος με βάσει το ΔΛΠ 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 αναγνώριση μελλοντικών φορολογικών ωφελειών
(Σημείωση 10). Η τελική εκκαθάριση των φόρων εισοδήματος ενδέχεται να αποκλίνει από τα σχετικά ποσά τα
οποία έχουν καταχωρηθεί στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
(β)
Συντελεστές απόσβεσης: Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αποσβένονται σύμφωνα με
την υπολειπόμενη ωφέλιμη ζωή τους. Αυτές οι ωφέλιμες ζωές επανεκτιμώνται περιοδικά για να εκτιμηθεί
κατά πόσο συνεχίζουν να είναι κατάλληλες. Οι ωφέλιμες ζωές των πάγιων περιουσιακών στοιχείων ενδέχεται
να διαφοροποιηθούν από παράγοντες όπως η τεχνολογική καινοτομία και τα προγράμματα συντήρησης
(Σημείωση 11).
(γ)
Απομείωση ενσώματων παγίων στοιχείων: Τα ενσώματα πάγια στοιχεία ελέγχονται για σκοπούς
απομείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι
ανακτήσιμη. Για τον υπολογισμό της αξίας χρήσεως η Διοίκηση εκτιμά τις μελλοντικές ταμειακές ροές από το
περιουσιακό στοιχείο ή τη μονάδα ταμειακής ροής και να επιλέξει τον κατάλληλο συντελεστή προεξόφλησης
για να υπολογίσει την παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών (σημείωση 2.3.γ).
(δ)
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις: Για τον καθορισμό του ύψους της αναβαλλόμενης
φορολογικής απαίτησης που μπορεί να αναγνωριστεί απαιτούνται σημαντικές κρίσεις και εκτιμήσεις της
Διοίκησης της Εταιρείας, οι οποίες βασίζονται στα μελλοντικά φορολογικά κέρδη σε συνδυασμό με τις
μελλοντικές φορολογικές στρατηγικές που θα ακολουθηθούν.
(ε)
Συνέχιση Δραστηριότητας: Η Διοίκηση της Εταιρείας πραγματοποιεί την αξιολόγηση της παραδοχής
της συνέχισης της δραστηριότητας βάσει των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων που καλύπτουν περίοδο
πέντε ετών (Σημείωση 4). Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία των
επιχειρηματικών σχεδίων βασίζονται σε ιστορικά στοιχεία και προηγούμενες εμπειρίες καθώς και σε
διάφορους παράγοντες που θεωρούνται λογικοί δεδομένων των περιστάσεων και επανεξετάζονται
λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες και αναμενόμενες μελλοντικές συνθήκες αγοράς. Η ετοιμασία των
επιχειρηματικών σχεδίων επίσης περιλαμβάνει μακροπρόθεσμες παραδοχές για σημαντικούς οικονομικούς
παράγοντες που εμπεριέχουν σημαντική χρήση κρίσης της Διοίκησης. Σε περίπτωση που με την πάροδο του
χρόνου οι κρίσεις της Διοίκησης αποδειχθούν εσφαλμένες, η αξιολόγηση της παραδοχής της συνέχισης της
δραστηριότητας μπορεί να επηρεαστεί.
4.

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Την 31 Δεκεμβρίου 2019, το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας υπερβαίνει κατά € 1,5
εκατ. περίπου τις βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις της ενώ παρουσιάζει αρνητική καθαρή θέση ύψους € 1,6 εκατ.
περίπου.
Επιπλέον, τα έσοδα της NETMED A.E. βασίζονται αποκλειστικά σε έσοδα που προέρχονται από συναλλαγές
της με συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Για το λόγο αυτό, η λειτουργία της Εταιρείας εξαρτάται αποκλειστικά από
την συνέχιση της δραστηριότητας του Ομίλου Forthnet, συνεπώς η αξιολόγηση της παραδοχής της συνέχισης
της δραστηριότητας της Εταιρείας βασίζεται στα εγκεκριμένα επιχειρηματικά σχέδια του Ομίλου Forthnet που
καλύπτουν περίοδο πέντε ετών.
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019 και μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών
καταστάσεων, η μητρική Εταιρεία Forthnet Media A.E. και ο Όμιλος Forthnet δεν έχουν αποπληρώσει το
σύνολο των ληξιπρόθεσμων χρεολυτικών δόσεων συνολικού ύψους € 176,5 εκατ. και € 255,0 εκατ., αντίστοιχα
από τα υφιστάμενα κοινά ομολογιακά δάνεια εκδόσεως της μητρικής εταιρείας Forthnet Media A.E. και της
τελικής μητρικής εταιρείας Forthnet A.E. (εφεξής τα «Υφιστάμενα ΚΟΔ»). Σε σχέση με τα εν λόγω δάνεια,
οφείλονται επίσης τόκοι ύψους € 13,9 εκατ. και € 19,2 εκατ. αντιστοίχως.
Την 31 Δεκεμβρίου 2019, το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της μητρικής Εταιρείας και του
Ομίλου Forthnet υπερβαίνουν κατά € 413 εκατ. περίπου και € 381 εκατ. περίπου, αντίστοιχα, τις
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βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις τους, ως αποτέλεσμα της απεικόνισης του συνόλου των ληξιπρόθεσμων δανείων
τους ως βραχυπρόθεσμα σε συνδυασμό με τις ταμειακές ανάγκες για κεφάλαιο κίνησης. Επίσης, την 31
Δεκεμβρίου 2019 η μητρική eταιρεία Forthnet Media A.E. παρουσιάζει αρνητική καθαρή θέση ύψους € 333,9
εκατ.
Αναφορικά με την αναχρηματοδότηση των Υφιστάμενων ΚΟΔ, εφόσον αυτή απαιτηθεί, αναλόγως και με την
πρόοδο ολοκλήρωσης της Συναλλαγής (βλ. αναλυτικά παρακάτω παράγραφος 7), και κάνοντας μια ιστορική
αναδρομή στα γεγονότα, έχουν πραγματοποιηθεί οι παρακάτω ενέργειες:
1. Μετά από διαπραγματεύσεις με τις δανείστριες τράπεζες κατά το 2016, ο Όμιλος Forthnet ήλθε σε
συμφωνία επί των βασικών όρων της αναχρηματοδότησης των Υφιστάμενων ΚΟΔ. Ειδικότερα, στις 15.6.2016
οι δανείστριες τράπεζες απέστειλαν στην τελική μητρική εταιρεία Forthnet τους αναλυτικούς βασικούς όρους
της αναχρηματοδότησης (εφεξής «Αναχρηματοδότηση»), τους οποίους ενέκρινε το Δ.Σ. της τελικής μητρικής
εταιρείας Forthnet στις 21.6.2016. Με βάση τη συμφωνία επί των βασικών όρων, προβλέπεται η
αναχρηματοδότηση:
Α) των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων της τελικής μητρικής εταιρείας Forthnet Α.Ε., μέσω της
έκδοσης ενός νέου κοινού, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους €
78.461.538 με διοργανώτριες τις τράπεζες Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Τράπεζα και
Τράπεζα Αττικής, κατόπιν της από 15.06.2016 δεσμευτικής πρότασής τους. Το εν λόγω ομολογιακό δάνειο θα
έχει οκταετή διάρκεια, κυμαινόμενο επιτόκιο και θα εκδοθεί με την εγγύηση της μητρικής εταιρείας Forthnet
Media Α.Ε., και
Β) των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων της μητρικής εταιρείας Forthnet Media Α.Ε., μέσω της έκδοσης
ενός νέου κοινού, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους € 176.538.462 με
διοργανώτριες τις τράπεζες Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς και Alpha Τράπεζα, κατόπιν της
από 15.06.2016 δεσμευτικής πρότασής τους. Το εν λόγω ομολογιακό δάνειο θα έχει οκταετή διάρκεια,
κυμαινόμενο επιτόκιο και θα εκδοθεί με την εγγύηση της τελικής μητρικής εταιρείας Forthnet Α.Ε..
Η έκδοση των ανωτέρω κοινών ομολογιακών δανείων και η κάλυψή τους από τις διοργανώτριες τράπεζες
τελούν υπό συνήθεις όρους και προϋποθέσεις, πλέον της υποχρέωσης της τελικής μητρικής εταιρείας
Forthnet Α.Ε. να αποπληρώσει € 21.538.462 και της υποχρέωσης της μητρικής εταιρείας Forthnet Media A.E.
να αποπληρώσει € 48.461.538, ήτοι συνολικά € 70 εκατ., προς εξόφληση μέρους των υφιστάμενων
αντίστοιχων δανειακών υποχρεώσεών τους συνολικού ύψους € 325 εκ.
2. H τελική μητρική εταιρεία Forthnet A.E. στην συνέχεια, κατόπιν σχετικής εγκριτικής απόφασης του
Διοικητικού της Συμβουλίου της 21.6.2016, δυνάμει σχετικής εξουσιοδότησης που του χορήγησε η από
28.06.2011 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, προέβη στην έκδοση ενός μετατρέψιμου ομολογιακού
δανείου συνολικού ύψους μέχρι και €99.087.466,50 με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της,
σύμφωνα με το άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/1920 το οποίο ήταν σε ισχύ, το Ν. 3156/2003 και τις λοιπές διατάξεις
της εφαρμοστέας νομοθεσίας (στο εξής το «ΜΟΔ»). Η τελική μητρική εταιρεία Forthnet A.E. άντλησε μέσω
του ΜΟΔ συνολικά το ποσό των € 70.124.680 και πιστοποίησε τη μερική κάλυψή του. Κατόπιν αυτών,
αντλήθηκε το ελάχιστο αναγκαίο ποσό των €70.000.000 που είχε τεθεί ως βασικός όρος της
Αναχρηματοδότησης, το οποίο και καταβλήθηκε προς τις δανείστριες τράπεζες. Συνεπώς, εκπληρώθηκε η
βασική υποχρέωση που είχε αναλάβει η τελική μητρική εταιρεία Forthnet προς τις δανείστριες τράπεζες για
την Αναχρηματοδότηση των Υφιστάμενων ΚΟΔ.
3. Έχοντας εκπληρώσει την βασική υποχρέωση αποπληρωμής των € 70 εκ., από τον Ιούλιο του 2017 έχουν
ανταλλαγεί σχέδια των σχετικών συμβάσεων μεταξύ του Ομίλου Forthnet και των δανειστριών Τραπεζών
προκειμένου να οριστικοποιηθούν και να ολοκληρωθεί η διαδικασία Αναχρηματοδότησης των Υφιστάμενων
ΚΟΔ. Δεν έχει υπάρξει από τότε εξέλιξη σε σχέση με το θέμα αυτό.
4. Κατά τη διάρκεια της 4ης περιόδου μετατροπής του ΜΟΔ η οποία έληξε την 30.10.2017 οι δανείστριες
τράπεζες άσκησαν δικαιώματα μετατροπής σε μετοχές της εκδότριας τελικής μητρικής εταιρείας Forthnet A.E.
για συνολικά 53.668.147 μετατρέψιμες ομολογίες. Τα εν λόγω δικαιώματα ασκήθηκαν ξεχωριστά από καθένα
από τους ομολογιούχους. Συνεπεία των ως άνω μετατροπών, τα ποσοστά συμμετοχής των Τραπεζών στο
μετοχικό κεφάλαιο της τελικής μητρικής εταιρείας Forthnet Α.Ε. διαμορφώθηκαν ως εξής : η τράπεζα Alpha
Bank: κατέχει ποσοστό 7,69%, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: ποσοστό 11,01%, η Τράπεζα Πειραιώς: ποσοστό
13,69% και η Τράπεζα Αττικής: 0,42%.
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5. Την 1.11.2017 οι δανείστριες τράπεζες ενημέρωσαν την τελική μητρική εταιρεία Forthnet A.E. ότι
εξουσιοδότησαν τη Nomura International plc να εκκινήσει διαδικασία για την προσέλκυση επενδυτών προς
υποβολή προσφορών σχετικά με τα ανοίγματα (συμπεριλαμβανομένων μετοχών και μετατρέψιμων
ομολογιών) έναντι της τελικής μητρικής εταιρείας Forthnet A.E. και των θυγατρικών της. Η διαδικασία αυτή
(«Διαδικασία Nomura») κατέληξε, όπως αναφέρεται λεπτομερώς παρακάτω. (βλέπε παράγραφο 7).
6. Κατά τη διάρκεια της 9ης περιόδου μετατροπής του ΜΟΔ η οποία έληξε την 30.1.2019 οι δανείστριες
τράπεζες άσκησαν δικαιώματα μετατροπής σε μετοχές της εκδότριας τελικής μητρικής εταιρείας Forthnet A.E.
για συνολικά 8.723.237 μετατρέψιμες ομολογίες. Τα εν λόγω δικαιώματα ασκήθηκαν ξεχωριστά από καθένα
από τους ομολογιούχους. Συνεπεία των ως άνω μετατροπών πλέον (την 31.12.2019), η τράπεζα Alpha Bank
κατέχει ποσοστό 8,48%, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ποσοστό 12,14%, η Τράπεζα Πειραιώς ποσοστό 15,11%
και η Τράπεζα Αττικής 0,46.%.
7. Σύμφωνα με την από 29.05.2020 ανακοίνωση της τελικής μητρικής εταιρείας Forthnet A.E., η Διαδικασία
Nomura κατέληξε στην κατάρτιση Συναλλαγής μεταξύ των Δανειστριών Τραπεζών («Πωλητών») και του
Ομίλου United («Αγοραστής»), η οποία υπόκειται στην προηγούμενη λήψη των αναγκαίων κανονιστικών
εγκρίσεων και τους συνήθεις όρους ολοκλήρωσης. Με βάση την ανωτέρω ανακοίνωση, το περιεχόμενο της
οποίας γνωστοποιήθηκε από τους Πωλητές και τον Αγοραστή στην τελική μητρική Εταιρεία, οι Πωλητές
συμφώνησαν να πωλήσουν, και ο Αγοραστής συμφώνησε να αποκτήσει, (i) όλες τις υφιστάμενες απαιτήσεις
που κατέχουν οι Πωλητές σε βάρος της τελικής μητρικής εταιρείας Forthnet A.E. (αλλά και της μητρικής
Εταιρείας Forthnet Media A.E., που αποτελεί τη σημαντικότερη θυγατρική της Forthnet A.E.), οι οποίες κατά
προσέγγιση ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 281 εκ. (οι «Δανειακές Απαιτήσεις»), (ii) όλες τις μετατρέψιμες
ομολογίες που κατέχουν οι Πωλητές με συνολικό υπόλοιπο κεφαλαίου κατά προσέγγιση Ευρώ 52 εκ. (οι
«Μετατρέψιμες Ομολογίες») και (iii) όλες τις κοινές μετοχές της τελικής μητρικής εταιρείας Forthnet A.E., τις
οποίες κατέχουν σήμερα οι Πωλητές (οι «Πωλούμενες Μετοχές») (συνολικά, η «Συναλλαγή»). Η Συναλλαγή
υπόκειται στην προηγούμενη λήψη των αναγκαίων κανονιστικών εγκρίσεων και τους συνήθεις όρους
ολοκλήρωσης (οι «Όροι»).
Μετά την πλήρωση των Όρων, ο Αγοραστής υποχρεούται αρχικά να εξαγοράσει μέχρι το 50% περίπου των
Μετατρέψιμων Ομολογιών και όλες τις Δανειακές Απαιτήσεις (συνολικά, η «Συναλλαγή Εξαγοράς Χρέους»),
ενώ στη συνέχεια θα προχωρήσει σε μεταγενέστερο στάδιο με την εξαγορά των υπολειπόμενων
Μετατρέψιμων Ομολογιών και των Πωλούμενων Μετοχών. Ο Αγοραστής δεσμεύθηκε, περαιτέρω, να
παράσχει χρηματοδοτική διευκόλυνση προς τον Όμιλο Forthnet με τη μορφή κεφαλαίου κίνησης, με την
προϋπόθεση της ολοκλήρωσης των σχετικών νομικών κειμένων και άλλων συνήθων προϋποθέσεων για
τέτοιες συναλλαγές. Με τον τρόπο αυτό ο Αγοραστής θα συνδράμει τον Όμιλο Forthnet στην προσπάθεια
κάλυψης των τρεχουσών αναγκών του μέχρι την ολοκλήρωση της Συναλλαγής. Ο Αγοραστής ενημέρωσε
περαιτέρω την τελική μητρική εταιρεία Forthnet A.E. ότι: «Μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής (ή,
αναλόγως, της Συναλλαγής Εξαγοράς Χρέους), ο Αγοραστής θα εκτιμήσει όλες τις εναλλακτικές για την
ανακεφαλαιοποίηση και την ουσιαστική μείωση του χρέους της Εταιρείας μέσω εκτενούς κεφαλαιοποίησης
του χρέους και της εισφοράς νέων κεφαλαίων. Οι ενέργειες αυτές, εφόσον ολοκληρωθούν, αναμένεται να
εξαλείψουν το συνολικό χρέος της Εταιρείας και να παράσχουν σε αυτήν (την Εταιρεία) σημαντικούς
επιπρόσθετους κεφαλαιακούς πόρους, που θα εξασφαλίσουν την οικονομική της σταθερότητα, την
περαιτέρω κερδοφόρα ανάπτυξή της και τη δυνατότητα του Αγοραστή να υλοποιήσει τα στρατηγικά του
πλάνα για την Εταιρεία».
Με βάση τα ανωτέρω, η εξέλιξη αυτή αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τη θέση του Ομίλου Forthnet
(μητρικής και θυγατρικών της, όπως η μητρική Εταιρεία Forthnet Media A.E.) καθώς, εφόσον η Συναλλαγή
ολοκληρωθεί, αναμένεται να έχει θετική επίπτωση και στην κεφαλαιακή δομή του.
Η Διοίκηση του Ομίλου Forthnet εκτιμά ότι, με βάση τα σημερινά δεδομένα και την προϋπόθεση της
επιτυχούς ολοκλήρωσης της Αναχρηματοδότησης των Υφιστάμενων ΚΟΔ (εφόσον αυτή απαιτηθεί, σε
περίπτωση που τυχόν δεν ολοκληρωθεί η Συναλλαγή που συνήφθη στο πλαίσιο της Διαδικασίας Nomura), οι
ταμειακές ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης και για αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων για τους επόμενους
12 μήνες από την υπογραφή των παρουσών χρηματοοικονομικών καταστάσεων θα ανέρχονται σε περίπου
€31,8 εκατ. και €25,5 εκατ. αντίστοιχα. Η Διοίκηση της τελικής μητρικής εταιρείας Forthnet θα επιδιώξει την
κάλυψη του ανωτέρω ποσού με περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους του Ομίλου Forthnet, την
επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των προμηθευτών του, τη σύναψη νέου βραχυχρόνιου δανεισμού και,
τέλος, την άντληση νέων κεφαλαίων από τους Μετόχους ή/και τυχόν τρίτους ενδιαφερόμενους επενδυτές. Σε
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περίπτωση που η ανωτέρω Συναλλαγή δεν ολοκληρωθεί και οι ανωτέρω επιδιωκόμενες ενέργειες της
Διοίκησης δεν τελεσφορήσουν ή αποδειχτούν ανεπαρκείς, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η ολική ή
μερική κάλυψη των ταμειακών αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης, τότε ενδέχεται να επηρεαστούν δυσμενώς τα
αποτελέσματα, η λειτουργία και οι προοπτικές της Εταιρείας, της μητρικής εταιρείας Forthnet Media A.E. αλλά
και του Ομίλου Forthnet.
Επιπλέον, λόγω της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης στην Ελλάδα συνέπεια κυρίως της πανδημίας του
COVID-19, οι δραστηριότητες της μητρικής εταιρείας Forthnet Media A.E. και του Ομίλου Forthnet υπόκεινται
σε ορισμένους κινδύνους που έχουν δυνητικά αρνητικές επιπτώσεις στις δραστηριότητες τους, οι οποίοι
αναφέρονται κατωτέρω:
 Η αναμενόμενη μετατροπή της σταδιακής ανάπτυξης που είχε σημειωθεί το τελευταίο έτος, σε ύφεση
λόγω των συνεπειών της πανδημίας του COVID-19 στην οικονομία της χώρας, μπορεί να επιδράσει
αρνητικά τόσο στη δυνατότητα της μητρικής εταιρείας Forthnet Media A.E. και του Ομίλου Forthnet να
αντλήσουν κεφάλαια, είτε μέσω δανεισμού είτε μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, όσο και στο
κόστος δανεισμού τους.
 Η αβεβαιότητα που απορρέει από την οικονομική κατάσταση λόγω του COVID-19 είναι πιθανό να έχει
αρνητική επίδραση στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στα λειτουργικά αποτελέσματα και στη
χρηματοοικονομική κατάσταση της μητρικής εταιρείας Forthnet Media A.E. και του Ομίλου Forthnet.
 Μεταβολές στην καταναλωτική συμπεριφορά λόγω της μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος που
απορρέει από την κρίση του COVID-19, της εφαρμογής της παρατεταμένης πολιτικής λιτότητας κατά τα
προηγούμενα έτη, της επιβολής του τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης και του τέλους σταθερής
τηλεφωνίας και internet και της ανόδου του ποσοστού ανεργίας, θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη ζήτηση
των υπηρεσιών της μητρικής εταιρείας Forthnet Media A.E. και του Ομίλου Forthnet επιδρώντας
δυσμενώς στη δραστηριότητα, στη χρηματοοικονομική κατάσταση, στα αποτελέσματα και στις προοπτικές
τους.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκτίμηση της επίδρασης της πανδημίας του COVID-19 στη
χρηματοοικονομική θέση της μητρικής εταιρείας Forthnet Media A.E. και του Ομίλου Forthnet αλλά και οι
ενέργειες που έχουν ληφθεί από τη Διοίκηση της μητρικής εταιρείας και του Ομίλου Forthnet αναφέρονται
στη Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που περιλαμβάνεται στην ετήσια χρηματοοικονομική έκθεση της
μητρικής εταιρείας αλλά και του Ομίλου Forthnet.
Προκειμένου να βεβαιωθεί ότι η χρήση της παραδοχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι κατάλληλη
στα πλαίσια των ανωτέρω εξελίξεων στην ελληνική οικονομία, η Διοίκηση του Ομίλου Forthnet εξέτασε ένα
ευρύ φάσμα παραγόντων που σχετίζονται με την τρέχουσα και αναμενόμενη πελατειακή βάση, την
κερδοφορία και τις ταμειακές ροές της. Περαιτέρω δε, συνυπολόγισε την ανωτέρω αποπληρωμή των €70εκ
που αποτελεί εκπλήρωση βασικής υποχρέωσης για την ολοκλήρωση της Αναχρηματοδότησης των δανειακών
υποχρεώσεων του Ομίλου Forthnet από τα Υφιστάμενα ΚΟΔ, την επιτυχή κατάληξη της Διαδικασίας Nomura
(η ολοκλήρωση της οποίας τελεί υπό τον όρο λήψης των σχετικών απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρμόδιες
Αρχές και την πλήρωση των Όρων), καθώς και τις προαναφερόμενες επιδιωκόμενες ενέργειες της Διοίκησης
του Ομίλου Forthnet για την κάλυψη των ταμειακών αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης για τους επόμενους 12
μήνες. Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, της μητρικής
εταιρείας αλλά και του Ομίλου Forthnet έχουν ετοιμαστεί στη βάση της δυνατότητας ομαλής συνέχισης των
δραστηριοτήτων τους. Ως εκ τούτου, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν
προσαρμογές σχετικές με την ανακτησιμότητα και την ταξινόμηση των περιουσιακών στοιχείων του
ενεργητικού, τα ποσά και την ταξινόμηση των υποχρεώσεων ή άλλες προσαρμογές οι οποίες τυχόν θα
απαιτούνταν αν η Εταιρεία, η μητρική εταιρεία και ο ‘Όμιλος Forthnet δεν ήταν σε θέση να συνεχίσουν ομαλά
τις δραστηριότητές τους.
Παρά ταύτα, η τυχόν μη ολοκλήρωση της Συναλλαγής στο πλαίσιο της Διαδικασίας Nomura καθώς και η μη
ολοκλήρωση, στην περίπτωση αυτή, της διαδικασίας Αναχρηματοδότησης των Υφιστάμενων ΚΟΔ, η
αβεβαιότητα για την επάρκεια και αποτελεσματικότητα των επιδιωκόμενων ενεργειών της Διοίκησης για την
κάλυψη του ταμειακού ελλείμματος της μητρικής εταιρείας Forthnet Media A.E. και του Ομίλου Forthnet σε
κεφάλαιο κίνησης, η αβεβαιότητα –εφόσον τυχόν δεν ολοκληρωθεί η Συναλλαγή- σε σχέση με την έκβαση της
διαδικασίας εύρεσης νέου επενδυτή, η αβεβαιότητα σε σχέση με αποφάσεις από την Γενική Συνέλευση των
Μετόχων συνδεόμενες με τα απαιτούμενα μέτρα στο πλαίσιο του άρθρου 119 (Ν. 4548/2018), καθώς και η
αβεβαιότητα που συνδέεται με την τρέχουσα οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα, υποδηλώνουν την ύπαρξη
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ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα
του της Εταιρείας, της μητρικής εταιρείας και του Ομίλου Forthnet να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους.
5.

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ

Τα έσοδα από συμβάσεις με πελάτες στις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:
1 Ιανουαρίου-31 Δεκεμβρίου

Υπηρεσίες προς τη μητρική εταιρεία Forthnet Media A.E.
και τον όμιλο Forthnet (υπηρεσίες τηλεφωνικού
κέντρου, εξυπηρέτησης πελατών και λοιπές
υποστηρικτικές υπηρεσίες)
Σύνολο

2019

2018

3.714.278

4.140.505

3.714.278

4.140.505

6. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού στις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής :
1 Ιανουαρίου-31 Δεκεμβρίου
2019
2018
Μισθοί και ημερομίσθια
Ασφαλιστικές εισφορές (Σημείωση 19)
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης
(Σημείωση 19)
Λοιπά έξοδα προσωπικού
Σύνολο

7.

2.290.203
559.792

2.647.460
649.687

97.939

97.936

51.874
2.999.808

64.237
3.459.320

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

Οι αποσβέσεις στις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναλύονται ακολούθως:
1 Ιανουαρίου-31 Δεκεμβρίου
2019
2018
Αποσβέσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων
Αποσβέσεις μεταφορικών μέσων
Αποσβέσεις επίπλων - λοιπού εξοπλισμού
Απoσβέσεις παγίων με δικαίωμα χρήσης
Σύνολο αποσβέσεων ενσώματων παγίων στοιχείων (Σημείωση 11)

1.587
45
3.384
5.017

232
287
45
564

Αποσβέσεις λογισμικών και λοιπών ασώματων
Σύνολο αποσβέσεων ασώματων παγίων στοιχείων (Σημείωση 11)
Σύνολο

2.175
2.175
7.192

1.532
1.532
2.096

8.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ/EΞΟΔΑ:

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα/ (έξοδα) στις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως
εξής:
1 Ιανουαρίου-31 Δεκεμβρίου
2019
Τόκοι μισθώσεων
Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα
Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων

2018
(2.964)
(4.263)
(7.228)

(4.203)
(4.203)
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Πιστωτικοί τόκοι καταθέσεων
Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων
Καθαρά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (έξοδα)

9.

1
1
(7.227)

2
2
(4.201)

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ

Τα λοιπά έξοδα αναλύονται ως εξής:

Αμοιβές και παροχές τρίτων
Φόροι και τέλη
Διάφορα έξοδα
Έξοδα συντήρησης
Ενοίκια
Λειτουργικά έξοδα κτιρίων
Σύνολο

1 Ιανουαρίου-31 Δεκεμβρίου
2019
2018
141.383
117.575
10.396
11.424
167.858
125.823
4.610
4.610
138.305
140.316
45.409
43.578
507.962
443.326

10. ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
O συντελεστής φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων στην Ελλάδα έχει ορισθεί στο 24%.
Ο φόρος εισοδήματος, που απεικονίζεται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:
1 Ιανουαρίου-31 Δεκεμβρίου
2019
2018
Τρέχων φόρος εισοδήματος
Φόρος εισοδήματος προηγούμενων χρήσεων
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Συνολική χρέωση για φόρους εισοδήματος που απεικονίζεται στην
κατάσταση αποτελεσμάτων

Λοιπά Συγκεντρωτικά Εισοδήματα
Καθαρά αναλογιστικά κέρδη/ (ζημίες)
Συνολική πίστωση για φόρους εισοδήματος που απεικονίζεται στην
κατάσταση συνολικού εισοδήματος

45.434
(100.000)
71.793

124.134
(36.468)

17.227

87.666

6.931

6.452

6.931

6.452

Η συμφωνία του φόρου εισοδήματος που εμφανίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και του ποσού των
φόρων εισοδήματος που καθορίζεται από την εφαρμογή του ελληνικού φορολογικού συντελεστή στα κέρδη
προ φόρων συνοψίζεται στα εξής:
1 Ιανουαρίου-31 Δεκεμβρίου
2019
2018
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων εισοδήματος
Φόροι εισοδήματος υπολογισμένοι με τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή
(2019: 24%, 2018: 29%)
Φορολογική επίδραση μη φορολογηθέντων εσόδων και εξόδων που δεν
εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς
Aπομείωση απαιτήσεων από συνδεδεμένες εταιρείες για την οποία δεν
αναγνωρίστηκε αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση
Φορολογική επίδραση φόρου εισοδήματος προηγουμένων χρήσεων
Φόροι εισοδήματος που εμφανίζονται στην κατάσταση συνολικού
εισοδήματος

58.684

(5.241.337)

14.084

(1.519.988)

69.728

20.511

33.411

1.587.143

(100.000)

-

17.227

87.666
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Η Ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερμηνείες από τις φορολογικές
αρχές. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται σε ετήσια βάση αλλά τα κέρδη ή οι 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 των κερδών των πέντε επόμενων
χρήσεων που ακολουθούν την χρήση που αφορούν.
Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης
Από τη χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρείες και οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης
που οι ετήσιες χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόμιμο Ελεγκτή ή
ελεγκτικό γραφείο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 και Ν. 3190/1955 αντίστοιχα, λαμβάνουν
«Ετήσιο Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994 και την παρ. 1 του
άρθρου 65α του Ν. 4174/2013, το οποίο εκδίδεται μετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο
Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Για τις χρήσεις
2011 έως και 2015, το εν λόγω «Ετήσιο Πιστοποιητικό» ήταν υποχρεωτικό, ενώ από τις χρήσεις 2016 και
εντεύθεν είναι προαιρετικό. Το Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό γνωστοποιείται εγγράφως στην ελεγχόμενη
επιχείρηση και οριστικοποιείται με την ηλεκτρονική υποβολή του στη σχετική βάση δεδομένων που τηρεί η
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Η ως άνω ηλεκτρονική υποβολή πραγματοποιείται έως το τέλος του
δέκατου (10ου) μήνα από τη λήξη της ελεγχόμενης διαχειριστικής περιόδου.
Ανέλεγκτες Φορολογικές Χρήσεις
Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τη χρήση 2010. Σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 36 παράγραφος 1 του Νόμου 4174/2013, η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να προβεί σε έκδοση πράξης
διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εντός πέντε (5) ετών από τη λήξη του έτους
εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής δήλωσης. Βάσει της απόφασης της ολομέλειας του
Συμβουλίου της Επικρατείας («ΣτΕ») 1738/2017 και έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 84 παρ.1 - 4, 68
παρ.2 του ν.2238/1994 και άρθρο 36 ν.4174/2013 και την απόφαση αριθ. (ΔΕΛ Β) 1136035 (ΕΞ) 2017
/15.09.2017, οι προθεσμίες παραγραφής διαμορφώνονται σε πέντε (5) έτη από τη λήξη του έτους εντός του
οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής δήλωσης εκτός των περιπτώσεων ύπαρξης συμπληρωματικών στοιχείων
κατά τα άρθρα 84 παρ.4 και 68 παρ.2 του Νόμου 2238/1994 (προηγούμενος ΚΦΕ), όπου το δικαίωμα του
Δημοσίου για την ενέργεια αρχικής ή συμπληρωματικής φορολογικής εγγραφής για την επιβολή φόρων
παραγράφεται μετά την πάροδο δεκαετίας, εφόσον έχουν περιέλθει στον προϊστάμενο ΔΟΥ νέα στοιχεία μετά
την βασική προθεσμία παραγραφής. Επιπλέον, με την ίδια απόφαση έγινε δεκτό ότι οποιαδήποτε επέκταση
του χρόνου παραγραφής χρήσης δεν είναι σύμφωνη με τις αρχές του Συντάγματος εκτός αν έχει ψηφιστεί με
νόμο μέσα στο επόμενο έτος από εκείνο που αφορά. Με βάση την παραπάνω νομοθεσία, η Διοίκηση θεωρεί
ότι η φορολογική χρήση 2010 έχει παραγραφεί και δεν αναμένεται να προκύψουν πρόσθετες φορολογικές
υποχρεώσεις.
Για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013 η Εταιρεία ελέγχθηκε φορολογικά από τους νόμιμους ελεγκτές της όπως
προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994, ενώ για τις χρήσεις 2014, 2015, 2016, 2017 και
2018 ελέγχθηκε φορολογικά από τους νόμιμους ελεγκτές της όπως προβλέπεται στο άρθρο 65Α του
Ν.4174/2013, χωρίς να προκύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που
καταχωρήθηκαν και απεικονίζονταν στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Για την Εταιρεία ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2019, σύμφωνα με το άρθρο 65Α του Ν 4174/2013, ήδη
διενεργείται από τους νόμιμους ελεγκτές της. Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η Διοίκηση
της Εταιρείας δεν αναμένει να προκύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που
καταχωρήθηκαν και απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Αναβαλλόμενοι Φόροι
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της υποχρέωσης για όλες τις
προσωρινές διαφορές που προκύπτουν μεταξύ της φορολογικής βάσης των στοιχείων του ενεργητικού και
παθητικού και της αξίας τους για σκοπούς χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Οι αναβαλλόμενες
φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιμώνται με βάση τους φορολογικούς συντελεστές που
αναμένεται να εφαρμοστούν στη χρήση που η απαίτηση θα πραγματοποιηθεί ή η υποχρέωση θα
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τακτοποιηθεί, και βασίζονται στους φορολογικούς συντελεστές που έχουν θεσπιστεί ή ουσιαστικά θεσπιστεί
μέχρι την ημερομηνία της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης.
Η κίνηση της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης έχει ως εξής:

31 Δεκεμβρίου
2019
Υπόλοιπο έναρξης
Φόρος αποτελεσμάτων χρήσεως - χρέωση
Φόρος λοιπών συγκεντρωτικών εσόδων - χρέωση
Υπόλοιπο τέλους χρήσεως

2018
140.145
(71.793)
(6.931)
61.421

110.129
36.468
(6.452)
140.146

H κίνηση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019 και
2018 έχει ως ακολούθως:

1 Ιανουαρίου 2019

(Χρέωση)/ Πίστωση
στην κατάσταση
συνολικού
εισοδήματος

31 Δεκεμβρίου 2019

Αναβαλλόμενες φορολογικές
απαιτήσεις:
Δεδουλευμένες υποχρεώσεις
Αποζημιώσεις προσωπικού
Σύνολο

74.376
65.769
140.146

(69.723)
(9.001)
(78.724)

4.653
56.768
61.421

Καθαρή αναβαλλόμενη φορολογική
απαίτηση

140.146

(78.724)

61.421

(Χρέωση)/ Πίστωση
στην κατάσταση
συνολικού
εισοδήματος

31 Δεκεμβρίου 2018

1 Ιανουαρίου 2018

Αναβαλλόμενες φορολογικές
απαιτήσεις:
Δεδουλευμένες υποχρεώσεις
Αποζημιώσεις προσωπικού
Σύνολο

28.220
81.910
110.130

46.156
(16.141)
30.015

74.376
65.769
140.146

Καθαρή αναβαλλόμενη φορολογική
απαίτηση

110.130

30.015

140.146

11. ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΎΜΕΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ & ΑΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα & ασώματα πάγια στοιχεία στις συνημμένες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
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Κτίρια Εγκ/σεις
Κτιρίων

Έπιπλα και
Λοιπός
Εξοπλισμός

Μεταφορικά
Μέσα

Σύνολο
Ενσώματων
Παγίων

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018
Προσθήκες
Πωλήσεις/Διαγραφές
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2018

173.152
173.152

57.494
57.494

814.218
814.218

1.044.864
1.044.864

Προσθήκες
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019

173.152

1.300
58.794

814.218

1.300
1.046.164

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Αποσβέσεις έως 1 Ιανουαρίου 2018
Αποσβέσεις
Αποσβέσεις έως 31 Δεκεμβρίου 2018

(172.920)
(232)
(173.152)

(55.651)
(287)
(55.938)

(814.031)
(45)
(814.076)

(1.042.602)
(564)
(1.043.166)

Αποσβέσεις
Αποσβέσεις έως 31 Δεκεμβρίου 2019

(173.152)

(1.587)
(57.526)

(45)
(814.121)

(1.632)
(1.044.798)

232
-

1.842
1.555
1.268

188
143
97

2.262
1.698
1.366

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
Αναπόσβεστη αξία 1 Ιανουαρίου 2018
Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2018
Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2019

Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των ενσώματων παγίων στοιχείων.

Λογισμικά
(Εξωτερικές
κτήσεις)

Σύνολο
Aσώματων
Παγίων

Ασώματα υπό
εκτέλεση

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018
Προσθήκες
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2018

131.034
8.700
139.734

66.664
66.664

197.698
8.700
206.398

Προσθήκες
Πωλήσεις/Διαγραφές
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2019

139.734

66.664

206.398

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Αποσβέσεις έως 1 Ιανουαρίου 2018
Αποσβέσεις
Αποσβέσεις έως 31 Δεκεμβρίου 2018

(131.034)
(1.532)
(132.566)

(66.664)
(66.664)

(197.698)
(1.532)
(199.230)

Αποσβέσεις
Πωλήσεις/Διαγραφές
Αποσβέσεις έως 31 Δεκεμβρίου 2019

(2.175)
(134.741)

(66.664)

(2.175)
(201.405)

7.168
4.993

-

7.168
4.993

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
Αναπόσβεστη αξία 1 Ιανουαρίου 2018
Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2018
Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκεμβρίου 2019

Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των ασώματων παγίων στοιχείων.
12. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Οι προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις στις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως
εξής:
31 Δεκεμβρίου
2019
Απαιτήσεις από το Δημόσιο
Έξοδα επόμενων χρήσεων
Λοιποί χρεώστες

2018
78.700
1.219
4.565

240
1.186
4.728
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84.484
84.484

Μείον: Πρόβλεψη για επισφαλείς λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο

6.154
6.154

13. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
Τα χρηματικά διαθέσιμα στις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:
31 Δεκεμβρίου
2019

2018
204
5.499
5.703

Ταμείο
Καταθέσεις όψεως
Σύνολο Διαθεσίμων

757
815
1.572

Οι καταθέσεις σε τράπεζες τοκίζονται με κυμαινόμενα επιτόκια που βασίζονται στα μηνιαία επιτόκια
τραπεζών. Τα έσοδα από τόκους από καταθέσεις όψεως και προθεσμίας σε τράπεζες λογιστικοποιήθηκαν με
τη μέθοδο του δεδουλευμένου και περιλαμβάνονται στα χρηματοοικονομικά έσοδα στις συνημμένες
καταστάσεις συνολικού εισοδήματος (Σημείωση 8).
14. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το μετοχικό κεφάλαιο ίδρυσης της NetMed A.E. ανερχόταν σε € 29.347 διαιρούμενο σε 10.000 ονομαστικές
μετοχές ονομαστικής αξίας € 2,93 εκάστη.
Με την 31 Μαρτίου 1997 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο
αυξήθηκε κατά € 586.940 δια της εκδόσεως 200.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 2,93.
Με την 18 Μαρτίου 1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο
αυξήθηκε κατά € 1.731.475 δια της εκδόσεως 590.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 2,93
εκάστη. Η αύξηση πραγματοποιήθηκε με την κεφαλαιοποίηση τμημάτων δανείων που έχουν χορηγηθεί στην
Εταιρεία από τη μέτοχο ίσου συνολικού ύψους.
Με την 28 Σεπτεμβρίου 2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο
αυξήθηκε κατά € 52.238 με καταβολή μετρητών, με την αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από €
2,93 σε € 3,00 και κατά € 569.532 με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 189.844 νέων ονομαστικών μετοχών
ονομαστικής αξίας €3,00 εκάστης. Επίσης ελήφθη απόφαση να μετατραπεί το μετοχικό κεφάλαιο και η
ονομαστική αξία της μετοχής και σε ευρώ.
Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019 και 31 Δεκεμβρίου
2018 ανέρχεται σε € 2.969.532 και διαιρείται σε 989.844 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 3,00
εκάστη.
15. ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
Τα αποθεματικά αναλύονται ως εξής:
31 Δεκεμβρίου
2019
Τακτικό αποθεματικό
Σύνολο Αποθεματικών

2018
89.630
89.630

87.400
87.400

Τακτικό Αποθεματικό: Σύμφωνα με την ελληνική εταιρική νομοθεσία, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να
μεταφέρουν τουλάχιστον το 5% του ετήσιου καθαρού κέρδους τους, όπως αυτό απεικονίζεται στα βιβλία
τους, σε τακτικό αποθεματικό, μέχρι το αποθεματικό αυτό να ανέλθει στο ένα τρίτο του καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό δε δύναται να διανεμηθεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της
Εταιρείας.
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16. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Δεν καταβλήθηκαν ή προτάθηκαν μερίσματα για τις χρήσεις που έληξαν την 31 Δεκεμβρίου 2019 και την 31
Δεκεμβρίου 2018 αντίστοιχα.
17. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Οι προμηθευτές στις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:
31 Δεκεμβρίου
2019
Προμηθευτές εσωτερικού
Σύνολο

2018
97.657
97.657

97.511
97.511

18. ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Οι δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις στις συνημμένες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις αναλύονται ως εξής:
31 Δεκεμβρίου

Ασφαλιστικοί οργανισμοί
Φόρος προστιθέμενης αξίας
Λοιποί φόροι & τέλη
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο

2019

2018

177.511
79.244
48.695
147.050
15.234
467.733

262.690
111.755
135.746
129.538
22.123
661.852

19. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
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, 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 επιχείρηση δεν έχει καμία
νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση να πληρώσει μελλοντικές παροχές στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου. Οι
εισφορές προς τα ασφαλιστικά ταμεία για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2019 και για τη χρήση που
έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2018 ανήλθαν σε € 559.792 και € 649.687 αντίστοιχα.
β)
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 με βάση 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 δε χρηματοδοτούνται.
Η Εταιρεία χρεώνει τα αποτελέσματα για δεδουλευμένες παροχές σε κάθε περίοδο με αντίστοιχη αύξηση της
συνταξιοδοτικής υποχρέωσης. Οι πληρωμές παροχών που διενεργούνται στους συνταξιοδοτούμενους κάθε
περίοδο χρεώνονται έναντι αυτής της υποχρέωσης.
Μια διεθνής εταιρεία ανεξάρτητων αναλογιστών πραγματοποίησε εκτίμηση για τις υποχρεώσεις της Εταιρείας
που απορρέουν από την υποχρέωσή του να καταβάλει αποζημιώσεις λόγω συνταξιοδότησης. Οι λεπτομέρειες
και οι βασικές υποθέσεις της αναλογιστικής μελέτης την 31 Δεκεμβρίου 2019 και 2018 έχουν ως εξής:
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31 Δεκεμβρίου
2019
Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων
Καθαρή υποχρέωση στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης

2018

236.531
236.531

263.076
263.076

20.808
5.138
25.946
71.993
97.939

22.566
4.973
27.539
70.397
97.936

Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της χρήσεως

263.076
20.808
5.138
(89.115)
71.993
(35.369)
236.531

282.448
22.566
4.973
(91.501)
70.397
(25.807)
263.076

Βασικές Υποθέσεις :





Συστατικά του καθαρού περιοδικού κόστους συνταξιοδότησης
Κόστος υπηρεσίας
Χρηματοοικονομικό κόστος
Κανονική χρέωση στα αποτελέσματα
Επιπλέον κόστος πρόσθετων επιδομάτων
Συνολική χρέωση στα αποτελέσματα (Σημείωση 6)
Συμφωνία υποχρεώσεων παροχών
Παρούσα αξία υποχρέωσης έναρξης περιόδου
Κόστος υπηρεσίας
Χρηματοοικονομικό κόστος
Πληρωθείσες παροχές
Πρόσθετο κόστος επιπλέον παροχών
Αναλογιστικές ζημίες στα λοιπά συγκεντρωτικά εισοδήματα

Προεξοφλητικό επιτόκιο

1,25%

2,00%

Ποσοστό αύξησης αμοιβών

1,50%

0,0% για το 2019,
1,75% μετέπειτα

Αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή

1,50%

1,75%

Η ανάλυση ευαισθησίας των σημαντικών παραδοχών που χρησιμοποιήθηκαν στην αναλογιστική μελέτη για
την Εταιρεία κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 και 2018 εμφανίζεται κατωτέρω:

2019
Επίπεδο
Ευαισθησίας
Επίπτωση στη
συγκεκριμένη
υποχρέωση

2018
Επίπεδο
Ευαισθησίας
Επίπτωση στη
συγκεκριμένη
υποχρέωση

Επιτόκιο
προεξόφλησης
0,5%
αύξηση

0,5%
μείωση

(21.761)

24.363

Επιτόκιο
προεξόφλησης
0,5%
αύξηση

0,5%
μείωση

(24.992)

27.886

Μελλοντική
Μεταβολή
Μισθοδοσίας
0,5%
0,5%
αύξηση
μείωση
19.632

(21.761)

Μελλοντική
Μεταβολή
Μισθοδοσίας
0,5%
0,5%
αύξηση
μείωση
21.572

(23.677)

Αποχωρή
σεις

Προσδόκιμο Ζωής
Αύξηση 1
έτους

Μείωση 1
έτους

2.365

(2.602)

0%

(66.702)

Αποχωρή
σεις

Προσδόκιμο Ζωής
Αύξηση 1
έτους

Μείωση 1
έτους

2.894

(2.894)

0%

(43.671)

Οι αναμενόμενες μελλοντικές πληρωμές που προκύπτουν από τα προγράμματα καθορισμένων παροχών
έχουν ως εξής:
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2019
Κατά τη διάρκεια των επόμενων 12 μηνών (νέα χρήση)
Μεταξύ 2 έως 5 ετών
Μεταξύ 5 έως 10 ετών
Πάνω από 10 έτη
Συνολικές Αναμενόμενες Πληρωμές

2018

12.320
4.287
48.352
359.931
424.890

12.320
23.624
621.135
657.079

Η μέση διάρκεια της υποχρέωσης στο τέλος της περιόδου αναφοράς είναι 18,12 έτη (2018: 19,56 έτη)
Το επιπρόσθετο κόστος των συμπληρωματικών παροχών σχετίζεται με παροχές που πληρώθηκαν σε
υπαλλήλους οι οποίοι απολύθηκαν. Οι συμπληρωματικές αυτές παροχές δεν ήταν αναμενόμενες στα πλαίσια
αυτού του προγράμματος και συνεπώς οι επιπρόσθετες πληρωμές παροχών πλέον των υπαρχόντων
αποθεματικών αντιμετωπίστηκαν ως πρόσθετη συνταξιοδοτική χρέωση.
20. ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Οι κάτωθι εταιρείες συναλλάσσονται με λήψη ή παροχή υπηρεσιών κατά την συνήθη δραστηριότητα τους και
θεωρούνται συνδεδεμένα μέρη.
Οι συναλλαγές της Εταιρείας και τα υπόλοιπα των λογαριασμών με τα συνδεδεμένα μέρη αναφέρονται
παρακάτω:

Επωνυμία
Εταιρείας

Σχέση με
την Εταιρεία

Χρήση που
έληξε

Πωλήσεις
προς
συνδεδεμένα
μέρη

Αγορές από
συνδεδεμένα
μέρη

Τελική
Μητρική
Εταιρεία

31.12.2019

-

157.072

-

970.943

Forthnet A.E.

31.12.2018

47.340

85.859

74.716

834.673

31.12.2019

3.714.278

-

5.635.904

23.784

-

-

(5.635.904)

(23.784)

Forthnet Media
A.E.

Forthnet CRS
A.E.
Vodafone –
ΠΑΝΑΦΟΝ
Α.Ε.Ε.Τ.
Wind Ελλάς
Τηλεπικοινωνίες
Α.Ε.

Μητρική
Εταιρεία

Συνδεδεμένη
εταιρεία
Έμμεσος
Μέτοχος
Έμμεσος
Μέτοχος
Σύνολα
Σύνολα

Πρόβλεψη
απομείωσης
31.12.2019
31.12.2018

Ποσά που
οφείλουν τα
συνδεδεμένα
μέρη

Ποσά που
οφείλονται στα
συνδεδεμένα
μέρη

4.093.165

-

5.472.907

-

Πρόβλεψη
απομείωσης
31.12.2018

-

-

(5.472.907)

-

31.12.2019

-

-

-

-

31.12.2018

-

1.062

-

-

31.12.2019

-

1.135

-

-

31.12.2018

-

1.086

-

225

31.12.2019

-

12.012

-

1.045

31.12.2018

-

12.718

-

1.502

31.12.2019
31.12.2018

3.714.278
4.140.505

170.219
100.725

74.716

971.988
836.401

Το κύριο έσοδο που προκύπτει από τη συναλλαγή της Εταιρείας με τα ανωτέρω «συνδεδεμένα μέρη» αφορά
την παροχή διαχειριστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών καθώς και παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικού
κέντρου.
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2018, η Εταιρεία, αξιολογώντας τις ενδείξεις απομείωσης που υπήρχαν αναφορικά
με την απαίτηση της από τη μητρική εταιρεία Forthnet Media Α.Ε αξίας €5,47 εκατ., θεώρησε ότι το ποσό της
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εν λόγω απαίτησης δεν είναι ανακτήσιμο και ως εκ τούτου προχώρησε σε πλήρη απομείωση της. Οι ενδείξεις
απομείωσης της παραπάνω απαίτησης από τη μητρική εταιρεία περιλάμβαναν μεταξύ άλλων, τις δυσχερείς
οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική αγορά καθώς και την αβεβαιότητα σε σχέση με την
επιτυχή έκβαση της διαδικασίας που είχε ξεκινήσει για την εύρεση επενδυτή για τον Όμιλο Forthnet. Επίσης,
κατά την αξιολόγηση ελήφθησαν επιπλέον υπόψιν η επικρατούσα αβεβαιότητα σχετικά με την επάρκεια και
αποτελεσματικότητα των επιδιωκόμενων ενεργειών της διοίκησης του Ομίλου Forthnet για την κάλυψη του
ταμειακού ελλείμματος σε κεφάλαιο κίνησης της μητρικής και της τελικής μητρικής εταιρείας καθώς και η
ικανότητα της διοίκησης του Ομίλου Forthnet να ολοκληρώσει την αναχρηματοδότηση του συνόλου των
δανειακών του υποχρεώσεων (εφόσον αυτή απαιτηθεί, σε περίπτωση που τυχόν δεν ολοκληρωθεί η
Συναλλαγή που συνήφθη στο πλαίσιο της Διαδικασίας Nomura – για περισσότερα βλέπε σημείωση 4 και 23
των χρηματοοικονομικών καταστάσεων).
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019, η Εταιρεία αξιολογώντας εκ νέου τις ενδείξεις απομείωσης που υπήρχαν
αναφορικά με την απαίτησή της από τη μητρική εταιρεία Forthnet Media Α.Ε προχώρησε σε επιπλέον
απομείωση αξίας €0,16 εκατ., καθότι η λογιστική αξία της απαίτησης ήταν μεγαλύτερη από το ανακτήσιμο
ποσό.
Οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019 και 2018 ανέρχονται σε €
159.299 και € 296.042 αντίστοιχα. Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας προς τα Διευθυντικά Στελέχη την 31
Δεκεμβρίου 2019 είναι € 3.540 (31 Δεκεμβρίου 2018: € 3.522). Επίσης, οι παροχές της Εταιρείας στη διάρκεια
της τρέχουσας χρήσης προς Διευθυντικά Στελέχη που σχετίζονται με Ασφαλιστήριο Συνταξιοδοτικού
Προγράμματος ανέρχονται σε €8.052 (31 Δεκεμβρίου 2018: €13.667).
21. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Αντιδικίες και Διεκδικήσεις: Η Εταιρεία εμπλέκεται σε νομικές υποθέσεις και νομικές διαδικασίες στα πλαίσια
της κανονικής λειτουργίας της. Πρόβλεψη σχετικά με εκκρεμείς νομικές υποθέσεις σχηματίζεται όταν είναι
πιθανό ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για το διακανονισμό της υποχρέωσης και το ποσό μπορεί να εκτιμηθεί
αξιόπιστα. Η Διοίκηση καθώς και οι νομικοί σύμβουλοι της Εταιρείας εκτιμούν ότι όλες οι εκκρεμείς
υποθέσεις αναμένεται να διευθετηθούν χωρίς σημαντικές αρνητικές επιδράσεις στη χρηματοοικονομική θέση
της Εταιρείας και στα αποτελέσματα αυτής.
Δεσμεύσεις:
Ενοίκια κτιρίων: Η Εταιρεία έχει συνάψει εμπορικές συμφωνίες μίσθωσης για τη μίσθωση κτιρίου και χώρων
γραφείου. Οι μελλοντικές υποχρεώσεις με βάση τις ήδη υπογεγραμμένες συμβάσεις ενοικίασης κτιρίων στις
31 Δεκεμβρίου 2019 και 31 Δεκεμβρίου 2018 αναλύονται ως εξής:
31 Δεκεμβρίου

Εντός ενός έτους
2-5 έτη
Σύνολο

2019

2018

138.259
138.259

138.259
138.259

22. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ
Εύλογη αξία: Τα ποσά που περιέχονται στις συνημμένες καταστάσεις χρηματοοικονομικής θέσης για τα
διαθέσιμα, τα ενδοεταιρικά υπόλοιπα τις λοιπές απαιτήσεις, τις προκαταβολές, τους προμηθευτές, και τις
λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προσεγγίζουν τις αντίστοιχες εύλογες αξίες λόγω της βραχυπρόθεσμης
λήξης των χρηματοοικονομικών αυτών μέσων.
Πιστωτικός Κίνδυνος: Ο πιστωτικός κίνδυνος συνίσταται στην πιθανότητα κάποιος αντισυμβαλλόμενος να
προκαλέσει στην Εταιρεία οικονομική ζημιά εξαιτίας της αθέτησης των συμβατικών του υποχρεώσεων. Η
μέγιστη έκθεση της Εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο, λόγω της μη εκτέλεσης των υποχρεώσεων από τους
αντισυμβαλλόμενους κατά την τρέχουσα χρήση, είναι η καταχωρημένη αξία των στοιχείων αυτών όπως
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αναφέρεται στις συνημμένες καταστάσεις χρηματοοικονομικής θέσης. Οι απαιτήσεις της Εταιρείας
προέρχονται κυρίως από την μητρική εταιρεία Forthnet Media A.E. (Σημείωση 20).
Κίνδυνος ρευστότητας: Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο η Εταιρεία να μην μπορέσει να
εκπληρώσει τις χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις όταν απαιτείται. Η Εταιρεία διαχειρίζεται τους
κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν
πάντα εξασφαλισμένες πιστώσεις προς χρήση, κυρίως μέσω της τελικής μητρικής εταιρείας Forthnet. Ο
Όμιλος Forthnet και η τελική μητρική εταιρεία Forthnet, στην προσπάθεια τους να διαχειριστούν τους
κινδύνους που μπορούν να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας έχουν έρθει σε συμφωνία με
τις δανείστριες τράπεζες για την επίτευξη της αναχρηματοδότησης των δανείων τους (βλέπε Σημείωση 4).
Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις ημερομηνίες λήξεως των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31
Δεκεμβρίου 2019 και 31 Δεκεμβρίου 2018 αντίστοιχα, οι οποίες αφορούν κατά το μεγαλύτερο μέρος
υποχρεώσεις προς τη μητρική εταιρεία και προς συνδεδεμένα μέρη του Ομίλου Forthnet (Σημείωση 20) και
που απορρέουν από τις σχετικές συμβάσεις σε μη προεξοφλημένες τιμές.
Ποσά χρήσεως
2019
Μισθωτική
υποχρέωση
Προμηθευτές και
λοιπές
υποχρεώσεις
Σύνολο

Ποσά χρήσεως
2018
Προμηθευτές και
λοιπές
υποχρεώσεις
Σύνολο

Άμεσα
καταβλητέα

Λιγότερο από
6 μήνες

-

7.721

7.721

42.035

-

57.477

-

756.797

780.581

-

-

1.537.378

-

764.518

788.302

42.035

-

1.594.855

Άμεσα
καταβλητέα

Λιγότερο από
6 μήνες

-

797.882

797.882

-

-

1.595.764

-

797.882

797.882

-

-

1.595.764

6-12 μήνες

6-12 μήνες

1 με 5 έτη

>5 έτη

1 με 5 έτη

Σύνολο

>5 έτη

Σύνολο

23. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Με την πρόσφατη και ταχεία εξέλιξη της νόσου του Κορονοϊού (COVID-19) η παγκόσμια οικονομία εισήλθε σε
μια περίοδο πρωτοφανούς κρίσης, η οποία έχει ήδη προκαλέσει σημαντική παγκόσμια αναστάτωση στις
επιχειρηματικές δραστηριότητες και την καθημερινή ζωή. Πολλές χώρες υιοθετήσαν έκτακτα και δαπανηρά
μέτρα περιορισμού. Ορισμένες χώρες απαίτησαν από τις εταιρείες να περιορίσουν ή και να αναστείλουν τις
συνήθεις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Οι κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένης της Ελληνικής
Κυβέρνησης, εφάρμοσαν περιορισμούς στα ταξίδια καθώς και αυστηρά μέτρα καραντίνας πολλά εκ των
οποίων συνεχίζουν και ισχύουν μέχρι και την ημερομηνία δημοσίευσης των τρεχουσών χρηματοοικονομικών
καταστάσεων και παρά την άρση του lockdown.
Το συμβάν θεωρείται ως μη διορθωτικό γεγονός και ως εκ τούτου δεν απεικονίζεται στην αναγνώριση και
επιμέτρηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις για το έτος που
έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019.
Η εκτίμηση της επίδρασης του ανωτέρω συμβάντος στη χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας και του
Ομίλου Fοrthnet αλλά και οι ενέργειες που ελήφθησαν από την Διοίκηση της Εταιρείας και του Ομίλου
Forthnet αναφέρονται στην έκθεση του διοικητικού συμβουλίου που συνοδεύει τις χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της Εταιρείας αλλά και του Ομίλου Forthnet την 31 Δεκεμβρίου 2019.
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Η Διοίκηση της Εταιρείας, της μητρικής εταιρείας και του Ομίλου Forthnet θα συνεχίσουν να παρακολουθούν
στενά την κατάσταση και να αξιολογούν / αναζητούν πρόσθετα μέτρα ως εφεδρικό σχέδιο στην περίπτωση
που η περίοδος διαταραχής παραταθεί.
Σύμφωνα με την από 29.05.2020 ανακοίνωση της τελικής μητρικής εταιρείας Forthnet A.E., η Διαδικασία
Nomura κατέληξε στην κατάρτιση Συναλλαγής μεταξύ των Δανειστριών Τραπεζών («Πωλητών») και του
Ομίλου United («Αγοραστής»). Με βάση την ανωτέρω ανακοίνωση, το περιεχόμενο της οποίας
γνωστοποιήθηκε από τους Πωλητές και τον Αγοραστή στην Εταιρεία, οι Πωλητές συμφώνησαν να πωλήσουν,
και ο Αγοραστής συμφώνησε να αποκτήσει, (i) όλες τις υφιστάμενες απαιτήσεις που κατέχουν οι Πωλητές σε
βάρος της τελικής μητρικής εταιρείας Forthnet A.E. (αλλά και της μητρικής εταιρείας Forthnet Media A.E., που
αποτελεί τη σημαντικότερη θυγατρική της τελικής μητρικής Forthnet A.E.), οι οποίες κατά προσέγγιση
ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 281 εκ. (οι «Δανειακές Απαιτήσεις»), (ii) όλες τις μετατρέψιμες ομολογίες που
κατέχουν οι Πωλητές με συνολικό υπόλοιπο κεφαλαίου κατά προσέγγιση Ευρώ 52 εκ. (οι «Μετατρέψιμες
Ομολογίες») και (iii) όλες τις κοινές μετοχές της τελικής μητρικής εταιρείας Forthnet A.E., τις οποίες κατέχουν
σήμερα οι Πωλητές (οι «Πωλούμενες Μετοχές») (συνολικά, η «Συναλλαγή»). Η Συναλλαγή υπόκειται στην
προηγούμενη λήψη των αναγκαίων κανονιστικών εγκρίσεων και τους συνήθεις όρους ολοκλήρωσης (οι
«Όροι»).
Μετά την πλήρωση των Όρων, ο Αγοραστής υποχρεούται αρχικά να εξαγοράσει μέχρι το 50% περίπου των
Μετατρέψιμων Ομολογιών και όλες τις Δανειακές Απαιτήσεις (συνολικά, η «Συναλλαγή Εξαγοράς Χρέους»),
ενώ στη συνέχεια θα προχωρήσει σε μεταγενέστερο στάδιο με την εξαγορά των υπολειπόμενων
Μετατρέψιμων Ομολογιών και των Πωλούμενων Μετοχών. Ο Αγοραστής δεσμεύθηκε, περαιτέρω, να
παράσχει χρηματοδοτική διευκόλυνση προς τη Forthnet με τη μορφή κεφαλαίου κίνησης, με την προϋπόθεση
της ολοκλήρωσης των σχετικών νομικών κειμένων και άλλων συνήθων προϋποθέσεων για τέτοιες
συναλλαγές. Με τον τρόπο αυτό ο Αγοραστής θα συνδράμει τη Forthnet στην προσπάθεια κάλυψης των
τρεχουσών αναγκών του μέχρι την ολοκλήρωση της Συναλλαγής. Ο Αγοραστής ενημέρωσε περαιτέρω την
τελική μητρική εταιρεία Forthnet A.E. ότι: «Μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής (ή, αναλόγως, της
Συναλλαγής Εξαγοράς Χρέους), ο Αγοραστής θα εκτιμήσει όλες τις εναλλακτικές για την ανακεφαλαιοποίηση
και την ουσιαστική μείωση του χρέους της Εταιρείας μέσω εκτενούς κεφαλαιοποίησης του χρέους και της
εισφοράς νέων κεφαλαίων. Οι ενέργειες αυτές, εφόσον ολοκληρωθούν, αναμένεται να εξαλείψουν το
συνολικό χρέος της Εταιρείας και να παράσχουν σε αυτήν (την Εταιρεία) σημαντικούς επιπρόσθετους
κεφαλαιακούς πόρους, που θα εξασφαλίσουν την οικονομική της σταθερότητα, την περαιτέρω κερδοφόρα
ανάπτυξή της και τη δυνατότητα του Αγοραστή να υλοποιήσει τα στρατηγικά του πλάνα για την Εταιρεία».
Με εξαίρεση τα ανωτέρω αναφερθέντα γεγονότα, δεν υπάρχουν λοιπά μεταγενέστερα γεγονότα της 31
Δεκεμβρίου 2019 που ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά την χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας.
Κάντζα, 22 Ιουνίου 2020
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