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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 3556/2007)
Στις κατωτέρω δηλώσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του N. 3556/2007, όπως ισχύει,
προβαίνουν τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:
1.Νικόλαος Σταθόπουλος του Παναγιώτη, κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Παναγιώτης Γεωργιόπουλος του Κωνσταντίνου, κάτοικος Ελλάδας, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και
Διευθύνων Σύμβουλος, και
3. Vladislav Ratajac του Miloje, κάτοικος Μάλτας, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Οι κάτωθι υπογράφοντες, υπό την ως άνω ιδιότητά μας, ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το Διοικητικό Συμβούλιο της
ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών και Τηλεματικών Εφαρμογών Ανώνυμη
Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Forthnet A.E.» (εφεξής καλούμενης για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία» ή «Forthnet»),
δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την παρούσα ότι εξ' όσων γνωρίζουμε:
(α)

οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της Εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική
Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών και Τηλεματικών Εφαρμογών Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Forthnet A.E.»
για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2020 έως την 31 Δεκεμβρίου 2020, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα
ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα
αποτελέσματα της Εταιρείας καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων
ως σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007, και τις επ’ αυτού
εκτελεστικές Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

(β)

η ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις
και τη θέση της Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως
σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν
και λοιπές πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 6 έως 8 του άρθρου 4 του
Ν. 3556/2007, και τις επ’ αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς.
Ηράκλειο, 29 Απριλίου 2021
Οι Βεβαιούντες
Νικόλαος Σταθόπουλος

Παναγιώτης Γεωργιόπουλος

Vladislav Ratajac

Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος

Μέλος του

του Διοικητικού Συμβουλίου

του Διοικητικού Συμβουλίου και

Διοικητικού Συμβουλίου

Διευθύνων Σύμβουλος
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της Εταιρείας
«Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών και Τηλεματικών Εφαρμογών- Α.Ε. ΔΝΤ. Forthnet A.E.»
(σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007)

Επί των ενοποιημένων και εταιρικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
της χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2020
Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών και Τηλεματικών
Εφαρμογών Α.Ε. δ.τ. - Forthnet A.E.» έχει συνταχθεί με βάση τις διατάξεις του άρθρου 4 του Νόμου 3556/2007 και
αναφέρεται στις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (Ενοποιημένες και Εταιρικές) της περιόδου από 1 Ιανουαρίου
έως 31 Δεκεμβρίου 2020.
Η παρούσα έκθεση, περιέχει τον οικονομικό απολογισμό της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020,
τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά το έτος 2020, περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων για
την επόμενη χρήση, καθώς και την προβλεπόμενη πορεία και εξέλιξη του Ομίλου για την επόμενη χρήση. Η έκθεση επίσης
περιλαμβάνει τη δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, τη μη χρηματοοικονομική κατάσταση, τις σημαντικές συναλλαγές του
Ομίλου και της Εταιρείας με τα συνδεμένα τους μέρη, καθώς και λοιπά στοιχεία που απαιτούνται από την σχετική
νομοθεσία.

1. ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ
 Τα έσοδα από συμβάσεις με πελάτες και μισθώσεις ανήλθαν σε 249,8 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα κατά 10,2 εκατ.
ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη χρήση (2019: 260 εκατ. ευρώ) κυρίως λόγω της πτώσης των εσόδων από τις
συνδρομές λιανικής συνδρομητικής τηλεόρασης. Τα συνολικά έσοδα συμπληρωματικά και των λοιπών εσόδων
ανήλθαν στα 276,4 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται πολύ ενισχυμένα κατά 13,6 εκατ. ευρώ σε σχέση με την
προηγούμενη χρήση (2019: 262,8 εκατ. ευρώ) κυρίως λόγω του έκτακτου κέρδους που προέκυψε από τη διαγραφή
παλαιού υπολοίπου προμηθευτή εξωτερικού (αξίας 24,7 εκατ. ευρώ). Τα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA)
ανήλθαν σε 55,6 εκατ. ευρώ ευνοημένα από το κέρδος ποσού 25,3 εκατ. ευρώ, που προέκυψε από τις εκπτώσεις /
διαγραφές παλαιών υπολοίπων προμηθευτών στα πλαίσια συμφωνιών της θυγατρικής εταιρείας Forthnet Media A.E.
για ρύθμιση υποχρεώσεων προηγουμένων περιόδων, ενώ εξαιρουμένων αυτών ανήλθαν σε 30,3 εκατ. ευρώ και
είναι μειωμένα σε σχέση με την προηγούμενη χρήση κατά 18,4% (2019: 37,1 εκατ. ευρώ) κυρίως λόγω της
προαναφερθείσας πτώσης των εσόδων.
 Τα έσοδα από εταιρικούς πελάτες τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών παρουσιάζουν οριακή αύξηση κατά 1,3% ενώ τα
έσοδα διαφήμισης ενισχύθηκαν κατά 4,1%. Τα έσοδα από εταιρικούς πελάτες συνδρομητικής τηλεόρασης
παρουσιάζονται μειωμένα κατά 7,9% κυρίως λόγω της επίδρασης της πανδημίας του COVID – 19.
 Ο Όμιλος αριθμεί 869 χιλιάδες συνδρομές λιανικής, εξυπηρετώντας 653 χιλιάδες μοναδικούς πελάτες, 550 χιλιάδες
συνδρομητές broadband και 463 χιλιάδες συνδρομητές Pay-TV λιανικής και χονδρικής σε Ελλάδα και Κύπρο.
 Τα έσοδα της συνδρομητικής τηλεόρασης συνεχίζουν να επηρεάζονται από τον πληθωρισμό των υπηρεσιών από
εγχώριες και διεθνείς εταιρίες καθώς και από τον αντίστοιχο κατακερματισμό του περιεχομένου.
 Η συνδρομητική βάση στο Broadband παρέμεινε σταθερή ενώ παράλληλα εμφανίζει πολύ μεγάλη αύξηση στους
συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών υπερυψηλών ταχυτήτων.

Συνολικές συνδρομές
Μοναδικοί πελάτες
Συνδυαστικές υπηρεσίες/3play
Συνδρομητές Broadband
Συνδρομητές PayTV Λιανικής
Συνδρομητές PayTV Χονδρικής

12M 2020
868.823
653.487
215.336
550.194
318.629
144.865

12M 2019
892.850
660.623
232.227
550.967
341.883
115.422

Δ
-2,7%
-1,1%
-7,3%
-0,1%
-6,8%
25,5%

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Forthnet, κ. Παναγιώτης Γεωργιόπουλος δήλωσε:
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«Το 2020 ήταν χρονιά ορόσημο για την Forthnet. Mέσω της αγοράς των τραπεζικών υποχρεώσεων, η United Group,
ηγέτιδα εταιρεία στη συνδρομητική τηλεόραση και στις τηλεπικοινωνίες στην Ν.Α. Ευρώπη, απέκτησε τον έλεγχο της
Forthnet. H διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάιο, ως επακόλουθο της αναδιάρθρωσης της Εταιρείας.
Παρόλα αυτά, το 2020 ήταν μία δύσκολη χρονιά, καθώς η πανδημία Covid-19 και τα συνεχόμενα περιοριστικά μέτρα είχαν
σαν αποτέλεσμα να επηρεαστεί η δραστηριότητα των πελατών, των συνεργατών και των προμηθευτών της Εταιρείας. Η
Forthnet με την υποστήριξη των μετόχων της και κυρίως των ανθρώπων της κατάφερε να ξεπεράσει αυτά τα εμπόδια
περιορίζοντας τον αντίκτυπο της πανδημίας στις επιδόσεις της.
Προσωπικά, είναι ιδιαίτερη τιμή για εμένα η ένταξη μου στο δυναμικό της United Group προκειμένου να ηγηθώ της
Forthnet σε αυτό το καινούριο κεφάλαιο που ξεκινά για την Εταιρεία. Πλέον, με την αποκλειστική μας προσήλωση στην
αναβάθμιση της εμπειρίας των συνδρομητών μας, με βασικό άξονα τις καινοτόμες υπηρεσίες και τεχνολογίες, θα
προσφέρουμε αξία στους Έλληνες καταναλωτές και στις επιχειρήσεις.»
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Συνδυαστικές Υπηρεσίες/3Play
Την 31 Δεκεμβρίου 2020, τα νοικοκυριά με Nova 3Play/συνδυαστικές υπηρεσίες της Forthnet, ανήλθαν στα 215,3 χιλιάδες.
Το μερίδιο των συνδρομητών Nova 3Play, σε σχέση με το σύνολο της συνδρομητικής βάσης της Forthnet διαμορφώθηκε
στο 33%.
Νοικοκυριά με Nova 3Play/συνδυαστικές υπηρεσίες
Ποσοστό νοικοκυριών με Nova 3Play/συνδυαστικές υπηρεσίες

12M 2020
215.336
33,0%

12M 2019
232.227
35,2%

Δ
-7,3%
-2,2 π.μ.

Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες
Την 31 Δεκεμβρίου 2020 οι ενεργοί συνδρομητές LLU ήταν 539,4 χιλιάδες και περιελάμβαναν 108,7 χιλιάδες συνολικές
συνδρομές NGA.
12M 2020
12M 2019
Δ
Μοναδικοί πελάτες
653.487
660.623
-1,1%
1
Συνδρομητές Broadband
550.194
550.967
-0,1%
Ενεργοί συνδρομητές LLU & NGA
539.392
538.800
0,1%
εκ των οποίων συνολικές συνδρομές NGA
108.737
79.005
37,6%
Υπηρεσίες Συνδρομητικής Τηλεόρασης
Σε επίπεδο Ομίλου, την 31 Δεκεμβρίου 2020, η συνδρομητική βάση Pay TV Λιανικής και Χονδρικής έκλεισε στους 318,6 και
144,9 χιλιάδες συνδρομητές αντίστοιχα.
12M 2020
12M 2019
Δ
Συνδρομητές PayTV Λιανικής Ελλάδα & Κύπρου
318.629
341.883
-6,8%
2
Συνδρομητές Pay TV Χονδρικής Ελλάδα & Κύπρου
144.865
115.422
25,5%
Σύνολο συνδρομητών Pay TV
463.494
457.305
1,4%

Ενοποιημένα αποτελέσματα χρήσης 2020
Τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα για την χρήση του 2020, ανήλθαν στα €276,4 εκατ., και παρουσιάζουν αύξηση κατά 5,2%
σε σχέση με την προηγούμενη χρήση λόγω του έκτακτου κέρδους ποσού 24,7 εκατ. ευρώ το οποίο είναι καταχωρημένο
στα «Λοιπά έσοδα» και το οποίο αφορά σε κέρδος από τη διαγραφή μέρους της υποχρέωσης προς προμηθευτή
εξωτερικού. Η διαγραφή αυτή προέκυψε στα πλαίσια της επαναδιαπραγμάτευσης του συμβολαίου του προμηθευτή με τη
θυγατρική εταιρεία του Ομίλου Forthnet Media A.E.
Εξαιρουμένου του ανωτέρω κέρδους τα συνολικά έσοδα ανέρχονται σε 251,7 εκατ. και παρουσιάζονται μειωμένα σε
σχέση με την προηγούμενη χρήση του 2019 κατά 4,2%. Η μείωση εντοπίζεται κυρίως στους εταιρικούς πελάτες Pay-TV και

1

Ενεργοί & υπό ενεργοποίηση οικιακοί και εταιρικοί συνδρομητές σταθερής τηλεφωνίας (broadband internet/telephony)

2

Σύνολο συνδρομητών χονδρικής σε Ελλάδα και Κύπρο (Vodafone, Wind, Cyta Κύπρου, Cablenet, MTN και Primetel)
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είναι κυρίως αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19 η οποία είχε σημαντική επίπτωση στα έσοδα από πελάτες bar/café και
ξενοδοχεία. Επιπλέον, πτώση παρατηρείται στους πελάτες λιανικής Pay-TV λόγω της μείωσης της συνδρομητικής βάσης.
Ανάλυση εσόδων (€ ‘000)
Λιανική
Λιανική -Telco
Λιανική – PayTV
Εταιρικοί πελάτες
Εταιρικοί πελάτες -Telco
Εταιρικοί πελάτες - Pay TV
Διαφήμιση
Λοιπά έσοδα
Συνολικά Έσοδα

12M 2020
170.878
103.464
67.414
56.918
34.114
22.804
10.257
38.323
276.377

12M 2019
179.198
103.314
75.884
58.419
33.672
24.747
9.856
15.309
262.782

Δ
-4,6%
0,1%
-11,2%
-2,6%
1,3%
-7,9%
4,1%
150,3%
5,2%

Σε επίπεδο Ομίλου το EBITDA της χρήσης 2020 ανήλθε στα €55,6 εκατ. ενώ εξαιρουμένου του προαναφερθέντος κέρδους
των 25,3 εκατ. από τις εκπτώσεις / διαγραφές παλαιών υπολοίπων προμηθευτών στα πλαίσια συμφωνιών της θυγατρικής
εταιρείας Forthnet Media A.E. για ρύθμιση υποχρεώσεων προηγουμένων περιόδων, ανήλθε σε 30,3 εκατ. ευρώ και είναι
μειωμένο σε σχέση με την προηγούμενη χρήση κατά 18,4% (2019: 37,1 εκατ. ευρώ) κυρίως λόγω της πτώσης των εσόδων
συνδρομητικής τηλεόρασης.
Ανάλυση EBITDA (€ ‘000)
Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες και μισθώσεις
Λοιπά έσοδα
EBITDA
Περιθώριο EBITDA

12M 2020
249.768
26.609
55.612
20,1%

12M 2019
259.971
2.811
37.080
14,1%

Δ
-3,9%
846,4%
50,0%
6 π.μ.

Σημειώνεται ότι ο δείκτης EBITDA (Ο δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές
δραστηριότητες, αποσβέσεις και απομειώσεις) , ο οποίος δεν ορίζεται από τα Δ.Π.Χ.Α., υπολογίζεται ως κάτωθι:

Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες
Έσοδα από μισθώσεις
Λοιπά έσοδα
Λειτουργικά έξοδα προ αποσβέσεων
Μείον αποσβέσεις επιχορηγήσεων
EBITDA

Ο Όμιλος
31.12.2020
31.12.2019
249.655.340
259.865.345
112.947
105.294
26.608.641
2.811.433
(219.912.083)
(224.790.555)
(852.738)
(912.001)
55.612.106
37.079.516

Σημειώνεται ότι τα «Λειτουργικά Έξοδα προ αποσβέσεων» αναλύονται ως εξής:

Τηλεπικοινωνιακά κόστη
Χρήσεις δικαιωμάτων και αδειών
Κόστος πωληθέντων εμπορευμάτων και αναλωσίμων
Έξοδα προβολής, διαφήμισης και εκθέσεων
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Λοιπά έξοδα
Λειτουργικά έξοδα προ αποσβέσεων

Ο Όμιλος
01.01. - 31.12.2020 01.01. - 31.12.2019
(77.528.012)
(76.826.785)
(65.269.956)
(65.257.835)
(2.058.279)
(1.755.694)
(4.699.221)
(4.391.064)
(30.347.211)
(31.532.447)
(40.009.404)
(45.026.729)
(219.912.083)
(224.790.555)

Όσον αφορά τον δανεισμό της Εταιρείας και του Ομίλου σημειώνεται ότι κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020 όλος ο τραπεζικός
δανεισμός έχει μεταφερθεί στις υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη ως συνέπεια της εξαγοράς όλων των δανειακών
υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Ομίλου από τη μέτοχο εταιρεία NewCO United Group Hellas S.A.R.L. (με εξαίρεση
μόνο το υπόλοιπο του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου αξίας € 78 χιλιάδων το οποίο και αποπληρώθηκε πλήρως τον
Απρίλιο του 2021). Παράλληλα ο δανεισμός της Εταιρείας και του Ομίλου παρουσιάζεται αυξημένος κατά 42,9 εκατ. ευρώ
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λόγω των νέων ομολογιακών δανείων που συνήφθησαν με τη μέτοχο εταιρεία. Περισσότερες πληροφορίες
περιλαμβάνονται στις σημειώσεις 6 και 32 των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2020
Εξελίξεις μετοχικής σύνθεσης Ομίλου Forthnet
 Την 8η Σεπτεμβρίου 2020 έλαβε χώρα η ολοκλήρωση της συναλλαγής μεταξύ του Ομίλου United, του κορυφαίου
παρόχου τηλεπικοινωνιών και μέσων μαζικής ενημέρωσης στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, και των Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδος, Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς και Attica Bank βάσει της οποία ο Όμιλος United συμφώνησε να εξαγοράσει
το χρέος και μια σημαντική μειοψηφία στην Forthnet A.E. Η συναλλαγή είχε ως αποτέλεσμα ο Όμιλος United να
αναλάβει το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου Forthnet, το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο και ένα
αρχικό 33,2% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
 Η επένδυση αυτή αποτελεί την τρίτη μεγάλη σε μέγεθος συναλλαγή από τότε που η BC Partners εξαγόρασε τον Όμιλο
United τον Μάρτιο του 2019, εν συνεχεία των αποκτήσεων της κροατικής Tele2 και της βουλγαρικής Vivacom το 2020,
τα οποία όλα μαζί αυξάνουν το μέγεθος του Ομίλου United στα €1,7 δις εκατομμύρια έσοδα. Η είσοδος του Ομίλου
στην Ελληνική αγορά είναι ένα ακόμα ορόσημο στην στρατηγική του για την ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή αγορά, και
δυναμώνει περαιτέρω τη θέση του ως κορυφαίου παρόχου σε οκτώ χώρες στην ευρύτερη περιοχή. Ο Όμιλος United
έχει περίπου 11 εκατομμύρια πελάτες και απασχολεί περισσότερους από 12.500 υπαλλήλους. Η εταιρεία πυλώνας του
ομίλου στα ΜΜΕ, United Media λειτουργεί 45 κανάλια και παράγει δεκάδες χιλιάδες ώρες πρωτότυπου περιεχόμενο
κάθε χρόνο, κάνοντάς την έναν από τους μεγαλύτερους και πιο σημαντικούς παραγωγούς περιεχομένου στην
Νοτιοανατολική Ευρώπη.
 Η είσοδος του Ομίλου United επιβεβαιώνει την στρατηγική αξία του Ομίλου Forthnet και του δίνει νέες προοπτικές. Η
σημαντική ανάπτυξη στις αγορές του broadband και της συνδρομητικής τηλεόρασης, όπου η Εταιρεία είναι ήδη ενεργή
και η πιθανή είσοδος σε νέες αγορές, δημιουργεί μια σημαντική επενδυτική ευκαιρία για τον Όμιλο Forthnet, η οποία
μπορεί να επωφεληθεί από την τεχνογνωσία και την εμπειρία της διοίκησης του Ομίλου United, του δικτύου της αλλά
και της τεχνολογίας που διαθέτει. Ειδικότερα, ο Όμιλος United σκοπεύει να φέρει στην Ελληνική αγορά περισσότερο
περιεχόμενο και επιλογές στην διασκέδαση καθώς και αθλητικό περιεχόμενο, τα οποία θα οδηγήσουν σε ανάπτυξη τις
υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης. Η εμπειρία του Ομίλου United στους τομείς όπως το περιεχόμενο και η
τεχνολογία, μαζί με την προσφορά ευρύτερων υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας, μπορεί να προσφέρει μια κορυφαία
εμπειρία στους χρήστες και να πραγματοποιήσει τους στόχους του Ομίλου United για τον συγκεκριμένο
επιχειρηματικό τομέα.
η
 Ο Όμιλος United, ανακοίνωσε την 5 Μαρτίου 2021 ότι έχει ολοκληρώσει την Υποχρεωτική Δημόσια Προσφορά για τις
μετοχές της Εταιρείας Forthnet Α.Ε., αποκτώντας το 96,83% των κοινών ονομαστικών μετοχών του μετοχικού
κεφαλαίου της εταιρείας. Ο Όμιλος United ξεκίνησε την Υποχρεωτική Δημόσια Προσφορά για τις μετοχές της Forthnet,
αφού πρώτα κάλυψε τις ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις του Ελληνικού Δικαίου. Σύμφωνα με την από 10.03.2021
ανακοίνωση της Εταιρείας, στις 9 Μαρτίου 2021, κατόπιν ολοκλήρωσης της από 10.12.2020 υποχρεωτικής Δημόσιας
Πρότασής της, η NEWCO UNITED GROUP HELLAS S.A.R.L. υπέβαλε προς έγκριση έγγραφο αίτημα προς την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς των κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της
Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του Νόμου
3461/2006, και συγκεκριμένα για την έγκριση της άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς των υπολοίπων μετοχών της
Εταιρείας τις οποίες δεν κατέχει η ίδια και τα Συντονισμένα Πρόσωπα, ήτοι συνολικά 10.619.224 μετοχών. Στη
συνέχεια, η Εταιρεία, σύμφωνα με την από 9.4.2021 ανακοίνωσή της, ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Ε.Κ.) δυνάμει της υπ’αριθμόν 5/909/8.4.2021απόφασής του: (α) ενέκρινε το αίτημα της
εταιρείας με την επωνυμία «NEWCO UNITED GROUP HELLAS S.A.R.L.»(ο«Προτείνων») για την άσκηση του δικαιώματος
εξαγοράς (το «Δικαίωμα Εξαγοράς») του συνόλου των κοινών μετοχών της Εταιρείας που δεν κατέχει ο Προτείνων,
σύμφωνα με το άρθρο 27του Ν.3461/2006,και (β) όρισε ως ημέρα παύσης της διαπραγμάτευσης των μετοχών της
Εταιρείας την 23η Απριλίου 2021.
Δικαιώματα Περιεχομένου
Κατά τη διάρκεια του 2020:
Παρά το γεγονός ότι καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους η βιομηχανία των αθλητικών γεγονότων αντιμετώπισε πρωτόγνωρα
αντίξοες συνθήκες, εξαιτίας της πανδημίας του Covid-19, η Nova συνέχισε να προσφέρει ευρεία γκάμα προϊοντικών
επιλογών για τους συνδρομητές της, δίνοντας αφενός ιδιαίτερη έμφαση στο κινηματογραφικό και ψυχαγωγικό

Σελίδα 7 από 129

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.
Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2020
(Ποσά σε ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά)

περιεχόμενο και αφετέρου ενισχύοντας το αθλητικό πρόγραμμα των αθλητικών καναλιών της με απόκτηση νέων
προϊόντων και με τη δημιουργία ειδικών ζωνών εμπλουτισμένων από το πλούσιο αθλητικό της αρχείο.
Σε ότι αφορά το κινηματογραφικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο,

















H Nova εξασφάλισε σε αποκλειστική και live μετάδοση τα διεθνούς φήμης κινηματογραφικά βραβεία Golden Globe
Awards, Screen Actor Guild Awards & Bafta Awards.
Η Νova εμπλούτισε το πρόγραμμά της με πολλά και πλούσια αφιερώματα, όπως στον Joaquin Phoenix για την
πολυβραβευμένη ταινία Joker, στους Tom Hanks, Billy Wilder, Christian Bale, Brad Pitt, Pedro Almadovar, στον
Quentin Tarantino με αφορμή το βραβευμένο ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD, στον Ennio Moriccone και τις
καταπληκτικές μελωδίες του, στα “Bad Boys” Γουίλ Σμιθ και Μάρτιν Λόρενς, καθώς και στη Renee Zellweger που
σάρωσε όλα τα βραβεία με την μοναδική ερμηνεία της στην «Judy».
H Νοva ετοίμασε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον James Bond, “It’s Bond Time!” και με τις 24 ταινίες του αγαπημένου
μυστικού πράκτορα 007. Επιπλέον, ένα αφιέρωμα στον Sean Connery, με αφορμή τον πρόσφατο θάνατό του.
Πάσχα με Easter Kids Fantasy, με περισσότερες από 50 ταινίες και 200 επεισόδια σειρών και ταινιών από τα
αγαπημένα παιδικά κανάλια της Nova, όπως Nickelodeon, Nick Jr, Disney Channel, Disney XD & Boomerang.
Η Νova επέκτεινε την αποκλειστική συμφωνία της με ένα από τα μεγαλύτερα Studios του Hollywood, την Warner Bros
ης
και έκλεισε συμφωνίες με σημαντικούς διανομείς, για νέες σειρές 1 προβολής & box sets.
Εμπλούτισε τις υπηρεσίες Νova On Demand & Nova Go με box sets πετυχημένων σειρών όπως Deadwood, Mad Men,
καθώς επίσης και ELEMENTARY, THE AFFAIR, RΑY DONOVAN κ.α. Επιπλέον, έφερε τα γνωστά «Ζουζούνια» στην
υπηρεσία Nova On Demand για τους μικρούς μας συνδρομητές!
Εγκαινίασε τη νέα ζώνη House of Europe, η οποία θα προβάλει μερικές από τις καλύτερες σύγχρονες ευρωπαϊκές
σειρές, καθώς επίσης και τη νέα lifestyle εκπομπή, My Tay η οποία αποτελεί παραγωγή της Nova.
Άλλη μία συμπαραγωγή της Nova, η ταινία «Μήλα» του Χρήστου Νίκου, προτάθηκε επίσημα από την Ελλάδα και το
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για τα Βραβεία Oscar 2021, στην κατηγορία ξενόγλωσσης ταινίας.
Εμπλούτισε το πρόγραμμά της με πολλά Nova branded pop up channels, όπως το κανάλι των σειρών
NovaCinemaExtraHD: η σειρά της κάθε ημέρας, για ατέλειωτο binge watching με καθημερινούς μαραθώνιους σειρών,
το κανάλι NovaCinemaExtraHD: Earth Day Festival με αφορμή την επέτειο των 50 χρόνων της Παγκόσμιας Ημέρας της
Γης, το θεματικό κανάλι NovaCinemaExtraHD: υπόθεση Ληστεία, με τις πιο έξυπνες, αστείες και επικίνδυνες ληστείες,
και το κανάλι NovaSummer Kids για τους μικρούς μας φίλους με δύο αγαπημένες μεταγλωττισμένες ταινίες κάθε
βράδυ!
Πρόσθεσε το αγαπημένο ελληνικό κανάλι Mega Channel.
Επέκτεινε την συμφωνία για τα κανάλια DISNEY, FOX CHANNELS, NAT GEO CHANNELS, BOOMERANG & CNN, MTV
EUROPE, NICKELODEON, VHI, MTV HITS, MTV LIVE HD, E! Entertainment, Mad Greekz καθώς και για τα κανάλια
ενηλίκων.
Το πακέτο Nova εμπλουτίστηκε με το νέο μουσικό κανάλι NR1 HD με τα μεγαλύτερα διεθνή και ελληνικά Hits, καθώς
και με το Food Network HD, το αγαπημένο κανάλι μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής.

Σχετικά με το αθλητικό περιεχόμενο,
 H Nova προέβη σε μια σημαντική επένδυση και απέκτησε τα αποκλειστικά δικαιώματα μετάδοσης των εντός έδρας
αγώνων του συνόλου των ομάδων, που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Super League 1, καθώς και όλους τους
διαθέσιμους εντός έδρας ευρωπαϊκούς προκριματικούς αγώνες των ελληνικών ομάδων, που συμμετέχουν στις
ευρωπαϊκές διοργανώσεις και τους φιλικούς αγώνες όλων των ομάδων.
 Παράλληλα, εξακολούθησε να κατέχει τα αποκλειστικά δικαιώματα μετάδοσης όλων των αγώνων της EuroLeague, της
κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης στο χώρο του μπάσκετ, στην οποία συμμετέχουν οι ομάδες του
Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού και της 2ης σε αξία διασυλλογικής διοργάνωσης μπάσκετ στην Ευρώπη, του
«Eurocup», στο οποίο συμμετέχει και η ομάδα του Προμηθέα Πατρών.
 Περαιτέρω, διατήρησε τα αποκλειστικά δικαιώματα και συνέχισε να μεταδίδει, μεταξύ άλλων, το Ιταλικό και το
Γαλλικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, το Γερμανικό Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, το ισπανικό Super Cup, καθώς και το
Ολλανδικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, το κορυφαίο καλοκαιρινό διεθνές τουρνουά ποδοσφαίρου International
Champions Cup, ενώ πρόσθεσε στο portfolio των προϊόντων που μεταδίδει τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα πρωταθλήματα
ποδοσφαίρου του Βελγίου και των ΗΠΑ. Ταυτόχρονα, εξακολούθησε να συνιστά τον αποκλειστικό μεταδότη του
πλέον ιστορικού και φημισμένου grand slam τουρνουά tennis «The Wimbledon Championships» και ανανέωσε τη
συνεργασία της για τη μετάδοση τριών από τα πλέον φημισμένα παγκοσμίως τουρνουά golf (PGA of America
Championship, R & A Open Championships, US Open)
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Επιπλέον, η Nova ανέπτυξε ένα νέο κανάλι αθλητικού περιεχομένου, το «Novasports World», ειδικά σχεδιασμένο με
τέτοιο τρόπο, ώστε να προσφέρει στους Έλληνες της διασποράς το πλούσιο αθλητικό περιεχόμενο των καναλιών
Novasports.
Τέλος, δεδομένης της αναστάτωσης, που η πανδημία του Covid-19 προκάλεσε στις αθλητικές διοργανώσεις σχεδόν
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, η Nova, όπως και όλοι οι αντίστοιχοι τηλεοπτικοί φορείς, που παρέχουν αθλητικό
πρόγραμμα παγκοσμίως, προσάρμοσε το προσφερόμενο προς τους συνδρομητές της αθλητικό περιεχόμενο στα νέα
δεδομένα, που δημιουργήθηκαν, εντάσσοντας στο πρόγραμμά της νέες ενδιαφέρουσες ζώνες με προγράμματα
αρχείου και αποκτώντας τα δικαιώματα μετάδοσης πληθώρα ντοκιμαντέρ αθλητικού περιεχομένου.

Ανάπτυξη Δικτύου και Επενδύσεις
Κατά τη διάρκεια του 2020, η Forthnet:
 Αναβάθμισε τη διεθνή διασύνδεση με το διαδίκτυο, η οποία έφτασε συνολικά στα 300Gbps. Η χωρητικότητα για τις
υπηρεσίες Content Delivery Network (CDN) σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (Google, Akamai, Facebook, Netflix)
αναβαθμίστηκε φτάνοντας συνολικά τα 590Gbps.
 Αναβάθμισε τη χωρητικότητα του εθνικού δικτύου μετάδοσης DWDM που εξυπηρετεί το σύνολο των ευρυζωνικών της
υπηρεσιών στα 1,79Tbps. Παράλληλα εγκατέστησε και ενεργοποίησε πέντε νέους κόμβους μετάδοσης υπερ-υψηλής
χωρητικότητας.
 Προέβη σε ενεργοποιήσεις νέων εξοπλισμών και αναβαθμίσεις δικτύου για την εξυπηρέτηση των ιδιαίτερα αυξημένων
αναγκών των συνδρομητών της κατά την περίοδο αναφοράς. Πιο συγκεκριμένα ενεργοποιήθηκε νέα διασύνδεση
χωρητικότητας μετάδοσης 2x100G μεταξύ των κόμβων Αθήνας – Θεσσαλονίκης, αναβαθμίστηκε η δικτυακή υποδομή
των κόμβων της Αθήνας κατά 4x100G και αναβαθμίστηκαν οι διασυνδέσεις κεντρικών κόμβων Θεσσαλονίκης με το
δίκτυο κορμού σε 100G.
 Ενεργοποίησε 12 νέα Α/Κ για την παροχή υπηρεσιών VPU/VLU διενεργώντας τις κατάλληλες διασυνδέσεις.
 Αναβάθμισε τις οπτικές υποδομές της στο data center της Lamda Helix για την επέκταση της χωρητικότητας και την
ενίσχυση της δυνατότητας της εταιρίας να παρέχει αξιόπιστες υπηρεσίες υπέρ-υψηλών ταχυτήτων σε επιχειρήσεις.
 Ανασχεδίασε και αναβάθμισε τη δικτυακή υποδομή τηλεφωνίας για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών κινητής
τηλεφωνίας.
 Προχώρησε σε ανασχεδιασμό και αναβάθμιση των IP κόμβων εξυπηρέτησης επιχειρηματικών πελατών κατά 50G με
σκοπό την εξοικονόμηση κόστους, τη βελτίωση της διαθεσιμότητας και την κάλυψη της αυξημένης ζήτησης υπηρεσιών
υψηλών ταχυτήτων.
 Αναβάθμισε τη χωρητικότητα του MPLS δικτύου σε Θεσσαλονίκη, με στόχο την ορθή κατανομή των δικτυακών πόρων
και την επίτευξη εφεδρείας και υψηλής διαθεσιμότητας στις υπηρεσίες επιχειρηματικών πελατών.
 Επαύξησε την ισχύ σε μείζων κέντρο δεδομένων στη Θεσσαλονίκη, με κατασκευή και ενεργοποίηση ιδιωτικού
υποσταθμού υποβιβασμού μέσης τάσης ισχύος 800KW. Παράλληλα, στο ίδιο κέντρο υλοποίησε ενεργητική
πυροπροστασία με εγκατάσταση αυτόματων συστημάτων κατάσβεσης στους κρίσιμους χώρους.
 Συνέχισε το έργο επαύξησης της εφεδρείας ηλεκτρικής ισχύος σε κέντρο δεδομένων της Αθήνας με ενεργοποίηση
δεύτερου καναλιού αδιάλειπτης τροφοδοσίας του εξοπλισμού.
Καινοτομία και Νέες Υπηρεσίες
Κατά τη διάρκεια του 2020 η Forthnet:
 Ολοκλήρωσε σε μεγάλο βαθμό τις ενέργειες για την εμπορική διάθεση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και ξεκίνησε
πιλοτική λειτουργία των υπηρεσιών και του δικτύου. Στο πλαίσιο αυτό:
o Ολοκλήρωσε σε μεγάλο βαθμό την παραμετροποίηση και διασύνδεση όλων των σχετικών συστατικών του
δικτύου.
o Προέβη σε διασυνδέσεις με όλους τους κύριους εθνικούς παρόχους σταθερής και κινητής τηλεφωνίας.
o Ολοκλήρωσε τις ενέργειες για παροχή υπηρεσιών περιαγωγής.
o Ολοκλήρωσε την παραμετροποίηση των SIM και των συνοδευτικών εργαλείων διαχείρισής τους σύμφωνα με
τις απαιτήσεις των υπηρεσιών.
 Επέλεξε και ξεκίνησε τη διάθεση νέου τερματικού εξοπλισμού σε επιχειρηματικούς πελάτες για την κάλυψη
υψηλότερων ταχυτήτων και τη βελτιστοποίηση του σχετικού κόστους. Παράλληλα ο νέος εξοπλισμός έχει
ενσωματωμένες σύγχρονες λειτουργίες (Security, SD-WAN) διευκολύνοντας μελλοντική ανάπτυξη και διάθεση
εξειδικευμένων σύγχρονων υπηρεσιών.
Συμμετείχε με επιτυχία σε έναν αριθμό Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Έργων στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON 2020,
σε συνεργασία με εξέχοντα ερευνητικά ιδρύματα χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συμμετοχή στα έργα αυτά βοηθά τον
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Όμιλο να αναπτύξει τεχνογνωσία για να παρέχει εξελιγμένες υπηρεσίες και βελτιωμένη εμπειρία στους πελάτες της.
Αναλυτικά:
 Συνεχίστηκε εντός του 2020 η υλοποίηση του έργου Safe-DEED. Στα πλαίσια του έργου θα υλοποιηθούν αλγόριθμοι
και διαδικασίες για ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων τόσο εντός της εταιρείας όσο και με τρίτους φορείς π.χ.
εξειδικευμένους συμβούλους ανάλυσης δεδομένων.
 Συνεχίστηκε εντός του 2020 η υλοποίηση του έργου 5G-SOLUTIONS που έχει ως σκοπό τη μέτρηση δεικτών ποιότητας
υπηρεσιών που διατίθενται μέσω δικτύων 5G. Οι κατηγορίες των υπηρεσιών που θα ελεγχθούν στα πιλοτικά δίκτυα
5G που διατίθενται στο έργο είναι: Factories of the Future, Smart Energy, Smart Cities & Ports, Media &
Entertainment.
 Εντός του 2020 ξεκίνησε το έργο TRUSTS. Το έργο αφορά στη δημιουργία marketplace δεδομένων το οποίο θα μπορεί
να ικανοποιεί επιχειρηματικές ανάγκες εξεύρεσης, απόκτησης και ανάλυσης δεδομένων, βασισμένο σε διεθνή
πρότυπα διαλειτουργικότητας και ασφάλειας.
 Εντός του 2020 ξεκίνησε το έργο COPA EUROPE. Το έργο αφορά στη δημιουργία πλατφόρμας για τη δημιουργία και
μετάδοση καινοτόμου αθλητικού περιεχομένου (XR, ESPORTS, storytelling, κλπ.) πρασαρμοσμένα στις ανάγκες του
χρήστη.
Τέλος έχει ανακοινωθεί η ανάθεση επιπλέον έργων τα οποία ξεκινούν εντός του 2021.

3. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021
Για το 2021 οι βασικές προτεραιότητες της Διοίκησης και οι στρατηγικές κατευθύνσεις εστιάζονται στην αναδιοργάνωση
και ανάπτυξη της Εταιρείας, μέσω της τεχνογνωσίας και των συνεργειών που προκύπτουν τώρα που είναι μέλος του
Ομίλου United Group. H στρατηγική του Ομίλου θα είναι η ενδυνάμωση της υφιστάμενης θέσης του στις αγορές των
τηλεπικοινωνιών και της συνδρομητικής τηλεόρασης και η διαφοροποίηση 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.
Ειδικότερα:
Όσον αφορά τις Υπηρεσίες προς Οικιακούς Πελάτες, η Forthnet και για το 2021 θα επικεντρώσει το ενδιαφέρον της στη
ενίσχυση του 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 περαιτέρω
βελτιστοποίηση της εμπειρίας πελάτη διαθέτοντας ποιοτικές υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες της
ελληνικής οικογένειας για επικοινωνία, ψυχαγωγία και οικονομία στο σπίτι.
Οι συνδυαστικές υπηρεσίες θα συνεχίσουν να είναι ο βασικός άξονας ανάπτυξης του Ομίλου 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 αποτελεί η περαιτέρω ενδυνάμωση της
δυνατότητας παροχής υπηρεσιών περιεχομένου σε άλλα μέσα (π.χ. διαδίκτυο). Προς αυτή τη κατεύθυνση σχεδιάζεται η
ενίσχυση των υπηρεσιών ΟΤΤ.
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.
Όσο αφορά τις Υπηρεσίες προς Εταιρικούς Πελάτες & Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και για το 2021 ιδιαίτερη έμφαση θα
δοθεί στην περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων καθώς και Διαφήμισης. Παράλληλα, θα
εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες προώθησης συνδυαστικών υπηρεσιών εστιασμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες μικρών και
μεγάλων επιχειρήσεων. Επίσης, η Εταιρεία θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στα έργα δημοσίου τομέα και ιδιαίτερα στην
υλοποίηση των τμημάτων του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, για τα οποία η Εταιρεία έχει κηρυχθεί ανάδοχος. Ένα έργο που
αναβαθμίζει σημαντικά τις υποδομές του Δημοσίου Τομέα.
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Επενδύσεις
Οι επενδύσεις που προβλέπονται για το 2021 έχουν ως στόχο την ενοποίηση και ολοκλήρωση των τεχνολογιών με τις
αντίστοιχες του Ομίλου United αλλά και την περαιτέρω βελτίωση και διασφάλιση των προσφερόμενων υπηρεσιών καθώς
και τη δημιουργία υποδομών για την παροχή νέων υπηρεσιών. Ειδικότερα προβλέπονται:
 H ανάπτυξη νέου οπτικού δικτύου που θα επιτρέψει τη φυσική διασύνδεση με άλλους παρόχους - μέλη του Ομίλου
United.
 Η επαύξηση χωρητικοτήτων Internet εξωτερικού με νέες διασυνδέσεις.
 H ενεργοποίηση νέων συστημάτων τηλεφωνίας και τιμολόγησης κλήσεων.
 Η αντικατάσταση της υποδομής IPTV/OTT streaming περιεχομένου από νέα πλατφόρμα που προσφέρει πλήθος νέων
λειτουργικών χαρακτηριστικών και χρησιμοποιείται από τα μέλη του Group.
 Ο λεπτομερής σχεδιασμός και η έναρξη ανάπτυξης των τμημάτων του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ για τα οποία η Εταιρεία έχει
κηρυχθεί ανάδοχος.
 H αναβάθμιση της δικτυακής υποδομής που υποστηρίζει xDSL/FTTx υπηρεσίες (BRAS) σε nx100G για την εξυπηρέτηση
της αυξημένης ζήτησης.
 Η πρόσθετη επέκταση της κάλυψης για την παροχή υπηρεσιών VDSL αλλά και άλλων NGA υπηρεσιών με αυξημένες
ταχύτητες (τεχνολογίες vectoring & FTTH).
 Ο ανασχεδιασμός και αναβάθμιση υπηρεσιών και δικτυακής ασφάλειας στο Κέντρο Δεδομένων (DC) επιχειρηματικών
πελατών στην ΕΧΑΕ αλλά και στο κεντρικό Κέντρο Δεδομένων (DC) των ΙΤ υπηρεσιών της εταιρείας.
 Η ανάπτυξη και διάθεση της νέας υπηρεσίας Disaster Recovery As a Service για πελάτες – επιχειρήσεις με υψηλές
ανάγκες αδιάλειπτης λειτουργίας των συστημάτων τους.
 Ο εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών CloudPBX & Unified communications με νέα υποδομή.
Τέλος, θα συνεχιστούν οι πρωτοβουλίες μείωσης του λειτουργικού κόστους με έμφαση στην ψηφιοποίηση των
λειτουργιών και τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας των υφιστάμενων υποδομών και εν γένει περιουσιακών στοιχείων
της Εταιρείας.

4. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021
Κίνδυνοι που σχετίζονται με το μακροοικονομικό περιβάλλον


Η παγκόσμια πανδημία του COVID-19 και η σημαντική επίδραση που αυτή έχει στο μακροοικονομικό περιβάλλον,
τόσο το διεθνές όσο και το ελληνικό, μπορεί να επιδράσει αρνητικά τόσο στη δυνατότητα του Ομίλου Forthnet
(εφεξής ο «Όμιλος») να αντλήσει πρόσθετα κεφάλαια όσο και στο κόστος δανεισμού του, γεγονός που θα μπορούσε
να έχει αρνητική επίδραση στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στην χρηματοοικονομική κατάσταση και στις
προοπτικές του Ομίλου.



Μεταβολές στην καταναλωτική συμπεριφορά και στην ανεργία λόγω της κρίσης του COVID-19 και της πολυδιάστατης
επίπτωσής του στην Ελληνική οικονομία αλλά και στον κοινωνικό ιστό, θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη ζήτηση των
προϊόντων και υπηρεσιών του Ομίλου επιδρώντας δυσμενώς στη δραστηριότητα, στη χρηματοοικονομική
κατάσταση, στα αποτελέσματα και στις προοπτικές του Ομίλου.



Η Διοίκηση εκτιμά συνεχώς τον πιθανό αντίκτυπο τυχόν αλλαγών στο μακροοικονομικό και χρηματοπιστωτικό
περιβάλλον στην Ελλάδα έτσι ώστε να εξασφαλίσει ότι θα ληφθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες και τα μέτρα
προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι τυχόν επιπτώσεις στις δραστηριότητες του Ομίλου στην Ελλάδα. Η Διοίκηση
δεν είναι σε θέση να προβλέψει με ακρίβεια τις πιθανές εξελίξεις στην ελληνική οικονομία συνεπεία και της
πρόσφατης κρίσης του COVID-19, ωστόσο με βάση την αξιολόγησή της, η Διοίκηση έχει καταλήξει στο συμπέρασμα
ότι δεν απαιτούνται πρόσθετες προβλέψεις απομείωσης των χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Κίνδυνοι που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ομίλου και τον κλάδο δραστηριότητάς του


Η ανεπάρκεια του κεφαλαίου κίνησης του Ομίλου Forthnet (εφεξής ο «Όμιλος») για τους επόμενους 12 μήνες από
την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου υποδηλώνει την ύπαρξη αβεβαιότητας σχετικά
με τη δυνατότητα της Εταιρείας και των λοιπών μελών του Ομίλου να χρηματοδοτήσουν τις δραστηριότητές τους και
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την επιχειρησιακή τους λειτουργία εν γένει. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι οι κατωτέρω περιγραφόμενες εξελίξεις
αναφορικά με την είσοδο του νέου μετόχου United Group στην Εταιρεία έχουν ήδη συνεισφέρει στην μείωση του
ελλείμματος στο κεφάλαιο κίνησης του Ομίλου Forthnet ενώ ταυτόχρονα αναμένεται από το τρέχον έτος 2021 να
οδηγήσουν στην πλήρη εξομάλυνσή του.
Πιο συγκεκριμένα και σε συνέχεια της σταδιακής ολοκλήρωσης της Συναλλαγής, σύμφωνα με τις από 29.05.2020,
02.09.2020, 08.09.2020 και 17.11.2020 ανακοινώσεις της Εταιρείας, από τις οποίες προκύπτει η απόκτηση, από τον
Όμιλο United Group, των Δανειακών Απαιτήσεων, των εξ αυτών κοινών ομολογιών, των μετατρέψιμων ομολογιών
και του μεγαλύτερου μέρους των μετοχών που κατείχαν οι δανείστριες τράπεζες, έχουν λάβει χώρα οι κάτωθι
εξελίξεις:
1.

Ο νέος επενδυτής, στις 12.11.2020, απέκτησε 61.220.194 Μετοχές οι οποίες, προστιθέμενες στις 85.766.667
Μετοχές που ήδη κατείχε κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία, από προηγούμενες εξωχρηματιστηριακές
συναλλαγές, κατέστησαν τον νέο επενδυτή κάτοχο συνολικά 146.986.861 Μετοχών, ήτοι ποσοστού 56,8908%
του, κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία υφιστάμενου, συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων
ψήφου της Εταιρείας, και ως εκ τούτου δημιουργήθηκε για τον νέο επενδυτή η υποχρέωση υποβολής Δημόσιας
Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του Ν.3461/2006, καθώς το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου του
Προτείνοντα υπερέβησαν το όριο του 1/3 των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Ακολούθως, προχώρησε σε
μετατροπή του συνόλου των μετατρέψιμων ομολογιών που είχε αποκτήσει από τις δανείστριες Τράπεζες, ώστε
την 23.12.2020 κατείχε 290.641.659 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 84,60% του, κατά την
προαναφερόμενη ημερομηνία υφιστάμενου, συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία. Μετά και την
ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς, στις 3.3.2021 ο μέτοχος κατείχε συνολικά 332.668.582 μετοχές που
αντιστοιχούσαν σε ποσοστό περίπου 96,83% του κατ’ εκείνον τον χρόνο συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, και προχώρησε στην αίτηση έγκρισης άσκησης του
δικαιώματος εξαγοράς των υπολοίπων μετοχών έτσι ώστε να καταστεί μοναδικός μέτοχος της εταιρείας και,
ακολούθως, να εκκινήσει τις διαδικασίες διαγραφής των μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Ε.Κ.) δυνάμει της υπ’ αριθμόν 5/909/8.4.2021
απόφασής του, (α) ενέκρινε το αίτημα του Προτείνοντος για την άσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς του συνόλου
των κοινών μετοχών της Εταιρείας που δεν κατέχει ο Προτείνων, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3461/2006, και
η
(β) όρισε ως ημέρα παύσης της διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας την 23 Απριλίου 2021.

2.

Μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 2020, η Εταιρεία είχε αντλήσει μέσω της έκδοσης ενός νέου κοινού
ανακυκλούμενου ομολογιακού δανείου (εφεξής «νέο ΚΟΔ»), το οποίο καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από τη μέτοχο
Newco United Group Hellas S.a.r.l., με εγγυήτρια τη θυγατρική εταιρεία της εκδότριας Forthnet Media A.E.,
συνολικά ποσό € 27 εκ. για την χρηματοδότηση του κεφαλαίου κίνησής της. Η διάρκεια του νέου ΚΟΔ είναι 24
μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του Προγράμματος του Ομολογιακού Δανείου ήτοι από τις 13.11.2020,
και το επιτόκιο είναι 4% ετησίως. Στη συνέχεια και μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2020 η μέτοχος Newco United Group
Hellas S.a.r.l., προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία με προμηθευτή εξωτερικού την οποία εγγυήθηκε η μέτοχος,
κατέβαλε για λογαριασμό της θυγατρικής εταιρείας Forthnet Media A.E. στον προμηθευτή ποσό €16 εκ. με σκοπό
την αποπληρωμή υποχρεώσεων της θυγατρικής εταιρείας και την επίτευξη ιδιαίτερα σημαντικής διαγραφής
παλαιών οφειλών. Στο πλαίσιο αυτό, εντός της χρήσης 2021 και μέχρι την έγκριση των χρηματοοικονομικών
η
καταστάσεων της χρήσης 2020 έχουν υπογραφεί: (α) στις 26.2.2021 τροποποίηση της σύμβασης του νέου ΚΟΔ (1
τροποποίηση) για την αύξηση του ποσού του κατά € 16 εκ. αυξάνοντας έτσι τη συνολική ονομαστική αξία
(κεφάλαιο) του νέου ΚΟΔ στο ποσό των € 43 εκ., (β) συμβάσεις με τη μητρική Εταιρεία Newco United Group
η
Hellas S.A.R.L. για αύξηση της χρηματοδότησης της Εταιρείας (2 τροποποίηση του νέου ΚΟΔ) με επιπλέον ποσό
μέχρι €20 εκ. και ταυτόχρονα (γ) νέα χρηματοδότηση αξίας μέχρι €40 εκ., μέσω νέου προγράμματος ομολογιακού
δανείου, εκδόσεως της θυγατρικής εταιρείας Forthnet Media A.E., με εγγυήτρια τη μητρική εταιρεία της
εκδότριας Forthnet A.E., τα οποία θα συμβάλλουν στην πλήρη ομαλοποίηση του κεφαλαίου κίνησης των
εταιρειών του Ομίλου Forthnet, ενώ παράλληλα θα χρηματοδοτήσουν και νέες επενδύσεις (Σύζευξις ΙΙ, νέες
τεχνολογίες συνδρομητικής τηλεόρασης, εκσυγχρονισμός του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και δικτύου, κτλ.).

3.

Επιπλέον σημειώνεται ότι κατά την ημερομηνία έγκρισης των παρουσών ετήσιων χρηματοοικονομικών
καταστάσεων η Εταιρεία και ο Όμιλος Forthnet έχουν λάβει από την απώτερη μητρική Adria Midco B.V επιστολή
στήριξης, για περίοδο τουλάχιστον 12 μηνών από την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,
με σκοπό την κάλυψη των αναγκών τους σε κεφάλαιο κίνησης.
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Βάσει των ανωτέρω η Διοίκηση του Ομίλου Forthnet εκτιμά ότι ο κίνδυνος η Εταιρεία και ο Όμιλος να μην είναι σε θέση
να καλύψουν τις ανάγκες τους για κεφάλαιο κίνησης έχει καταστεί, από την χρήση 2020 και έπειτα, πολύ περιορισμένος.
ης

ης

Αναφορικά με τα αρνητικά ίδια κεφαλαία της Εταιρείας τόσο της 31 Δεκεμβρίου 2020 όσο και τις 31 Δεκεμβρίου 2019,
και την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 119 Ν. 4548/2018, βάσει του οποίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να
συγκαλέσει τη γενική συνέλευση των μετόχων με θέμα την λήψη των κατάλληλων μέτρων, σημειώνεται ότι αυτά
προέκυψαν στο παρελθόν κυρίως λόγω των προβλέψεων απομείωσης επί των ενδοεταιρικών απαιτήσεων από τη
θυγατρική εταιρεία Forthnet Media A.E. Στη χρήση 2021 εκτιμάται ότι το νέο επιχειρηματικό πλάνο για την Εταιρεία αλλά
και την θυγατρική εταιρεία Forthnet Media A.E., το οποίο κατά την ημερομηνία έγκρισης της οικονομικής έκθεσης του
2020 βρίσκεται ακόμη υπό επεξεργασία, θα συμβάλει στην άρση των παραδοχών εκείνων που οδήγησαν στην διενέργεια
των προβλέψεων απομείωσης. Παράλληλα σημειώνεται ότι στη χρήση 2020 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε
κατά το ποσό των €51,3 εκ. λόγω της μετατροπής από τη μέτοχο εταιρεία των μετατρέψιμων ομολογιών που αποκτήθηκαν
μέσω της ανωτέρω αναφερθείσας Συναλλαγής, μειώνοντας ισόποσα το οφειλόμενο κεφάλαιο του Μετατρέψιμου
Ομολογιακού Δανείου εκδόσεως της Εταιρείας, με ημερομηνία εκδόσεως 11.10.2016, για το οποίο μάλιστα η Εταιρεία
έχει αποφασίσει την πρόωρη ολική αποπληρωμή μέχρι την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης
2020 και, συγκεκριμένα, την 22.04.2021.


Η χρηματοοικονομική κατάσταση, οι προοπτικές και η δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας και
των λοιπών μελών του Ομίλου Forthnet εξαρτώνται από την ολοκλήρωση τυχόν αναχρηματοδότησης (εφόσον
απαιτηθεί) των δανειακών υποχρεώσεων που πηγάζουν από τα κοινοπρακτικά ομολογιακά δάνεια - ύψους € 78,5
εκατ. και € 176,5 εκατ. εκδόσεως της Εταιρείας και της Forthnet Media A.E αντίστοιχα, καθώς και των σχετικών
δεδουλευμένων τόκων αξίας € 10,5 εκατ. και € 25,5 εκατ. αντίστοιχα, τα οποία και μεταβιβάστηκαν από τις
δανείστριες τράπεζες στη μέτοχο εταιρεία Newco United Group Hellas S.a.r.l. τον Σεπτέμβριο του 2020 (τα
«μεταβιβασθέντα ΚΟΔ»).

Ωστόσο σημειώνεται ότι ο Όμιλος της United Group έχει ανακοινώσει δημόσια, την δέσμευσή του για
ανακεφαλαιοποίηση και ουσιαστική μείωση του χρέους της Εταιρείας μέσω εκτενούς κεφαλαιοποίησης του χρέους και
εισφοράς νέων κεφαλαίων, αλλά και την εκτίμηση ότι οι ενέργειες αυτές αναμένεται να εξαλείψουν το συνολικό χρέος της
Εταιρείας και να παράσχουν σε αυτήν σημαντικούς επιπρόσθετους κεφαλαιακούς πόρους, που θα εξασφαλίσουν την
οικονομική της σταθερότητα, την περαιτέρω κερδοφόρα ανάπτυξή της και τη δυνατότητα υλοποίησης των στρατηγικών
πλάνων της. Η παραπάνω διαδικασία εξελίσσεται κατά το τελευταίο διάστημα με γοργούς ρυθμούς, με κομβικά σημεία
την κεφαλαιακή ενίσχυση της Eταιρείας, την αναδιαμόρφωση της στρατηγικής και την λειτουργική αναδιάρθρωσή της.
Επιπλέον, σημειώνεται ότι η μέτοχος εταιρεία Newco United Group Hellas S.a.r.l. έχει παράσχει επιστολή βάσει της οποίας
επιβεβαιώνει ότι δεν προτίθεται να καταγγείλει ή να ζητήσει την άμεση αποπληρωμή των υποχρεώσεων που πηγάζουν
από τα μεταβιβασθέντα ΚΟΔ.
Τυχόν πρόωρη λήξη ή μη ανανέωση δικαιωμάτων περιεχομένου που λήγουν ή αδυναμία εμπλουτισμού του υφιστάμενου
προγράμματος του Ομίλου θα έχει ουσιώδη δυσμενή επίπτωση στις δραστηριότητες, στην χρηματοοικονομική
κατάσταση, στα λειτουργικά αποτελέσματα και στις προοπτικές του.
Ο Forthnet διατηρεί ουσιώδεις συνεργασίες για την απόκτηση (αποκλειστικών ή/και μη αποκλειστικών) τηλεοπτικών
δικαιωμάτων μετάδοσης ελκυστικού οπτικοακουστικού περιεχομένου. Ο Όμιλος προβαίνει στις απαιτούμενες
ενέργειες για την έγκαιρη ανανέωση των δικαιωμάτων περιεχομένου αλλά και τον εμπλουτισμό αυτών με νέα
δικαιώματα ποικίλου περιεχομένου, προκειμένου να καθίσταται επίκαιρος και ανταγωνιστικός. Τυχόν πρόωρη λήξη
ή μη ανανέωση ουσιωδών συνεργασιών του Ομίλου με παραγωγούς, δικαιούχους ή διανομείς αθλητικού,
ψυχαγωγικού, ενημερωτικού, επιμορφωτικού ή άλλου περιεχομένου ή αδυναμία εμπλουτισμού του περιεχομένου
υφιστάμενων προγραμμάτων του είτε γενικώς είτε υπό εμπορικώς εύλογους όρους, ή de facto αδυναμία μετάδοσης
του αποκτηθέντος περιεχομένου (λ.χ. λόγω ακύρωσης ή αναστολής αθλητικών γεγονότων εξαιτίας COVID-19) θα
μπορούσε να έχει ουσιώδη δυσμενή επίπτωση στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στην χρηματοοικονομική
κατάσταση, στα λειτουργικά αποτελέσματα και στις προοπτικές του Ομίλου.


Ο Όμιλος δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου λόγω του ότι οι απαιτήσεις του προέρχονται από
ευρεία πελατειακή βάση. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος του Ομίλου ποικίλει κατά την διάρκεια του έτους ανάλογα με
τον όγκο συναλλαγών σε ξένο νόμισμα. Επιπλέον ο κίνδυνος από αύξηση του επιτοκίου των δανείων με κυμαινόμενο
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επιτόκιο θα μπορούσε να έχει αρνητική επίδραση στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στην χρηματοοικονομική
κατάσταση και στα λειτουργικά αποτελέσματα του Ομίλου.


Οι συχνές αλλαγές στη φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία επιτείνουν την αβεβαιότητα, μειώνουν τη
δυνατότητα προγραμματισμού και ενδέχεται να έχουν ουσιώδη δυσμενή επίπτωση στην επιχειρηματική
δραστηριότητα, στην χρηματοοικονομική κατάσταση και στα λειτουργικά αποτελέσματα του Ομίλου.



Ο Όμιλος βασίζεται στο στελεχιακό δυναμικό και προσωπικό του. Η ικανότητα του να παραμείνει ανταγωνιστικός και
να υλοποιεί αποτελεσματικά την επιχειρηματική του στρατηγική εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις υπηρεσίες του
στελεχιακού δυναμικού του και του προσωπικού του εν γένει.



Η λειτουργία και ανάπτυξη του Ομίλου και η δυνατότητά του να παρέχει υπηρεσίες σε συνδρομητές εξαρτάται από
τον πάροχο με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά.
Ο Όμιλος αξιοποιεί πλήθος ρυθμιζόμενων Προϊόντων & Υπηρεσιών Χονδρικής που διαθέτει στην ελληνική αγορά ο
πάροχος που έχει οριστεί από την ΕΕΤΤ με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά (εν προκειμένω, ο ΟΤΕ) προκειμένου να
συνθέσει και να παρέχει τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες σε συνδρομητές του. Μεταξύ αυτών των προϊόντων και
υπηρεσιών είναι η Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στο Τοπικό Βρόχο, η Χονδρική Ευρυζωνική Πρόσβαση, η Χονδρική
Εκμίσθωση Γραμμών, η Διασύνδεση κ.ά. Ως αποτέλεσμα, η διάθεσή τους από τον Όμιλο εξαρτάται άμεσα από τον
ΟΤΕ. Η μη ορθή λειτουργία των διαδικασιών και των προϊόντων και υπηρεσιών χονδρικής που διαθέτει ο ΟΤΕ
ενδέχεται να έχει ουσιώδη δυσμενή αντίκτυπο στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στην οικονομική κατάσταση και
στα λειτουργικά αποτελέσματα του Ομίλου.



Η ικανότητα του Ομίλου να διατηρεί τους υφιστάμενους πελάτες και να προσελκύει νέους εξαρτάται από τη δική του
ικανότητα να ανταποκριθεί επιτυχημένα στις απαιτήσεις της αγοράς αλλά και ενδεχομένως από άλλους παράγοντες
που εκφεύγουν του ελέγχου του.
Η επιτυχία των προσπαθειών του Ομίλου όσον αφορά τη διατήρηση των υφιστάμενων πελατών και την προσέλκυση
νέων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη δυνατότητα προσφοράς προϊόντων και υπηρεσιών τιμολογημένων
ελκυστικά σε σχέση με τον ανταγωνισμό και τις οικονομικές δυνατότητες των ελληνικών νοικοκυριών και
επιχειρήσεων, από την ικανότητα να επενδύσει στην ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών
(συμπεριλαμβανόμενης και της αποτελεσματικής εξυπηρέτησης της πελατειακής βάσης) και από την ικανότητά του
να διατηρεί το επίπεδο των τεχνικών υποδομών και την ελκυστικότητα του τηλεοπτικού περιεχομένου.
Εάν ο Όμιλος δεν καταφέρει να προσελκύσει νέους πελάτες και/ή να διατηρήσει τους υφιστάμενους, δεν
εξασφαλίσει ή ανανεώσει τηλεοπτικά προγράμματα με ελκυστικό περιεχόμενο και δεν μπορέσει να ανταποκριθεί
έγκαιρα και με συνέπεια στα αιτήματα νέων ή υφιστάμενων πελατών για υποστήριξη, τα έσοδα και οι ταμειακές
ροές του ενδέχεται να μειωθούν, γεγονός που μπορεί να έχει ουσιώδη δυσμενή αντίκτυπο στην επιχειρηματική
δραστηριότητα, στην χρηματοοικονομική κατάσταση και στα λειτουργικά αποτελέσματά του.



Εάν ο Όμιλος δεν κατορθώσει να διασυνδεθεί αποδοτικά, από άποψη κόστους ή γενικότερα, με άλλους παρόχους
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ενδέχεται να μην μπορέσει να παρέχει τις υπηρεσίες του.
Η ικανότητα του Ομίλου να παρέχει ποιοτικές και αποδοτικές από άποψη κόστους υπηρεσίες εξαρτάται σε μεγάλο
βαθμό από την απευθείας διασύνδεση του δικτύου του με τα δίκτυα τρίτων φορέων εκμετάλλευσης
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών τόσο στην Ελλάδα - συμπεριλαμβανομένου του ΟΤΕ και εναλλακτικών παρόχων
ευρυζωνικών υπηρεσιών - όσο και διεθνώς. Δεν μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω τρίτοι φορείς εκμετάλλευσης
θα ανταποκριθούν αποτελεσματικά ή έγκαιρα σε αιτήματα πρόσβασης ή ότι δεν θα υπάρξουν άλλες διαταραχές
όσον αφορά τη διασύνδεση του Ομίλου με τα δίκτυά τους. Το πρόγραμμα συνδρομητικής τηλεόρασης του Ομίλου
μεταδίδεται στους πελάτες του μέσω διαφόρων δορυφορικών αναμεταδοτών. Ο Όμιλος έχει συνάψει συμβάσεις
μίσθωσης δορυφορικής χωρητικότητας για τη μετάδοση του προγράμματός του. Εάν οι εμπορικές ή τεχνολογικές
εξελίξεις καταδείξουν ότι ο εκάστοτε διαθέσιμος στον Όμιλο δορυφορικός χώρος δεν είναι επαρκής, ο Όμιλος
ενδέχεται να υποχρεωθεί να αναλάβει σημαντικές δαπάνες για τη μίσθωση πρόσθετης πρόσβασης σε δορυφορικό
χώρο μετάδοσης. Τυχόν αδυναμία διασύνδεσης, προβλήματα ή εμπόδια στη διασύνδεση με τα προαναφερθέντα
δίκτυα ή ανώμαλη εξέλιξη των συμβατικών σχέσεων μίσθωσης δορυφορικής χωρητικότητας ενδέχεται να
επηρεάσουν την ικανότητα του Ομίλου να παρέχει τις υπηρεσίες του, ενδεχόμενο που μπορεί να έχει ουσιώδη
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δυσμενή αντίκτυπο στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στην χρηματοοικονομική κατάσταση και στα λειτουργικά
αποτελέσματά του.


Ο Όμιλος εξαρτάται από την αξιοπιστία των δικών του δικτύων ή των δικτύων τρίτων, και οι βλάβες του συστήματος
ή οι παραβιάσεις της ασφάλειας και η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα σήματα του προγράμματός του ενδέχεται
να οδηγήσουν σε απώλεια πελατών και εσόδων.
Ο Όμιλος είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίες μόνο στο βαθμό στον οποίο μπορεί να συντηρεί και να υποστηρίζει τα
συστήματα του δικτύου του από βλάβες που οφείλονται σε προβλήματα σύνδεσης ή σε διακοπές ρεύματος, σε
φυσικές καταστροφές, σε τρομοκρατικές ή άλλες εσκεμμένες ενέργειες, σε ηλεκτρονικούς ιούς και σε μη
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Επιπλέον, στο βαθμό που κάποια διαταραχή ή παραβίαση της ασφάλειας οδηγήσει σε
απώλεια ή καταστροφή δεδομένων ή αιτήσεων πελατών, ή σε ανάρμοστη γνωστοποίηση εμπιστευτικών
πληροφοριών, ο Όμιλος ενδέχεται, ως εκ τούτου, να επιβαρυνθεί με σημαντικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων
της ευθύνης και του κόστους αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν από τις εν λόγω διαταραχές ή
παραβιάσεις της ασφάλειας, ιδίως λόγω ισχύος του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός
(ΕΕ) 2016/679). Οι βλάβες του συστήματος, τα ατυχήματα ή οι παραβιάσεις της ασφάλειας που προκαλούν διακοπές
στις εργασίες του Ομίλου και η απώλεια ή η καταστροφή δεδομένων ή αιτήσεων πελατών, ή η ανάρμοστη
γνωστοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών μπορούν να οδηγήσουν σε απώλεια πελατών και να έχουν ουσιώδη
δυσμενή αντίκτυπο στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στην χρηματοοικονομική κατάσταση και στα λειτουργικά
αποτελέσματα του Ομίλου. Επιπλέον, η λειτουργία των δορυφόρων εκφεύγει του ελέγχου του Ομίλου. Οι δορυφόροι
υπόκεινται σε σημαντικούς κινδύνους, όπως ελαττώματα, εσφαλμένη τροχιακή θέση αυτού, καταστροφή ή/και
βλάβη, οι οποίοι ενδέχεται να εμποδίσουν ή να παρακωλύσουν τις ορθές εμπορικές εργασίες.
Σε περίπτωση βλάβης των δορυφόρων, ο Όμιλος θα πρέπει να προβεί σε εναλλακτικές συμφωνίες για την
εξασφάλιση αναμεταδοτών. Εάν ο Όμιλος υποχρεωθεί να αποκτήσει εναλλακτικούς μεταδότες, οι πελάτες ενδέχεται
να πρέπει να ευθυγραμμίσουν εκ νέου τις δορυφορικές κεραίες τους, προκειμένου να λαμβάνουν τα σήματα της
εκπομπής, κάτι που μπορεί να αποδειχθεί δυσχερές και με σημαντικό κόστος στην εφαρμογή του. Ως εκ τούτου, εάν
δεν εξασφαλίσει εγκαίρως και με αποδεκτούς οικονομικά όρους επαρκή δυναμικότητα δορυφορικής μετάδοσης, ο
Όμιλος μπορεί να υποστεί ουσιώδη δυσμενή αντίκτυπο στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στην
χρηματοοικονομική κατάσταση, στα λειτουργικά αποτελέσματα και στις προοπτικές του.
Ενδεχόμενη σημαντική βλάβη, ανεπάρκεια ή τερματική απαξίωση του εξοπλισμού, διακοπή ρεύματος, φυσική
καταστροφή, τρομοκρατική ή άλλη εσκεμμένη ενέργεια ή κάθε άλλη παραβίαση του δικτύου ή της ασφάλειας του
συστήματος των ηλεκτρονικών υπολογιστών που επηρεάζει συνδεδεμένα συστήματα και δίκτυα στα οποία βασίζεται
ο Όμιλος και από τα οποία εξαρτάται, καθώς και η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα σήματα του προγράμματος
του Ομίλου, ενδέχεται επίσης να οδηγήσει σε απώλεια πελατών και εσόδων, και να έχει ουσιώδη δυσμενή αντίκτυπο
στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στην χρηματοοικονομική κατάσταση και στα λειτουργικά αποτελέσματά του.



Επίσης, ο Όμιλος διατρέχει τον κίνδυνο πρόσβασης στο σήμα του προγράμματός του από μη εξουσιοδοτημένους
χρήστες. Η παροχή συνδρομητικού προγράμματος απαιτεί τη χρήση τεχνολογίας κρυπτογράφησης για την αποτροπή
της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στο πρόγραμμα, δηλαδή της «πειρατείας». Ο Όμιλος χρησιμοποιεί υψηλών
προδιαγραφών τεχνολογία κρυπτογράφησης για την ασφαλή μετάδοση του συνδρομητικού τηλεοπτικού σήματός
του. Καμία τεχνολογία όμως δεν μπορεί να αποτρέψει πλήρως κάθε πειρατεία, και όλες ουσιαστικά οι αγορές
συνδρομητικής τηλεόρασης χαρακτηρίζονται, σε διαφορετικό βαθμό, από πειρατεία, η οποία προσλαμβάνει
διάφορες μορφές. Επιπλέον, η τεχνολογία κρυπτογράφησης δεν μπορεί να εμποδίσει τελείως την παράνομη
αναμετάδοση ή την κοινή χρήση ενός τηλεοπτικού σήματος από τη στιγμή που αποκρυπτογραφείται. Εάν ο Όμιλος
δεν εξακολουθεί να αποτρέπει, με τη χρήση των κατάλληλων μέσων και μέτρων, την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση
στις τηλεοπτικές μεταδόσεις, η ικανότητα του Ομίλου να συμβάλλεται για την παροχή υπηρεσιών προγράμματος θα
μπορούσε να επηρεασθεί δυσμενώς και, σε κάθε περίπτωση, θα απολέσει έσοδα από πελάτες που λαμβάνουν
πειρατικά σήματα.
Επίσης ο Όμιλος διατρέχει σοβαρό κίνδυνο στην παροχή υπηρεσιών προς το κοινό από παρεμβολές τρίτων στις
δορυφορικές συχνότητες που χρησιμοποιεί. Παρόλο που ο Όμιλος έχει κάνει σχετικές προβλέψεις στη σύμβαση
παροχής δορυφορικής χωρητικότητας, μπορεί, ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, να υποστεί ουσιώδη δυσμενή
αντίκτυπο στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στην χρηματοοικονομική κατάσταση, στα λειτουργικά αποτελέσματα
και στις προοπτικές του.

Σελίδα 15 από 129

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.
Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2020
(Ποσά σε ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά)



Η ικανότητα του Ομίλου να παρέχει υπηρεσίες στους συνδρομητές και να διατηρεί υψηλό το επίπεδο ποιότητας
αυτών εξαρτάται από τη δυνατότητα συντήρησης και υποστήριξης κρίσιμου εξοπλισμού.



Ο Όμιλος βασίζεται σε τρίτους για την πώληση των προϊόντων και των υπηρεσιών του σε πελάτες λιανικής. Τυχόν
αδυναμία του Ομίλου να διαχειριστεί αποτελεσματικά το δίκτυο των εμπορικών συνεργατών μπορεί να έχει ουσιώδη
δυσμενή αντίκτυπο στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στην χρηματοοικονομική κατάσταση και στα λειτουργικά
αποτελέσματα του Ομίλου.



Η επέλευση μη ασφαλισμένων συμβάντων / κινδύνων ή/και η αδυναμία, η Εταιρεία ή/και οποιοδήποτε
ασφαλιζόμενο μέλος του Ομίλου Forthnet να αποζημιωθεί άμεσα και στο ακέραιο δύνανται να επιδράσουν αρνητικά
στη λειτουργία, στα αποτελέσματα και στην χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου.



Ο τομέας τηλεπικοινωνιών και συνδρομητικής τηλεόρασης στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό.
Εάν ο Όμιλος δεν κατορθώσει να αξιοποιήσει τις δυνατότητες για να ανταγωνιστεί με επιτυχία τους λοιπούς
συμμετέχοντες στην αγορά τηλεπικοινωνιών και συνδρομητικής τηλεόρασης, καθώς και τις νέες ή/και υφιστάμενες
πλατφόρμες διανομής συνδρομητικού περιεχομένου (εναλλακτικές της δορυφορικής) όπως το internet (με
υπηρεσίες IPTV, VoD, SVoD, ΟΤΤ κλπ) προσφέροντας ελκυστικές υπηρεσίες σε ευνοϊκές τιμές ενδέχεται να απολέσει
πελάτες και να μην κατορθώσει να προσελκύσει νέους πελάτες και ως εκ τούτου να υπάρξει δυσμενής αντίκτυπος
στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στην χρηματοοικονομική κατάσταση και στα λειτουργικά αποτελέσματα του
Ομίλου.



Ο Όμιλος ενδέχεται να επηρεαστεί αρνητικά από τις επιπτώσεις των συνεχών τεχνολογικών αλλαγών. Ο
επιχειρηματικός τομέας της παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και της συνδρομητικής τηλεόρασης υπόκειται
σε γρήγορες και σημαντικές τεχνολογικές αλλαγές. Η διαρκής τεχνολογική πρόοδος μπορεί να αναγκάσει τον Όμιλο
να προβεί σε παρατεταμένες κεφαλαιακές επενδύσεις προκειμένου να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά του, είτε
λόγω του κόστους ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών (π.χ. δικτύων νέας γενιάς NGAs) ή της βελτίωσης ή
αντικατάστασης των συστημάτων του προκειμένου να είναι συμβατά, είτε λόγω της πιθανότητας απαξίωσης της
υποδομής του. Επιπλέον, η ικανότητα επιτυχούς προσαρμογής στις τεχνολογικές αλλαγές και στην παροχή νέων ή
βελτιωμένων υπηρεσιών, έγκαιρα και οικονομικώς αποδοτικά, ή η ικανότητα επιτυχούς πρόβλεψης των απαιτήσεων
των πελατών, θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τη δυνατότητα του Ομίλου να διατηρήσει και να βελτιώσει το μερίδιό
του στην αγορά. Τυχόν αδυναμία του Ομίλου να επενδύσει ή να επενδύσει επαρκώς σε νέες τεχνολογίες (όπως τα
δίκτυα νέας γενιάς NGAs) ή/και να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις τεχνολογικές αλλαγές μπορεί να έχει ουσιώδη
δυσμενή αντίκτυπο στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στην χρηματοοικονομική κατάσταση, στα λειτουργικά
αποτελέσματα και στις προοπτικές του.



Το νομοθετικό, κανονιστικό, ρυθμιστικό περιβάλλον εξελίσσεται διαρκώς και είναι αβέβαιο. Το ισχύον κανονιστικό
πλαίσιο, καθώς και οι μελλοντικές αλλαγές των νόμων, των κανονισμών, της κυβερνητικής πολιτικής, ή της ερμηνείας
της ισχύουσας νομοθεσίας, μπορεί να έχουν ουσιώδη δυσμενή αντίκτυπο στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στην
χρηματοοικονομική κατάσταση και στα λειτουργικά αποτελέσματα του Ομίλου.



Η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ελλάδα υπόκειται σε κανονιστικές ρυθμίσεις, οι οποίες
βασίζονται στις αρχές που θεσπίζει το κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά, μεταξύ άλλων, την
αριθμοδότηση, την αδειοδότηση, τον ανταγωνισμό, τις τιμές, την αποδεσμοποίηση του τοπικού βρόχου και
υποβρόχου, τη διασύνδεση και τις μισθωμένες γραμμές, τα δίκτυα νέας γενιάς (NGAs), την προστασία και ασφάλεια
των προσωπικών δεδομένων. Παρά την ύπαρξη νομοθετικού πλαισίου στην Ελλάδα που διέπει τον τομέα των
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και της συνδρομητικής τηλεόρασης, είναι ενίοτε δύσκολο, λόγω και της ραγδαίας
εξέλιξης της τεχνολογίας, να προβλεφθεί με βεβαιότητα ο ακριβής τρόπος με τον οποίο οι νέοι νόμοι και κανονισμοί
θα ερμηνευτούν και/ή θα εφαρμοστούν από τις ρυθμιστικές αρχές ή τα δικαστήρια, ο αντίκτυπος που οι νέοι αυτοί
νόμοι και κανονισμοί ενδέχεται να έχουν στον Όμιλο και στην επιχειρηματική του δραστηριότητα, ή οι συγκεκριμένες
ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί ενδεχομένως ο Όμιλος ή το εύρος των δαπανών και των πόρων που
ενδεχομένως θα απαιτηθούν για τη συμμόρφωσή του. Το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και οι μελλοντικές
αλλαγές των νόμων, των κανονισμών, της κυβερνητικής πολιτικής ή της ερμηνείας της ισχύουσας νομοθεσίας, μπορεί
να έχουν ουσιώδη δυσμενή αντίκτυπο στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στην χρηματοοικονομική κατάσταση και
στα λειτουργικά αποτελέσματα του Ομίλου.
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Ενδεχόμενες παραβιάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας των καταναλωτών και οι συναφείς κυρώσεις ενδέχεται
να επηρεάσουν δυσμενώς την επιχειρηματική δραστηριότητα και τη φήμη του Ομίλου.

Ο Όμιλος θα μπορούσε να χάσει κάποια από τα πιο σημαντικά δικαιώματα προγραμμάτων εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή
οι εθνικές αρχές προστασίας του ανταγωνισμού δεν επιτρέψουν την απόκτηση μακροπρόθεσμων, αποκλειστικών
δικαιωμάτων αναμετάδοσης. Η θέσπιση κανονιστικών ή νομοθετικών μέτρων αναφορικά με τη διάθεση αθλητικών
δικαιωμάτων ή ταινιών θα μπορούσε να αποκλείσει ή να περιορίσει την απόκτηση μακροπρόθεσμων αποκλειστικών
δικαιωμάτων αναμετάδοσης από τον Όμιλο και, συνεπώς, να δημιουργήσει προσκόμματα στην υλοποίηση της
στρατηγικής του για περαιτέρω διεύρυνση της πελατειακής βάσης του, και μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να έχει
αρνητική επίδραση στην χρηματοοικονομική κατάσταση, στα λειτουργικά αποτελέσματα και στις προοπτικές του Ομίλου .

5. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19
Η επέλαση της επιδημίας του COVID-19 κατά τη διάρκεια του έτους 2020, 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 επηρέασε αλλά και συνεχίζει να επηρεάζει όχι μόνο τον γενικό πληθυσμό αλλά και
πολλούς οργανισμούς και επιχειρήσεις.
Οι προσπάθειες της Ελληνικής Κυβέρνησης από την έναρξη της πανδημίας αλλά και μέχρι την ημερομηνία έγκρισης της
οικονομικής έκθεσης του 2020 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 κατά το ξέσπασμα της πανδημίας στο πρώτο τρίμηνο του 2020 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

Κατά την διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του έτους, ο Όμιλος Forthnet προχώρησε στην ανάλυση των επιπτώσεων στην
χρηματοοικονομική του θέση και τα αποτελέσματά του με βάση πιθανά σενάρια, που διέφεραν ως προς τον βαθμό
επίδρασης της κρίσης στην λειτουργία του, και προετοιμάστηκε για κάθε δυνητικό ενδεχόμενο.
Παρακάτω αναλύονται τα σχετικά γεγονότα, οι ενέργειες που ελήφθησαν από τον Όμιλο Forthnet κατά την διάρκεια
κυρίως του πρώτου εξαμήνου του 2020 καθώς και η εκτίμηση των οικονομικών επιπτώσεων από τον COVID-19 τόσο σε
επίπεδο έτους 2020 όσο και για την επόμενη χρήση 2021.
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
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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 η πρώτη 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 εκδόθηκαν αλλά και συνεχίζουν να εκδίδονται
λεπτομερείς οδηγίες που ρυθμίζουν την απασχόληση και όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής
δραστηριότητας.
Κατά την διάρκεια τόσο της πρώτης γενικής αναστολής λειτουργίας όσο και αυτών που ακολούθησαν από το φθινόπωρο
του 2020 και κατά την διάρκεια των πρώτων μηνών του 2021 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. Τα μέτρα αυτά οδήγησαν
σε αποτελεσματικό έλεγχο της εξάπλωσης του ιού, δείκτη στον οποίο η Ελλάδα παρουσίασε σημαντικά καλύτερες
επιδόσεις από τις λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες.
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 (εργοδοτικές εισφορές και λοιποί φόροι) 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, και ιδιαίτερα του πρώτου 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:
i. Το κανάλι Novacinema extra HD αφιερωμένο σε σειρές
ii. 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 πρώτων περιοριστικών μέτρων του Μαρτίου 2020, ο Όμιλος Forthnet προχώρησε σε προληπτικά
μέτρα για τους εργαζομένους και τους συνεργάτες του ως κάτωθι:
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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 προσέφερε αδιάλειπτα στους πελάτες του υπηρεσίες υψηλής ποιότητας μέσω συνέχισης
δραστηριοποίησης με λειτουργικότητα 100%, παρά την εργασία εξ’ αποστάσεως, ενίσχυσε το δίκτυο του με την προσθήκη
νέων κυκλωμάτων έτσι ώστε να αντιμετωπίσει την αυξημένη κίνηση, και υποστήριξε τους πελάτες του από απόσταση,
βελτιώνοντας λειτουργίες και χρησιμοποιώντας εφαρμογές όπως το live chat.
Ταυτόχρονα ο Όμιλος Forthnet εξυπηρέτησε κατά τις δύσκολες στιγμές του lockdown:





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 κατά τη διάρκεια του έτους 2020 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 τον Μάϊο του 2020 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: Υπήρξε 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
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
Λαμβάνοντας υπόψιν τα συνολικά αποτελέσματα της χρήση 2020 και τις ενέργειες που ελήφθησαν για τον περιορισμό
των επιπτώσεων από τον COVID-19, η Διοίκηση του Ομίλου Forthnet εκτιμά ότι η κρίση του COVID-19 δεν επηρέασε
σημαντικά τα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA του έτους 2020 ενώ παράλληλα η επίδραση ήταν σύμφωνη με τις
αρχικές προβλέψεις της Διοίκησης.
Πιο συγκεκριμένα και όσον αφορά στην χρηματοοικονομική λειτουργία του έτους 2020, ο COVID-19 είχε σημαντική
επίπτωση στα έσοδα από τομείς όπως η διαφήμιση και οι επιχειρήσεις μπαρ/καφε τα οποία επηρεάστηκαν σημαντικά
από την διακοπή αθλητικών διοργανώσεων ενώ το lockdown επηρέασε και τα έσοδα σχετιζόμενα κυρίως με τον
τουριστικό κλάδο. Ωστόσο, τα μέτρα που ελήφθησαν από την Διοίκηση του Ομίλου Forthnet υπήρξαν ικανά ώστε να
περιορίσουν σημαντικά την προαναφερθείσα αρνητική επίδραση στα αποτελέσματα του έτους 2020. Τα μέτρα αυτά
περιέλαβαν:



Αναδιαπραγμάτευση συμβάσεων περιεχομένου
Μείωση των δαπανών για επενδύσεις
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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 Ελληνική Κυβέρνηση. Μέχρι και τη
δημοσίευση της οικονομικής έκθεση του 2020, οι δύο προαναφερθείσες εταιρείες επωφελήθηκαν κυρίως από τα μέτρα
παράτασης της πληρωμής φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.
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
Forthnet 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 διατεθειμένοι να προχωρήσουν σε υβριδικές λύσεις
πλατφόρμας συνδρομητικής τηλεόρασής και στην χρήση λύσεων OTT.

Για την επόμενη χρήση 2021 ο Όμιλος Forthnet εκτιμά ότι η κρίση του COVID-19 θα συνεχίσει να επηρεάζει την
επιχειρησιακή λειτουργία του. Παρόλα αυτά ο Όμιλος εκτιμά, βάσει και των στοιχείων που είναι διαθέσιμα όσον αφορά
την εξέλιξη της πανδημίας μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας έκθεσης αλλά και δεδομένων των ενεργειών
που έχουν ήδη ληφθεί από τον Όμιλο καθώς και της επιχειρησιακής του ετοιμότητας, ότι η επίδραση αυτή θα είναι
ου
περιορισμένη. Σημειώνεται ότι η ανωτέρω εκτίμηση γίνεται με την υπόθεση ότι εντός του 2 τριμήνου του 2021 θα
υπάρξει σταδιακή αποκλιμάκωση των περιοριστικών μέτρων καθώς επίσης και ότι τα αθλητικά γεγονότα θα διεξάγονται
κανονικά.
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.
Η Εταιρεία και ο Όμιλος Forthnet συνεχίζουν να παρακολουθούν τις εξελίξεις και λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να
ελαχιστοποιήσουν την επίδραση της COVID-19 στη χρηματοοικονομική τους θέση αλλά και στην συνολική λειτουργία τους
εν γένει.

6. ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
Ο Όμιλος Forthnet παρέχει άριστες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης στην Ελλάδα
και στην Κύπρο. Η επιχειρηματική στρατηγική του Ομίλου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την στρατηγική βιώσιμης
ανάπτυξης του, στοχεύοντας στη διαρκή δημιουργία αξίας στους πελάτες του, προσφέροντας υψηλών προδιαγραφών
υπηρεσίες, στους εργαζόμενους του, διασφαλίζοντας ένα άριστο εργασιακό περιβάλλον, στους μετόχους του, αλλά και
στο κοινωνικό σύνολο, αναπτύσσοντας δράσεις κοινωνικού και περιβαλλοντικού περιεχομένου.
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Ο τομέας τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών αφορά κυρίως στην παροχή υπηρεσιών Internet, σταθερής τηλεφωνίας,
μισθωμένων γραμμών (για μεταφορά δεδομένων) και προστιθέμενης αξίας. Ο τομέας συνδρομητικής τηλεόρασης
περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών αθλητικού, κινηματογραφικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου. Ο Όμιλος μέσω της
Nova προσφέρει στους πελάτες του «Απευθείας κατ’ οίκον» (Direct-to-home–DTH) πάνω από 60 κανάλια, ευρείας γκάμας
καλύπτοντας τις ανάγκες όλων των ηλικιών.
Το σύνολο των υπηρεσιών του Ομίλου απευθύνεται τόσο σε ιδιώτες όσο και σε μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις
του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα, καλύπτοντας έτσι το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς. Η επιχειρηματική προσέγγιση
του Ομίλου είναι να παρέχει υψηλής ποιότητας τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης,
μέσω συνδυαστικών υπηρεσιών (3play κλπ). Ειδικότερα, οι υπηρεσίες Nova 3play, που αποτελούν την αιχμή της
εμπορικής πολιτικής του Ομίλου, δίνουν στον συνδρομητή τη δυνατότητα να συνδυάσει υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας,
ευρυζωνικής πρόσβασης στο Internet και συνδρομητικής τηλεόρασης, μέσω μίας κοινής εμπειρίας χρήσης (cross-sell).
Επιπροσθέτως, ο Όμιλος προχωρά διαρκώς στην διάθεση νέων, καινοτόμων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (ΟΤΤ)
προσφέροντας ακόμα μεγαλύτερη αξία στους πελάτες του. Εκμεταλλευόμενος πλήρως τις νέες τεχνολογίες και θέτοντας
τις βάσεις για το μέλλον διαθέτει τις υπηρεσίες Nova GO και Nova On Demand ώστε οι συνδρομητές του να μπορούν να
απολαμβάνουν το περιεχόμενο όποτε αυτοί το επιθυμούν, όπου κι αν βρίσκονται, μέσω του Internet. Παράλληλα,
προωθεί την υπηρεσία “Novaflix” η οποία στοχεύει κυρίως σε μη συνδρομητές συνδρομητικής τηλεόρασης.
Επίσης, ο Όμιλος αποβλέποντας στην πλήρη κάλυψη του συνόλου των αναγκών του ελληνικού νοικοκυριού για
ψυχαγωγία, επικοινωνία και ενέργεια προωθεί την υπηρεσία Nova Energy προσφέροντας στους συνδρομητές της
Εταιρείας μια ενιαία ολοκληρωμένη εμπειρία υπηρεσιών κάτω από το ιδιαίτερα ισχυρό και αναγνωρίσιμο brand Nova.
Προς αυτή την κατεύθυνση επιπλέον, η εταιρία προετοιμάζεται για να μπει στην αγορά της κινητής τηλεφωνίας ως
ιδεατός πάροχος (MVNO) με στόχο την κάλυψη των αναγκών επικοινωνίας και ψυχαγωγίας για κάθε μέλος του
νοικοκυριού.
Ταυτόχρονα, εκμεταλλευόμενος διαφορετικές τεχνολογίες και πρακτικές (ιδιόκτητο δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας,
χονδρική εκμίσθωση τηλεφωνικών γραμμών, δορυφορικό Internet), έχει διευρύνει την πληθυσμιακή του κάλυψη και στις
πιο απομακρυσμένες περιοχές. Ιδιαίτερα με τις υπηρεσίες Nova 3play Sat, Forthnet 2play Sat και Forthnet Sat 20 παρέχει
100% γεωγραφική κάλυψη σε Internet, τηλεφωνία και τηλεόραση τόσο αυτόνομα, όσο και συνδυαστικά μέσα από κοινό
εξοπλισμό, καθιστώντας πραγματικότητα τη σύγκλιση αυτών των υπηρεσιών, σε όλη την Ελληνική επικράτεια.
Στα πλαίσια αυτά, η Forthnet ως υπερθεματιστής σε αντίστοιχη δημοπρασία της ΕΕΤΤ για την ανάδειξη παρόχου
καθολικής υπηρεσίας για υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας, εξυπηρετεί σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες
αιτήματα για παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε οποιοδήποτε σημείο της ελληνικής επικράτειας, όσο
απομακρυσμένο και αν είναι αυτό από υφιστάμενα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα.
Επίσης, υπηρετώντας την πελατοκεντρική του προσέγγιση ο Όμιλος προωθεί έντονα τα ψηφιακά κανάλια εξυπηρέτησης
προσφέροντας έναν ηλεκτρονικό τρόπο αυτό-εξυπηρέτησης πελατών (Nova MyAccount ) και ηλεκτρονικό live chat
βελτιώνοντας τους χρόνους απόκρισης και δημιουργώντας νέους τρόπους προσέγγισης του πελάτη.
Προτεραιότητα επίσης του Ομίλου είναι η αξιοποίηση όλων των δυνατών μηχανισμών πώλησης προς όλα τα τμήματα της
αγοράς. Εκτός από την αλυσίδα των καταστημάτων Nova που αποτελούν το σημαντικότερο «όχημα» πώλησης του
Ομίλου, δίνεται έμφαση στην προώθηση υπηρεσιών του και μέσα από τα υπόλοιπα δίκτυα πώλησης όπως μέσω
ψηφιακών καναλιών διάθεσης, αλυσίδες λιανικής, μεταπωλητές μέσω φυσικών σημείων παρουσίας αλλά και
τηλεπωλήσεων.
Όσον αφορά την διάθεση των υπηρεσιών προς εταιρικούς πελάτες ο Όμιλος παρέχει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του
μέσω του τμήματος εταιρικών πωλήσεων, των Καταστημάτων Nova και των συμβούλων πωλήσεων «door to door».
Παράλληλα, υπάρχει υποστηρικτική ομάδα σχεδιασμού (pre-sales), η οποία σε συνεργασία με την ομάδα πωλήσεων
διαμορφώνουν εξειδικευμένες λύσεις τηλεπικοινωνιών και συνδρομητικής τηλεόρασης που ανταποκρίνονται στις
ιδιαίτερες ανάγκες κάθε μεγάλης επιχείρησης.
Παράλληλα ο Όμιλος διαθέτει ειδικό τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, τόσο για ιδιώτες όσο και για εταιρικούς πελάτες,
μέσω εξειδικευμένου τηλεφωνικού κέντρου, προηγμένων διαδικασιών και μηχανισμών υποστήριξης, ώστε να διασφαλίζει
τη βέλτιστη και ταχύτερη επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος.
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Τέλος, ο Όμιλος διαθέτει εξειδικευμένο Τμήμα Καινοτομίας με αντικείμενο την διαχείριση της καινοτομίας εντός του
Ομίλου, την εκπόνηση χρηματοδοτούμενων έργων, την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών και την μεταφορά τεχνογνωσίας
στις λειτουργικές μονάδες του σύμφωνα με τις τελευταίες διεθνείς τεχνολογικές αλλά και εμπορικές τάσεις στους τομείς
των τηλεπικοινωνιών, του οπτικοακουστικού περιεχομένου, της επεξεργασίας δεδομένων, της αναβάθμισης της εμπειρίας
συνδρομητή, κλπ. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δίνει το ευρωπαϊκό ερευνητικό
πλαίσιο Horizon 2020.
Β. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Η Forthnet θεωρεί το ρόλο της ως υπεύθυνου εταίρου για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας, αναπόσπαστο
στοιχείο της επιχειρηματικής της στρατηγικής. Με αυτόν τον προσανατολισμό, έχει αναπτύξει δράσεις για το κοινωνικό
σύνολο στους παρακάτω στρατηγικούς πυλώνες προσφοράς:
Β1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
Β1.1 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΝΑΓΚΗ
Η Forthnet στηρίζει σταθερά μέσα από στοχευμένες δράσεις τα παιδιά που μεγαλώνουν στους κόλπους εθελοντικών και
κρατικών οργανισμών φροντίδας και προστασίας παιδιών:
Δράση «Εθελοντική προσφορά στο πλαίσιο Bazaars»
Η δράση αφορά στην οικονομική στήριξη οργανισμών και φορέων φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών, μέσα από την
αγορά εποχιακών ειδών σε “Bazaars” (π.χ. Πασχαλινό Bazaar) που διενεργούνται από τους εν λόγω φορείς είτε στις
διοικητικές κτιριακές εγκαταστάσεις της εταιρίας ανά την Ελλάδα, είτε στο δίκτυο καταστημάτων Nova. Η δράση
πραγματοποιήθηκε στην εταιρία μέσω διαδικτυακών αγορών το Πάσχα του 2020.
Δράση «Η Nova προσφέρει στα παιδιά!»
Η δράση αφορά στην παροχή της υπηρεσίας συνδρομητικής τηλεόρασης “Nova Full pack”, συμπεριλαμβανομένου του
εξοπλισμού και της εγκατάστασης, στις κτιριακές εγκαταστάσεις οργανισμών και φορέων μακροχρόνιας φιλοξενίας
παιδιών που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια, σε παιδιατρικές κλινικές νοσοκομείων, όπως και σε φυλακές
ανηλίκων, και στόχο έχει την ποιοτική τηλεοπτική ψυχαγωγία των παιδιών. Η συνδρομή στην υπηρεσία είναι ετήσια και
ανανεώθηκε δωρεάν και το 2020, ενώ επεκτάθηκε, ταυτόχρονα, προς περισσότερους φορείς προστασίας και
μακροχρόνιας φιλοξενίας παιδιών στο πλαίσιο της προσφοράς δυνατοτήτων ψυχαγωγίας επικρατουσών των συνθηκών
πανδημίας Covid-19.
Χρηματικές χορηγίες
Η Forthnet είναι οικονομικός αρωγός φορέων φροντίδας και προστασίας παιδιών, σε στοχευμένες δράσεις. Το 2020, η
Εταιρεία στήριξε μέσω χρηματικής χορηγίας το Σωματείο «Ιππόκαμπος ΑμεΑ», αποστολή του οποίου είναι η προαγωγή
της σωματικής, ψυχικής και νοητικής ανάπτυξης παιδιών με ειδικές ανάγκες μέσω αθλητικών και πολιτιστικών
δραστηριοτήτων.
Β2. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Άρρηκτα συνδεδεμένη με την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας, αποτελεί η στρατηγική επιλογή της Forthnet
να στηρίζει τον ελληνικό αθλητισμό με ενέργειες που πραγματοποιεί σε δύο κατευθύνσεις:
Στήριξη των αθλητών με αναπηρία
Η Forthnet είναι στρατηγικός συνεργάτης της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, του φορέα που είναι υπεύθυνος για
την ανάπτυξη και διάδοση του Παραολυμπιακού Κινήματος στην Ελλάδα, καθώς και για την επιλογή, συγκρότηση και
αποστολή των εθνικών ομάδων στους Παραολυμπιακούς Αγώνες. Συγκεκριμένα, υπό το brand «Nova» στο ρόλο του
«Μεγάλου Χορηγού Επικοινωνίας», η Εταιρεία συνέχισε το 2020 την επικοινωνιακή προώθηση της Ελληνικής
Παραολυμπιακής Επιτροπής και του έργου της με διαφορετικούς τρόπους, καθώς λόγω της πανδημίας Covid-19 υπήρξε
αναστολή των περισσότερων αθλητικών διοργανώσεων.
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Ενδεικτικά αναφέρεται η δημιουργία ειδικής εκπομπής για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, ενώ συνεχίστηκε
ο εμπλουτισμός του περιεχομένου της ειδικής ενότητας που έχει δημιουργηθεί στην ιστοσελίδα www.novasports.gr, όπου
μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να ανατρέξει και να αναζητήσει τα αφιερώματα στους αθλητές, αλλά και ειδήσεις γύρω
από τα παραολυμπιακά δρώμενα.
Στήριξη του ερασιτεχνικού αθλητισμού
Η Forthnet έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια μία σημαντική δραστηριότητα στήριξης και προώθησης του δρομικού
κινήματος στη χώρα μας, με στόχο την εξάπλωση του μηνύματος υπέρ ενός υγιεινού και ισορροπημένου τρόπου ζωής. Πιο
συγκεκριμένα η Εταιρεία έχει δραστηριοποιηθεί στον τομέα αυτό σε δύο άξονες:
Α. Προβολή Δρομικών Διοργανώσεων
Η Forthnet στηρίζει μέσα από Χορηγίες Επικοινωνίας ένα σημαντικό αριθμό δρομικών διοργανώσεων σε όλη τη χώρα, στο
πλαίσιο της προβολής της σημασίας απλών μορφών αθλητισμού για έναν καλύτερο και πιο υγιεινό τρόπο ζωής στην
καθημερινότητα των πολιτών. Πιο συγκεκριμένα, το 2020 η «Nova», παρά τις ειδικές συνθήκες που επικράτησαν στο
δρομικό κίνημα λόγω της πανδημίας Covid-19, βρέθηκε ως Χορηγός Επικοινωνίας στο πλευρό πολλών φυσικών αλλά και
virtual δρομικών διοργανώσεων. Το μήνυμα αυτό φροντίζει παράλληλα να το επικοινωνεί και στους εργαζομένους της και
στο πλαίσιο αυτό αναπτύσσει σταθερά τη “Novasports Running Team”.
Β. Novasports Running Team
Πρόκειται για μία δράση Κοινωνικής Ευθύνης που απευθύνεται όχι μόνο στους εργαζόμενους της Forthnet αλλά και σε
συνεργάτες και συνδρομητές. Με πρεσβευτή επώνυμη προσωπικότητα από το χώρο του αθλητισμού, οι εργαζόμενοι και
οι συνεργάτες της Εταιρείας ενημερώνονται για τα οφέλη του τρεξίματος και της ισορροπίας που ο αθλητισμός επιφέρει
στην καθημερινή ζωή και συμμετέχουν στην ομάδα, που ολοένα αυξάνεται σε αριθμό μελών. Συμβουλές άθλησης και
υγείας, παροχές αθλητικού υλικού, φυσικές αλλά και virtual προπονήσεις, δωρεάν συμμετοχή σε σημαντικές φυσικές ή
virtual δρομικές διοργανώσεις της χώρας, αλλά και δημιουργία δικών της virtual αγώνων είναι μερικές από τις παροχές
της Εταιρείας προς τους εργαζομένους και τους συνεργάτες της, στο πλαίσιο της προαγωγής ενός υγιεινού τρόπου ζωής.
Το 2020, η πολυπληθής “Novasports Running Team”, παρά τις ειδικές συνθήκες που επικράτησαν στο δρομικό κίνημα
λόγω της πανδημίας Covid-19, συμμετείχε σε δεκάδες δρομικές φυσικές και virtual διοργανώσεις που
πραγματοποιήθηκαν στη χώρα, ενώ τα εκατοντάδες μέλη της ομάδας που τρέχουν στις διοργανώσεις αυτές συνεχώς
αυξάνονται.
B3. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Χορηγίες Επικοινωνίας πολιτιστικών δρώμενων
Ο πολιτισμός είναι βασικός πυλώνας προσφοράς για τη Forthnet, από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα. Μέσα από Χορηγίες
Επικοινωνίας θεατρικών παραστάσεων, συναυλιών και άλλων πολιτιστικών γεγονότων, η Εταιρεία προβάλλει σταθερά την
αξία των τεχνών προς το συνδρομητικό της κοινό, το οποίο και παρακινεί να παρακολουθεί και να συμμετέχει στα
πολιτιστικά δρώμενα της χώρας.
Το 2020, η Forthnet, παρά τις αντίξοες συνθήκες που επικράτησαν στον χώρο των πολιτιστικών δρώμενων λόγω της
πανδημίας Covid-19, στήριξε με τον παραπάνω μηχανισμό πολλά θεάματα και εκδηλώσεις πολιτιστικού χαρακτήρα.
Χορηγία υπηρεσιών σε πολιτιστικούς οργανισμούς
Η δραστηριότητα αυτή αφορά στη δωρεάν παροχή υπηρεσιών της Εταιρείας προς σημαντικούς πολιτιστικούς
οργανισμούς της χώρας.
Στον τομέα αυτό προσφοράς, μετά την ολοκλήρωση της επέκτασης της παροχής της υπηρεσίας «Nova HotSpot» σε έξι
κτίρια του Μουσείου Μπενάκη, η Forthnet συνέχισε και το 2020 να διαχειρίζεται πλήρως και να υποστηρίζει τεχνικά σε
24ωρη βάση το υπερσύγχρονο δίκτυο ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο internet, που εγκατέστησε στο Μουσείο.
Η Forthnet προσφέρει την υπηρεσία «Nova HotSpot» με ασφάλεια και πολύ υψηλές ταχύτητες, για να μπορεί ο
επισκέπτης του Μουσείου, μέσα από τη δωρεάν πλοήγηση στο διαδίκτυο, να μαθαίνει περισσότερα και να βρίσκει
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ταχύτατα τις πληροφορίες που εμπλουτίζουν την εμπειρία της επίσκεψής του σε αυτόν το μοναδικό πολιτισμικό
οργανισμό της χώρας μας.
Β4. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η Forthnet θεωρεί την προστασία του περιβάλλοντος αναπόσπαστο άξονα του προγράμματος δράσεων Κοινωνικής
Ευθύνης που σχεδιάζει και υλοποιεί. Στο πλαίσιο αυτό, έχει αναπτύξει πρωτοβουλίες όπως οι παρακάτω :







Ανακύκλωση μπαταριών οικιακού τύπου
Ανακύκλωση λαμπτήρων
Ανακύκλωση μπαταριών μολύβδου όξεως
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

Από την εφαρμογή των παραπάνω δράσεων ανακυκλώθηκαν για το 2020 οι παρακάτω ποσότητες:
ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

709Κg

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ

82.8Kg

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΥΠΟΥ ΜΟΛΥΒΔΟΥ-ΟΞΕΩΣ

22.669Kg

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ

9.300Kg

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

2.000Kg

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΓΕΝΗΤΡΙΩΝ

700 λίτρα

Γ. ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Γ.1 Εργαζόμενοι
Στην Εταιρεία και στις θυγατρικές της απασχολούνται (με βάση τα στοιχεία της 31.12.2020) 948 εργαζόμενοι (headcount),
το 95,04% εκ των οποίων με συμβάσεις αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης, καθιστώντας την έναν από τους
μεγαλύτερους εργοδότες στην Ελλάδα. Επιπλέον, η Εταιρεία συμβάλλει ουσιαστικά στην αύξηση της απασχόλησης, μέσω
των καταστημάτων NOVA, που λειτουργούν ως ανεξάρτητα νομικά πρόσωπα υπό το καθεστώς της δικαιόχρησης
(franchise) στα οποία απασχολούνται 355 εργαζόμενοι.
Το 96,52% των εργαζομένων της Forthnet απασχολούνται στην Αθήνα, ενώ η Εταιρεία διατηρεί υποκαταστήματα επίσης
στη Θεσσαλονίκη και στην Κρήτη. Το 44% είναι γυναίκες, ενώ οι περισσότεροι εργαζόμενοι είναι απόφοιτοι ανώτατης ή
ανώτερης πανεπιστημιακής σχολής. Συνολικά απασχολούνται εργαζόμενοι σε πάνω από 70 διαφορετικές ειδικότητες.
Γ2. Συστήματα & Πολιτικές Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
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 με βάση τόσο τις ανάγκες της Εταιρείας όσο και λαμβάνοντας υπόψη την
συνεχή ανατροφοδότηση (feedback) από τους ίδιους τους εργαζομένους. Ενδεικτικά αναφέρονται:




Πολιτική Σχεδιασμού Διαδοχής (Succession Planning)
Σύστημα Αξιολόγησης Θέσεων
Σύστημα Αξιολόγησης Εργαζομένων
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Πολιτική Προσλήψεων
Πολιτική Εσωτερικών Μετακινήσεων/Προαγωγών
Πολιτική Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης
Πολιτικές Αμοιβών και Παροχών

Γ3. Εταιρική κουλτούρα
Στη Forthnet διαμορφώνουμε κουλτούρα υψηλής απόδοσης αλλά και δέσμευσης των ανθρώπων μας δημιουργώντας
πρεσβευτές, εντός κι εκτός της Εταιρείας. Καλλιεργούμε κλίμα ελεύθερης σκέψης, συνεργασίας και ευελιξίας,
προσανατολισμένοι πάντα προς τον πελάτη μας. Εργαζόμαστε αποτελεσματικά αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις και το
ανταγωνιστικό περιβάλλον με καινοτόμες ιδέες και δημιουργικότητα.
Γ4. Εργασιακές Σχέσεις
Βασική προτεραιότητα της Διοίκησης της Forthnet 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. Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται η συνεργασία με το
πρωτοβάθμιο Σωματείο Εργαζομένων που δραστηριοποιείται από τα τέλη του 2012.
Γ5. Πρόσθετες Παροχές
Όλοι οι εργαζόμενοι της Εταιρείας εντάσσονται με την πρόσληψή τους στο Ομαδικό Εταιρικό Πρόγραμμα Ασφάλισης Ζωής
και Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης μέσω του οποίου παρέχονται οι ακόλουθες σημαντικές παροχές χωρίς κανένα
κόστος για τον εργαζόμενο:




Ασφάλεια Ζωής
Ασφάλεια λόγω ανικανότητας (α. μόνιμης και ολικής, ή β. μερικής και πρόσκαιρης) από ασθένεια ή ατύχημα
Ευρεία Νοσοκομειακή και Έξω-Νοσοκομειακή Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη

Επιπλέον οι εργαζόμενοι μπορούν να ασφαλίσουν τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας τους (με μικρή σχετικά
επιβάρυνση για τους ίδιους) για παροχή υπηρεσιών Νοσοκομειακής και Έξω-Νοσοκομειακής Ιατροφαρμακευτικής
Περίθαλψης.
Η Εταιρεία επίσης προσφέρει σε όλους τους εργαζομένους σημαντικές εκπτώσεις σε προϊόντα & υπηρεσίες που διαθέτει
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 Forthnet.
Γ6. Αιμοδοσία
Η Forthnet από το 2007, εφαρμόζει πρόγραμμα εθελοντικής αιμοδοσίας για τους εργαζόμενους της και έχει δημιουργήσει
τράπεζα αίματος για την άμεση εύρεση και παροχή φιαλών αίματος στους εργαζόμενους της και στους συγγενείς τους
πρώτου βαθμού.
Γ7.Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
Η Forthnet 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. Ζητείται επίσης η
συμμόρφωση των εργολάβων που εκτελούν εργασίες ή προσφέρουν υπηρεσίες στης εγκαταστάσεις της Forthnet με τη
νομοθεσία της Υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, ενώ απαιτείται η προσκόμιση σχεδίων υγείας και ασφάλειας πριν την
έναρξη, αλλά και κατά την πορεία υλοποίησης τεχνικών έργων.
Η Forthnet απασχολεί σε μόνιμη βάση Τεχνικό Ασφαλείας και Ιατρό Εργασίας οι οποίοι υποβάλλουν 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
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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 ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός.
Τέλος ανά τακτά χρονικά διαστήματα εκτελούνται ασκήσεις εκκένωσης κτιρίου με σκοπό την ετοιμότητα του προσωπικού
για κάθε έκτακτη κατάσταση. Σε όλες τις εγκαταστάσεις υπάρχουν πλήρως εξοπλισμένα φαρμακεία, ενώ στις κεντρικές
εγκαταστάσεις στον εξοπλισμό του φαρμακείου περιλαμβάνονται συσκευές απινίδωσης και οφθαλμολογικής εξέτασης.
Δ. Καταπολέμηση Διαφθοράς και θέματα σχετικά με την Δωροδοκία
H Forthnet λειτουργεί εντός πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης που διαμορφώνεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό
Λειτουργίας και τον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης που τηρεί, ενώ συμμορφώνεται με το σύνολο του εφαρμοστέου
νομοθετικού/κανονιστικού πλαισίου για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την αποφυγή φαινομένων δωροδοκίας. Το
πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, κατευθυντήριες γραμμές, μηχανισμούς και διαδικασίες για την αποφυγή της
διαφθοράς. Σε αυτές εντάσσονται η διαδικασία παρακολούθησης και γνωστοποίησης χρηματιστηριακών συναλλαγών
των προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στην Εταιρεία σχετικά με κινητές αξίες που εκδίδει η Εταιρεία,
καθώς και η διαδικασία παρακολούθησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων των προσώπων αυτών με βασικούς πελάτες και
προμηθευτές της Εταιρείας.
Επιπλέον καθορίζεται μέσω της συμπλήρωσης ειδικής δήλωσης η υποχρέωση γνωστοποίησης οποιασδήποτε σύγκρουσης
των συμφερόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντικών στελεχών, με τα συμφέροντα της
Εταιρείας. Για την καταπολέμηση της διαφθοράς η Εταιρεία επίσης απαγορεύει ρητά στους εργαζόμενους την αποδοχή
δώρων ή άλλης μορφής παροχών και ωφελημάτων από τρίτους με σκοπό την διευκόλυνση δραστηριοτήτων, τη
διεκπεραίωση υποθέσεων ή την εξασφάλιση συνεργασίας με την Εταιρεία, ενώ τέλος προβλέπεται συγκεκριμένη
διαδικασία εσωτερικών εγκρίσεων για τη σύναψη και υπογραφή των συμβάσεων της Εταιρείας με τους προμηθευτές της
και την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής της Εταιρείας με τρίτα πρόσωπα.
Ε. Πιστοποιήσεις ISO
Η Forthnet εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 για το εξής πεδίο
εφαρμογής:








Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Λειτουργία Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου για Παροχή Ευρυζωνικής Πρόσβασης, για
παροχή Ευρυζωνικών Υπηρεσιών, Υπηρεσιών Internet, Data Connectivity, Μισθωμένων Γραμμών και Σταθερή
Τηλεφωνία
Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Λειτουργία Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου για Παροχή Υπηρεσιών Σταθερής
Ασύρματης Πρόσβασης
Σχεδιασμός, Υλοποίηση, Παροχή, Τεχνική Υποστήριξη και Συντήρηση Υπηρεσιών Data Center
Ανάλυση, Σχεδιασμός, Υλοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών
Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Συντήρηση Λογισμικού Παρακολούθησης Δικτύου, Διαχείρισης Λειτουργιών
Δικτύου και Συστημάτων Χρέωσης
Διαχείριση Ερευνητικών Προγραμμάτων

Η αρχική πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2003 από τον
διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα TÜV Hellas (μέλος του Γερμανικού Ομίλου TÜV NORD Group). Η επαναπιστοποίηση του
Συστήματος Ποιότητας της Εταιρείας με το νέο πρότυπο ISO 9001:2015 διεξήχθη τον Μάρτιο του 2018 .
Η Εταιρεία παρέχει υπηρεσίες Στέγασης και Φιλοξενίας Πληροφοριακών Συστημάτων και Επικοινωνιακών Συστημάτων
(Data Center Hosting services) και Περιορισμένης Υποστήριξης Πρώτου Επιπέδου σε πελάτες της, τις οποίες πιστοποίησε
σύμφωνα με το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο ασφάλειας πληροφοριών ISO/IEC 27001:2013 τον Φεβρουάριο του
2017.
Η υπηρεσία που πιστοποιήθηκε περιλαμβάνει:




Φυσική εγκατάσταση συστημάτων
Φιλοξενία των συστημάτων σε προστατευτικό κλωβό
Υποδομές ελέγχου φυσικής πρόσβασης (24x7x365 εποπτεία, κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, σύστημα ελέγχου
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Φυσικής πρόσβασης, κτλ) και περιβαλλοντολογικής
υγρανίχνευση, κ.λπ.)
Υποδομές αδιάλειπτης παροχής ρεύματος
Τεχνική Υποστήριξη πρώτου επιπέδου
Διαχείριση των αιτημάτων των πελατών

προστασίας

(πυροπροστασία,

κλιματισμός,

Τον Απρίλιο του 2020 πραγματοποιήθηκε επέκταση της πιστοποίησης του Συστήματος Διαχείρισης και Ασφάλειας
Πληροφοριών της εταιρείας με την ένταξη των Data Center Ηρακλείου και Θέρμης στο πεδίο εφαρμογής της
πιστοποίησης.
Η πιστοποίηση αυτή αποτελεί αδιαμφισβήτητη απόδειξη σχετικά με το επίπεδο δέσμευσης της Εταιρείας στην ασφάλεια
των εν λόγω υπηρεσιών.
ΣΤ. Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά & Εθνικά Ερευνητικά Προγράμματα
Το 2020 η Εταιρεία συμμετείχε σε τέσσερα ερευνητικά Ευρωπαϊκά προγράμματα.
1

5G-SOLUTIONS

2

TRUSTS

3

Safe-DEED

4

COPA-EUROPE

Grant Agreement No 856691



Call identifier: H2020-ICT-2018-3/ ICT-19-2019

Grant Agreement No: 871481



Call identifier: H2020-ICT-2019-2/ ICT-13-2018-2019

Grant agreement no: 825225



Call identifier: H2020-ICT-2018-2020/H2020-ICT2018-2

Grand agreement no: 9570059



Call identifier: H2020-ICT-2020-1/ ICT-44-2020

Τα παραπάνω έργα συνεχίζουν την υλοποίησή τους εντός του 2021.
Εντός του 2020 η Forthnet Α.Ε. συμμετείχε ως εταίρος σε προτάσεις οι οποίες υποβλήθηκαν προς χρηματοδότηση στα
πλαίσια του HORIZON2020. Στο πλαίσιο αυτό εγκρίθηκαν τρία επιπλέον έργα των οποίων η υλοποίηση θα ξεκινήσει εντός
του 2021.

7. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ("ΕΔΜΑ")
Ο Όμιλος χρησιμοποιεί Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης («ΕΔΜΑ”) στα πλαίσια λήψης αποφάσεων σχετικά με
τον χρηματοοικονομικό, λειτουργικό και στρατηγικό σχεδιασμό του καθώς και για την αξιολόγηση και την δημοσίευση των
επιδόσεών του. Αυτοί οι ΕΔΜΑ εξυπηρετούν στην καλύτερη κατανόηση των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών
αποτελεσμάτων του Ομίλου, της χρηματοοικονομικής του θέσης καθώς και της κατάστασης ταμειακών ροών. Επίσης κατά
την περιγραφή των επιδόσεων του Ομίλου χρησιμοποιούνται οι δείκτες EBITDA και αναπροσαρμοσμένο EBITDA. Οι
εναλλακτικοί δείκτες (ΕΔΜΑ) θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πάντα σε συνδυασμό με τα οικονομικά αποτελέσματα
που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και σε καμία περίπτωση
δεν αντικαθιστούν αυτά.
EBITDA (Ο δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες, αποσβέσεις και
απομειώσεις): Ο συγκεκριμένος ΕΔΜΑ καταδεικνύει την τρέχουσα λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου και
χρησιμοποιείται από τον Όμιλο ως βάση υπολογισμού και παρακολούθησης των λειτουργικών ταμειακών ροών του. Ο
δείκτης EBITDA αυτός υπολογίζεται ως εξής:

Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες
Έσοδα από μισθώσεις
Λοιπά έσοδα (*)
Λειτουργικά έξοδα προ αποσβέσεων
Μείον αποσβέσεις επιχορηγήσεων
EBITDA

Ο Όμιλος
31.12.2020
31.12.2019
249.655.340
259.865.345
112.947
105.294
26.608.641
2.811.433
(219.912.083)
(224.790.555)
(852.738)
(912.001)
55.612.106
37.079.516
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(*) Σημειώνεται ότι το κονδύλι Λοιπά έσοδα περιλαμβάνει στη χρήση 2020 ποσό 24,7 εκατ. ευρώ το οποίο αφορά σε
κέρδος από τη διαγραφή μέρους της υποχρέωσης προς προμηθευτή εξωτερικού. Η διαγραφή αυτή προέκυψε στα πλαίσια
της επαναδιαπραγμάτευσης του συμβολαίου του προμηθευτή με τη θυγατρική εταιρεία του Ομίλου, Forthnet Media A.E.
(βλέπε και σημείωση 33)
Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται οι λοιποί σημαντικότεροι ΕΔΜΑ του Ομίλου για τις χρηματοοικονομικές χρήσεις
2020 και 2019:
Δείκτης Γενικής Ρευστότητας: Ο συγκεκριμένος ΕΔΜΑ φανερώνει την ικανότητα (ρευστότητα) του Ομίλου να εξυπηρετεί
τις τρέχουσες υποχρεώσεις του βάσει των στοιχείων του κυκλοφορούντος ενεργητικού.

Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Δείκτης Γενικής Ρευστότητας

Ο Όμιλος
31.12.2020
121.611.371
458.013.752
0,27

31.12.2019
101.926.789
482.929.628
0,21

Δείκτης Κάλυψης Εξόδων χρηματοδότησης: Ο συγκεκριμένος ΕΔΜΑ φανερώνει τη σχέση μεταξύ των καθαρών κερδών
του Ομίλου και των τόκων με τους οποίους επιβαρύνεται μέσα στη χρήση για τα ξένα κεφάλαια και δείχνει την ικανότητα
εξυπηρέτησης των τόκων αυτών.
Ο Όμιλος
01.01 - 31.12.2020
01.01 - 31.12.2019
Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες
249.655.340
259.865.345
Έσοδα από μισθώσεις
112.947
105.294
Λοιπά έσοδα
26.608.641
2.811.433
Λειτουργικά έξοδα προ αποσβέσεων
(219.912.083)
(224.790.555)
Επιχορηγήσεις
(852.738)
(912.001)
EBITDA
55.612.106
37.079.516
Χρηματοοικονομικά Έξοδα
(22.539.622)
(15.107.779)
Δείκτης Κάλυψης Εξόδων Χρηματοδότησης
2,47
2,45

8. ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 152 & 153 του Ν.4548/2018
ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Η Εταιρεία έχει αποφασίσει οικειοθελώς να εφαρμόζει Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, ο οποίος είναι διαθέσιμος στα
κεντρικά γραφεία της Εταιρείας, στην προέκταση οδού Μάνης, περιοχή Κάντζα Παλλήνης, Τ.Κ. 15351.
B) ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Η Εταιρεία εφαρμόζει ορισμένες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης επιπλέον των προβλέψεων του Νόμου, οι οποίες
αφορούν στη λειτουργία της Επιτροπής Προμηθειών, της Επιτροπής Στρατηγικής και της Επιτροπής Ανάδειξης Ανώτατων
Διοικητικών Στελεχών και Αμοιβών, όπως αυτές προβλέπονται ειδικότερα στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.
Γ) ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας (ΣΕΕ) περιλαμβάνει ένα σύνολο από ελεγκτικούς μηχανισμούς και
διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης κινδύνων, του εσωτερικού ελέγχου και της κανονιστικής
συμμόρφωσης, που καλύπτει σε συνεχή βάση κάθε δραστηριότητα της Εταιρείας και συντελεί στην ασφαλή και
αποτελεσματική λειτουργία της. Μεταξύ των άλλων, στοχεύει στη διασφάλιση της πληρότητας και της αξιοπιστίας των
στοιχείων και πληροφοριών που απαιτούνται για τον ακριβή και έγκαιρο προσδιορισμό της χρηματοοικονομικής
κατάστασης του Ομίλου και τη σύνταξη αξιόπιστων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, καθώς και της μη
χρηματοοικονομικής κατάστασης, σύμφωνα με το άρθρο 151 του Ν. 4548/2018.
Βασικά, μεταξύ άλλων, στοιχεία του συστήματος αυτού αποτελούν:
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η αναλυτική διαδικασία σύνταξης των ετήσιων και ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,
η αναγνώριση και διαχείριση των ουσιωδών κινδύνων που συνδέονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα και
λειτουργία της Εταιρείας,

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 πλαίσιο της παρακολούθησης
εφαρμογής του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και του Καταστατικού της Εταιρείας, όπως ορίζει ο Νόμος.
Στο ευρύτερο πλαίσιο του ΣΕΕ εντάσσεται και η κατάλληλη επικοινωνία μεταξύ της νομικής υπηρεσίας, της οικονομικής
διεύθυνσης και του εσωτερικού έλεγχου για την αποτελεσματική παρακολούθηση και διαρκή συμμόρφωση με το θεσμικό
πλαίσιο που διέπει τη σύνταξη και δημοσιοποίηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.
Δ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/25/ΕΚ (αρ. 10) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ
Τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται κατά το άρθρο 10 παρ. 1, στοιχεία γ), δ), στ), η) και θ) της Οδηγίας
2004/25/ΕΚ, όπως αυτή έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο με τον Ν. 3461/2006, παρατίθενται στην Επεξηγηματική
Έκθεση του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 7, του Ν. 3556/2007.
Ε) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ
ΕΞΟΥΣΙΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥΣ
Τρόπος Λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης
Προοίμιο
Σύμφωνα με το Άρθρο 9 του καταστατικού της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της
Εταιρείας, και έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Συγκροτείται και λειτουργεί
σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της, και οι αποφάσεις της δεσμεύουν το ίδιο τους μετόχους, ακόμα και αυτούς
που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός
της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή στην περιφέρεια του δήμου όπου βρίσκεται η έδρα του
Χρηματιστηρίου. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο
άρθρο 121 του Ν. 4548/2018. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το
αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης (τακτική Γενική
Συνέλευση). Η τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. Το
Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση, όσες φορές το κρίνει σκόπιμο (έκτακτη Γενική
Συνέλευση).
Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης
Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρει την ημερομηνία, την ώρα και το οίκημα όπου θα συνέλθει η
συνέλευση, με ακριβή διεύθυνση, καθώς και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν
δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη
συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου, καθώς και τα επιπρόσθετα στοιχεία
που προβλέπει η παρ. 4 του άρ. 121 του Ν. 4548/2018. Η πρόσκληση αυτή, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Γενικές
Συνελεύσεις και τις προς αυτές εξομοιούμενες, δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημερολογιακές ημέρες πριν
από την ημέρα που ορίζεται για τη Συνέλευση με την καταχώρισή της στη Μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. καθώς και
στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, και δημοσιοποιείται σύμφωνα με το Νόμo. Η ημέρα δημοσιεύσεως της προσκλήσεως για
τη Γενική Συνέλευση και η ημέρα της συνεδριάσεως δεν υπολογίζονται.
Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση
1. Στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος. Η άσκηση των εν λόγω
δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η
οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα
στην ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή ορίζεται κατωτέρω, και στην οικεία Γενική Συνέλευση. Ο μέτοχος συμμετέχει
στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων.
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2. Στη Γενική Συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος
στα αρχεία του φορέα, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με
την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της
Εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου.
3. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής
συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής). Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του
εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και κοινοποιείται στην Εταιρεία
εγγράφως ή και με ηλεκτρονικά μέσα, και συγκεκριμένα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή/και τηλεομοιοτυπίας
(fax), στα στοιχεία επικοινωνίας που γνωστοποιούνται στην πρόσκληση της γενικής συνέλευσης, σαράντα οκτώ (48)
τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της συνέλευσης. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει
μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές μιας εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε
περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς
αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη γενική συνέλευση.
Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.
4. Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την
προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την
ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης
δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 του Ν. 4548/2018, συμμετέχει στη Γενική
Συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης ημέρας πριν από την ημέρα της εξ
αναβολής ή της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο
μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει
υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε
κάθε άλλη περίπτωση.
5. Οι μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού, και του Νόμου που αφορούν στο δικαίωμα
συμμετοχής και στην αντιπροσώπευσή τους, μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση
αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που να δικαιολογεί την άρνησή της.
Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης
1. Η Γενική Συνέλευση είναι σε απαρτία όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20)
ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, η οποία συγκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες και η
οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν
είναι το ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων ψήφων στη
Συνέλευση.
Εξαιρετική απαρτία της Γενικής Συνέλευσης
1. Η Γενική Συνέλευση είναι σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως όταν
παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και η
σχετική απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των εκπροσωπούμενων ψήφων, σε εξαιρετικές
περιπτώσεις, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας,
β) μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,
γ) μεταβολή του αντικειμένου της εταιρικής επιχειρήσεως,
δ) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,
ε) στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 ή την παρ. 6 του
άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει,
στ) παροχή ή ανανέωση της εξουσίας προς το Δ.Σ. για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ. 1 του
άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει,
ζ) μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών,
η) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,
θ) σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο και στο καταστατικό,
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ι) τροποποίηση της παραγράφου 24 του άρθρου 20 του καταστατικού της Εταιρείας περί αρμοδιοτήτων του Δ/ντος
Συμβούλου.
2. Όταν δεν συγκεντρωθεί στην αρχική συνεδρίαση η απαραίτητη εξαιρετική απαρτία, συνέρχεται επαναληπτική
συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, που συγκαλείται πριν από πέντε (5) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον. Η επαναληπτική
συνέλευση είναι σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν
εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη
πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης,
υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και
στην επαναληπτική.
Αναφορικά με την τροποποίηση του άρθρου 32 του Καταστατικού, για τη λήψη αποφάσεως απαιτείται πλειοψηφία των
τριών τετάρτων (3/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Πρόεδρος – Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης
1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή αν αυτός κωλύεται, ο
αναπληρωτής του. Αν και ο τελευταίος κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Αν και ο τελευταίος κωλύεται, αναπληρώνεται από
τον πρεσβύτερο από τους παρόντες συμβούλους. Χρέη Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης εκτελεί προσωρινά ο
οριζόμενος από τον Πρόεδρο.
2. Μετά από την κήρυξη του οριστικού καταλόγου εκείνων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προβαίνει στην
εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.
Συζητούμενα θέματα – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης
1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιγράφονται στην ημερήσια
διάταξη που έχει δημοσιευθεί σύμφωνα με τ’ αναφερόμενα στο άρθρο 11 του παρόντος καταστατικού. Συζητήσεις εκτός
των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως δεν επιτρέπονται, με την εξαίρεση μόνον τροπολογιών στις προτάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου και σε προτάσεις συγκλήσεως άλλης Γενικής Συνέλευσης καθώς και των διατάξεων των άρθρων
82 παρ. 1 και 141 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.
2. Προκειμένου ειδικά για την έγκυρη λήψη αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση επί χρηματοοικονομικών καταστάσεων
που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, οι καταστάσεις αυτές πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά
πρόσωπα και συγκεκριμένα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, από τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο και από τον κατά νόμο υπεύθυνο για την κατάρτισή τους.
3. Για τις συζητήσεις στη Γενική Συνέλευση και τις αποφάσεις, τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο
και τον Γραμματέα της.
4. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, μετά από αίτηση μετόχου είναι υποχρεωμένος να καταχωρήσει στα πρακτικά με
ακρίβεια την περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση
γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται
καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρείται και ο κατάλογος των μετόχων που
παραστάθηκαν αυτοπροσώπως ή που αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση.
Αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης
Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
α) Συγχώνευση, με εξαίρεση την απορρόφηση μιας θυγατρικής ανώνυμης Εταιρείας της οποίας κατέχει το εκατό τοις
εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) κατά τα άρθρα 35 και 36 του Ν. 4601/2019, διάσπαση, μετατροπή,
αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της Εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για
την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το Νόμο, β) την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες
ομολογίες κατά το άρθρο 71 του ν. 4548/2018, γ) Τροποποίηση του καταστατικού συμπεριλαμβανομένων και των
αυξήσεων, τακτικών ή έκτακτων, και των μειώσεων κεφαλαίου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις α) και β) της παρ. 2 του άρ.
117 του ν. 4548/2018, δ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 και 22 του
Καταστατικού, ε) Εκλογή ελεγκτών στ) Διορισμό εκκαθαριστών, ζ) Διάθεση των ετησίων κερδών, με εξαίρεση τη διανομή
κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου,
σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 2 περ. ζ του Ν. 4548/2018, η) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, θ) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρ. 108 του ν. 4548/2018, ι) Έγκριση της
εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 22 του καταστατικού προσωρινών συμβούλων σε
αντικατάσταση αυτών που έχουν παραιτηθεί, αποβιώσει ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο έχουν εκπέσει, κ) έγκριση
παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρ. 109 του ν. 4548/2018, λ) έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρ.
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110 και της έκθεσης αποδοχών του άρ. 112 του ν. 4548/2018 μ) όποιο άλλο θέμα ορίζεται ρητά στο καταστατικό ή το
νόμο.
Περιγραφή των δικαιωμάτων των μετόχων και του τρόπου άσκησής τους
1. Το καταστατικό της Εταιρείας είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των
ανωνύμων εταιρειών». Η Εταιρεία προσάρμοσε το καταστατικό της στις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως τροποποιηθείς
ισχύει, κατόπιν της από 28.06.2019 σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.
2. Το καταστατικό της Εταιρείας προβλέπει ότι η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται τη νόμιμη, αυτοδίκαιη και χωρίς
περιορισμό άσκηση όλων των δικαιωμάτων και την ανάληψη όλων των υποχρεώσεων που πηγάζουν από τη νομοθεσία
των ανωνύμων εταιρειών, τις διατάξεις του καταστατικού, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, καθώς και
τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικότερα: α) Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με την
διοίκηση της Εταιρείας μόνον μέσα από την Γενική Συνέλευση, β) Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη
Γενική Συνέλευση, γ) Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί ή διαμένει, υπάγεται στην Ελληνική Νομοθεσία και
θεωρείται ότι έχει μόνιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας όπου οφείλει να διορίζει αντίκλητο και να τον γνωστοποιεί στην
Εταιρεία και δ) Μέτοχοι, γενικοί διάδοχοι ή πιστωτές τους καθώς και κάτοχοι από νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρείας
(θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι, δανειστές κ.λπ.) δεν δικαιούνται για οποιοδήποτε λόγο να προκαλέσουν
την κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων της Εταιρείας, καθώς και οποιασδήποτε άλλης περιουσίας της ή να επιδιώξουν τη
διανομή ή την εκκαθάρισή της.
Δικαιώματα Μειοψηφίας
Σύμφωνα με το Ν. 4548/2018όπως ισχύει, τα δικαιώματα μειοψηφίας είναι τα εξής:
1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό
Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας την ημέρα συνεδρίασης αυτής,
η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης
στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί
Γενική Συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η
σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς
πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή
ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα
μέσα. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις.
2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό
συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα
θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική
συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού
συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 ή με οποιαδήποτε μέσα προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, επτά (7)
τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια
διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη
ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες
πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο
της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα
προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018. Εάν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι
αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του
άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 (βλ. παρακάτω υπό 5) και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα ανωτέρω
οριζόμενα, με δαπάνη της Εταιρείας.
3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν
σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη Γενικής
Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την
ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην
παράγραφο 3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής
Συνέλευσης.
4. Το διοικητικό συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη
δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους
μετόχους, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 ανωτέρω, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε
αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.
5. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος
της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική
ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των
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μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της αναβολής. Η
μετ’ αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων
δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των
σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 124 του Ν.
4548/2018.
6. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη
Γενική Συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες
πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο
της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα
εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από
την Τακτική Γενική Συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων,
τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της
εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας με
αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για
αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το
διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.
7. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία
υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 6, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει
στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων, και την περιουσιακή κατάσταση της
Εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο
οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.
8. Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεως επί
οποιουδήποτε θέματος της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.
9. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους
ιδιότητα και, εκτός από την ανωτέρω υπό 6 περίπτωση, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του
σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί η προσκόμιση βεβαίωσης από το φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες
κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας.
10. Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου μπορούν να αιτηθούν τον έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας της έδρας
της. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των αποφάσεων της Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων ή των νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρείας, οι δε καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να
ανάγονται σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο της τριετίας από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της
χρήσης μέσα στην οποία έγιναν αυτές.
11. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να
αιτηθούν δικαστικό έλεγχο όταν, εάν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων αλλά και με βάση συγκεκριμένες
ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι δεν ασκείται Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων χρηστά και συνετά.
12. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών,
αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στον διαδικτυακό της τόπο.
ΣΤ) ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ / ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1. Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό της, αποτελείται από πέντε (5) έως εννέα (9) μέλη. Το
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται τουλάχιστον κατά το ένα τρίτο από μη εκτελεστικά μέλη και
συμπεριλαμβάνει τουλάχιστον δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μόλις εκλεγεί συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο,
τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα Μέλη. Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εκλέχτηκε από τη Γενική
ης
ης
Συνέλευση της 11 Δεκεμβρίου 2020, πλην ενός μέλους το οποίο εξελέγη από το Διοικητικό Συμβούλιο της 12
Φεβρουαρίου 2021, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, καθώς και ενός επιπλέον μέλους το οποίος εξελέγη από το
ης
Διοικητικό Συμβούλιο της 1 Απριλίου 2021, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. Η θητεία του παρόντος Διοικητικού
Συμβουλίου είναι πενταετής, λήγει δηλαδή την 11.12.2025 και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της
οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Το
Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται σήμερα από τους:
1. Νικόλαος Σταθόπουλος, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος
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2. Παναγιώτης Γεωργιόπουλος , Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
3. Vladislav Ratajac (Βλάντισλαβ Ρατάτζατς), μη εκτελεστικό μέλος
4. Γεώργιος Δουκίδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
5. Πέτρος Κατσούλας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την 31.12.2020 αποτελούνταν από τους:
1. Νικόλαος Σταθόπουλος, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος
2. Δημήτριος Τζελέπης, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
3. Vladislav Ratajac (Βλάντισλαβ Ρατάτζατς), μη εκτελεστικό μέλος
4. Γεώργιος Δουκίδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
5. Dirk Gergens, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
2. Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις
εργασίες του. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο
Αντιπρόεδρος και αυτόν ο Διευθύνων Σύμβουλος.
Το εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. ασχολείται με την καθημερινή διοίκηση της Εταιρείας. Κάθε άλλο μέλος θεωρείται μη
εκτελεστικό. Η ιδιότητα ενός μέλους ως εκτελεστικού ή μη εκτελεστικού καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και
επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
Τα ανεξάρτητα μέλη είναι μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., που ικανοποιούν τουλάχιστον τα οριζόμενα από το νόμο κριτήρια
ανεξαρτησίας και εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων σύμφωνα με το Νόμο 3016/2002.
3. Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου
Εκείνος που εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου των προσώπων που εκλέχτηκαν από αυτόν ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο
έχασαν την ιδιότητα του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.
Περαιτέρω, σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών
του διοικητικού συμβουλίου, οι απομένοντες σύμβουλοι, οι οποίοι δεν μπορούν να είναι λιγότεροι από τρεις, μπορούν να
εκλέξουν προσωρινό Σύμβουλο σε αντικατάσταση αυτού που αποχώρησε για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που
αντικαθίσταται. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από
αναπληρωματικά μέλη, που τυχόν έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 81 του ν. 4548/2018
Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του Ν. 4548/2018 ως ισχύει, και
ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει
τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις πάντως του
προσωρινού Συμβούλου που ενεργούνται από την εκλογή του μέχρι την τυχόν μη έγκριση της από τη Γενική Συνέλευση,
λογίζονται έγκυρες.
4. Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου
α) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό
ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, συνεδριάζει δε
εγκύρως και εκτός της έδρας της Εταιρείας σε οποιοδήποτε Δήμο της Περιφέρειας Αττικής. Το Διοικητικό Συμβούλιο
συνεδριάζει επίσης σε οποιοδήποτε άλλο τόπο στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή
παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και
τη λήψη αποφάσεων.
β) Η σύγκληση γνωστοποιείται από τον Πρόεδρο ή από τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη
του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την Συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η
συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας, σε ημέρα, τόπο και ώρα, που ορίζονται από τον ίδιο.
Στην πρόσκληση αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέ-
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πεται μόνον εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει
σχετικώς.
γ) Μετά από αίτηση τουλάχιστον δύο (2) Συμβούλων, στην οποία με ποινή απαραδέκτου θα πρέπει να αναφέρονται τα
θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος
αναπληρωτής του, υποχρεούται: α) να περιλάβει τα αναφερόμενα στην αίτηση θέματα στην ημερήσια διάταξη της
πρώτης μετά την υποβολή της αίτησης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, β) να συγκαλέσει σε συνεδρίαση το
Διοικητικό Συμβούλιο, οπότε ορίζει την ημερομηνία της Συνεδρίασης αυτής σε χρόνο που δεν απέχει πάνω από επτά (7)
ημέρες από την υποβολή της αιτήσεως.
δ) Στην τελευταία περίπτωση εάν ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του αρνηθεί να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, ή το
συγκαλέσει εκπρόθεσμα, τα μέλη που ζήτησαν την σύγκλησή του μπορούν αυτά να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο
μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την λήξη του επταημέρου γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
ε) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.
5. Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου και λήψη αποφάσεων
α) Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί να αναθέτει σε άλλο σύμβουλο την αντιπροσώπευσή του στο Διοικητικό
Συμβούλιο. Κάθε Σύμβουλος που παρίσταται στην συνεδρίαση μπορεί να εκπροσωπεί εγκύρως μόνον έναν άλλο
σύμβουλο. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εάν παρίστανται ή
αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των μελών, εκ των οποίων τρεις (3) τουλάχιστον Σύμβουλοι παρίστανται
αυτοπροσώπως.
β) Κάθε Σύμβουλος έχει μία ψήφο.
γ) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και
αντιπροσωπευόμενων μελών του.
δ) Η αντιπροσώπευση στο Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του, εκτός αν η
αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου
Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά σε ειδικό για το σκοπό αυτό βιβλίο
που υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση
μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του
μέλους αυτού. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς
εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό
καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους
τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση
αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε
πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους Συμβούλους. Ωστόσο, οι υπογραφές των
συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (email). Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών,
σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4548/2018.
7. Επιτροπές υποστήριξης του Διοικητικού Συμβουλίου
Το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου υποστηρίζεται από τρείς Επιτροπές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, την
Επιτροπή Ελέγχου, την Επιτροπή Στρατηγικής, την Επιτροπή Ανάδειξης Ανώτατων Διοικητικών Στελεχών και Αμοιβών,
καθώς και από την Επιτροπή Προμηθειών.
Η Επιτροπή Ελέγχου
Σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου
Η Επιτροπή Ελέγχου, κατ’ εφαρμογή και του Νόμου 4706/2020, αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) μη εκτελεστικά
μέλη με την πλειοψηφία αυτών να είναι και ανεξάρτητα από την Εταιρεία. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται
από τα μέλη της και πρέπει να είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία. Όλα τα μέλη πρέπει να έχουν επαρκή γνώση σε
θέματα που σχετίζονται με την δραστηριότητα της Εταιρείας, ενώ τουλάχιστον ένα από τα ανεξάρτητα μέλη της Επιτροπής
Ελέγχου διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική. Η Επιτροπή Ελέγχου αναγνωρίζει την επάρκεια γνώσεων του
παραπάνω μέλους επί των παραπάνω θεμάτων με σχετική απόφαση.
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Το είδος, η θητεία, ο αριθμός μελών και οι ιδιότητες των μελών της Επιτροπής Ελέγχου αποφασίζονται από τη Γενική
Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, συνεπώς τα
μέλη της ορίζονται από αυτό, ειδάλλως από τη Γενική Συνέλευση.
Η αξιολόγηση των υποψηφίων μελών της Επιτροπής Ελέγχου πραγματοποιείται από το Διοικητικό Συμβούλιο
ακολουθώντας την σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ανάδειξης των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου εκλέγονται κάθε πέντε χρόνια ακολουθώντας την εκλογή των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου. Για την αντικατάσταση οποιουδήποτε μέλους της Επιτροπής Ελέγχου εφαρμόζεται η εκάστοτε ισχύουσα
νομοθεσία.
Συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου
1.

2.
3.

4.

5.

Η Επιτροπή Ελέγχου συνεδριάζει τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές το χρόνο, είτε με φυσική παρουσία στις
εγκαταστάσεις της Εταιρείας είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, μετά από πρόσκληση του προέδρου της Επιτροπής που
περιέχει όλες τις αναγκαίες λεπτομέρειες. Η πρόσκληση δύναται να αποστέλλεται με fax ή μέσω ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας. Η ημερήσια διάταξη των θεμάτων της συνεδρίασης της Επιτροπής Ελέγχου οριστικοποιείται από τον
πρόεδρο της Επιτροπής.
Η Επιτροπή Ελέγχου βρίσκεται σε απαρτία όταν δύο (2) ή περισσότερα μέλη είναι παρόντα. Οι αποφάσεις
λαμβάνονται με πλειοψηφία.
Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα της Επιτροπής Ελέγχου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με
απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλα
τα μέλη ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς
συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλα τα μέλη. Ωστόσο, οι υπογραφές των μελών ή των
αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(email). Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών.
O Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου μετά από πρόσκληση του
Προέδρου. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου δύναται να απαιτήσουν από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο (υπάλληλο της
Εταιρείας ή εξωτερικό σύμβουλο/συνεργάτη) να παραστεί στις συνεδριάσεις της προκειμένου να τη βοηθήσει στη
συζήτηση και εξέταση οποιουδήποτε συγκεκριμένου ζητήματος, μόνο με την έγκριση του προέδρου της Επιτροπής.
Ένα μέλος του Νομικού Τμήματος ορίζεται Γραμματέας της Επιτροπής Ελέγχου, υπεύθυνο για την τήρηση αρχείων
των αντίστοιχων πρακτικών. Τα πρακτικά της Επιτροπής Ελέγχου διανέμονται στο Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν
σχετικού αιτήματός του ή οποτεδήποτε αυτό θεωρείται αναγκαίο για τη λήψη των αποφάσεών του.

Καθήκοντα και Αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου
Η Επιτροπή Ελέγχου λειτουργεί ως ένα ανεξάρτητο και αντικειμενικό σώμα, το οποίο είναι υπεύθυνο για την εξέταση και
αξιολόγηση των ελεγκτικών πρακτικών και της απόδοσης των εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών. Βασική αποστολή της
Επιτροπής Ελέγχου είναι να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκτέλεση των καθηκόντων του, επιβλέποντας το
σύστημα εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας, καθώς και τις διαδικασίες χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.
Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου, μεταξύ άλλων, έχουν ως ακολούθως:
 Ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για το αποτέλεσμα του υποχρεωτικού ελέγχου και επεξηγεί πώς
συνέβαλε ο υποχρεωτικός έλεγχος στην ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και ποιος ήταν ο ρόλος
της Επιτροπής Ελέγχου στην εν λόγω διαδικασία.
 Επιβλέπει τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και υποβάλλει συστάσεις ή προτάσεις για την
εξασφάλιση της ακεραιότητάς της. Συνεισφέρει στην αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των Εσωτερικών Ελεγκτών,
των Εξωτερικών Ελεγκτών, της Ανώτερης Διεύθυνσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρακολουθεί τον
υποχρεωτικό έλεγχο των ετησίων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ιδίως την απόδοσή του και
εισηγείται την έγκρισή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
 Επιβλέπει την ανεξαρτησία των εξωτερικών ελεγκτών. Η Επιτροπή Ελέγχου είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής
των εξωτερικών ελεγκτών και εισηγείται σχετικώς στο Διοικητικό Συμβούλιο. Παρακολουθεί την απόδοση και την
ανεξαρτησία των εξωτερικών ελεγκτών ενώ επιπλέον επιβλέπει την παροχή από πλευράς τους μη ελεγκτικών
υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού 537/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 Παρακολουθεί την αποδοτικότητα του συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, διαχείρισης ποιότητας και κινδύνων της
Εταιρείας. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, παρακολουθεί τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο των
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λειτουργιών και των χρηματοοικονομικών της Εταιρείας. Εξασφαλίζει ότι οι Εσωτερικοί Ελεγκτές διαθέτουν τα
κατάλληλα μέσα και την πρόσβαση σε απαιτούμενες πληροφορίες, προκειμένου να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους.
Παρακολουθεί και εγκρίνει το καταστατικό του Εσωτερικού Ελέγχου.
Επιβλέπει την απόδοση του Εσωτερικού Ελέγχου. Επισκοπεί και εγκρίνει το Ετήσιο Πρόγραμμα Ελέγχου το οποίο
προτείνεται από τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου. Επιθεωρεί τις εκθέσεις που καταρτίζονται από τον Εσωτερικό
Έλεγχο και τον εξουσιοδοτεί να εξετάζει οποιοδήποτε ζήτημα το οποίο περιέρχεται σε γνώση της και το οποίο εμπίπτει
στο πεδίο των καθηκόντων της.
Επισκοπεί το σύστημα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας. Επιθεωρεί τη μεθοδολογία της διαχείρισης κινδύνων η
οποία χρησιμοποιείται στην Εταιρεία. Επανεξετάζει τους σημαντικούς κινδύνους που αντιμετωπίζει η Εταιρεία, το
πρόγραμμα λήψης μέτρων για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων αυτών, καθώς και την πρόοδο όσον αφορά τα μέτρα
αυτά.
Εξετάζει σημαντικά λογιστικά και άλλα θέματα οικονομικών αναφορών, συμπεριλαμβανομένων πολύπλοκων ή
ασυνήθιστων συναλλαγών, καθώς επίσης και πρόσφατες επαγγελματικές και κανονιστικές αποφάσεις και την
επίδρασή τους στα οικονομικά αποτελέσματα.
Συμμορφώνεται με εισηγήσεις, οδηγίες, αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή άλλης αρμόδιας αρχής που
εκδίδονται σχετικά με την σωστή εφαρμογή και ερμηνεία του νομικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία και τις
αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου.

Δικαιοδοσία
Για την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Επιτροπή Ελέγχου αντλεί τη σχετική εξουσία της από το Νόμο, το ισχύον
Καταστατικό της, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιπροσθέτως, η Επιτροπή
Ελέγχου έχει απεριόριστη πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία και πληροφορίες, που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση της
αποστολής της.
Η Επιτροπή Στρατηγικής
Μέλη της Επιτροπής Στρατηγικής
Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τρία (3) Μέλη που αποτελούν την Επιτροπή Στρατηγικής: δύο (2) μη εκτελεστικά μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Επιπλέον ορίζει και έναν Συντονιστή / Γραμματέα χωρίς
δικαίωμα ψήφου. Η Επιτροπή Στρατηγικής δύναται κατά την κρίση της να ζητήσει πρόσθετα πρόσωπα να παραστούν κατά
την οποιαδήποτε συνεδρίαση.
Η Επιτροπή Στρατηγικής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 επιβλέπει και καθοδηγεί την Εταιρεία εντός των οδηγιών και του πλαισίου που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.
 ενεργεί αντί του Διοικητικού Συμβουλίου στα ενδιάμεσα διαστήματα μεταξύ των τακτικώς προγραμματισμένων
συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν η σχετική εξουσία της έχει ρητά ανατεθεί από το Διοικητικό
Συμβούλιο.
 παρακολουθεί, αναθεωρεί και υποβάλει προτάσεις αναφορικά με την διοίκηση και απόδοση της Εταιρείας από
στρατηγική, εμπορική και οικονομική άποψη.
 προτείνει και παρακολουθεί τις επενδύσεις, τις εξαγορές και πωλήσεις εταιρειών, καθώς και τις δραστηριότητες
επιχειρηματικής ανάπτυξης της Εταιρείας.
 εξετάζει και υποβάλει προτάσεις αναφορικά με τις διαδικασίες χρηματοοικονομικής πληροφόρησης της Εταιρείας.
 εξετάζει και υποβάλει προτάσεις αναφορικά με όλες τις προτεινόμενες προς υπογραφή από την Εταιρεία συμβάσεις,
οι οποίες εκάστοτε προωθούνται σε αυτή από την Επιτροπή Προμηθειών (σύμφωνα με το καταστατικό της Επιτροπής
Προμηθειών) και οι οποίες συμβάσεις συνεπάγονται οικονομική δέσμευση μέχρι κάποια χρηματικά όρια (όπως
ορίζεται στον Πίνακα Οικονομικών Αρμοδιοτήτων).
 προωθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο προτεινόμενες συμβάσεις που παραπέμπονται σε αυτήν από την Επιτροπή
Προμηθειών, οι οποίες συνεπάγονται οικονομική δέσμευση που υπερβαίνει την αρμοδιότητα της Επιτροπής
Στρατηγικής, όπως αυτή καθορίζεται στον εγκεκριμένο Πίνακα Οικονομικών Αρμοδιοτήτων.
 εξετάζει και παρακολουθεί την υλοποίηση όλων των συμβάσεων τηλεοπτικών δικαιωμάτων, και σχετικών με την
παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που συνάπτει η Εταιρεία, καθώς και οποιαδήποτε άλλη σύμβαση το Διοικητικό
Συμβούλιο θεωρεί κατάλληλη κάθε φορά.
Συνεδριάσεις της Επιτροπής Στρατηγικής
Η Επιτροπή Στρατηγικής συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το μήνα και δύναται περαιτέρω να συνεδριάζει σε ειδική
βάση ανάλογα με τις ανάγκες εάν προκύψει κάποιο σημαντικό ζήτημα στη λειτουργία της Εταιρείας. Όλες οι
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συνεδριάσεις της Επιτροπής Στρατηγικής πραγματοποιούνται μετά από πρόσκληση του προέδρου της Επιτροπής. Όλα τα
στελέχη που δύναται να βοηθήσουν την Επιτροπή στην εκτέλεση των καθηκόντων της συμμετέχουν μετά από πρόσκληση
του προέδρου.
Η ειδοποίηση/πρόσκληση για κάθε τέτοια συνεδρίαση της Επιτροπής Στρατηγικής, μαζί με τα σχετικά έγγραφα της
ημερήσιας διάταξης και συζήτησης, κυκλοφορεί από το Συντονιστή/Γραμματέα της Επιτροπής Στρατηγικής σε όλα τα μέλη
της Επιτροπής Στρατηγικής, καθώς και σε οποιαδήποτε προσκεκλημένα πρόσωπα τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν από
την ημερομηνία της συνεδρίασης.
Η Επιτροπή Στρατηγικής βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντες ένα μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου και ο Διευθύνων Σύμβουλος.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κατά τη διάρκεια κάθε συνεδρίασης της Επιτροπής Στρατηγικής, δηλώνει τη συναίνεσή του ή όχι
με κάθε πρόταση που υποβάλλεται από την Επιτροπή Στρατηγικής σύμφωνα με τους προαναφερόμενους ρόλους και τις
αρμοδιότητές της. Η σχετική συμφωνία ή διαφωνία καταχωρείται άμεσα από το Συντονιστή/Γραμματέα της Επιτροπής
Στρατηγικής αναφορικά με κάθε πρόταση της Επιτροπής Στρατηγικής.
Σε περίπτωση συμφωνίας του Διευθύνοντος Συμβούλου με μια πρόταση της Επιτροπής Στρατηγικής, ένα ορισμένο
χρονοδιάγραμμα για την υλοποίησή της θα ορίζεται και θα καταχωρείται άμεσα. Μία επικαιροποιημένη αναφορά
αναφορικά με το στάδιο υλοποίησης όλων αυτών των εγκεκριμένων από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο προτάσεων θα
παρουσιάζονται σε κάθε συνεδρίαση της Επιτροπής Στρατηγικής που έπεται αυτής κατά την οποία η συγκεκριμένη
πρόταση έλαβε χώρα.
Σε περίπτωση διαφωνίας του Διευθύνοντος Συμβούλου με μια πρόταση της Επιτροπής Στρατηγικής το θέμα θα
προωθείται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου προς γνώση του και για την λήψη απόφασης κατά την επόμενη
συνεδρίασή του. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε κάθε τέτοια περίπτωση θα είναι οριστική και δεσμευτική.
Η Επιτροπή Στρατηγικής τηρεί πρακτικά από όλες τις συνεδριάσεις της, τα οποία πρακτικά προωθούνται προς έγκριση δια
περιφοράς από τον Συντονιστή/Γραμματέα της Επιτροπής Στρατηγικής εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την
ημερομηνία κάθε συνεδρίασης της Επιτροπής Στρατηγικής σε όλα τα μέλη της Επιτροπής Στρατηγικής. Τα πρακτικά κάθε
συνεδρίασης της Επιτροπής Στρατηγικής επικυρώνονται από το Δ.Σ.
Η γλώσσα όλων των συνεδριάσεων της Επιτροπής Στρατηγικής είναι η Αγγλική και τα πρακτικά των συνεδριάσεων
συντάσσονται ομοίως στην Αγγλική γλώσσα.
Υπό την προϋπόθεση τήρησης των ανωτέρω, η Επιτροπή Στρατηγικής ρυθμίζει περαιτέρω τη διαδικασία για τις
συνεδριάσεις της.
Η Επιτροπή Ανάδειξης Ανώτατων Διοικητικών Στελεχών και Αμοιβών
Σύνθεση της Επιτροπής Ανάδειξης Ανώτατων Διοικητικών Στελεχών και Αμοιβών
Η Επιτροπή Ανάδειξης Ανώτατων Διοικητικών Στελεχών και Αμοιβών αποτελείται από τέσσερα (4) μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, από τα οποία τουλάχιστον τα δύο (2) είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της
Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει με πλειοψηφία τα μέλη της Επιτροπής Ανάδειξης Ανώτατων Διοικητικών
Στελεχών και Αμοιβών («Μέλος / Μέλη») και ορίζει περαιτέρω ποιο από αυτά τα Μέλη θα προεδρεύει στην εν λόγω
Επιτροπή. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, με πλειοψηφία, να αλλάζει τη σύνθεση της Επιτροπής Ανάδειξης Ανώτατων Διοικητικών
Στελεχών και Αμοιβών οποτεδήποτε, και σε κάθε περίπτωση θα επανεξετάζει τη σύνθεσή της κάθε τρία έτη. Εάν
οποιοδήποτε Μέλος παραιτηθεί ή ο διορισμός του τερματισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο θα
εκλέγει ένα Μέλος ως αντικαταστάτη του, με απόφαση της πλειοψηφίας του εκάστοτε ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου.
Η Επιτροπή Ανάδειξης Ανώτατων Διοικητικών Στελεχών και Αμοιβών συστήνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρείας προκειμένου:
 να επιβλέπει γενικά τις πολιτικές αμοιβών και προνομίων της Εταιρείας,
 να επιθεωρεί και να ορίζει τις αμοιβές για το Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα ανώτατα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας
(της κατηγορίας c-level),
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 να αξιολογεί την απόδοση του Διευθύνοντος Συμβούλου, των ανώτατων διοικητικών στελεχών (της κατηγορίας clevel) της Εταιρείας και των γενικών διευθυντών και να εγκρίνει αλλαγές που προτείνονται από το Διευθύνοντα
Σύμβουλο στην ανώτατη διοίκηση (της κατηγορίας c-level),
 να προτείνει υποψηφίους για τις θέσεις των εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου, συνεδριάζοντας χωρίς τη συμμετοχή των εκτελεστικών μελών που συμμετέχουν σε αυτή.
 να εισηγείται την πολιτική αμοιβών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνοντας υπόψη τον κώδικά
εταιρικής διακυβέρνησης, τις διεθνώς εφαρμοσμένες βέλτιστες πρακτικές, καθώς και τις γενικότερες συνθήκες που
επικρατούν, πριν την τελική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου επί του συγκεκριμένου θέματος προς την Γενική
Συνέλευση των μετόχων,
 να εξετάζει το πλάνο διαδοχής της διοίκησης της Εταιρείας,
 να επιβλέπει τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησής της όσον αφορά τα ζητήματα
ευθύνης της Επιτροπής και
 να εξετάζει οποιαδήποτε ζητήματα θέτει το Διοικητικό Συμβούλιο κατά καιρούς υπόψη της.
Συνεδριάσεις της Επιτροπής Ανάδειξης Ανώτατων Διοικητικών Στελεχών και Αμοιβών
Η Επιτροπή Ανάδειξης Ανώτατων Διοικητικών Στελεχών και Αμοιβών θα συνεδριάζει με τη συχνότητα που θα καθορίζει η
ίδια, προκειμένου να φέρνει εις πέρας τις υποχρεώσεις και αρμοδιότητες που έχει σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό
λειτουργίας. Ο Πρόεδρος, σε συνεννόηση με τα λοιπά Μέλη της Επιτροπής, θα καθορίζει τη συχνότητα των συνεδριάσεων
της Επιτροπής και την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό λειτουργίας. Κανένα
ανώτατο διοικητικό στέλεχος δε θα πρέπει να παρίσταται κατά το τμήμα εκείνο οποιασδήποτε συνεδρίασης κατά το οποίο
συζητείται η απόδοση ή οι αποδοχές του εν λόγω στελέχους, εκτός εάν προσκληθεί ειδικά από την Επιτροπή.
Όταν παρίσταται ανάγκη η Επιτροπή να συνεδριάσει για να συζητήσει και λάβει απόφαση αναφορικά με την ανάδειξη
υποψηφίων εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οι
συνεδριάσεις της θα πραγματοποιούνται με διακριτή ημερήσια διάταξη και με τη συμμετοχή μόνο των μη εκτελεστικών
μελών της. Για τις εν λόγω συνεδριάσεις θα τηρούνται χωριστά πρακτικά και οι σχετικές αποφάσεις θα προωθούνται
στο Διοικητικό Συμβούλιο, όπως ορίζεται κατωτέρω. Απαρτία υπάρχει όταν παρίστανται όλα τα μέλη της Επιτροπής,
εξαιρουμένων των εκτελεστικών μελών (τα οποία δεν θα συμμετέχουν στις εν λόγω συνεδριάσεις) και λαμβάνουν
απόφαση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Σε αυτή την περίπτωση, η Επιτροπή θα συνεδριάζει ως Επιτροπή
Ανάδειξης Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Επιτροπή Ανάδειξης Ανώτατων Διοικητικών Στελεχών και Αμοιβών θα
καθορίσει τη διαδικασία επικοινωνίας από και προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον ορισμό της ημερήσιας διάταξης και
την σύγκληση της Επιτροπής Ανάδειξης υποψηφιοτήτων και θα ενημερώσει για την διαδικασία αυτή το Διοικητικό
Συμβούλιο προς διευκόλυνση της συνεργασίας τους.
Η Επιτροπή Ανάδειξης Ανώτατων Διοικητικών Στελεχών και Αμοιβών δύναται να συνεδριάζει μέσω τηλεδιάσκεψης
κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία θα περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την πραγματοποίηση της
συνεδρίασης. Η πρόσκληση μπορεί να αποστέλλεται μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Η Επιτροπή Ανάδειξης Ανώτατων Διοικητικών Στελεχών και Αμοιβών δύναται περαιτέρω να λαμβάνει αποφάσεις με
έγγραφη απόφαση, περίπτωση κατά την οποία οι εν λόγω αποφάσεις θα ισχύουν ως να είχαν ληφθεί σε μια συνεδρίαση
της εν λόγω Επιτροπής, υπό τον όρο ότι η εν λόγω έγγραφη απόφαση θα υπογράφεται από όλα τα Μέλη της Επιτροπής.
Η απαρτία επιτυγχάνεται όταν είναι παρόντα τρία (3) Μέλη. Δε μπορεί να διεκπεραιωθεί καμία λειτουργία σε μια
συνεδρίαση της παρούσας Επιτροπής, αν δεν επιτευχθεί απαρτία. Οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με την πλειοψηφία των
Μελών τα οποία είναι παρόντα. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του προέδρου επικρατεί για τη λήψη της τελικής
απόφασης. Μόνο Μέλη της Επιτροπής, οποιοδήποτε πρόσωπο που προσκαλείται από αυτά, και ο/η Γραμματέας της
Επιτροπής θα έχουν το δικαίωμα να παρίστανται σε συνεδριάσεις της Επιτροπής. Μόνο Μέλη της Επιτροπής θα έχουν
δικαίωμα ψήφου, με όλους τους άλλους προσκεκλημένους, περιλαμβανομένου/ης και του/της γραμματέα/Γραμματέως,
να παρίστανται στη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Η Επιτροπή Ανάδειξης Ανώτατων Διοικητικών Στελεχών και Αμοιβών δύναται να προσκαλεί το Διευθύνοντα Σύμβουλο της
Εταιρείας (σε περίπτωση που ο διευθύνων σύμβουλος δεν είναι μέλος της Επιτροπής) και/ή τον Επικεφαλής του Τμήματος
Ανθρώπινου Δυναμικού προκειμένου να παρίστανται στις συνεδριάσεις της. Η Επιτροπή δύναται να ζητήσει και από
οποιοδήποτε άλλο ανώτερο στέλεχος της Εταιρείας να παρασταθεί σε συνεδριάσεις της προκειμένου να τη βοηθήσει
επί συζητήσεων που διεξάγει επί οιουδήποτε ειδικού ζητήματος
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Εάν υπάρχει υπό μελέτη ένα θέμα στο οποίο ένα Μέλος της Επιτροπής διατηρεί, είτε άμεσα είτε έμμεσα προσωπικό
συμφέρον, τότε δε θα επιτρέπεται στο εν λόγω Μέλος να ψηφίζει στη συνεδρίαση.
Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ανάδειξης Ανώτατων Διοικητικών Στελεχών και Αμοιβών πρέπει να εγκρίνονται από το
Διοικητικό Συμβούλιο πριν από την εφαρμογή τους.
Ο/η Γραμματέας της Επιτροπής, ο/η οποίος/α θα ορίζεται από την Επιτροπή Ανάδειξης Ανώτατων Διοικητικών
Στελεχών και Αμοιβών θα είναι υπεύθυνος για τα εξής:
 να επιβεβαιώνει κατά την έναρξη της κάθε συνεδρίασης εάν υπάρχει απαρτία,
 να διατηρεί έγγραφο αρχείο των πρακτικών των διαδικασιών και των αποφάσεων σε όλες τις συνεδριάσεις της
Επιτροπής, περιλαμβανομένης της καταγραφής των ονομάτων εκείνων που είναι παρόντες και παρίστανται στη
συνεδρίαση,
 να κυκλοφορεί στα Μέλη της Επιτροπής, σχέδια των πρακτικών των συνεδριάσεων της Επιτροπής εντός επτά (7)
ημερών από κάθε συνεδρίαση,
 να κυκλοφορεί εγκεκριμένα πρακτικά κάθε συνεδρίασης της Επιτροπής σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
κατά την πρώτη συνέλευση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία λαμβάνει χώρα έπειτα από τη συνεδρίαση της
Επιτροπής την οποία αφορούν τα εν λόγω πρακτικά.
Καθήκοντα και Αρμοδιότητες της Επιτροπής Ανάδειξης Ανώτατων Διοικητικών Στελεχών και Αμοιβών
Επιπρόσθετα με οποιεσδήποτε άλλες αρμοδιότητες οι οποίες δύναται να της ανατίθενται κατά καιρούς από το Διοικητικό
Συμβούλιο, η Επιτροπή Ανάδειξης Ανώτατων Διοικητικών Στελεχών και Αμοιβών είναι υπεύθυνη για τα ακόλουθα
ζητήματα σε εκπλήρωση του σκοπού της όπως αυτός περιγράφεται ανωτέρω. Προκειμένου να εκπληρώσει την
αποστολή της, η Επιτροπή θα πρέπει να διαθέτει (i) απεριόριστη πρόσβαση σε όλες τις πηγές πληροφοριών και τα
δεδομένα της Εταιρείας και (ii) την εξουσία να λαμβάνει, με δαπάνες της Εταιρείας, οποιαδήποτε εξωτερική
επαγγελματική συμβουλή (περιλαμβανομένων των συμβουλών από ανεξάρτητους συμβούλους σε θέματα αμοιβών),
όπως η Επιτροπή Ανάδειξης Ανώτατων Διοικητικών Στελεχών και Αμοιβών θεωρεί ότι είναι απαραίτητο, αφού ενημερώσει
τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και υπό τον όρο ότι θα δίνει τακτική αναφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο επί
αυτών.
Πολιτικές Αμοιβών
Η Επιτροπή Ανάδειξης Ανώτατων Διοικητικών Στελεχών και Αμοιβών θα εξετάζει και θα εγκρίνει τις πολιτικές αμοιβών
και παροχής κινήτρων εν γένει, περιλαμβανομένης της εξέτασης και έγκρισης οποιωνδήποτε προγραμμάτων αμοιβών
με βάση την επίτευξη στόχων, καθώς και προγραμμάτων με βάση τη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της
Εταιρείας. Κατά την εξέταση των εν λόγω πολιτικών αμοιβών και προνομίων, η Επιτροπή δύναται να εξετάζει την
πρόσληψη, εξέλιξη, προαγωγή, διατήρηση και αμοιβή υπαλλήλων, την οικονομική και λειτουργική κατάσταση της
Εταιρείας, καθώς και να λαμβάνει υπόψη της οποιουσδήποτε άλλους παράγοντες θεωρεί σημαντικούς.
Ειδικά αναφορικά με την πολιτική αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η από 28.06.2019 Τακτική Γενική
Συνέλευση, ενέκρινε την Πολιτική Αποδοχών για τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του Νόμου 4548/2018. Η Πολιτική Αποδοχών έχει διάρκεια τεσσάρων (4) ετών από την
έγκρισή της από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Σημειώνεται επίσης ότι από το 2020 και εφεξής η Εταιρεία
συντάσσει Ετήσια Έκθεση Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 Ν. 4548/2018, παρέχοντας πληροφορίες για την
εφαρμογή της ανωτέρω Πολιτικής Αποδοχών κατά την αμέσως προηγούμενη εταιρική χρήση.
Αμοιβές Ανώτατων Διοικητικών Στελεχών
Η Επιτροπή Ανάδειξης Ανώτατων Διοικητικών Στελεχών και Αμοιβών θα εξετάζει και θα εγκρίνει για το Διευθύνοντα
Σύμβουλο/τη Διευθύνουσα Σύμβουλο και για κάθε ανώτατο διοικητικό στέλεχος (της κατηγορίας c-level, ήτοι με άμεση
αναφορά στο Διευθύνοντα Σύμβουλο), (i) τον ετήσιο βασικό μισθό του/της, (ii) την ετήσια αμοιβή του/της με βάση την
επίτευξη στόχων (iii) τη μακροπρόθεσμη αμοιβή του/της με βάση την επίτευξη στόχων, (iv) τη σύμβασή εργασίας του/της,
τυχόν συμφωνία περί των αποδοχών του/της σε περίπτωση απολύσεως και τυχόν συμφωνία σε περίπτωση αλλαγής
ελέγχου και (v) οποιαδήποτε άλλα ζητήματα αμοιβών ή ειδικών προνομίων.
Υποψηφιότητες εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου
Η Επιτροπή Ανάδειξης Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενη αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη θα
προτείνει και θα παρουσιάζει στο Διοικητικό Συμβούλιο υποψήφια εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη
εκτελεστικά μέλη, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο για τον ορισμό ή την αντικατάσταση κάπου μέλους, σύμφωνα με την
πολιτική ανάδειξης υποψηφιοτήτων μελών Διοικητικού Συμβουλίου που έχει εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο.
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Η Επιτροπή Ανάδειξης Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπεύθυνη να εξετάζει την ανεξαρτησία των υποψήφιων
μελών και να ενημερώνει ανάλογα το Διοικητικό Συμβούλιο. Η σχετική διαδικασία περιλαμβάνει επίσης την συμπλήρωση
της «δήλωσης ανεξαρτησίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου» από τα υποψήφια μέλη, με την οποία
επιβεβαιώνουν την ανεξαρτησία τους σύμφωνα με τα κριτήρια του νόμου.
Απόδοση και αλλαγές Ανώτατων Διοικητικών Στελεχών
Η Επιτροπή Ανάδειξης Ανώτατων Διοικητικών Στελεχών και Αμοιβών θα εξετάζει ετησίως την απόδοση του Διευθύνοντος
Συμβούλου και κάθε ανώτατου διοικητικού στελέχους (της κατηγορίας c-level). Κατά την εξέταση της απόδοσης των εν
λόγω ανώτατων διοικητικών στελεχών, η Επιτροπή Ανάδειξης Ανώτατων Διοικητικών Στελεχών και Αμοιβών δύναται να
εξετάζει τους προσδιορισμένους στόχους και αντικειμενικούς σκοπούς της Εταιρείας, καθώς και τους στόχους και τους
αντικειμενικούς σκοπούς που ορίζονται για κάθε ανώτατο διοικητικό στέλεχος. Περαιτέρω, ο Διευθύνων Σύμβουλος θα
παρουσιάζει στην Επιτροπή οποιεσδήποτε προτεινόμενες αλλαγές στην ομάδα των ανώτατων διοικητικών στελεχών.
Πρόγραμμα Διαδοχής
Η Επιτροπή Ανάδειξης Ανώτατων Διοικητικών Στελεχών και Αμοιβών, σε συνεννόηση με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της
Εταιρείας, θα εξετάζει περιοδικά το σχεδιασμό διαδοχής στη Διοίκηση της Εταιρείας, περιλαμβανομένων πολιτικών για
την επιλογή και τη διαδοχή του Διευθύνοντος Συμβούλου, του Γενικού Οικονομικού Διευθυντή και του Γενικού Εμπορικού
Διευθυντή, για την περίπτωση ανικανότητας, αποχώρησης ή απόλυσης των εν λόγω ανώτατων Διοικητικών Στελεχών.
Η Επιτροπή Προμηθειών
Μέλη της Επιτροπής Προμηθειών
Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει όχι λιγότερα από τρία (3) μέλη και όχι περισσότερα από τέσσερα (4) μέλη που αποτελούν
την Επιτροπή Προμηθειών καθώς και ενός εξειδικευμένου συμβούλου χωρίς δικαίωμα ψήφου. Επιπλέον ορίζεται και ένας
Γραμματέας χωρίς δικαίωμα ψήφου. Τα μέλη της Επιτροπής Προμηθειών δύνανται κατά την κρίση τους να προσκαλέσουν
οποιοδήποτε επιπρόσθετα πρόσωπα να παραστούν κατά την οποιαδήποτε συνεδρίαση και να συνδράμουν την Επιτροπή
Προμηθειών στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών της.
Ρόλος και Αρμοδιότητες της Επιτροπής Προμηθειών
Η Επιτροπή Προμηθειών έχει τις ακόλουθες λειτουργίες:
 εξετάζει και εγκρίνει κάθε αγορά και σύμβαση προμήθειας που συνάπτει η Εταιρεία, σύμφωνα με τον Πίνακα
Οικονομικών Αρμοδιοτήτων.
 παρακολουθεί τις υπάρχουσες πολιτικές και διαδικασίες αγοράς και προμήθειας του Ομίλου και εξασφαλίζει τη
συνέπεια στην εφαρμογή τους.
 εγκρίνει σημαντικές αποφάσεις αγοράς/συνεργασίας με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η επαφή με τους
στρατηγικούς συνεργάτες της Εταιρείας και να ενθαρρύνεται η δημιουργία συνεργιών στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων προμηθειών.
 αξιολογεί τους βασικούς κινδύνους και τις επιχειρησιακές επιπτώσεις βασικών συμβάσεων, περιλαμβανομένων
συμβάσεων πλαισίου, ανανεώσεων, ή ετησίων συμβάσεων υποστήριξης που υπάγονται στην αρμοδιότητά της
(δηλαδή, όλων των συμβάσεων με αξία πάνω από €50.000 εξαιρουμένου του ΦΠΑ).
 εξασφαλίζει τη βελτιστοποίηση των κεφαλαιουχικών και λειτουργικών δαπανών.
 συμμετέχει στην ετήσια διαδικασία αξιολόγησης όλων των προμηθευτών, ζητά την αναστολή, επανεγκρίνει και
αποκλείει τη συνεργασία με προμηθευτές για λόγους σχετικούς με την απόδοσή τους όταν απαιτείται.
 αποτελεί το πρώτο σημείο αναφοράς στο οποίο όλες οι προτάσεις συμβάσεων πρέπει να αναφέρονται και να
εγκρίνονται, υπό τον όρο ότι η οικονομική επίπτωση από αυτές είναι άνω του ποσού των €50.000 εξαιρουμένου του
ΦΠΑ.
 εξετάζει τις προτάσεις συμβάσεων που προωθούνται σε αυτή σύμφωνα με το προηγούμενο σημείο και υποβάλει
εισηγήσεις όσον αφορά τα προηγούμενα, όπως επίσης και αναθέτει αρμοδιότητες σύμφωνα με τον Πίνακα
Οικονομικών Αρμοδιοτήτων, υπό τον όρο ότι οι προτεινόμενες συμβάσεις, η αξία των οποίων είναι μεγαλύτερη από
την αρμοδιότητα που της έχει ανατεθεί από τη Διοίκηση παραπέμπονται από την Επιτροπή Προμηθειών στην Επιτροπή
Στρατηγικής και η Επιτροπή Στρατηγικής με τη σειρά της παραπέμπει τελικά στο Διοικητικό Συμβούλιο όλες εκείνες τις
προτεινόμενες συμβάσεις που υπερβαίνουν το όριο της αρμοδιότητάς της.
 μεριμνά για την εξασφάλιση της προσήκουσας πραγματοποίησης όλων των δαπανών που εγκρίνονται σύμφωνα με
τον εγκεκριμένο Πίνακα Οικονομικών Αρμοδιοτήτων.
 εγκρίνει την αρχική διαμόρφωση και αλλαγή στη διαμόρφωση της λίστας των προτιμητέων προμηθευτών.
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Συνεδριάσεις της Επιτροπής Προμηθειών
Η Επιτροπή Προμηθειών συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το μήνα και μπορεί περαιτέρω να συνεδριάζει ανάλογα με τις
ανάγκες της Εταιρείας ή οποτεδήποτε θεωρηθεί απαραίτητο από τα μέλη. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής μπορούν να
λαμβάνουν χώρα και μέσω τηλεδιάσκεψης.
Η ειδοποίηση/πρόσκληση για κάθε τέτοια συνεδρίαση της Επιτροπής Προμηθειών, μαζί με τα σχετικά έγγραφα της
ημερήσιας διάταξης και συζήτησης, κυκλοφορεί από το Γραμματέα της Επιτροπής Προμηθειών σε όλα τα Μέλη της
Επιτροπής Προμηθειών, στον εξειδικευμένο σύμβουλο καθώς και σε οποιαδήποτε άλλα προσκεκλημένα πρόσωπα
τουλάχιστον (2) ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης.
Η Επιτροπή Προμηθειών βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα τρία (3) μέλη της.
Όλες οι προτάσεις και οι εγκρίσεις και αποφάσεις της Επιτροπής Προμηθειών που πραγματοποιούνται σε κάθε
συνεδρίαση της Επιτροπής Προμηθειών καταγράφονται άμεσα στα πρακτικά από τον Γραμματέα της Επιτροπής
Προμηθειών σε κάθε τέτοια συνεδρίαση, και ο τελευταίος τα κυκλοφορεί σε όλα τα μέλη της Επιτροπής Προμηθειών, στα
προσκεκλημένα πρόσωπα, καθώς και στον εξειδικευμένο σύμβουλο (εάν υπάρχει) εντός επτά (7) ημερών από την
ημερομηνία της κάθε συνεδρίασης. Στην περίπτωση που ο εξειδικευμένος σύμβουλος απουσιάζει από οποιαδήποτε
συνεδρίαση της Επιτροπής Προμηθειών, πρέπει ακόμη και τότε να λαμβάνει αντίγραφο των πρακτικών της εν λόγω
συνεδρίασης (τα πρακτικά αυτά θα πρέπει να καταγράφουν όλες τις εγκρίσεις, προτάσεις και αποφάσεις που
λαμβάνονται σε τέτοια συνεδρίαση). Τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης Επιτροπής Προμηθειών εγκρίνονται στην επόμενη
συνεδρίαση.
Προκειμένου να διευκολυνθεί η Επιτροπή Προμηθειών να φέρει εις πέρας το έργο της διασφαλίζοντας την κατάλληλη
έγκριση όλων των εξόδων σύμφωνα με τον Πίνακα Οικονομικών Αρμοδιοτήτων, μία ενημερωμένη έκθεση επ’ αυτών θα
πρέπει να παρουσιάζεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο (ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στο οποίο ο τελευταίος
αναθέτει την αρμοδιότητα αυτή) σε κάθε συνεδρίαση της Επιτροπής Προμηθειών.
Η γλώσσα στην οποία θα διεξάγονται οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Προμηθειών είναι η Αγγλική και τα πρακτικά όλων
αυτών των συνεδριάσεων συντάσσονται ομοίως στην Αγγλική γλώσσα.
Υπό την προϋπόθεση τήρησης των ανωτέρω, η Επιτροπή Προμηθειών ρυθμίζει τη διαδικασία της για τις συνεδριάσεις της.
Ζ) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η πολυμορφία σε σχέση με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως η ηλικία, το φύλο, το μορφωτικό επίπεδο, οι προσωπικές
ικανότητες, η επαγγελματική εμπειρία και η κουλτούρα, αποτελεί ένα από τα κριτήρια ανάδειξης υποψηφιοτήτων και
τελικής επιλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων των μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου που αποτελείται αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση
των αναγκών και την ανάλογη εφαρμογή πολιτικής πολυμορφίας σε σχέση με τα παραπάνω χαρακτηριστικά.
Σε ότι αφορά την ισχύουσα πολυμορφία του Διοικητικού Συμβουλίου την 31 Δεκεμβρίου 2020 αυτή διαμορφώνεται σε
σχέση με την ηλικία από τα 40 έως τα 63 έτη. Σε ό,τι αφορά το εκπαιδευτικό επίπεδο, το σύνολο των μελών κατέχει
τουλάχιστον ένα πανεπιστημιακό πτυχίο και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και επαγγελματικές πιστοποιήσεις σε ευρύ
πεδίο αντικειμένων όπως η διοίκηση επιχειρήσεων, το ηλεκτρονικό εμπόριο, το δίκαιο και η οικονομική επιστήμη κ.ά. Σε
σχέση με την επαγγελματική εμπειρία και την κουλτούρα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται τόσο από
Έλληνες όσο και από υπηκόους ξένων χωρών, διαφορετικών εθνικοτήτων, οι οποίοι έχουν θητεύσει σε διάφορες θέσεις
ευθύνης εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε σημαντικούς τομείς της αγοράς (είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό),
όπως ο τηλεπικοινωνιακός, ο τηλεοπτικός, ο τραπεζικός κ.ά., ενώ ένα μέλος έχει σημαντική ακαδημαϊκή και ερευνητική
καριέρα.
Η) ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 97
ΠΑΡ. 1 ΠΕΡ. (Β) Ν. 4548/2018
Η Εταιρεία σημειώνει ότι δεν έχει λάβει κάποια δήλωση ύπαρξης σύγκρουσης συμφερόντων από τα μέλη του Διοικητικού
της Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 1 περ. β’ του Ν. 4548/2018.
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9. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Η Εταιρεία και ο Όμιλος αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες και παρέχουν υπηρεσίες κατά την συνήθη δραστηριότητα
τους σε ορισμένες εταιρείες που θεωρούνται συνδεδεμένα μέρη. Οι συναφείς αυτές επιχειρήσεις είναι εταιρείες με
σημαντική επιρροή στον Όμιλο (μέτοχοι) και στην Εταιρεία, θυγατρικές ή συγγενείς εταιρείες του Ομίλου.
Οι συναλλαγές του Ομίλου και τα υπόλοιπα των λογαριασμών με τα συνδεδεμένα μέρη αναφέρονται παρακάτω:
Επωνυμία Εταιρείας

Σχέση με τον
Όμιλο

Νέα συνδεδεμένα μέρη τρέχουσας χρήσης
NewCo United Group Hellas
Μέτοχος
Sarl
Συνδεδεμένο
Solford Trading LTD
Μέρος
Συνδεδεμένο
Serbia Broadband d.o.o.
Μέρος
Σύνολα
Προϋπάρχοντα συνδεδεμένα μέρη
Συγγενής
Αθλονετ Α.Ε.
Εταιρεία
Lumiere Productions A.E.

Μέτοχος

Σύνολα
Συνδεδεμένα μέρη προηγουμένων χρήσεων
Wind Ελλάς Τηλεπικοινωνίες
Μέτοχος
Α.Ε.
Vodafone – Panafon AEET
Μέτοχος
Ίδρυμα Τεχνολογίας και
Μέτοχος
Έρευνας
ALPHA BANK AE
Μέτοχος
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
Μέτοχος
ΑΕ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ
Μέτοχος
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ
Μέτοχος
Telemedicine Technologies
Συγγενής
Α.Ε.
Εταιρεία
Συνδεδεμένο
Vodafone Ltd.
μέρος
Συνδεδεμένο
Hellas on line
μέρος
Συνδεδεμένο
Cablenet Ltd
μέρος
Σύνολα

Περίοδος
που
έληξε

Πωλήσεις
προς
συνδεδεμένα
μέρη

Αγορές από
συνδεδεμένα μέρη

Ποσά που
οφείλουν τα
συνδεδεμένα
μέρη

Ποσά που
οφείλονται στα
συνδεδεμένα μέρη

31.12.2020

-

2.543.296

-

335.099.753

31.12.2020

37.500

-

-

-

31.12.2020

-

-

-

-

31.12.2020

37.500

2.543.296

-

335.099.753

31.12.2020

31.12.2019
31.12.2020
31.12.2019

-

-

4.239
4.239
4.239
4.239

4.239
4.239
6.378
4.239
10.617

31.12.2019

5.184.814

3.452.142

797.107

1.370.073

31.12.2019

5.894.473

3.336.759

245.214

769.387

31.12.2019

30.273

3.254

24.611

813

31.12.2019

230.363

148.939

150.392

15.985

31.12.2019

71.075

139.142

148.133

36.513

31.12.2019
31.12.2019

788.245
41.154

86
-

150.579
2.932

2.580
-

31.12.2019

-

-

3.734

-

31.12.2019

1.575.673

1.504.726

293.749

348.027

31.12.2019

-

-

11

117

31.12.2019

10.403

25.543

3.180

-

31.12.2019

13.826.473

8.610.591

1.819.644

2.543.494

31.12.2019
31.12.2020



Τα κόστη από την μέτοχο εταιρεία NewCo United Group Hellas Sarl αφορούν σε δεδουλευμένους τόκους δανείων της
περιόδου 1 Νοεμβρίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020.



Το πληρωτέο υπόλοιπο προς την μέτοχο εταιρεία NewCo United Group Hellas Sarl αφορά στις υποχρεώσεις από τα
ομολογιακά δάνεια αλλά και τις βραχυπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις που μέχρι την προηγούμενη χρήση ήταν πληρωτέα
προς τις δανείστριες τράπεζες και τα οποία στην τρέχουσα χρήση μεταβιβάστηκαν στη μέτοχο εταιρεία συνέπεια της
συναλλαγής εξαγοράς (βλέπε Σημειώσεις 6 και 32) και τα οποία την 31/12/2020 (όπως και την 31/12/2019)
ανέρχονταν σε € 256,1 εκατ. Επιπλέον τα υπόλοιπο περιλαμβάνει ποσό € 43 εκατ. που αφορά σε νέα ομολογιακά
δάνεια που ελήφθησαν εντός της χρήσης 2020 καθώς και ποσό € 36,0 εκατ. που αφορά σε υποχρέωση από
δεδουλευμένους τόκους σχετιζόμενους με τα προαναφερθέντα δάνεια.
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Οι συναλλαγές της Εταιρείας και τα υπόλοιπα των λογαριασμών με τα συνδεδεμένα μέρη αναφέρονται παρακάτω:

Επωνυμία Εταιρείας

Σχέση με την
Forthnet

Νέα συνδεδεμένα μέρη τρέχουσας χρήσης
NEWCO UNITED GROUP HELLAS
Μέτοχος
SARL
Σύνολα
Προϋπάρχοντα συνδεδεμένα μέρη
Συγγενής
Άθλονετ Α.Ε.
εταιρεία

Forthnet Media S.A.

NetMed S.A.

Intervision Services BV

Θυγατρική
εταιρεία

Θυγατρική
εταιρεία

Θυγατρική
εταιρεία

Σύνολα
Συνδεδεμένα μέρη προηγουμένων χρήσεων
Wind Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. Μέτοχος
Vodafone – Panafon AEET
Μέτοχος
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Μέτοχος
Alpha Bank Α.Ε.
Μέτοχος
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. Μέτοχος
Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.
Μέτοχος
Τράπεζα Αττικής Α.Ε.
Μέτοχος
Telemedicine Technologies S.A.
Συγγενής

Πωλήσεις
προς
συνδεδεμένα
μέρη

Αγορές από
συνδεδεμένα
μέρη

Ποσά που
οφείλουν τα
συνδεδεμένα
μέρη

Ποσά που
οφείλονται
στα
συνδεδεμένα
μέρη

31.12.2020

-

777.248

-

131.934.065

31.12.2020

-

777.248

-

131.934.065

5.255.985

1.609.430

4.239
4.239
140.064.081

4.239
4.239
9.435.372

-

-

(104.524.898)

(2.385.781)

4.746.059

1.809.636

104.524.898

2.385.781

-

-

(104.524.898)

(2.385.781)

159.458

-

1.168.671

-

-

-

(970.943)

-

157.072

-

970.943

-

-

-

(970.943)

-

1.036

-

419.270

-

-

-

(418.935)

-

57.887

-

418.935

-

Χρήση/
Περίοδος που
έληξε

31.12.2020
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2020 Πρόβλεψη για
αναμενόμενες
πιστωτικές
ζημιές
31.12.2019
31.12.2019 Πρόβλεψη για
αναμενόμενες
πιστωτικές
ζημιές
31.12.2020
31.12.2020 Πρόβλεψη για
αναμενόμενες
πιστωτικές
ζημιές
31.12.2019
31.12.2019 Πρόβλεψη για
αναμενόμενες
πιστωτικές
ζημιές
31.12.2020
31.12.2020 Πρόβλεψη για
αναμενόμενες
πιστωτικές
ζημιές
31.12.2019
31.12.2019 Πρόβλεψη για
αναμενόμενες
πιστωτικές
ζημιές
31.12.2020
31.12.2019

-

-

(418.935)

-

5.416.479
4.961.018

1.609.430
1.809.636

35.741.486
4.239

7.053.829
4.239

31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019

1.398.066
1.267.391
30.273
230.363
69.850
787.649
41.154
-

3.404.807
3.334.032
3.254
148.939
90.945
86
-

797.107
245.214
24.611
150.392
146.338
150.810
2.932
3.734

1.366.335
769.387
813
16.549
36.514
2.580
-
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Vodafone Ltd.
Cablenet Ltd
Σύνολα

εταιρεία
Συνδεδεμένο
μέρος
Συνδεδεμένο
μέρος

31.12.2019

1.575.673

1.504.726

293.749

348.027

31.12.2019

10.403

25.543

3.180

-

31.12.2019

5.410.823

8.512.332

1.818.069

2.540.204



Τα κόστη από την μέτοχο εταιρεία NewCo United Group Hellas Sarl αφορούν σε δεδουλευμένους τόκους δανείων της
περιόδου 1 Νοεμβρίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020.



Το πληρωτέο υπόλοιπο προς την μέτοχο εταιρεία NewCo United Group Hellas Sarl αφορά στις υποχρεώσεις από τα
ομολογιακά δάνεια αλλά και τις βραχυπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις που μέχρι την προηγούμενη χρήση ήταν πληρωτέα
προς τις δανείστριες τράπεζες και τα οποία στην τρέχουσα χρήση μεταβιβάστηκαν στη μέτοχο εταιρεία συνέπεια της
συναλλαγής εξαγοράς (βλέπε Σημειώσεις 6 και 32) και τα οποία την 31/12/2020 (όπως και την 31/12/2019)
ανέρχονταν σε € 78,5 εκατ. Επιπλέον τα υπόλοιπο περιλαμβάνει ποσό € 43 εκατ. που αφορά σε νέα ομολογιακά
δάνεια που ελήφθησαν εντός της χρήσης 2020 καθώς και ποσό € 10,5 εκατ. που αφορά σε υποχρέωση από
δεδουλευμένους τόκους σχετιζόμενους με τα προαναφερθέντα δάνεια.



Τα έσοδα και η απαίτηση από την Forthnet Media A.E. αφορούν κυρίως προμήθεια από συνδυαστικές υπηρεσίες 3play που επαναχρεώθηκαν στη θυγατρική από την μητρική εταιρεία Forthnet A.E. ενώ η απαίτηση περιλαμβάνει
επίσης και χρεώσεις που έλαβαν χώρα στο παρελθόν για τη μεταπώληση των δικαιωμάτων του Ελληνικού
Πρωταθλήματος και της UEFA. Η αύξηση της απαίτησης της Εταιρείας από τη θυγατρική στην τρέχουσα χρήση
οφείλεται στο δανεισμό της θυγατρικής εταιρείας ο οποίος πραγματοποιήθηκε μέσω των νέων δανειακών κεφαλαίων
που έλαβε η Εταιρεία από τη μητρική εταιρεία NewCo United Group Hellas Sarl (περισσότερες πληροφορίες
περιλαμβάνονται στις σημειώσεις σημείωση 6 και 32 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων). Η σχετιζόμενη με τα εν
λόγω δάνεια απαίτηση από την θυγατρική εταιρεία Forthnet Media A.E. ταξινομήθηκε στο κονδύλι «Μακροπρόθεσμες
δανειακές απαιτήσεις από συνδεδεμένες εταιρείες» της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης της 31 Δεκεμβρίου
2020.

 Η υποχρέωση προς την εταιρεία Forthnet Media A.E. αφορά κυρίως εισπράξεις που διενεργούνται από τα
καταστήματα της Εταιρείας για λογαριασμό της πρώτης.
Κατά τις προηγούμενες χρήσεις η Εταιρεία, αξιολογώντας τις ενδείξεις απομείωσης που υπήρχαν αναφορικά με την
απαίτησή της από τη θυγατρική εταιρεία Forthnet Media Α.Ε. θεώρησε ότι το ποσό της εν λόγω απαίτησης δεν ήταν
ανακτήσιμο και ως εκ τούτου προχώρησε σε πλήρη απομείωσή της. Οι ενδείξεις απομείωσης της απαίτησης από τη
θυγατρική εταιρεία Forthnet Media Α.Ε., περιλάμβαναν μεταξύ άλλων, τις δυσχερείς οικονομικές συνθήκες που
επικρατούσαν στην ελληνική αγορά καθώς και την αβεβαιότητα σε σχέση με την επιτυχή έκβαση της διαδικασίας που είχε
ξεκινήσει για την εύρεση επενδυτή, ενώ κατά την αξιολόγηση ελήφθησαν επιπλέον υπόψιν η επικρατούσα αβεβαιότητα
σχετικά με την επάρκεια και αποτελεσματικότητα των επιδιωκόμενων ενεργειών της Διοίκησης για την κάλυψη του
ταμειακού ελλείμματος σε κεφάλαιο κίνησης της θυγατρικής εταιρείας και η ικανότητα της Διοίκησης να ολοκληρώσει την
αναχρηματοδότηση του συνόλου των δανειακών της υποχρεώσεων.
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020, και παρά την αύξηση της καθαρής απαίτησης από τη θυγατρική κατά 28,5 εκατ. ευρώ στην
τρέχουσα χρήση, η Εταιρεία θεώρησε ότι δεν απαιτούνται περαιτέρω προβλέψεις απομείωσης. Κατά την αξιολόγησή της
η Εταιρεία έλαβε υπόψιν το γεγονός ότι η αύξηση της απαίτησης σχετίζεται άμεσα με τα δανειακά κεφάλαια που
ελήφθησαν από τον Όμιλο United των οποίων ένα μεγάλο μέρος (34,1 εκατ. ευρώ) μεταφέρθηκε στη θυγατρική εταιρεία
μέσω ενός νέου ομολογιακού δανείου μεταξύ Εταιρείας και θυγατρικής με σκοπό την αποπληρωμή προμηθευτών. Καθότι
τα νέα δανεικά κεφάλαια συνετέλεσαν στην μείωση του ελλείμματος του κεφαλαίου κίνησης της θυγατρικής καθώς
επίσης συνέβαλαν και στην λήψη σημαντικών εκπτώσεων από προμηθευτές (με σημαντικότερη εξ αυτών τη διαγραφή
χρέους από προμηθευτή εξωτερικού αξίας 24,7 εκατ. ευρώ), η Εταιρεία εκτίμησε ότι η έκθεσή της σε πιστωτικές ζημιές
από την απαίτησή της από τη θυγατρική εταιρεία δεν έχει επιδεινωθεί αλλά αντίθετα έχει βελτιωθεί σημαντικά. Κατά την
επόμενη χρήση και λαμβάνοντας υπόψιν το νέο επιχειρηματικό πλάνο του ομίλου United Group τόσο για την Εταιρεία όσο
και για τη θυγατρική Forthnet Media A.E. αλλά και συνεκτιμώντας τις περαιτέρω εξελίξεις αναφορικά με την
αναχρηματοδότηση της θυγατρικής εταιρείας και την λειτουργική της επίδοση, η Εταιρεία θα επαναξιολογήσει την έκθεσή
της από τη θυγατρική εταιρεία συνολικά και ενδέχεται να προχωρήσει σε εγγραφές αντιστροφής της σχηματισθείσας
απομείωσης.
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Οι αμοιβές των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων καθώς επίσης των Διευθυντικών Στελεχών του Ομίλου και της
Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020 και 2019 αναλύονται ως εξής:

Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου - εκτελεστικών
Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου - μη εκτελεστικών
Αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών
Σύνολο

Ο Όμιλος
01.0101.01 31.12.2020
31.12.2019
968.583
321.336
199.898
246.019
2.030.561
2.021.215
3.199.043
2.588.570

Η Εταιρεία
01.0101.01 31.12.2020
31.12.2019
968.583
321.336
199.898
246.019
1.369.682
1.374.165
2.538.164
1.941.519

Επίσης, οι παροχές του Ομίλου και της Εταιρείας στη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης προς μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
και Διευθυντικά Στελέχη που σχετίζονται με Ασφαλιστήριο Συνταξιοδοτικού Προγράμματος ανέρχονται σε € 144.906 και
σε € 103.825 αντίστοιχα (31 Δεκεμβρίου 2019: € 153.212 και σε € 112.922 αντίστοιχα). Διευκρινίζεται ότι το κονδύλι
«Αμοιβές διευθυντικών στελεχών» συμπεριλαμβάνει αποζημιώσεις αποχώρησης οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των €
85.231 για τον Όμιλο και την Εταιρεία. (31 Δεκεμβρίου 2019: € 26.840 για τον Όμιλο και την Εταιρεία). Επίσης το κονδύλι
«Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου – εκτελεστικών» συμπεριλαμβάνει αποζημιώσεις αποχώρησης οι οποίες
ανέρχονται στο ποσό των € 679.340 για τον Όμιλο και την Εταιρεία Οι υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας προς τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την 31 Δεκεμβρίου 2020 είναι € 133.225 (31 Δεκεμβρίου 2019: € 77.795 για τον Όμιλο
και την Εταιρεία).

10.ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡ. 7 & 8 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4
ΤΟΥ Ν.3556/2007)
Η παρούσα Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της
περιέχει πρόσθετες αναλυτικές πληροφορίες σύμφωνα με τις παρ. 7 & 8 του Άρθρου 4 του Ν. 3556/2007 και αποτελεί
ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
(α) Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται, στις 31.12.2020, σε εκατόν τρία εκατομμύρια εξήντα τέσσερις χιλιάδες
τριακόσια ογδόντα πέντε ευρώ και ενενήντα λεπτά (103.064.385,90 €) και είναι διαιρεμένο σε τριακόσια σαράντα τρία
εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα τρεις (343.547.953) κοινές ονομαστικές μετοχές,
ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (€ 0,30) η κάθε μια.
Οι μετοχές της Εταιρείας είναι άυλες, κοινές ονομαστικές μετά ψήφου, ελεύθερα διαπραγματεύσιμες και μεταβιβάσιμες
και εισηγμένες προς διαπραγμάτευση πλέον από την 25 Νοεμβρίου 2011 στην κατηγορία «Επιτήρησης» στην Αγορά Αξιών
του Χρηματιστηρίου Αθηνών, δεδομένου ότι, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην σχετική απόφαση του Χρηματιστηρίου
Αθηνών στην ετήσια οικονομική έκθεση της 31.12.2010, οι ζημιές ήταν μεγαλύτερες από το 30% της καθαρής θέσης, χωρίς
παράλληλα να προβλέπεται η ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, εντός της προθεσμίας στην οποία είχε η
Εταιρεία δεσμευθεί. Στο κεφάλαιο Μεταγενέστερα Γεγονότα γίνεται αναλυτική αναφορά σχετικά με την υποβληθείσα
Δημόσια Πρόταση εκ μέρους της μετόχου «NEWCO UNITED GROUP HELLAS S.A.R.L.» (ο «Προτείνων») καθώς και του
υποβληθέντος και ήδη εγκριθέντος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αιτήματος του Προτείνοντος για την άσκηση του
δικαιώματος εξαγοράς του συνόλου των κοινών μετοχών της Εταιρείας που δεν κατέχει ο Προτείνων, καθώς και για την
παύση διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας στις 23.4.2021.
Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται τη νόμιμη, αυτοδίκαιη και χωρίς περιορισμό άσκηση όλων των δικαιωμάτων και την
ανάληψη όλων των υποχρεώσεων που πηγάζουν από τη νομοθεσία των ανωνύμων εταιρειών, τις διατάξεις του
Καταστατικού, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι
μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους σε σχέση με την Διοίκηση της Εταιρείας μόνον μέσα από την Γενική Συνέλευση και
κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
Περαιτέρω, κάθε μετοχή παρέχει:
 δικαίωμα επί του μερίσματος από τα ετήσια κέρδη της Εταιρείας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία και το
Καταστατικό
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 το δικαίωμα ανάληψης της εισφοράς μετά το πέρας της εκκαθάρισης και του υπόλοιπου προϊόντος εκκαθαρίσεως της
εταιρικής περιουσίας κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο
 το δικαίωμα προτίμησης σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μετρητά και την ανάληψη νέων
μετοχών
 το δικαίωμα λήψης αντιγράφου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων των ορκωτών ελεγκτών και
του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
 το δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, το οποίο εξειδικεύεται στα εξής επιμέρους δικαιώματα:
νομιμοποίησης, παρουσίας, συμμετοχής στις συζητήσεις, υποβολής προτάσεων σε θέματα της ημερήσιας διάταξης,
καταχώρησης των απόψεων στα πρακτικά και ψήφου.
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.
Επίσης, οποιοσδήποτε μέτοχος ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20, 1/10 ή 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου έχουν τα δικαιώματα μειοψηφίας που προβλέπει το Καταστατικό της Εταιρείας και αντίστοιχα η κείμενη
νομοθεσία.
Περαιτέρω, σημειώνονται τα εξής:
1. H Εταιρεία, κατόπιν σχετικής εγκριτικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου της 21.06.2016, δυνάμει σχετικής
εξουσιοδότησης που του χορήγησε η από 28.06.2011 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, 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 Ν. 3156/2003 και τις λοιπές διατάξεις
της εφαρμοστέας νομοθεσίας (στο εξής το «ΜΟΔ»). Η Εταιρεία άντλησε μέσω του ΜΟΔ συνολικά το ποσό των €
70.124.679,90 και πιστοποίησε την 11.10.2016 τη μερική κάλυψή του, με την ταυτόχρονη έκδοση 233.748.933
μετατρέψιμων ομολογιών, οι οποίες και αποδόθηκαν στους δικαιούχους. Οι εκδοθείσες μετατρέψιμες ομολογίες έχουν
εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο, ενώ, συνεπεία ενδιάμεσων μετατροπών με βάση και τις σχετικές
ανακοινώσεις στις οποίες έχει προβεί η Εταιρεία, οι εναπομείνασες μετατρέψιμες ομολογίες την 31.12.2020 ανέρχονταν
σε 298.165, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία. Οι δε δικαιούχοι αυτών δικαιούνταν να προβούν σε μετατροπή τους σε
νέες μετοχές, σύμφωνα με τα λεπτομερώς οριζόμενα στο Πρόγραμμα του ΜΟΔ το οποίο περιλαμβάνεται στο από
15.09.2016 Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας που είχε εγκριθεί και δημοσιευθεί σύμφωνα με τον νόμο και ισχύει ως έχει
κωδικοποιηθεί κατόπιν τροποποίησης α)του όρου 4.1., δυνάμει της από 27.05.2020 απόφασης της Συνέλευσης
Ομολογιούχων και της από 05.06.2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (ορ. σχετικώς την από
11.06.2020 ανακοίνωση της Εταιρείας) και β) του όρου 3.4., δυνάμει της από 07.04.2021 απόφασης της Συνέλευσης
Ομολογιούχων και της από 08.04.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (ορ. σχετικώς την από
08.04.2021 ανακοίνωση της Εταιρείας)
2. Η Εταιρεία, σε συνέχεια των από 08.04.2021 και 15.04.2021 ανακοινώσεών της, αποφάσισε να ασκήσει το Δικαίωμα
Πρόωρης Ολικής Αποπληρωμής του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, εκδόσεώς της, συνολικής ονομαστικής αξίας
€70.124.679,90 και ημερομηνία έκδοσης 11.10.2016 (στο εξής το «ΜΟΔ») και ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό για τα
ακόλουθα:


Ως Τελευταία Ημέρα Διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών των Μετατρέψιμων Ομολογιών του ΜΟΔ
η
ορίστηκε η 19 Απριλίου 2021, ημέρα Δευτέρα.



Ως Ημερομηνία Άσκησης του Δικαιώματος Πρόωρης Ολικής Αποπληρωμής ορίστηκε η 21 Απριλίου 2021, ημέρα
Τετάρτη. Συνεπώς, σύμφωνα με τον όρο 3.4 του Προγράμματος ΜΟΔ, ως τροποποιηθείς ισχύει, στην κατά τα
ανωτέρω πρόωρη αποπληρωμή συμμετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι Ομολογιούχοι που είναι εγγεγραμμένοι στο
αρχείο ομολογιών της ΕΛ.Κ.Α.Τ. κατ’ αυτή την ημερομηνία (21.04.2021 – Ημερομηνία Καταγραφής).



Ως Ημερομηνία Πρόωρης Ολικής Αποπληρωμής ορίστηκε η 22 Απριλίου 2021, ημέρα Πέμπτη.



Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε σύμφωνα με τον όρο 4.3 του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, την
παράταση αναστολής του Δικαιώματος Μετατροπής, έως την Ημερομηνία Άσκησης του Δικαιώματος Πρόωρης
Ολικής Αποπληρωμής, ήτοι μέχρι την 21.04.2021, οπότε και το εν λόγω δικαίωμα καταργείται αυτοδικαίως
σύμφωνα με τον όρο 3.4 νέα περ. β) του Προγράμματος ΜΟΔ, ως τροποποιηθείς ισχύει.

η

α

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η Εταιρεία προέβη προσηκόντως και εμπροθέσμως σε Πρόωρη Ολική Αποπληρωμή των
εναπομεινασών -κατά την 15.4.2021- 263.560 Μετατρέψιμων Ομολογιών, καταβάλλοντας συνολικά ποσό 87.400,89 ευρώ,
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σύμφωνα με τις από 15 και 19 Απριλίου 2021 ανακοινώσεις της Εταιρεία, και ως εκ τούτου αποπληρώθηκε πλήρως το
α
ΜΟΔ το οποίο και έπαψε πλέον να υφίσταται την 22 Απριλίου 2021.
(β) Περιορισμοί στη μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας
Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας γίνεται όπως ορίζει ο Νόμος και δεν υφίστανται εκ του Καταστατικού της
περιορισμοί στη μεταβίβασή τους, δεδομένου μάλιστα ότι πρόκειται για άυλες μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο
Αθηνών.
(γ) Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια του N. 3556/2007 (άρθρα 9 έως 11)
Ι. Οι μέτοχοι (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που κατείχαν την 31 Δεκεμβρίου 2019 άμεσα ή έμμεσα ποσοστό μεγαλύτερο από
5% του συνολικού αριθμού των μετοχών της παρατίθενται στον κάτωθι πίνακα:

31 Δεκεμβρίου 2019

ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ

36.332.457

21,05%

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

26.075.808

15,11%

GO PLC

24.887.737

14,42%

MASSAR INVESTMENTS LLC

24.887.736

14,42%

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

20.958.236

12,14%

ALPHA BANK A.E.

14.639.289

8,48%

ΙΙ. Οι μέτοχοι (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που κατέχουν την 31 Δεκεμβρίου 2020 άμεσα ή έμμεσα ποσοστό μεγαλύτερο
από 5% του συνολικού αριθμού των μετοχών της παρατίθενται στον κάτωθι πίνακα:

31 Δεκεμβρίου 2020

ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

NEWCO UNITED GROUP HELLAS S.A.R.L.

290.641.659

84,60%

MASSAR INVESTMENTS LLC

24.887.736

7,24%

Σύμφωνα με τις γνωστοποιήσεις που έχουν αποσταλεί στην Εταιρεία δυνάμει του Ν. 3556/2007, τα δικαιώματα ψήφου
στην Εταιρεία την 31.12.2020 αποτυπώνονται ως εξής:
(α) Η NEWCO UNITED GROUP HELLAS S.A.R.L. ελέγχεται έμμεσα από την BC Partners Holdings Limited μέσω των
ελεγχόμενων από αυτήν εταιρειών BC Partners Group Holdings Limited, BCEC Management X Limited, BC European Capital
X, Summer Invest S.a.r.l., Summer Parent S.a.r.l., Summer MidCo B.V., Summer BidCo B.V., Adria TopCo B.V., Adria MidCo
B.V., United Group B.V., Slovenia Broadband S.a.r.l. και Newco United Group Hellas S.a.r.l.. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με
την από 24.12.2020 γνωστοποίηση που έλαβε η Εταιρεία και ανακοίνωσε στις 28.12.2020 σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007,
το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατείχε άμεσα η NEWCO UNITED GROUP HELLAS S.A.R.L. στην Εταιρεία ανερχόταν σε
84,60% στις 24.12.2020. Έκτοτε:
- σύμφωνα με την από 03.03.2021 γνωστοποίηση που έλαβε η Εταιρεία και ανακοίνωσε στις 05.03.2021 σύμφωνα με τον
Ν. 3556/2007, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατείχε άμεσα η NEWCO UNITED GROUP HELLAS S.A.R.L. στην
Εταιρεία ανερχόταν σε 96,8332% στις 03.03.2021, ενώ
- σύμφωνα με την από 10.03.2021 ανακοίνωση της Εταιρείας, στις 9 Μαρτίου 2021, κατόπιν ολοκλήρωσης της από
10.12.2020 υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασής της, η NEWCO UNITED GROUP HELLAS S.A.R.L. υπέβαλε προς έγκριση
έγγραφο αίτημα προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς των κοινών ονομαστικών,
άυλων, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 27 του Νόμου 3461/2006, και συγκεκριμένα για την έγκριση της άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς των
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υπολοίπων μετοχών της Εταιρείας τις οποίες δεν κατέχει η ίδια και τα Συντονισμένα Πρόσωπα, ήτοι συνολικά 10.619.224
μετοχών.
- σύμφωνα με την από 9.4.2021 ανακοίνωση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Ε.Κ.)
δυνάμει της υπ’αριθμόν 5/909/8.4.2021απόφασής του: (α) ενέκρινε το αίτημα της εταιρείας με την επωνυμία «NEWCO
UNITED GROUP HELLAS S.A.R.L.»(ο«Προτείνων») για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (το «Δικαίωμα Εξαγοράς») του
συνόλου των κοινών μετοχών της Εταιρείας που δεν κατέχει ο Προτείνων, σύμφωνα με το άρθρο 27του Ν.3461/2006, και
η
(β) όρισε ως ημέρα παύσης της διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας την 23 Απριλίου 2021.
(β) Η MASSAR INVESTMENTS LLC ελέγχεται άμεσα από τον κ. ABDULAZIZ AL GHURAIR. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα
με τις από 13.01.2021 γνωστοποιήσεις που έλαβε η Εταιρεία και ανακοίνωσε στις 21.01.2021 σύμφωνα με το Ν.
3556/2007, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατείχε άμεσα η MASSAR INVESTMENTS LLC στην Εταιρεία ανερχόταν σε
9,63% στις 13.10.2020 και σε 7,24% στις 23.12.2020. Έκτοτε, σύμφωνα με τις από 07.03.2021 γνωστοποιήσεις που έλαβε η
Εταιρεία και ανακοίνωσε στις 09.03.2021 σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, κατά την ημερομηνία της γνωστοποίησης, ουδείς
εξ αυτών κατείχε, άμεσα ή έμμεσα κατά τα ανωτέρω, δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία.
(γ) H WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. ελέγχεται έμμεσα από την Crystal Almond Holdings Limited μέσω
των Crystal Almond Ιntermediary Holdings Limited και Crystal Almond S.a.rl. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την από
12.11.2020 γνωστοποίηση που έλαβε η Εταιρεία και ανακοίνωσε στις 17.11.2020 σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007, κατά την
ημερομηνία της γνωστοποίησης, ουδεμία εξ αυτών κατείχε, άμεσα ή έμμεσα κατά τα ανωτέρω, δικαιώματα ψήφου στην
Εταιρεία.
(δ) Η GO p.l.c. ελέγχεται έμμεσα από τη Δημοκρατία της Τυνησίας μέσω των Tunisia Telecom και TT ML Limited.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την από 22.10.2020 γνωστοποίηση που έλαβε η Εταιρεία και ανακοίνωσε στις 23.10.2020
σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατείχε άμεσα η GO p.l.c. στην Εταιρεία ανερχόταν σε
9,63% στις 13.10.2020. Έπειτα, σύμφωνα με την από 17.11.2020 γνωστοποίηση που έλαβε η Εταιρεία από τη Δημοκρατία
της Τυνησίας και ανακοίνωσε αυθημερόν σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007, από την 12.11.2020 και εξής, ουδεμία εξ αυτών
κατείχε, άμεσα ή έμμεσα κατά τα ανωτέρω, δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία.
(ε) Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., κατόπιν της από 14.10.2020 γνωστοποίησής της, την οποία η Εταιρεία ανακοίνωσε
στις 16.10.2020, απέστειλε στην Εταιρεία την από 16.11.2020 γνωστοποίηση που αυτή (η Εταιρεία) ανακοίνωσε στις
17.11.2020 σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, σύμφωνα με την οποία η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. μεταβίβασε στην εταιρεία
Newco United Group Hellas S.a.r.l. 24.406.237 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε
ποσοστό 9,45% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου.
(στ) Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος A.E., κατόπιν της από 15.10.2020 γνωστοποίησής της, την οποία η Εταιρεία
ανακοίνωσε στις 16.10.2020, απέστειλε στην Εταιρεία την από 17.11.2020 γνωστοποίηση που αυτή (η Εταιρεία)
ανακοίνωσε αυθημερόν σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, σύμφωνα με την οποία η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος A.E.
μεταβίβασε στην εταιρεία Newco United Group Hellas S.a.r.l. 19.616.331 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας.
Κατόπιν τούτου, τα κατεχόμενα δικαιώματα ψήφου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος A.E. ήταν, κατά την ημερομηνία της
γνωστοποίησης, κατώτερα του ορίου του 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
(ζ) Η Τράπεζα ALPHA BANK Α.Ε., σύμφωνα με την από 17.11.2020 γνωστοποίηση που έλαβε η Εταιρεία και
ανακοίνωσε αυθημερόν σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, διέθεσε 13.701.971 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, οι
οποίες αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 5,30% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Κατόπιν τούτου, τα
κατεχόμενα δικαιώματα ψήφου της Alpha Bank ήταν, κατά την ημερομηνία της γνωστοποίησης, κατώτερα του ορίου του
5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
(δ) Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου
Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρείας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώματα ελέγχου. Σημειώνεται ότι
κατά την 31.12.2020 η εταιρεία NEWCO UNITED GROUP HELLAS S.A.R.L. κατείχε δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούσαν
σε ποσοστό 84,60% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και, ως εκ τούτου, είναι ο ελέγχων μέτοχος της Εταιρείας.
(ε) Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου
Δεν προβλέπονται στο Καταστατικό της Εταιρείας περιορισμοί του δικαιώματος ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές
της.
(στ) Συμφωνίες μετόχων της Εταιρείας
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Δεν έχει γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία κάποια εν ισχύ συμφωνία μεταξύ των μετόχων της.
(ζ) Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών Δ.Σ. και τροποποίησης Καταστατικού
Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν περιέχει διατάξεις περί απευθείας διορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της
από μέτοχο, κατ’ άρθρο 79 του Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», η ισχύς του οποίου
άρχισε την 01.01.2019 και αντικατέστησε τον Κ.Ν. 2190/1920. Επιπλέον, οι διατάξεις του Καταστατικού της Εταιρείας για
την αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της καθώς και για την τροποποίηση των διατάξεων του
Καταστατικού της δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Ν. 4548/2018.
1. Στο άρθρο 15 παρ. 6 του Καταστατικού της Εταιρείας σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 32 του Καταστατικού,
ορίζεται εξαιρετικά ότι για τη λήψη απόφασης από τη Γ.Σ. απαιτείται πλειοψηφία των 3/4 του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου, ενώ στο άρθρο 132 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 ορίζεται ότι τέτοια απόφαση λαμβάνεται με απόλυτη
πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτήν ψήφων. Σημειώνεται ότι η αυξημένη πλειοψηφία του άρθρου 15 παρ. 6 του
Καταστατικού ορίζεται σύννομα, καθώς το άρθρο 132 παρ.3 του Ν. 4548/2018 επιτρέπει τον ορισμό από το Καταστατικό
αυξημένων ποσοστών πλειοψηφίας για αποφάσεις επί συγκεκριμένων θεμάτων. Το άρθρο 32 του καταστατικού αφορά
την εξουσία του Δ.Σ. να επιχορηγεί το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ ενόψει της συμβολής του Ινστιτούτου
Πληροφορικής του ΙΤΕ στην ανάπτυξη της τηλεπικοινωνιακής αγοράς και τη δημιουργία της Εταιρείας.
2. Στο άρθρο 15 παρ. 1 περ. κ) του Καταστατικού της Εταιρείας ορίζεται ότι μεταξύ των αποφάσεων που λαμβάνονται με
αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία περιλαμβάνονται και αποφάσεις που αφορούν την τροποποίηση του άρθρου 20
παράγραφος 24 του Καταστατικού της Εταιρείας όπου προβλέπονται οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου.
Σημειώνεται ότι για την ανωτέρω αυξημένη απαρτία εφαρμόζεται το άρ. 130, παρ. 3 του Ν. 4548/2018 (τουλάχιστον 1/2
του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), ενώ η αυξημένη πλειοψηφία είναι σύμφωνη με το άρθρο 130, παρ.2 και 5
του Ν. 4548/2018.
3. Στο άρθρο 15 «Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης», παρ. 2 εδ. β΄του Καταστατικού της Εταιρείας,
η επαναληπτική συνέλευση είναι σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως,
όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου, κατ’ εφαρμογή του άρθρου
130, παρ. 4 του Ν. 4548/2018. Σημειώνεται ότι το άρ. 130, παρ. 5 του Ν. 4548/2018 επιτρέπει τον ορισμό από το
Καταστατικό μεγαλύτερων ποσοστών απαρτίας και πλειοψηφίας για όλα ή συγκεκριμένα θέματα από τα προβλεπόμενα
στον νόμο.
(η) Αρμοδιότητα του Δ.Σ. ή ορισμένων μελών του Δ.Σ. για την έκδοση νέων μετοχών ή για την αγορά ιδίων μετοχών
σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 στοιχ. β) και γ) του Ν. 4548/2018 (διάταξη η οποία προβλεπόταν και
στο άρθρο 13 παρ. 1 στοιχ. β) και γ) του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ίσχυε μέχρι την 31.12.2018) και σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του άρθρου 5 του Καταστατικού της, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει το δικαίωμα, κατόπιν σχετικής
απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν.
4548/2018, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών ή να εκδίδει
ομολογιακό δάνειο με μετατρέψιμες ομολογίες, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο
τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ανωτέρω διατάξεις. Η ως άνω εξουσία του
Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την
πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής
Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει ο Νόμος.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η Γενική Συνέλευση, με απόφασή της
που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και υποβάλλεται σε δημοσιότητα, μπορεί να εξουσιοδοτεί το
Διοικητικό Συμβούλιο να θεσπίζει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών, με τις προϋποθέσεις των προηγούμενων παραγράφων,
αυξάνοντας ενδεχομένως το κεφάλαιο και λαμβάνοντας όλες τις άλλες σχετικές αποφάσεις. Η εξουσιοδότηση αυτή ισχύει
για πέντε (5) έτη, εκτός αν η Γενική Συνέλευση ορίσει συντομότερο χρόνο ισχύος αυτής και είναι ανεξάρτητη από τις
εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου της παραγράφου 1 του άρθρου 24. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
λαμβάνεται με τους όρους των παραπάνω παραγράφων.
Κατά την 31.12.2020 δεν υφίσταται τέτοια εξουσιοδότηση σε ισχύ.
(θ) Σημαντικές συμφωνίες της Εταιρείας που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής
ελέγχου κατόπιν δημόσια πρότασης.
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Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2020
(Ποσά σε ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Δεν υφίστανται συμφωνίες, οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της
Εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης. Ωστόσο υφίστανται συμφωνίες της Εταιρείας που σε περίπτωση αλλαγής ελέγχου
παρέχουν το δικαίωμα καταγγελίας στους αντισυμβαλλομένους της.
(ι) Συμφωνίες με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή με το προσωπικό της Εταιρείας που προβλέπουν την καταβολή
αποζημίωσης σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησής
τους εξαιτίας δημόσιας πρότασης.
Στις συμβάσεις εργασίας του Διευθύνοντος Συμβούλου και ορισμένων Διευθυντικών Στελεχών προβλέπεται η καταβολή
επιπρόσθετης αποζημίωσης σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης τους από την Εταιρεία, ενώ σε ορισμένες από τις
ανωτέρω συμβάσεις προβλέπεται ειδικά η καταβολή επιπρόσθετης αποζημίωσης σε περίπτωση καταγγελίας τους από την
Εταιρεία ή με υπαιτιότητα της τελευταίας, κατόπιν αλλαγής ελέγχου της Εταιρείας ή εξ αφορμής επικείμενης αλλαγής
ελέγχου της Εταιρείας. Κατά τα λοιπά, δεν υφίστανται άλλες συμφωνίες της Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου της ή με το προσωπικό της, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση
παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο, ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησης τους εξαιτίας δημόσιας
πρότασης.

Ηράκλειο, 29 Απριλίου 2021

Νικόλαος Σταθόπουλος
Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της εταιρείας Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών και Τηλεματικών Εφαρμογών Α.Ε. («Forthnet Α.Ε.»)
Έκθεση Ελέγχου επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας Ελληνική Εταιρεία
Τηλεπικοινωνιών και Τηλεματικών Εφαρμογών Α.Ε. δ.τ. Forthnet Α.Ε., (η «Εταιρεία»), οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και
ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2020, τις εταιρικές και ενοποιημένες 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 εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε
ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών και Τηλεματικών Εφαρμογών Α.Ε. δ.τ.
Forthnet Α.Ε. και των θυγατρικών αυτής (ο «Όμιλος») κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020, τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις
ταμειακές τους 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 εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την
Εταιρεία και τις ενοποιούμενες θυγατρικές της, 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 εταιρικών και ενοποιημένων
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.
Σημαντικότερα θέματα ελέγχου
Τα σημαντικότερα θέματα ελέγχου είναι εκείνα τα θέματα που, κατά την επαγγελματική μας κρίση, ήταν εξέχουσας σημασίας στον
έλεγχό μας επί των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ελεγχόμενης χρήσεως. Τα θέματα αυτά και
οι σχετιζόμενοι κίνδυνοι ουσιώδους ανακρίβειας αντιμετωπίστηκαν στο πλαίσιο του ελέγχου των εταιρικών και ενοποιημένων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων ως σύνολο, για τη διαμόρφωση της γνώμης μας επί αυτών και δεν εκφέρουμε ξεχωριστή
γνώμη για τα θέματα αυτά.
Σ’ αυτό το πλαίσιο περιγράφουμε ακολούθως πως ο έλεγχός μας αντιμετώπισε το κάθε θέμα.
Έχουμε εκπληρώσει τα καθήκοντα που περιγράφονται στην ενότητα «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων» της έκθεσής μας, περιλαμβανομένων αυτών που σχετίζονται με τα σημαντικότερα θέματα
ελέγχου. Ως εκ τούτου, ο έλεγχός μας περιέλαβε τη διενέργεια διαδικασιών που σχεδιάστηκαν ώστε ν’ ανταποκρίνονται στους
κινδύνους ουσιώδους σφάλματος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Τα αποτελέσματα των ελεγκτικών μας διαδικασιών,
περιλαμβανομένων των διαδικασιών που διενεργήθηκαν επί των κατωτέρω θεμάτων, παρέχουν τη βάση για τη γνώμη μας επί των
συνημμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
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Πώς αντιμετωπίστηκαν κατά τον έλεγχό μας τα
σημαντικότερα θέματα ελέγχου
Εξυπηρέτηση υποχρεώσεων, επάρκεια ρευστότητας και κεφαλαίου κίνησης και επίπτωση στην αρχή της συνεχιζόμενης
δραστηριότητας (εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις)
Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020, το σύνολο των Οι
ελεγκτικές
διαδικασίες
που
πραγματοποιήσαμε,
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας και του συμπεριέλαβαν μεταξύ άλλων τις ακόλουθες:
Ομίλου υπερβαίνουν κατά €92,8 εκατ. και €336,4 εκατ.
περίπου, αντίστοιχα, το σύνολο των βραχυπρόθεσμων Λάβαμε και μελετήσαμε την επικοινωνία των τραπεζών με την
περιουσιακών στοιχείων. Στο πλαίσιο της μετοχικής τους Εταιρεία αναφορικά με την μεταβίβαση των δανειακών
αναδιοργάνωσης, η Εταιρεία και ο Όμιλος, σε συνεργασία με υποχρεώσεων από τις δανείστριες τράπεζες στον όμιλο United
το νέο βασικό μέτοχο «Newco United Group Hellas S.a.r.l.» Group τον Σεπτέμβριο του 2020.
και τη μητρική του εταιρεία «Adria Midco B.V.», προέβησαν σε
αξιολόγηση των αναγκών σε ρευστότητα και κεφάλαιο κίνησης Αξιολογήσαμε την ορθή αναγνώριση και απεικόνιση των
και σε μια σειρά ενεργειών, περιλαμβανομένων: διευθέτησης δανειακών υποχρεώσεων από τον όμιλο United Group και των
υποχρεώσεων με προμηθευτή, λήψης νέας χρηματοδότησης, δεδουλευμένων τόκων.
συναίνεσης του νέου βασικού μετόχου για παράταση (waiver)
της αποπληρωμής δανειακών υποχρεώσεων και στήριξης Λάβαμε και αξιολογήσαμε τις ανάγκες της Εταιρείας και του
από τον όμιλο του νέου βασικού μετόχου για κάλυψη αναγκών Ομίλου σε κεφάλαιο κίνησης, τις εκτιμώμενες μελλοντικές
σε κεφάλαιο κίνησης.
ταμειακές ροές, την επίδραση της πανδημίας COVID-19, τις
μελλοντικές επιχειρηματικές εξελίξεις σε συνδυασμό με την
Λόγω της σημαντικότητας των ανωτέρω ενεργειών ως προς χρηματοοικονομική κατάσταση καθώς και τα νέα έργα στα οποία
την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων, την επάρκεια θα συμμετάσχει η Εταιρεία και ο Όμιλος.
ρευστότητας και κεφαλαίου κίνησης και την επίπτωσή τους
στην αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, έχουμε Μελετήσαμε την επιστολή που έλαβε η Εταιρεία από το νέο
αναγνωρίσει το θέμα αυτό ως ένα από τα σημαντικότερα βασικό μέτοχο για τη συναίνεση παράτασης (waiver)
θέματα ελέγχου.
αποπληρωμής των υποχρεώσεων της Εταιρεία και του Ομίλου
που πηγάζουν από τα μεταβιβασθέντα δάνεια.
Οι γνωστοποιήσεις της Εταιρείας και του Ομίλου σχετικά με
την παρακολούθηση των δανειακών υποχρεώσεων, της Μελετήσαμε την επιστολή στήριξης που έλαβε η Εταιρεία από
κερδοφορίας, της ρευστότητας και επάρκειας κεφαλαίου την απώτατη μητρική της με σκοπό την κάλυψη των αναγκών σε
κίνησης και την επίπτωσή τους στην αρχή της συνεχιζόμενης κεφάλαιο κίνησης.
δραστηριότητας περιλαμβάνονται στις σημειώσεις 5 και 6 των
εταιρικών
και
ενοποιημένων
χρηματοοικονομικών Αξιολογήσαμε τις εκτιμήσεις της διοίκησης για την εφαρμογή της
καταστάσεων.
λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας της
Εταιρείας και του Ομίλου.
Σημαντικότερα θέματα ελέγχου

Επίσης,
αξιολογήσαμε
την
επάρκεια
των
σχετικών
γνωστοποιήσεων
στις
εταιρικές
και
ενοποιημένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
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Πώς αντιμετωπίστηκαν κατά τον έλεγχό μας τα
σημαντικότερα θέματα ελέγχου
Αναγνώριση εσόδων από συμβάσεις με πελάτες (εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις)
Τα έσοδα από συμβάσεις με πελάτες της Εταιρείας και του Οι
ελεγκτικές
διαδικασίες
που
πραγματοποιήσαμε,
Ομίλου για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020 συμπεριέλαβαν μεταξύ άλλων τις ακόλουθες:
ανήλθαν σε €150,7 εκατ. και €249,7 εκατ. αντίστοιχα και
αφορούν κυρίως σε συμβόλαια υπηρεσιών ευρυζωνικής Συζητήσαμε με τη διοίκηση της Εταιρείας και του Ομίλου και
πρόσβασης, σταθερής τηλεφωνίας και συνδρομητικής αξιολογήσαμε το σχεδιασμό των δικλείδων εσωτερικού ελέγχου
τηλεόρασης.
που αφορούν τη διαδικασία αναγνώρισης των εσόδων από
συμβάσεις με πελάτες και εξετάσαμε την καταλληλόλητα της
Η Εταιρεία και ο Όμιλος χρησιμοποιούν διάφορα λογιστικής πολιτικής που έχει υιοθετηθεί με βάση τις απαιτήσεις
πληροφοριακά συστήματα και δικλίδες εσωτερικού ελέγχου του ΔΠΧΑ 15 – «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες».
ώστε να εξασφαλίζουν ένα ολοκληρωμένο λογιστικό πλαίσιο
αναγνώρισης εσόδων. Επίσης, η αναγνώριση των εσόδων Συμπεριλάβαμε στην ομάδα ελέγχου στελέχη εξειδικευμένα σε
απαιτεί κρίσεις και εκτιμήσεις της διοίκησης σε σχέση με την θέματα πληροφοριακών συστημάτων,
προκειμένου να
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 15 – «Έσοδα από συμβάσεις με συνδράμουν
στην
εξέταση
του
περιβάλλοντος
των
πελάτες».
πληροφοριακών συστημάτων που υποστηρίζουν τις σημαντικές
κατηγορίες εσόδων και καλύπτουν τις διαδικασίες ενεργοποίησης
Η αναγνώριση εσόδων και ιδιαίτερα η αναγνώριση των συνδρομητή, παροχής υπηρεσιών, καθορισμού των χρεώσεων,
δεδουλευμένων εσόδων και των εσόδων επομένων χρήσεων τιμολόγησης και λογιστικής καταχώρησης. Οι ελεγκτικές μας
είναι
μια
σύνθετη
διαδικασία
κυρίως
λόγω
της διαδικασίες κάλυψαν και την εκτίμηση του περιβάλλοντος
πολυπλοκότητας των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών. Η εσωτερικού ελέγχου σχετικά με τη διαχείριση των αλλαγών και
πολυπλοκότητα αυτή πηγάζει κυρίως από την παροχή τους περιορισμούς πρόσβασης στα συστήματα αυτά.
συνδυαστικών υπηρεσιών, την αλλαγή των τιμοκαταλόγων
κατά τη διάρκεια της χρήσης, την πολυμορφία των υπηρεσιών Κατανοήσαμε τις, μηχανογραφικές και μη, δικλίδες εσωτερικού
και προϊόντων που προσφέρονται καθώς και του μεγάλου ελέγχου που διέπουν τις σημαντικές κατηγορίες εσόδων και
όγκου δεδομένων που διαχειρίζεται η Εταιρεία και ο Όμιλος. ελέγξαμε τις δικλίδες αυτές σε σχέση με τις συναλλαγές που
Λαμβάνοντάς υπόψη τον βαθμό υποκειμενικότητας των καταχωρούνται και μεταφέρονται μεταξύ συστημάτων, από τη
κρίσεων και εκτιμήσεων που διενεργούνται από τη διοίκηση δημιουργία τους μέχρι και την καταχώρηση τους στο γενικό
της Εταιρείας και του Ομίλου και την πολυπλοκότητα των καθολικό.
συστημάτων τιμολόγησης των υπηρεσιών συνδρομητικής
τηλεόρασης και
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και των Ελέγξαμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση έχει
διαδικασιών που ακολουθούνται έχουμε αναγνωρίσει την ορίσει στο πλαίσιο του υπολογισμού και της αναγνώρισης των
διαδικασία αναγνώρισης των εσόδων και ιδιαίτερα την δεδουλευμένων εσόδων και των εσόδων επομένων χρήσεων.
αναγνώριση των δεδουλευμένων εσόδων και των εσόδων
επομένων χρήσεων ως ένα από τα σημαντικότερα θέματα Αναλύσαμε τα δεδουλευμένα έσοδα και τα έσοδα επομένων
ελέγχου.
χρήσεων με βάση τις γνώσεις μας περί του επιχειρηματικού
κλάδου που δραστηριοποιείται η Εταιρεία και ο Όμιλος,
Οι γνωστοποιήσεις της Εταιρείας και του Ομίλου σχετικά με τα διαμορφώνοντας προσδοκία ως προς την αναμενόμενη τάση των
έσοδα από συμβάσεις με πελάτες και τη λογιστική πολιτική εσόδων χρησιμοποιώντας βασικούς δείκτες μέτρησης απόδοσης
αναγνώρισης εσόδων περιλαμβάνονται στις σημειώσεις 4(τ) του Ομίλου, λαμβάνοντας υπόψη τις αποσυνδέσεις, τις
και 8 των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών εγκαταστάσεις εξοπλισμού, τις μεταβολές στους τιμοκαταλόγους
καταστάσεων.
και τις τάσεις των ημερών στις οποίες αναλογούν τα έσοδα
επομένων χρήσεων.
Σημαντικότερα θέματα ελέγχου

Επίσης,
αξιολογήσαμε
την
επάρκεια
των
σχετικών
γνωστοποιήσεων
στις
εταιρικές
και
ενοποιημένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
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Πώς αντιμετωπίστηκαν κατά τον έλεγχό μας τα
σημαντικότερα θέματα ελέγχου
Κεφαλαιοποίηση κόστους συμβάσεων (εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις)
Τα κεφαλαιοποιημένα κόστη συμβάσεων κατά την 31η Οι
ελεγκτικές
διαδικασίες
που
πραγματοποιήσαμε,
Δεκεμβρίου 2020 ανήλθαν σε €16,8 εκατ. για την Εταιρεία και συμπεριέλαβαν μεταξύ άλλων τις ακόλουθες:
€29,0 εκατ. για τον Όμιλο.
Κατανοήσαμε και αξιολογήσαμε το σχεδιασμό των δικλίδων
Η Εταιρεία και ο Όμιλος κεφαλαιοποιούν τα κόστη συμβάσεων εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τη διαδικασία
που αφορούν κυρίως σε κόστη υπηρεσιών ενεργοποίησης, κεφαλαιοποίησης του κόστους συμβάσεων.
προμήθειες συνεργατών και κόστη εξοπλισμού που διατίθεται
στους συνδρομητές όταν αυτοί δεσμεύονται με συμβόλαια Αξιολογήσαμε τις σημαντικότερες παραμέτρους που συνθέτουν
διάρκειας συνήθως 24 μηνών. Τα κεφαλαιοποιημένα κόστη τα κεφαλαιοποιημένα κόστη εξετάζοντας, σε δειγματοληπτική
συμβάσεων αποσβένονται κατά τη διάρκεια της μέσης βάση, τα σχετικά υποστηρικτικά στοιχεία, κατανοώντας τη φύση
εκτιμώμενης περιόδου παραμονής των συνδρομητών η οποία τους και αξιολογώντας εάν αυτά πληρούν τα κριτήρια
κυμαίνεται από 3 έως 5 χρόνια αναλόγως του είδους της αναγνώρισης που θέτει το ΔΠΧΑ 15 – «Έσοδα από συμβάσεις
υπηρεσίας.
με πελάτες».
Σημαντικότερα θέματα ελέγχου

Έχουμε αναγνωρίσει τα κεφαλαιοποιηθέντα κόστη συμβάσεων
ως ένα από τα σημαντικότερα θέματα ελέγχου λόγω: α) του
βαθμού υποκειμενικότητας των κρίσεων που διενεργήθηκαν
από τη διοίκηση της Εταιρείας και του Ομίλου για να
καθορισθεί εάν τα εν λόγω κόστη πληρούν τα κριτήρια
αναγνώρισης που θέτει το ΔΠΧΑ 15 – «Έσοδα από συμβάσεις
με πελάτες», β) της πολυπλοκότητας των σχετικών
υπολογισμών και εκτιμήσεων σχετικά με την περίοδο
απόσβεσης καθώς και του κινδύνου τα κεφαλαιοποιημένα
κόστη συμβάσεων να μην συνεχίζουν να πληρούν τα σχετικά
κριτήρια αναγνώρισης λόγω διακοπών σύνδεσης ή
ακυρώσεων συνδρομητών.
Οι γνωστοποιήσεις της Εταιρείας και του Ομίλου σχετικά με τα
κεφαλαιοποιηθέντα κόστη συμβάσεων, τη λογιστική πολιτική,
τις κρίσεις, εκτιμήσεις και παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν
κατά τη
διαδικασία
της αξιολόγησης
της
ορθής
κεφαλαιοποίησης ή απομείωσής τους περιλαμβάνονται στις
σημειώσεις 4 (στ), 5 και 18 των εταιρικών και ενοποιημένων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Προβήκαμε σε επαναϋπολογισμό της αναλογούσας απόσβεσης
για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020 λαμβάνοντας
υπόψη τις ενεργοποιήσεις και τις διακοπές συνδέσεων
συνδρομητών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της
τρέχουσας χρήσης καθώς και τη μέση διάρκεια της περιόδου
παραμονής των συνδρομητών σε κάθε είδους υπηρεσία.
Συγκρίναμε τον αριθμό των ενεργοποιήσεων συνδρομητών ο
οποίος θεωρείται βασικός δείκτης μέτρησης απόδοσης της
Εταιρείας και του Ομίλου καθώς και τυχόν μεταβολές που
έλαβαν χώρα στα κόστη υπηρεσιών ενεργοποίησης με τα ποσά
που κεφαλαιοποιήθηκαν ως κόστη συμβάσεων κατά τη διάρκεια
της τρέχουσας χρήσης.
Επίσης,
αξιολογήσαμε
την
επάρκεια
των
σχετικών
γνωστοποιήσεων
στις
εταιρικές
και
ενοποιημένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
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Πώς αντιμετωπίστηκαν κατά τον έλεγχό μας τα
σημαντικότερα θέματα ελέγχου
Έλεγχος απομείωσης υπεραξίας (ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις)
Η λογιστική αξία της υπεραξίας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020 Οι
ελεγκτικές
διαδικασίες
που
πραγματοποιήσαμε,
στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις ανέρχεται συμπεριέλαβαν μεταξύ άλλων τις ακόλουθες:
σε €83,1 εκατ..
Λάβαμε τον έλεγχο απομείωσης της υπεραξίας της διοίκησης και
Η υπεραξία ελέγχεται για απομείωση τουλάχιστον σε ετήσια αξιολογήσαμε τις κρίσεις, τις εκτιμήσεις και τις παραδοχές που
βάση. Κατά τον έλεγχο της απομείωσης της υπεραξίας, χρησιμοποιήθηκαν
αναφορικά
με
τις
μελλοντικές
χρησιμοποιήθηκαν από τη διοίκηση οι εγκεκριμένοι (προβλεπόμενες) ταμειακές ροές, το προεξοφλητικό επιτόκιο
χρηματοοικονομικοί προϋπολογισμοί του Ομίλου και οι που χρησιμοποιήθηκε, το ρυθμό ανάπτυξης στο διηνεκές, το
εκτιμήσεις αναφορικά με τις βασικές παραδοχές όπως το μερίδιο αγοράς κατά την προβλεπόμενη περίοδο/χρήση και το
προεξοφλητικό επιτόκιο, το μερίδιο αγοράς κατά την περιθώριο EBITDA. Στα πλαίσια της εργασίας μας λάβαμε
προβλεπόμενη περίοδο/χρήση, το ρυθμό ανάπτυξης στο υπόψη μας ιστορικά στοιχεία και διαθέσιμα δεδομένα της αγοράς
διηνεκές και το περιθώριο κέρδους προ φόρων, τόκων και και του επιχειρηματικού κλάδου του Ομίλου. Περαιτέρω δε,
αποσβέσεων (περιθώριο EBITDA).
αξιολογήσαμε εάν η διαδικασία του Ομίλου για τoν έλεγχο
απομείωσης της υπεραξίας ευθυγραμμίζεται με τα ΔΠΧΑ.
Λόγω του βαθμού υποκειμενικότητας των κρίσεων που
διενεργήθηκαν από τη διοίκηση της Εταιρείας και του Ομίλου Αξιολογήσαμε τη συνέπεια μεταξύ των χρήσεων, μέσω
κατά
την
κατάρτιση
των
χρηματοοικονομικών σύγκρισης των μεθόδων, των παραδοχών και των υπολογισμών
προϋπολογισμών και των εκτιμήσεων κατά την επιλογή των που χρησιμοποιήθηκαν. Επίσης, αξιολογήσαμε κατά πόσο κατά
προαναφερθέντων βασικών παραδοχών, υπάρχουν εγγενείς την επιλογή των παραδοχών που χρησιμοποιήθηκαν έχουν
αβεβαιότητες στους σχετικούς υπολογισμούς, ενώ τα ληφθεί υπόψη γεγονότα εντός της χρήσης ή μεταβολές στο
πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν από τις περιβάλλον ή στις συνθήκες και τα δεδομένα που επηρεάζουν
εκτιμήσεις της διοίκησης.
τις παραδοχές αυτές.
Σημαντικότερα θέματα ελέγχου

Έχουμε αναγνωρίσει τη διαδικασία ελέγχου απομείωσης της
υπεραξίας ως ένα από τα σημαντικότερα θέματα ελέγχου λόγω
της σημαντικότητας του ύψους του λογαριασμού και διότι η
διαδικασία ελέγχου απομείωσης εμπεριέχει σημαντικές κρίσεις
της διοίκησης όσον αφορά τον καθορισμό της μονάδας
δημιουργίας ταμειακών ροών («ΜΔΤΡ») επί της οποίας
καθορίστηκε η ανακτήσιμη αξία, την προετοιμασία των
χρηματοοικονομικών προϋπολογισμών και την επιλογή των
παραδοχών που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διενέργεια
ελέγχου απομείωσης.

Συμπεριλάβαμε στην ομάδα ελέγχου στελέχη εξειδικευμένα σε
θέματα αποτιμήσεων προκειμένου να αξιολογήσουμε τις
παραδοχές και τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν από τη
διοίκηση του Ομίλου στην άσκηση ελέγχου απομείωσης.
Επιπλέον, επαληθεύσαμε την μαθηματική ακρίβεια των
υπολογισμών του ελέγχου απομείωσης.

Οι γνωστοποιήσεις του Ομίλου σχετικά με τη λογιστική
πολιτική, τις κρίσεις, εκτιμήσεις και παραδοχές που
χρησιμοποιήθηκαν κατά τον έλεγχο απομείωσης της
υπεραξίας περιλαμβάνονται στις σημειώσεις 4(α), 5 και 19 των
ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Επισκοπήσαμε τα πρακτικά των συναντήσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου και συγκρίναμε το περιεχόμενό τους ως προς τη
συνάφεια σε σχέση με τις παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν
από τη διοίκηση για την ανακτησιμότητα της υπεραξίας.

Λάβαμε εσωτερικά έγγραφα της Εταιρείας σχετικά με την
τρέχουσα και αναμενόμενη κατάσταση του Ομίλου και των
ενεργειών της διοίκησης.

Επίσης,
αξιολογήσαμε
την
επάρκεια
των
σχετικών
γνωστοποιήσεων στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις σε σχέση με τα ανωτέρω θέματα.
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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”, στις Δηλώσεις των
Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά δεν περιλαμβάνουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί αυτών.
Η γνώμη μας επί των εταιρικών και ενοποιημένων 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 εταιρικών και ενοποιημένων 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 εταιρικές και
ενοποιημένες 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 και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση επί των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών
καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων 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 εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών
καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της
ικανότητας της Εταιρείας και του Ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους, 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 και τον Όμιλο ή να διακόψει τη δραστηριότητά τους ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική
εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες.
Η Επιτροπή Ελέγχου (άρθ. 44 Ν. 4449/2017) της Εταιρείας έχει την ευθύνη εποπτείας της διαδικασίας χρηματοοικονομικής αναφοράς της
Εταιρείας και του Ομίλου.
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στο
σύνολό 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 εταιρικές και
ενοποιημένες 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 εταιρικές και ενοποιημένες 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 και του Ομίλου.

 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.

Σελίδα 57 από 129

A member firm of Ernst & Young Global Limited

EΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ)
Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές Α.E.
Χειμάρρας 8Β, Μαρούσι
151 25 Αθήνα

Τηλ.: 210 2886 000
Φαξ: 210 2886 905
ey.com

 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 και του Ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους. Εάν
συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις
σχετικές γνωστοποιήσεις των εταιρικών και ενοποιημένων 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 και ο Όμιλος να
παύσουν να λειτουργούν ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,
συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις
απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

 Αποκτούμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια αναφορικά με την χρηματοοικονομική πληροφόρηση των οντοτήτων ή των

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εντός του Ομίλου για την έκφραση γνώμης επί των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών
καταστάσεων. Είμαστε υπεύθυνοι για την καθοδήγηση, την επίβλεψη και την εκτέλεση του ελέγχου της Εταιρείας και των θυγατρικών της.
Παραμένουμε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ελεγκτική μας γνώμη.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, 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.
Επιπλέον, δηλώνουμε προς τους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση ότι έχουμε συμμορφωθεί με τις σχετικές απαιτήσεις δεοντολογίας περί
ανεξαρτησίας και γνωστοποιούμε προς αυτούς όλες τις σχέσεις και άλλα θέματα που μπορεί εύλογα να θεωρηθεί ότι επηρεάζουν την
ανεξαρτησία μας και τα σχετικά μέτρα προστασίας, όπου συντρέχει περίπτωση.
Από τα θέματα που γνωστοποιήθηκαν στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, καθορίζουμε τα θέματα εκείνα που ήταν εξέχουσας σημασίας
για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ελεγχόμενης χρήσεως και ως εκ τούτου αποτελούν τα
σημαντικότερα θέματα ελέγχου.
Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων

1.

Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Δήλωσης
Εταιρικής Διακυβέρνησης που περιλαμβάνεται στην έκθεση αυτή, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του Ν.
4336/2015 (μέρος Β), σημειώνουμε ότι:
α) Στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα
πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 152 του Ν. 4548/2018.
β) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις των
άρθρων 150-151 και 153-154 και της παραγράφου 1 (περιπτώσεις γ’ και δ’) του άρθρου 152 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής
αντιστοιχεί με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020.
γ) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών και Τηλεματικών
Εφαρμογών Α.Ε. και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της
Συμβουλίου.
Στη σημείωση 6 επί των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι το Σύνολο των
Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020 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.
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Συμπληρωματική Έκθεση προς την Επιτροπή Ελέγχου

Η γνώμη μας επί των συνημμένων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι συνεπής με τη Συμπληρωματική
Έκθεσή μας προς την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, που προβλέπεται από το άρθρο 11 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)
αριθ. 537/2014.
3.

Παροχή μη ελεγκτικών υπηρεσιών

Δεν παρείχαμε στην Εταιρεία και τις θυγατρικές της μη ελεγκτικές υπηρεσίες που απαγορεύονται σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αριθ. 537/2014.
Οι επιτρεπόμενες μη ελεγκτικές υπηρεσίες που έχουμε παράσχει στην Εταιρεία και στις θυγατρικές της, κατά τη διάρκεια της χρήσεως που
έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020 γνωστοποιούνται στη Σημείωση 44 των συνημμένων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.
4.

Διορισμός Ελεγκτή

Διοριστήκαμε για πρώτη φορά ως Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές της Εταιρείας με την από 30/06/2005 απόφαση της ετήσιας τακτικής γενικής
συνέλευσης των μετόχων. Έκτοτε ο διορισμός μας έχει αδιαλείπτως ανανεωθεί για μια συνολική περίοδο 15 ετών με βάση τις κατ’ έτος
λαμβανόμενες αποφάσεις της τακτικής γενικής συνέλευσής τους.

Αθήνα, 29 Απριλίου 2021
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Ανδρέας Χατζηδαμιανού
Α.Μ. ΣΟΕΛ 61391
ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ)
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8B
151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΕΛΛΑΔΑ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 107
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ΕTHΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Για την οικονομική χρήση
1 Ιανουαρίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2020
Σημ.
Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες
Έσοδα από μισθώσεις
Λοιπά έσοδα
Τηλεπικοινωνιακά κόστη
Χρήσεις δικαιωμάτων και αδειών
Κόστος πωληθέντων εμπορευμάτων και
αναλωσίμων
Έξοδα προβολής, διαφήμισης και εκθέσεων
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Λοιπά έξοδα
Aπομείωση απαιτήσεων από συνδεδεμένες
εταιρείες
Αποσβέσεις
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους

8

9
10

11
12
12
13

Ο Όμιλος
01.0101.0131.12.2020
31.12.2019
249.655.340
259.865.345
112.947
105.294
26.608.641
2.811.433
(77.528.012)
(76.826.785)
(65.269.956)
(65.257.835)

Η Εταιρεία
01.0101.0131.12.2020
31.12.2019
150.714.266
150.125.037
112.947
105.294
1.563.112
2.328.552
(77.502.812)
(76.826.785)
-

(2.058.279)

(1.755.694)

(1.884.995)

(1.611.171)

(4.699.221)
(30.347.211)
(40.009.404)

(4.391.064)
(31.532.447)
(45.026.729)

(2.357.162)
(18.676.956)
(26.445.292)

(1.310.963)
(19.121.439)
(29.734.151)

-

-

-

(3.411.329)

(51.023.488)
7.771.807
(22.539.622)
(9.326.458)
7.983.387
(1.343.071)

(54.671.160)
538.715
(15.107.779)
(31.248.707)
2.726.837
(28.521.870)

(24.459.870)
6.792.792
(7.856.663)
(633)
4.286.870
4.286.237

(23.421.900)
583.293
(5.634.161)
(7.929.724)
(675.550)
(8.605.274)

(1.343.117)
46
(1.343.071)

(28.518.485)
(3.385)
(28.521.870)

4.286.237
4.286.237

(8.605.274)
(8.605.274)

Το κέρδος / Η ζημία χρήσης αποδίδεται σε :

Μετόχους της Μητρικής Εταιρείας
Μη ελέγχουσες συμμετοχές

Κέρδη/ (Ζημίες) ανά μετοχή (βασικές και
14
(0,0064)
(0,1665)
0,0204
απομειωμένες)
Λοιπά συγκεντρωτικά εισοδήματα που δε θα ταξινομηθούν στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος σε επόμενες περιόδους:
Αναλογιστικά κέρδη / (ζημίες) της αποζημίωσης
(688.452)
(227.109)
(449.786)
προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Φόρος εισοδήματος
13
118.219
51.069
107.949
Καθαρά λοιπά συγκεντρωτικά εισοδήματα που δε θα
ταξινομηθούν στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος
(570.233)
(176.040)
(341.837)
σε επόμενες περιόδους
Καθαρά λοιπά συγκεντρωτικά εισοδήματα που
ενδέχεται να ταξινομηθούν στην κατάσταση συνολικού
εισοδήματος σε επόμενες περιόδους
Τα λοιπά συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα αποδίδονται σε :
Μετόχους της Μητρικής Εταιρείας
(570.206)
(176.032)
(341.837)
Μη ελέγχουσες συμμετοχές
(27)
(8)
-

(570.233)
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα κέρδη/ (ζημιές)
(1.913.304)
χρήσης
Τα συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα κέρδη/ (ζημιές) αποδίδονται σε :
Μετόχους της Μητρικής Εταιρείας
(1.913.323)
Μη ελέγχουσες συμμετοχές
18

(1.913.304)

(0,0502)
(208.012)
58.000
(150.012)
-

(176.040)

(341.837)

(150.012)
(150.012)

(28.697.910)

3.944.400

(8.755.286)

(28.694.517)
(3.393)
(28.697.910)

3.944.400
3.944.400

(8.755.286)
(8.755.286)

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Σημ.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης
Ασώματα πάγια στοιχεία
Κόστος συμβάσεων
Υπεραξία
Μακροπρόθεσμες δανειακές απαιτήσεις από συνδεδεμένες
εταιρείες
Άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Περιουσιακά στοιχεία από συμβάσεις με πελάτες
Λοιπά χρηματ/κά στοιχεία
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Δικαιώματα προγραμμάτων και ταινιών
Εμπορικές απαιτήσεις
Περιουσιακά στοιχεία από συμβάσεις με πελάτες
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις
Απαιτήσεις από συνδεδεμένες εταιρείες
Χρηματικά διαθέσιμα
Δεσμευμένες καταθέσεις προθεσμίας
Σύνολο Κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
Λοιπά αποθεματικά
Ζημίες εις νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Μη ελέγχουσες συμμετοχές
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμα δάνεια
Μακροπρόθεσμα δάνεια προς συνδεδεμένες εταιρείες
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες
εταιρείες
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μίσθωσης αναμεταδοτών
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μίσθωσης
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις από συμβάσεις με πελάτες
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
Επιχορηγήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες εταιρείες
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Βραχυπρόθεσμα δάνεια προς συνδεδεμένες εταιρείες
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακρ/σμων δανείων
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακρ/σμων δανείων προς
συνδεδεμένες εταιρείες
Υποχρεώσεις από συμβάσεις με πελάτες
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μίσθωσης αναμεταδοτών
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μίσθωσης
Βραχυπρόθεσμο μέρος υποχρεώσεων από δικαιώματα
προγραμμάτων και ταινιών
Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι
Δεδουλευμένοι τόκοι δανείων προς συνδεδεμένες εταιρείες
Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων
Σύνολο Υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Ο Όμιλος
31.12.2020

Η Εταιρεία
31.12.2020
31.12.2019

31.12.2019

15
16
17
18
19

33.938.555
23.979.693
47.014.180
29.047.868
83.144.217

41.032.067
24.474.816
57.827.010
30.633.989
83.144.217

32.895.157
4.478.653
11.014.280
16.841.092
512.569

39.821.226
5.310.789
9.004.419
16.442.711
512.569

41

-

-

34.131.597

-

21
26
22
13

2.091.303
5.350.879
339.389
15.642.309
240.548.393

2.494.723
5.498.786
339.389
8.036.376
253.481.373

498.424
5.350.879
248.394
6.901.019
112.872.064

500.668
5.498.786
248.394
77.339.562

23
24
25
26
27
41
28
28

2.982.778
43.472.503
32.744.962
23.026.840
4.207.336
4.239
10.812.801
4.359.911
121.611.371
362.159.763

2.379.385
34.649.092
34.049.096
17.869.314
4.236.198
1.823.883
1.719.299
5.200.522
101.926.789
355.408.162

730.860
18.824.096
22.124.676
2.858.169
1.609.607
8.468.138
4.357.235
58.972.781
171.844.846

451.692
18.427.500
17.687.245
2.618.124
1.822.308
1.353.967
5.080.050
47.440.886
124.780.448

29
30
-

103.064.386
300.499.045
180.541.340
(772.259.028)
(188.154.257)
(43.912)
(188.198.169)

51.779.870
300.499.045
191.538.177
(770.356.837)
(226.539.745)
(44.025)
(226.583.769)

103.064.386
300.499.045
180.338.250
(619.034.137)
(35.132.456)
(35.132.456)

51.779.870
300.499.045
191.339.964
(622.994.255)
(79.375.376)
(79.375.376)

32
32, 41

78.137
42.928.994

42.825.040
-

78.137
42.928.994

42.825.040
-

32, 41

64.833

-

64.833

-

33
34
35
26
36
37
13

21.711.479
1.600.529
5.607.287
5.547.136
5.254.588
1.700.530
7.850.667
92.344.180

14.759.547
1.969.104
14.483.556
6.438.207
4.401.177
2.553.268
11.632.404
99.062.303

1.381.522
339.724
5.454.761
3.278.425
1.700.530
55.226.926

1.662.135
1.048.328
6.247.531
2.718.343
2.553.268
784.917
57.839.562

38
41
32
32, 41
32

75.071.773
4.239
1.112.129
-

104.057.128
2.554.111
1.112.129
255.000.000

30.850.508
7.053.830
38.400
-

29.787.558
2.544.443
38.400
78.461.538

32, 41

255.000.000

-

78.461.538

-

26
33
34

20.919.286
4.783.884
657.858

20.302.621
13.721.055
661.211

11.751.340
564.265

12.133.820
584.417

39

39.105.781

36.325.689

2.150.000

2.435.192

41
40

150.841
35.993.797
25.214.164
458.013.752
550.357.932
362.159.763

874.868
48.320.816
482.929.628
581.991.931
355.408.162

10.441.188
10.439.306
151.750.375
206.977.302
171.844.846

20.330.893
146.316.262
204.155.824
124.780.448

-

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.

Σελίδα 63 από 129

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.
Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2020
(Ποσά σε ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Ο Όμιλος
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης 1 Ιαν. 2019
Zημίες μετά από φόρους
Καθαρά λοιπά συγκεντρωτικά εισοδήματα που δεν θα
ταξινομηθούν στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος
σε επόμενες περιόδους
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα (ζημιές) χρήσης
Δημιουργία τακτικού αποθεματικού
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου από μετατροπή
ομολογιών σε μετοχές (Σημ. 30, 31, 32)
Λοιπές κινήσεις
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης 31 Δεκ. 2019
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης 1 Ιαν. 2020
Zημίες μετά από φόρους
Καθαρά λοιπά συγκεντρωτικά εισοδήματα που δεν θα
ταξινομηθούν στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος
σε επόμενες περιόδους
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα κέρδη / (ζημιές)
χρήσης
Δημιουργία τακτικού αποθεματικού
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου από μετατροπή
ομολογιών σε μετοχές (Σημ. 30, 31, 32)
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
Λοιπές κινήσεις
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης 31 Δεκ. 2020

Αναλογούντα στους μετόχους της μητρικής εταιρείας
Διαφορά από έκδοση
Λοιπά
Ζημίες εις νέο
μετοχών υπέρ το άρτιο
αποθεματικά

Μετοχικό
κεφάλαιο

Μη ελέγχουσες συμμετοχές

Σύνολο

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

49.156.253
-

300.499.045
-

192.292.303
-

(741.662.288)
(28.518.485)

(199.714.687)
(28.518.485)

(40.725)
(3.385)

(199.755.412)
(28.521.870)

-

-

-

(176.032)

(176.032)

(8)

(176.040)

-

-

-

(28.694.517)

(28.694.517)
-

(3.393)

(28.697.910)
-

2.623.617

1.629.975

-

1.629.975

51.779.870

300.499.045

(993.642)
239.516
191.538.178

(32)
(770.356.837)

239.484
(226.539.744)

93
(44.025)

239.577
(226.583.769)

51.779.870
-

300.499.045
-

191.538.178
-

(770.356.837)
(1.343.117)

(226.539.744)
(1.343.117)

(44.025)
46

(226.583.769)
(1.343.071)

-

-

-

(570.206)

(570.206)

(27)

(570.233)

-

-

-

(1.913.323)

(1.913.323)

18

(1.913.304)

-

-

4.877

(4.877)

-

-

-

51.284.516

-

(10.437.584)

-

40.846.931

-

40.846.931

103.064.386

300.499.045

(564.130)
180.541.340

16.008
(772.259.028)

(564.130)
16.008
(188.154.257)

94
(43.912)

(564.130)
16.102
(188.198.170)

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.

Σελίδα 64 από 129

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.
Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2020
(Ποσά σε ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Η Εταιρεία
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης 1 Ιαν.
2019
Zημίες μετά από φόρους
Καθαρά λοιπά συγκεντρωτικά εισοδήματα
που δεν θα ταξινομηθούν στην κατάσταση
συνολικού εισοδήματος σε επόμενες
περιόδους
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα
(ζημιές) χρήσης
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου από
μετατροπή ομολογιών σε μετοχές (Σημ. 30,
31, 32
Λοιπές κινήσεις
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης 31 Δεκ. 2019
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης 1 Ιαν.
2020
Κέρδη/ (Zημίες) μετά από φόρους
Καθαρά λοιπά συγκεντρωτικά εισοδήματα
που δεν θα ταξινομηθούν στην κατάσταση
συνολικού εισοδήματος σε επόμενες
περιόδους
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα
κέρδη/ (ζημιές) χρήσης
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου από
μετατροπή ομολογιών σε μετοχές (Σημ. 30,
31, 32)
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
Λοιπές κινήσεις
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης 31 Δεκ. 2020

Μετοχικό
κεφάλαιο

Διαφορά από έκδοση
μετοχών υπέρ το άρτιο

Λοιπά
αποθεματικά

Ζημίες εις νέο

Σύνολο

49.156.253

300.499.045

192.094.093

(614.238.970)

(72.489.579)

-

-

-

(8.605.274)

(8.605.274)

-

-

-

(150.012)

(150.012)

-

-

-

(8.755.286)

(8.755.286)

2.623.617

-

(993.642)

-

1.629.975

51.779.870

300.499.045

239.513
191.339.965

(622.994.256)

239.513
(79.375.376)

51.779.870

300.499.045

191.339.965

(622.994.256)

(79.375.376)

-

-

-

4.286.237

4.286.237

-

-

-

(341.837)

(341.837)

-

-

-

3.944.400

3.944.400

51.284.516

-

(10.437.584)

-

40.846.931

103.064.386

300.499.045

(564.130)
180.338.250

15.719
(619.034.137)

(564.130)
15.719
(35.132.455)

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.

Σελίδα 65 από 129

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.
Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2020
(Ποσά σε ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Ο Όμιλος
Σημ.
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ζημίες προ φόρων
Προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων πάγιου εξοπλισμού
Ζημία/ (Κέρδος) από πώληση ενσώματων και
ασώματων παγίων στοιχείων
Καθαρά χρηματοοικονομικά (έσοδα)/έξοδα
Aπομείωση απαιτήσεων από συνδεδεμένες εταιρείες
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
Λοιπές προβλέψεις
Λειτουργικά κέρδη προ μεταβολών του κεφαλαίου
κίνησης
(Αύξηση)/Μείωση:
Αποθέματα
Εμπορικές απαιτήσεις και απαιτήσεις από
συνδεδεμένες εταιρείες και περιουσιακά στοιχεία από
συμβάσεις με πελάτες
Δικαιώματα προγραμμάτων και ταινιών
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Αύξηση/(Μείωση):
Προμηθευτές και υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες
εταιρείες
Έσοδα επομένων χρήσεων & Υποχρεώσεις από
συμβάσεις με πελάτες
Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις
Φόροι πληρωθέντες
Πληρωμές για αποζημίωση προσωπικού
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων και ασωμάτων παγίων στοιχείων
& Κόστος συμβάσεων
Πωλήσεις ενσώματων και ασώματων παγίων
στοιχείων
Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα
Δεσμευμένες καταθέσεις προθεσμίας
Ταμειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές
δραστηριότητες
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις μακροπρόθεσμου δανεισμού
Παροχή δανείων σε συνδεδεμένες εταιρείες
Τόκοι και συναφή έξοδα πληρωθέντα
Καθαρή μεταβολή μισθωτικής υποχρέωσης
Ταμειακές εκροές για χρηματοοικονομικές
δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση / (μείωση) χρηματικών διαθεσίμων
Χρηματικά διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου
Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος της περιόδου

11
37

12
41
25, 27

9

15, 17

28

33, 34

28
28

01.0131.12.2020

Η Εταιρεία
01.0131.12.2019

01.0131.12.2020

01.0131.12.2019

(9.326.458)

(31.248.707)

(633)

(7.929.724)

51.023.488
(852.738)

54.671.160
(912.002)

24.459.870
(852.738)

23.421.900
(912.002)

(6.186)

54.893

(1.229)

52.753

14.767.815
2.736.704
1.205.247
157.258

14.569.064
2.983.330
808.303
(654.717)

1.063.870
1.006.522
999.982
53.999

5.050.868
3.411.329
1.575.633
522.018
(220.211)

59.705.130

40.271.323

26.729.644

24.972.564

(781.131)

543.916

(353.647)

210.690

(4.787.605)

(6.616.088)

(5.645.002)

(8.150.744)

(8.823.411)
28.862
551.327

(1.990.195)
(271.176)
398.985

(240.045)
150.151

(82.983)
(42.235)

(28.734.655)

11.692.609

5.307.625

(643.795)

616.665

(1.966.214)

(382.480)

(184.157)

(3.602.149)

4.712.857

(4.438.426)

3.568.941

(1.040.288)
(10.921.410)
2.211.335

(93.107)
(684.490)
(2.712.262)
43.286.158

(889.686)
(1.501.374)
18.736.759

(53.165)
(455.233)
290.645
19.430.527

(24.170.348)

(24.404.571)

(18.773.956)

(17.057.173)

587.419

-

51.004

-

7.778
840.611
(22.734.543)

13.258
276.943
(24.114.373)

7.688
722.815
(17.992.449)

57.836
324.763
(16.674.574)

(564.130)
42.928.994
(1.077.046)
(11.671.107)

(2.884.650)
(16.100.085)

(564.130)
42.928.994
(34.078.994)
(1.077.046)
(838.963)

(1.454.598)
(848.812)

29.616.711

(18.984.735)

6.369.861

(2.303.410)

9.093.502
1.719.299
10.812.801

187.050
1.532.249
1.719.299

7.114.171
1.353.967
8.468.138

452.544
901.423
1.353.967

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ
Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής καλούμενη
«Εταιρεία» ή «Forthnet») ιδρύθηκε στην Ελλάδα το Νοέμβριο του 1995 (ΦΕΚ 6718/27.11.1995) ως ανώνυμη Εταιρεία, από
το «Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας» και τις «Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε.».
Η έδρα της Εταιρείας είναι στα Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης, ενώ τα κεντρικά της γραφεία βρίσκονται στην
Παλλήνη, Προέκταση Οδού Μάνης, Θέση Κάντζα 153 51. Η διάρκεια της Εταιρείας, σύμφωνα με το Καταστατικό της,
ανέρχεται σε 40 χρόνια από την ημερομηνία ίδρυσής της, με δυνατότητα επέκτασης της διάρκειας μετά από απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της.
Οι βασικές δραστηριότητες της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού της είναι η παροχή
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και συστημάτων ηλεκτρονικής πληροφόρησης και επικοινωνίας, η ανάπτυξη και χρήση
κάθε πρόσφορης τηλεπικοινωνιακής δικτυακής υποδομής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και η ανάπτυξη κάθε άλλης
συναφούς δραστηριότητας, η παροχή ψηφιακών ραδιοτηλεοπτικών ή/και οπτικοακουστικών υπηρεσιών, με οποιοδήποτε
τεχνικό τρόπο, μέσο ή μέθοδο μετάδοσης για τη λειτουργία των οποίων είτε απαιτείται είτε δεν απαιτείται συχνότητα.
Η Εταιρεία είναι αδειοδοτημένη υπό καθεστώς γενικών αδειών από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ), δυνάμει του «Κανονισμού Γενικών Αδειών» (ΑΠ ΕΕΤΤ 390/3/13.6.2006) για τη λειτουργία
σταθερού δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου, σταθερού δικτύου ασύρματης πρόσβασης, σταθερού δικτύου ηλεκτρονικών
επικοινωνιών αποτελούμενου από ασυρματικές μικροζεύξεις, δικτύου οπτικών ινών και για την παροχή υπηρεσιών
Ευρυζωνικής Πρόσβασης, Μετάδοσης Δεδομένων, Δεδομένων Προστιθέμενης Αξίας, Τηλεματικής/Τηλεμετρίαςραδιοεντοπισμού, τηλεηχοπληροφόρησης, ενοποίησης φωνής και δεδομένων για ενδοεπιχειρησιακά δίκτυα και κλειστές
ομάδες χρηστών, τηλεφωνικών υπηρεσιών καθώς και υπηρεσιών Φωνής μέσω Πρωτοκόλλου IP και μέσω διαδικτύου.
Τον Οκτώβριο του 2000 οι μετοχές της Forthnet εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.). Στις 24 Νοεμβρίου 2011 το
Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποφάσισε να θέσει υπό επιτήρηση την διαπραγμάτευση των μετοχών
της Εταιρείας λόγω του γεγονότος ότι οι ζημίες της χρήσης 2010 υπερέβαιναν το 30% της καθαρής της θέσης.
Οι εταιρείες που συμμετέχουν άμεσα (με ποσοστό άνω του 5%) στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την 31
Δεκεμβρίου 2020 και 31 Δεκεμβρίου 2019 έχουν ως εξής:
%
NEWCO UNITED GROUP HELLAS
SARL
MASSAR INVESTMENTS LLC
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
ALPHA BANK A.E.
WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΑΕΒΕ
GO PLC

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
31.12.2020

%

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
31.12.2019

84,60%

0,00%

7,24%
0,49%
0,39%
0,27%

14,42%
15,11%
12,14%
8,48%

0,00%

21,05%

0,00%

14,42%

Ο αριθμός προσωπικού του Ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου 2020 ανέρχεται στα 933 άτομα, ενώ της Εταιρείας στα 592 άτομα.
Στις 31 Δεκεμβρίου 2019 ο αντίστοιχος αριθμός του προσωπικού ήταν 942 άτομα για τον Όμιλο και 601 άτομα για την
Εταιρεία. Διευκρινίζεται ότι οι παραπάνω αριθμοί αφορούν ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης (Full Time Equivalent –
FTEs) και όχι απόλυτο αριθμό προσωπικού (Head Count).
Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2020, όπως και οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της
χρήσης 2019, εκτός της Forthnet A.E. περιλαμβάνουν και τις ακόλουθες θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες στις
οποίες η Forthnet άμεσα ή έμμεσα ασκεί έλεγχο:
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ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΣΥΣΤΑΣΗΣ

Forthnet Media A.E.

23/4/2008

NetMed N.V.

12/1/1996

NetMed Α.Ε.

12/1/1996

Intervision Services B.V.

12/1/1996

Dikomo Investment Sarl

12/1/1996

Tiledrasi S.A

18/6/2003

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Υπηρεσίες
Συνδρομητικής
Τηλεόρασης
Εταιρεία
Συμμετοχών
Υπηρεσίες
Υποστήριξης
Πελατών
Υπηρεσίες
Απόκτησης
Περιεχομένου
Εταιρεία
Συμμετοχών
Εταιρεία
Συμμετοχών

ΧΩΡΑ

Ελλάδα

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΟΜΙΛΟΥ
31.12.2020
31.12.2019
99,99%

99,99%

Ολλανδία

100%

100%

Ελλάδα

100%

100%

Ολλανδία

100%

100%

Λουξεμβούργο

0%

100%

Λουξεμβούργο

0%

100%

 Η θυγατρική εταιρεία Forthnet Media Α.Ε. ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2008 και ασχολείται με την απόκτηση, διαχείριση
και αξιοποίηση συμμετοχών σε πάσης φύσεως επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των τηλεπικοινωνιών
και μέσων ενημέρωσης. Επίσης ασχολείται με την παραγωγή και εκμετάλλευση με οποιοδήποτε τρόπο
κωδικοποιημένων τηλεοπτικών προγραμμάτων που προορίζονται για λειτουργία συνδρομητικής τηλεόρασης και την
συνεργασία με νόμιμους φορείς τηλεόρασης για την εκπομπή κωδικοποιημένων προγραμμάτων, καθώς και την κτήση
τηλεοπτικών δικαιωμάτων και δικαιωμάτων τηλεοπτικής μετάδοσης και διαφημιστικής ή/και χορηγικής
εκμετάλλευσης αθλητικών και άλλων γεγονότων για κωδικοποιημένη ή μη μετάδοση και τέλος την παροχή
δορυφορικών υπηρεσιών προς κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, τη μεταφορά
ραδιοτηλεοπτικών σημάτων και δεδομένων ή οποιουδήποτε συνδυασμού κειμένων ή/και εικόνων ή/και ήχων ή/και
δεδομένων, με εξαίρεση τις υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας, από δορυφορικούς σταθμούς εδάφους προς το
διαστημικό τμήμα (ανοδική δέσμη) και από το διαστημικό τμήμα προς δορυφορικούς σταθμούς εδάφους (καθοδική
δέσμη) ή τερματικές συσκευές λήψης οποιουδήποτε είδους.
Η Forthnet Media A.E. έλαβε το 2014 άδεια από τις Ελληνικές Αρχές για την παροχή συνδρομητικής τηλεόρασης και
ραδιοφωνικών υπηρεσιών και έχει υπογράψει Σύμβαση Παραχώρησης με το Ελληνικό Κράτος, βάσει του Ν.
2644/1998. Βάσει αυτής της άδειας, και για 15 χρόνια, η εταιρεία εξουσιοδοτήθηκε να παρέχει απευθείας στους
συνδρομητές ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες μέσω δορυφόρου, με την επεξεργασία τηλεοπτικού ψηφιακού
σήματος.


Οι θυγατρικές εταιρείες συμμετοχών Dikomo Investment Sarl και Tiledrasi S.A οι οποίες τελούσαν υπό εκκαθάριση την
31.12.2019, εκκαθαρίστηκαν στην τρέχουσα χρήση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Forthnet ενέκρινε τις ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις
για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2020, στις 29/04/2021.
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2. 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.
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από τα
χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων (συμπεριλαμβανομένων παραγώγων), τα οποία
αποτιμώνται στην εύλογη αξία.

3. ΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Οι συνημμένες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις περιέχουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της
μητρικής Εταιρείας Forthnet και όλων των θυγατρικών εταιρειών στις οποίες η Forthnet έχει τη δυνατότητα άσκησης
ελέγχου. Οι θυγατρικές (εταιρείες στις οποίες ο Όμιλος έμμεσα ή άμεσα συμμετέχει με περισσότερο από το 50% των
ψήφων ή με άλλον τρόπο ελέγχει τη διοίκησή τους) έχουν ενοποιηθεί. Ο Όμιλος επανεκτιμά σε κάθε περίοδο αναφοράς
εάν ασκεί ουσιαστικό έλεγχο σε επενδύσεις, εάν τα γεγονότα και οι συνθήκες υποδεικνύουν αλλαγή στις ενδείξεις
ουσιαστικού ελέγχου. Οι θυγατρικές ενοποιούνται από την ημερομηνία κατά την οποία ο ουσιαστικός έλεγχος
μεταφέρεται στον Όμιλο και παύουν να ενοποιούνται από την ημερομηνία κατά την οποία ο έλεγχος παύει να υφίσταται.
Η ημερομηνία κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των θυγατρικών εταιρειών συμπίπτει με αυτή της
Εταιρείας χρησιμοποιώντας τις ίδιες λογιστικές αρχές.
Τα κέρδη ή οι ζημίες καθώς και κάθε στοιχείο των Λοιπών Συνολικών Εισοδημάτων αποδίδονται στους μετόχους του
Ομίλου και στις μη ελέγχουσες συμμετοχές ακόμη κι αν αυτό δημιουργεί χρεωστικό υπόλοιπο.
Όλες οι ενδοεταιρικές συναλλαγές και υπόλοιπα και χρηματοροές έχουν απαλειφθεί στις συνημμένες ενοποιημένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Όπου απαιτήθηκε, οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών έχουν τροποποιηθεί έτσι ώστε
να διασφαλιστεί η συνέπεια με τις λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν από τον Όμιλο. Μια μεταβολή σε ποσοστό
συμμετοχής σε θυγατρική χωρίς απώλεια ελέγχου αποτελεί συναλλαγή μεταξύ των μετόχων και συνεπώς το αποτέλεσμα
της συναλλαγής καταχωρείται στα ίδια κεφάλαια.
Σε περίπτωση που ο Όμιλος χάνει τον έλεγχο μιας θυγατρικής, τότε:
 διαγράφει τα στοιχεία του ενεργητικού (συμπεριλαμβανομένης της υπεραξίας) και τις υποχρεώσεις της θυγατρικής
 διαγράφει τη λογιστική αξία των μη ελεγχόμενων συμμετοχών
 αναγνωρίζει την εύλογη αξία της εναπομείνασας επένδυσης
 αναγνωρίζει οποιοδήποτε κέρδος ή ζημία στα αποτελέσματα
 ανακατατάσσει το μερίδιο της μητρικής επί των στοιχείων που είχαν προηγουμένως αναγνωριστεί στα λοιπά συνολικά
εισοδήματα στα αποτελέσματα.
Οι συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις στις εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις αποτιμώνται στο κόστος
κτήσης μείον τυχόν σωρευμένες ζημίες απομείωσης.
Τυχόν διαφορές σε αθροίσματα στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και στις σημειώσεις καθώς και μεταξύ τους
οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
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4. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
(α) Βάση Ενοποίησης: Κάθε συνένωση επιχειρήσεων λογιστικοποιείται με την εφαρμογή της μεθόδου απόκτησης. Το
κόστος της απόκτησης υπολογίζεται ως το σύνολο του ανταλλάγματος που μεταβιβάστηκε υπολογιζόμενο κατά την
ημερομηνία της απόκτησης στην εύλογη αξία και του ποσού των τυχόν μη ελεγχουσών συμμετοχών (προηγουμένως
δικαιωμάτων μειοψηφίας) στον αποκτώμενο. Για κάθε συνένωση επιχειρήσεων, ο αποκτών υπολογίζει τις μη ελέγχουσες
συμμετοχές επί του αποκτώμενου σε αναλογία επί των καθαρών αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων του
αποκτώμενου. Τα έξοδα κατά την απόκτηση καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
Κατά την ημερομηνία της απόκτησης, ο Όμιλος θα εκτιμήσει τα αποκτώμενα περιουσιακά στοιχεία και τις αναληφθείσες
υποχρεώσεις προκειμένου για τη κατάλληλη ταξινόμησή τους και προσδιορισμό τους σύμφωνα με τους όρους της
σύμβασης, τις οικονομικές περιστάσεις και τις σχετικές συνθήκες κατά την ημερομηνία απόκτησης.
Σε συνένωση επιχειρήσεων που επιτυγχάνεται σταδιακά, ο Όμιλος θα επιμετρήσει εκ νέου τα συμμετοχικά δικαιώματα
που κατείχε προηγουμένως στον αποκτώμενο στην εύλογη αξία κατά την ημερομηνία απόκτησης με τη διαφορά να
μεταφέρεται στα αποτελέσματα.
Τυχόν ενδεχόμενο αντάλλαγμα που μεταβιβάζεται από τον αποκτώντα θα αναγνωρίζεται στην εύλογη αξία κατά την
ημερομηνία απόκτησης. Οποιεσδήποτε μεταγενέστερες μεταβολές στην εύλογη αξία του ενδεχόμενου ανταλλάγματος,
που κρίνεται ότι αποτελούν στοιχείο του ενεργητικού ή παθητικού, θα αναγνωρίζονται σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9 είτε στα
αποτελέσματα είτε ως μεταβολή στα λοιπά συνολικά εισοδήματα. Εάν το ενδεχόμενο αντάλλαγμα κατατάσσεται ως
στοιχείο της καθαρής θέσης, δεν θα επιμετράται εκ νέου έως ότου ο μεταγενέστερος διακανονισμός λογιστικοποιηθεί
στην καθαρή θέση.
Η υπεραξία αρχικά αποτιμάται στο κόστος ως το υπερβάλλον του ανταλλάγματος που μεταβιβάζεται συν το ποσό που
αναγνωρίζεται ως μη ελέγχουσα συμμετοχή επί των καθαρών αναγνωρισμένων περιουσιακών στοιχείων που αποκτώνται
και των αναληφθέντων υποχρεώσεων.
Η υπεραξία που προκύπτει από την απόκτηση νέων θυγατρικών εταιρειών απεικονίζεται χωριστά στην κατάσταση
χρηματοοικονομικής θέσης. Κάθε χρόνο διενεργείται έλεγχος της υπεραξίας για τυχόν απομείωση η οποία μειώνει το
αρχικό ποσό όπως αυτό απεικονίζεται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης. Κατά τον υπολογισμό των κερδών ή
ζημιών που προκύπτουν από την πώληση συμμετοχών, λαμβάνεται υπόψη η τυχόν υπεραξία, της προς πώληση Εταιρείας.
Για την ευχερέστερη διεκπεραίωση των ελέγχων απομείωσης (impairment test), το ποσό της υπεραξίας κατανέμεται σε
μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών. Κάθε μία από τις μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών απεικονίζει τις
επενδύσεις του Ομίλου.
Στην περίπτωση που η εύλογη αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά την ημερομηνία απόκτησης μίας εταιρείας
είναι μεγαλύτερη από το τίμημα που δόθηκε για την απόκτησή της, τότε προκύπτει αρνητική υπεραξία (έσοδο) η οποία
καταχωρείται απευθείας ως έσοδο στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος.
(β) Συμμετοχές σε Συγγενείς: Συγγενείς εταιρείες αποτελούν οι συμμετοχές του Ομίλου σε επιχειρήσεις στις οποίες ασκεί
σημαντική επιρροή. Σημαντική επιρροή είναι η δυνατότητα συμμετοχής στις αποφάσεις της οικονομικής επιχειρησιακής
πολιτικής της Εταιρείας χωρίς να πρόκειται για έλεγχο ή από κοινού έλεγχο των εν λόγω πολιτικών. Οι επενδύσεις σε
συγγενείς εταιρείες λογιστικοποιούνται σύμφωνα με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Με βάση αυτή την μέθοδο, η
συμμετοχή στην συνδεδεμένη καταχωρείται στο κόστος κτήσεως πλέον της μεταβολής στο ποσοστό του Ομίλου στην
καθαρή τους θέση μετά την αρχική ημερομηνία κτήσεως. Η ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων απεικονίζει την
αναλογία του Ομίλου στα αποτελέσματα της συγγενούς επιχείρησης. Η ενοποιημένη κατάσταση Λοιπών Εισοδημάτων
απεικονίζει την αναλογία του Ομίλου στα Λοιπά Εισοδήματα της επιχείρησης. Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημίες, τα
οποία προέρχονται από συναλλαγές του Ομίλου και της συγγενούς επιχείρησης απαλείφονται κατά το ποσοστό
συμμετοχής του Ομίλου στη συγγενή επιχείρηση.
(γ) Μετατροπή Ξένων Νομισμάτων: Το νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης της Εταιρείας και των θυγατρικών της 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.
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Τα κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από τη αποτίμηση τέλους χρήσεως νομισματικών στοιχείων σε ξένα νομίσματα
απεικονίζονται στις επισυναπτόμενες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος. Τα κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από
συναλλαγές απεικονίζονται επίσης στις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος.
(δ) 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 την διαγραφή ενός παγίου περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα χρήσης κατά την οποία
διαγράφεται το εν λόγω πάγιο.
(ε) 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 Ενσωμάτου Παγίου
Κτίρια

Ετήσιος Συντελεστής Απόσβεσης
2,5%

Εγκαταστάσεις κτιρίων
Εξοπλισμός δικτύου (Internet και Σταθερή Τηλεφωνία)
Εξοπλισμός δικτύου (LMDS)

11,11%-20%
12,5%
8%-16%

Εξοπλισμός LLU

12,5%-33%

Δίκτυο οπτικών ινών
Μεταφορικά μέσα

7,14%
10%-20%

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές

10%-33%

Εξοπλισμός αναμετάδοσης

6,67% - 20%

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

10%-20%

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.
(στ) 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.
Τα ασώματα πάγια με αόριστο χρόνο προσδόκιμο οικονομικής εκμετάλλευσης δεν αποσβένονται αλλά ελέγχονται
ετησίως για τυχόν απομείωσή τους και παρουσιάζονται στο κόστος κτήσης μείον τις τυχόν σωρευμένες ζημίες απομείωσής
τους. Ασώματα περιουσιακά στοιχεία με ορισμένου χρόνου προσδόκιμο οικονομικής εκμετάλλευσης, αποσβένονται με
την ισόποση κατανομή τους σε τμήματα για όλη την διάρκεια του προσδόκιμου οικονομικής τους εκμετάλλευσής. Το
μεταφερόμενο ποσό κάθε άυλου περιουσιακού στοιχείου αναθεωρείται ετησίως και αναπροσαρμόζεται για απομείωση,
όταν το μεταφερόμενο ποσό υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό. Τα προσδόκιμα οικονομικής εκμετάλλευσης και οι
υπολειπόμενες αξίες των ασώματων περιουσιακών στοιχείων επανεκτιμώνται σε ετήσια βάση.
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Οι περίοδοι απόσβεσης για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που έχουν ορισμένου χρόνου προσδόκιμο οικονομικής
εκμετάλλευσης ποικίλλουν ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν, όμως υπόκεινται στα εξής μέγιστα όρια:
Είδος Ασώματου Παγίου

Έτη

Λογισμικά

5

Άδεια σταθερής ασύρματης πρόσβασης

13

Άδεια συνδρομητικής τηλεόρασης και ραδιοφωνικών εκπομπών

15

Κόστος συμβάσεων

3-5

Φήμη και πελατεία

2-5

Σήματα/εμπορική επωνυμία

15

Πελατειακή βάση

15

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και ευρεσιτεχνίες

15

Ο Όμιλος κεφαλαιοποιεί στην υποκατηγορία «Κόστος συμβάσεων» το κόστος απόκτησης συνδρομητών για υπηρεσίες
αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο και για υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης για τις οποίες ο πελάτης
δεσμεύεται με συμβόλαιο (συνήθως 24 μηνών). Τα κόστη αυτά περιλαμβάνουν κυρίως προμήθειες πωλήσεων σε
εμπορικούς αντιπροσώπους / συνεργάτες, τέλη ενεργοποίησης βρόγχου καταβληθέντα, αμοιβές εγκαταστατών και κόστος
εξοπλισμού πρόσβασης σε υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης. Σε περίπτωση τερματισμού του συμβολαίου πριν την
λήξη του το αναπόσβεστο υπόλοιπο του κόστους απόκτησης συνδρομητών καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα
αποτελέσματα της χρήσης.
(ζ) Δικαιώματα προγραμμάτων και ταινιών: Δικαιώματα προγραμμάτων και ταινιών που έχουν αγοραστεί, εμφανίζονται
στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, στο κόστος κτήσης μειωμένα κατά τα ποσά που αναγνωρίστηκαν στα
αποτελέσματα (όπως αναφέρεται κατωτέρω). Ο Όμιλος έχει ορισμένες υποχρεώσεις από προγράμματα και ταινίες που
κατηγοριοποιούνται ως χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις σε σχέση με το ΔΠΧΑ 9, και οι οποίες επιμετρώνται στο
αποσβεσμένο κόστος τους. Τα δικαιώματα προγραμμάτων και ταινιών αναγνωρίζονται ως περιουσιακά στοιχεία και
υποχρεώσεις δυνάμει συμβάσεων παροχής αδειών όταν η περίοδος της άδειας ξεκινάει και το κόστος κάθε
προγράμματος είναι γνωστό ή μπορεί εύλογα να καθοριστεί.
Δικαιώματα για μεμονωμένα αθλητικά γεγονότα αναγνωρίζονται συνολικά κατά την αρχική μετάδοση του γεγονότος, ενώ
δικαιώματα (μετάδοσης) για ολόκληρη αθλητική περίοδο αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα ισόποσα για όλη την
διάρκεια της αθλητικής περιόδου.
Δικαιώματα για υλικό γενικής ψυχαγωγίας και ταινίες αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα είτε ισόποσα για την διάρκεια
της άδειας χρήσης τους ή επί τη βάση των αναμεταδόσεών τους, όταν ο αριθμός των προβολών τους είναι περιορισμένος.
Τα έξοδα σχετικά με τα δικαιώματα προγραμμάτων και ταινιών περιλαμβάνονται στο κόστος χρήσεως δικαιωμάτων και
αδειών στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Το κόστος των προγραμμάτων που είναι ίδιας παραγωγής του Ομίλου
καταγράφεται ως έξοδο όπως πραγματοποιείται.
(η) Κόστος Έρευνας και Ανάπτυξης: Το κόστος έρευνας εξοδοποιείται κατά την πραγματοποίησή του. Τα έξοδα ανάπτυξης
πραγματοποιούνται κυρίως για την ανάπτυξη λογισμικού. Τα κόστη ανάπτυξης ενός επιμέρους έργου αναγνωρίζονται ως
ασώματα πάγια στοιχεία μόνο αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του ΔΛΠ 38 «Ασώματα Πάγια». Μετά την αρχική
αναγνώριση, τα έξοδα ανάπτυξης μεταφέρονται στο κόστος του παγίου, και όταν το στοιχείο είναι έτοιμο προς χρήση
ξεκινά η απόσβεσή του με βάση την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του.
(θ) Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων: Με την εξαίρεση της υπεραξίας, η οποία ελέγχεται για απομείωση
τουλάχιστον σε ετήσια βάση, οι λογιστικές αξίες των λοιπών παγίων 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 απομείωσης
του καταχωρείται στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος χρήσεως. Η ανακτήσιμη αξία προσδιορίζεται ως η μεγαλύτερη
αξία μεταξύ της εύλογης αξίας μείον έξοδα πώλησης και της αξίας χρήσεως.
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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 την 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.
(ι) 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.
(Ι) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία - Αρχική 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 του
Ομίλου για τη διαχείριση τους. Με εξαίρεση τις εμπορικές απαιτήσεις που δεν περιέχουν σημαντική χρηματοοικονομική
συνιστώσα ή για τις οποίες ο Όμιλος έχει εφαρμόσει την πρακτική λύση, ο Όμιλος 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 ο Όμιλος 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 του Ομίλου για τη διαχείριση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων αναφέρεται στον
τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τις οικονομικές του 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 ο Όμιλος δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το περιουσιακό
στοιχείο.
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)
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Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε αποσβεσμένο κόστος
Ο Όμιλος 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 την
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 του Ομίλου στο αποσβεσμένο κόστος περιλαμβάνουν κυρίως εμπορικές
απαιτήσεις και, σε επίπεδο εταιρείας, δάνεια σε θυγατρικές.
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται σε εύλογες αξίες μέσω των συνολικών εισοδημάτων
(χρεόγραφα)
Ο Όμιλος μετρά τα χρεόγραφα που αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους μέσω των συνολικών εισοδημάτων εφόσον
πληρούνται και οι δύο ακόλουθοι όροι:
• Το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διατηρείται σε επιχειρηματικό μοντέλο με στόχο τόσο τη συλλογή
συμβατικών ταμειακών ροών όσο και την πώληση, και
• Οι συμβατικοί όροι του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου δημιουργούν σε καθορισμένες ημερομηνίες
ταμειακές ροές που αποτελούν μόνο πληρωμές κεφαλαίου και τόκου επί του εκκρεμούντος κεφαλαίου,
Για τα χρεόγραφα που αποτιμώνται σε εύλογες αξίες μέσω της κατάστασης συνολικού εισοδήματος, τα έσοδα από τόκους, η
αναπροσαρμογή συναλλαγματικών ισοτιμιών και οι ζημίες ή αντισταθμίσεις απομείωσης αναγνωρίζονται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων και υπολογίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που
αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος. Οι υπόλοιπες μεταβολές της εύλογης αξίας αναγνωρίζονται στην κατάσταση
συνολικού εισοδήματος. Κατά τη διαγραφή, η σωρευτική μεταβολή της εύλογης αξίας που αναγνωρίστηκε στην κατάσταση
συνολικού εισοδήματος ανακυκλώνεται στα αποτελέσματα.
Στις 31 Δεκεμβρίου 2020 ο Όμιλος δεν έχει χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή.
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που ταξινομούνται στην εύλογη αξία μέσω των συνολικών εισοδημάτων
(συμμετοχικοί τίτλοι)
Κατά την αρχική αναγνώριση, ο Όμιλος μπορεί να επιλέξει να ταξινομήσει αμετάκλητα τις συμμετοχικές επενδύσεις του ως
συμμετοχικούς τίτλους που προσδιορίζονται στην εύλογη αξία μέσω συνολικών εισοδημάτων όταν πληρούν τον ορισμό της
καθαρής θέσης σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα “Ταξινόμηση και επιμέτρηση”, και δεν κατέχονται προς
εμπορία. Η ταξινόμηση καθορίζεται ανά χρηματοοικονομικό μέσο.
Τα κέρδη και οι ζημίες από αυτά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία δεν ανακυκλώνονται ποτέ στα κέρδη ή τις
ζημίες. Τα μερίσματα αναγνωρίζονται ως άλλα έσοδα στην κατάσταση αποτελεσμάτων όταν έχει αποδειχθεί το δικαίωμα
πληρωμής, εκτός εάν ο Όμιλος επωφελείται από τα έσοδα αυτά ως ανάκτηση μέρους του κόστους του χρηματοοικονομικού
περιουσιακού στοιχείου, οπότε τα κέρδη αυτά αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικών εισοδημάτων. Οι συμμετοχικοί
τίτλοι που προσδιορίζονται στην εύλογη αξία μέσω των συνολικών εισοδημάτων δεν υπόκεινται σε εξέταση απομείωσης.
Ο Όμιλος επέλεξε να ταξινομήσει τις μη εισηγμένες μετοχές του στην κατηγορία αυτή.
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων περιλαμβάνουν
τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς εμπορία, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
που προσδιορίζονται κατά την αρχική αναγνώριση στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων ή τα χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία που υποχρεωτικά θα πρέπει να επιμετρηθούν στην εύλογη αξία.
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Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού ταξινομούνται ως διακρατούμενα προς εμπορία εάν αποκτώνται με σκοπό την
πώληση ή την επαναγορά τους στο εγγύς μέλλον. Παράγωγα περιλαμβανομένων των ενσωματωμένων παραγώγων επίσης
ταξινομούνται ως κατεχόμενα προς εμπορία, εκτός εάν ορίζονται ως αποτελεσματικά μέσα αντιστάθμισης.
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με ταμειακές ροές που δεν είναι μόνο πληρωμές κεφαλαίου και τόκων
ταξινομούνται και αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, ανεξάρτητα από το επιχειρηματικό μοντέλο.
Στις 31 Δεκεμβρίου 2020 ο Όμιλος δεν έχει χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή.
Αποαναγνώριση και απομείωση
Αποαναγνώριση
Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο αποαναγνωρίζεται κυρίως όταν:
• Τα δικαιώματα λήψης ταμειακών ροών από το περιουσιακό στοιχείο έχουν λήξει, ή
• Ο Όμιλος 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) ο Όμιλος έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη του
περιουσιακού στοιχείου είτε (β) ο Όμιλος δεν έχει μεταβιβάσει ούτε κρατήσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις
εκτιμήσεις του περιουσιακού στοιχείου, αλλά έχει μεταβιβάσει τον έλεγχο του περιουσιακού στοιχείου.
Όταν ο Όμιλος έχει μεταβιβάσει τα δικαιώματά του 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 ο Όμιλος δεν έχει μεταβιβάσει ούτε κατέχει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη του περιουσιακού
στοιχείου και ούτε έχει μεταβιβάσει τον έλεγχο του περιουσιακού στοιχείου, ο Όμιλος συνεχίζει να αναγνωρίζει το
μεταβιβασθέν περιουσιακό στοιχείο στο βαθμό της συνεχιζόμενης εμπλοκής του. Στην περίπτωση αυτή, ο Όμιλος
αναγνωρίζει επίσης κάθε σχετική υποχρέωση. Το μεταβιβασθέν περιουσιακό στοιχείο και η σχετική υποχρέωση αποτιμώνται
σε βάση τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ο Όμιλος κατέχει.
Απομείωση
Περαιτέρω γνωστοποιήσεις σχετικά με απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων παρέχονται επίσης στην:




Σημείωση 5 (Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις)
Σημείωση 25 (Εμπορικές απαιτήσεις) & Σημείωση 27 (Υπόλοιπα συμβάσεων)
Σημείωση 41 (Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη)

Ο Όμιλος αναγνωρίζει μια πρόβλεψη για αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες (ECL) για όλα τα χρεόγραφα 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 ο Όμιλος 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, ο Όμιλος εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση για τον υπολογισμό των αναμενόμενων
πιστωτικών ζημιών ECL. Ως εκ τούτου, ο Όμιλος 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. Ο Όμιλος 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 υποχρεώσεις ή ως παράγωγα που ορίζονται ως μέσα αντιστάθμισης σε
αποτελεσματική αντιστάθμιση, ανάλογα με την περίπτωση.
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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 του Ομίλου 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
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων περιλαμβάνουν τις χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις που διατηρούνται για εμπορικούς σκοπούς και τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που χαρακτηρίζονται κατά
την αρχική αναγνώριση ως εύλογες αξίες μέσω των αποτελεσμάτων.
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις ταξινομούνται ως κατεχόμενες προς διαπραγμάτευση εάν προκύπτουν με σκοπό την
επαναγορά βραχυπρόθεσμα. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει επίσης παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα που συνάπτονται
από τον Όμιλο και δεν έχουν οριστεί ως αντισταθμιστικά μέσα στις σχέσεις αντιστάθμισης όπως αυτά ορίζονται στο Δ.Π.Χ.Α.
9. Τα ξεχωριστά ενσωματωμένα παράγωγα ταξινομούνται επίσης ως κατεχόμενα προς διαπραγμάτευση, εκτός εάν ορίζονται
ως αποτελεσματικά μέσα αντιστάθμισης
Κέρδη ή ζημίες από υποχρεώσεις που κατέχονται για εμπορικούς σκοπούς αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που προσδιορίζονται κατά την αρχική αναγνώριση στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων προσδιορίζονται κατά την αρχική ημερομηνία αναγνώρισης και μόνο εφόσον πληρούνται τα κριτήρια του
ΔΠΧΑ 9. Ο Όμιλος δεν έχει ορίσει καμία χρηματοοικονομική υποχρέωση στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων
Στις 31 Δεκεμβρίου 2020 ο Όμιλος δεν έχει χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή.
Δάνεια και εμπορικές υποχρεώσεις
Αυτή είναι η πιο σχετική κατηγορία για τον Όμιλο. 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.
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.
Αυτή η κατηγορία ισχύει γενικά για τα τοκοφόρα δάνεια και τις εμπορικές υποχρεώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στη σημείωση 32 και 38.
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 οικονομικής
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.
(κ) Παράγωγα: Ο Όμιλος χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, όπως προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος,
συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων και προθεσμιακά συμβόλαια βασικών προϊόντων, για αντιστάθμιση κινδύνων
συναλλάγματός του, κινδύνων επιτοκίων και κινδύνων τιμών βασικών εμπορευμάτων αντίστοιχα. Αυτά τα παράγωγα
χρηματοοικονομικά μέσα αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία κατά την ημερομηνία σύναψης μιας σύμβασης
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παραγώγων και στη συνέχεια επανεκτιμώνται στην εύλογη αξία τους. Τα παράγωγα μεταφέρονται ως χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία όταν η εύλογη αξία είναι θετική και ως χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις όταν η εύλογη αξία είναι
αρνητική.
Στις 31 Δεκεμβρίου 2020 ο Όμιλος δεν κατέχει παράγωγα.
(λ) Αποθέματα: Τα αποθέματα αποτιμούνται στην χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας.
Το κόστος προσδιορίζεται με τη μέθοδο FIFO. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης στην
κανονική λειτουργία του Ομίλου και της Εταιρείας μείον τα εκτιμώμενα αναγκαία κόστη για την πώλησή τους. Πρόβλεψη
για βραδέως κινούμενα ή απαξιωμένα αποθέματα σχηματίζεται εφόσον κρίνεται απαραίτητο.
(μ) Χρηματικά Διαθέσιμα: Ο Όμιλος θεωρεί τις προθεσμιακές καταθέσεις και άλλες υψηλής ρευστότητας επενδύσεις με
ημερομηνία λήξης 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.
(ν) Κόστος Δανεισμού: Τα κόστη δανεισμού που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της κατασκευαστικής περιόδου
παγίων στοιχείων και σχετίζονται με τα πάγια αυτά, κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των παγίων στοιχείων. Όλα τα
υπόλοιπα κόστη δανεισμού καταχωρούνται στα αποτελέσματα με την πραγματοποίησή τους.
(ξ) 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). Ο Όμιλος εφαρμόζει ενιαίο προεξοφλητικό επιτόκιο
σε κάθε κατηγορία μισθώσεων με παρόμοια χαρακτηριστικά (όπως μισθώσεις με αντίστοιχη διάρκεια, για παρόμοια
πάγια και σε αντίστοιχο οικονομικό περιβάλλον).
Τροποποίηση Μίσθωσης
Η τροποποίηση μίσθωσης ορίζεται ως αλλαγή στο πεδίο εφαρμογής της μίσθωσης (πρόσθετο περιουσιακό στοιχείο ή
αλλαγή στη διάρκεια μίσθωσης), ή το αντάλλαγμα για μίσθωση, που δεν ήταν μέρος των αρχικών όρων και
προϋποθέσεων της μίσθωσης.
Μια τροποποίηση μίσθωσης λογίζεται ως ξεχωριστή μίσθωση εάν ισχύουν και τα δύο από τα ακόλουθα:
H τροποποίηση αυξάνει το εύρος της μίσθωσης προσθέτοντας το δικαίωμα χρήσης ενός ή περισσότερων υποκείμενων
περιουσιακών στοιχείων και το ποσό που καταβάλλεται για τη μίσθωση αυξάνεται κατά ποσό ανάλογο με την αυτόνομη
τιμή για την αύξηση του πεδίου εφαρμογής και τυχόν κατάλληλες προσαρμογές σε αυτή για να αντικατοπτρίζει τις
συνθήκες της συγκεκριμένης σύμβασης.
Τροποποίηση Μίσθωσης που δεν λογίζεται ως ξεχωριστή μίσθωση
Για μια τροποποίηση μίσθωσης που δεν λογίζεται ως ξεχωριστή μίσθωση, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της
τροποποίησης μίσθωσης, ο μισθωτής
α. Κατανέμει το ποσό των μισθωμάτων στην τροποποιημένη σύμβαση εφαρμόζοντας τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 16
β. Προσδιορίζει τη διάρκεια μίσθωσης της τροποποιημένης μίσθωσης εφαρμόζοντας τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 16
γ. Επαναμετρά την υποχρέωση μίσθωσης προεξοφλώντας τις αναθεωρημένες πληρωμές μισθωμάτων χρησιμοποιώντας
ένα αναθεωρημένο προεξοφλητικό επιτόκιο.
Το αναθεωρημένο προεξοφλητικό επιτόκιο καθορίζεται ως:
i.είτε ως το επιτόκιο που υποννοείται εμμέσως στη μίσθωση για το υπόλοιπο της διάρκειας της μίσθωσης
ii.είτε σε περίπτωση που το επιτόκιο που υπονοείται εμμέσως στη μίσθωση δεν μπορεί να προσδιοριστεί εύκολα, το
διαφορικό επιτόκιο δανεισμού του μισθωτή κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της τροποποίησης.
Ο μισθωτής επαναμετρά το ποσό της υποχρέωσης της μίσθωσης ως εξής:
α. για τροποποιήσεις μίσθωσης που μειώνουν το εύρος της μίσθωσης, μειώνοντας τη λογιστική αξία του περιουσιακού
στοιχείου δικαιώματος χρήσης για να αντικατοπτρίζει τη μερική ή πλήρη λήξη της μίσθωσης. Τυχόν κέρδος ή ζημία που
σχετίζεται με τη μερική ή πλήρη λήξη της μίσθωσης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα της χρήσης
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β. για όλες τις άλλες τροποποιήσεις της μίσθωσης, πραγματοποιώντας μια αντίστοιχη προσαρμογή στο στοιχείο του
δικαιώματος χρήσης.
Οι περίοδοι απόσβεσης για τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης ποικίλλουν ανάλογα με την εκάστοτε σύμβαση
μίσθωσης, όμως υπόκεινται στα εξής μέγιστα όρια:
Κατηγορία περιουσιακού
στοιχείου με δικαίωμα χρήσης
Κτίρια - Εγκ/σεις Κτιρίων
Μεταφορικά Μέσα
Τηλεπι/κός εξοπλισμός και
εγκ/σεις
Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός
Μηχανήματα Αναμετάδοσης

Ο Όμιλος

Η Εταιρεία

8 έτη
4 έτη

8 έτη
4 έτη

4 έτη

4 έτη

2,17 έτη
6 έτη

2,17 έτη
6 έτη

(o) Συμβάσεις ανταλλαγής δικτύου οπτικών ινών και χωρητικότητας (optic fiber IRU/capacity IRU swaps): Η Εταιρεία
έχει συνάψει κατά το παρελθόν με άλλους παρόχους τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό συμβάσεις με
αντικείμενο την αμοιβαία ανταλλαγή δικαιωμάτων χρήσης δικτύου υποδομών οπτικών ινών αλλά και συμβάσεις με
αντικείμενο την αμοιβαία ανταλλαγή κυκλωμάτων συγκεκριμένης χωρητικότητας. Οι συμβάσεις ανταλλαγής αφορούν
δίκτυα και χωρητικότητες αντίστοιχης απόστασης και ίσης εμπορικής αξίας και το τίμημα και για τους δύο
αντισυμβαλλομένους είναι συνήθως το ίδιο. Ως πάγια τακτική οι συμβάσεις ανταλλαγής δικαιώματος χρήσης δικτύων
οπτικών ινών προβλέπουν την εφάπαξ τιμολόγηση του αντικειμένου που ανταλλάσσεται και μισθώνεται στην αρχή της
μίσθωσης ενώ η διάρκεια της μίσθωσης εκτείνεται σε περισσότερα του ενός έτη (συνήθως διάρκειας 15 ετών). Οι
συμβάσεις ανταλλαγής χωρητικοτήτων προβλέπουν τιμολόγηση σε κάθε χρήση που ανήκει στην περίοδο της σύμβασης.
Καθότι ούτε το ΔΛΠ 17 αλλά ούτε και το νέο πρότυπο ΔΠΧΑ 16 προδιαγράφουν τον λογιστικό χειρισμό αυτού του είδους
των συμβάσεων η Εταιρεία και ο Όμιλος συνεχίζουν και μετά την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 να εφαρμόζουν την λογιστική
πολιτική που έχουν αναπτύξει κατά το παρελθόν και την οποία ακολουθούν πάγια. Η πολιτική αυτή είναι εφάμιλλή με τις
προβλέψεις του ΔΠΧΑ 15. Πιο συγκεκριμένα η Εταιρεία και ο Όμιλος κατά την σύναψη των συμβάσεων ανταλλαγής
αναγνωρίζουν ως «Περιουσιακό στοιχείο από συμβάσεις με πελάτες» και ως «Υποχρέωση από συμβάσεις με πελάτες» τα
εφάπαξ εκατέρωθεν προτιμολογηθέντα συμβατικά τιμήματα. Στην συνέχεια τα ποσά αυτά μεταφέρονται στα
αποτελέσματα χρήσης και συγκεκριμένα στα κονδύλια «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» και «Τηλεπικοινωνιακά
κόστη» κατά την χρονική διάρκεια των συμβάσεων. Σημειώνεται ότι η προαναφερθείσα λογιστικοποίηση δεν έχει καμία
επίδραση στα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως αλλά ούτε και στο κονδύλι EBITDA.
Κατά την τρέχουσα χρήση τα ποσά που αναγνωρίστηκαν από ανταλλαγή δικαιωμάτων οπτικών ινών στα κονδύλια «Έσοδα
από συμβάσεις με πελάτες» και «Τηλεπικοινωνιακά κόστη» της κατάστασης συνολικού εισοδήματος ανέρχονται σε € 1,7
εκατ. και € 1,7 εκατ. αντίστοιχα (2019: € 1,6 εκατ. και € 1,6 εκατ. αντίστοιχα).
Τα εν λόγω ποσά που αφορούν ανταλλαγή χωρητικότητας και αναγνωρίστηκαν στα κονδύλια «Έσοδα από συμβάσεις με
πελάτες» και «Τηλεπικοινωνιακά κόστη» της κατάστασης συνολικού εισοδήματος ανέρχονται σε € 0,4 εκατ. και € 0,4 εκατ.
αντίστοιχα (2019: € 0,5 εκατ. και € 0,5 εκατ. αντίστοιχα).
Όσον αφορά στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης τα ποσά που αφορούν ανταλλαγή δικαιωμάτων χρήσης δικτύου
ανέρχονται σε € 4,5 εκατ. (2019:€ 5,2 εκατ.) και περιλαμβάνονται στα κονδύλια «Περιουσιακά στοιχεία από συμβάσεις με
πελάτες» και «Υποχρεώσεις από συμβάσεις με πελάτες» της κατάστασης χρηματοοικονονομικής θέσης. Ποσό € 0,7 εκατ.
αφορά στο βραχυπρόθεσμο μέρος των ανωτέρω κονδυλίων και καταχωρείται στα αντίστοιχα κονδύλια της κατάστασης
χρηματοοικονομικής θέσης. (2019: € 0,7 εκατ.) (Σημείωση 27).
(π) Κρατικές Επιχορηγήσεις: Ο Όμιλος λαμβάνει επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) με σκοπό τη
χρηματοδότηση ειδικών έργων για την απόκτηση ασώματων και ενσώματων παγίων. Οι κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες
σχετίζονται με την επιδότηση ασώματων και ενσώματων παγίων στοιχείων, αναγνωρίζονται όταν υπάρχει εύλογη
βεβαιότητα ότι η επιχορήγηση θα εισπραχθεί και όλοι οι σχετικοί όροι θα τηρηθούν. Όταν οι κρατικές επιχορηγήσεις
σχετίζονται με ένα περιουσιακό στοιχείο, η εύλογη αξία πιστώνεται σε λογαριασμό αναβαλλόμενου εσόδου και
μεταφέρεται στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος με ισόποσες ετήσιες δόσεις με βάση την αναμενόμενη ωφέλιμη
διάρκεια ζωής του περιουσιακού στοιχείου που επιχορηγήθηκε. Όταν η επιχορήγηση σχετίζεται με δαπάνη,
αναγνωρίζεται σαν έσοδο στη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την αντιστοίχιση της επιχορήγησης σε
συστηματική βάση στις δαπάνες τις οποίες προορίζεται να αποζημιώσει.
(ρ) Προβλέψεις και Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις: Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος έχει τρέχουσα νομική ή
θεσμική υποχρέωση που απορρέει από γεγονότα του παρελθόντος, είναι πιθανό να απαιτηθεί εκροή πόρων που
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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 του Ομίλου αναφέρονται στις
σημειώσεις 42 και 45.
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 την 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.
(σ) Φόροι Εισοδήματος (Τρέχων και Αναβαλλόμενος): Ο τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζονται
με βάση τις ανεξάρτητες χρηματοοικονομικές καταστάσεις κάθε μίας από τις εταιρείες που περιλαμβάνονται στις
ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία της Ελλάδας ή άλλων
φορολογικών αρχών των χωρών στις οποίες λειτουργούν οι εταιρείες.
Οι φόροι εισοδήματος περιλαμβάνουν τους φόρους εισοδήματος της τρέχουσα χρήσης με βάση τα κέρδη κάθε εταιρείας,
όπως προσαρμόζονται στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, πρόσθετους φόρους εισοδήματος που προκύπτουν από
τους φορολογικούς ελέγχους των φορολογικών αρχών και τους αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος βάσει των
θεσμοθετημένων φορολογικών συντελεστών.
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.
 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.
 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.
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Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται με βάση τους φορολογικούς συντελεστές που
αναμένεται να είναι σε ισχύ την 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 της 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.
(τ) Αναγνώριση Εσόδων:
Βάσει του ΔΠΧΑ 15, ο Όμιλος θεωρεί ότι δεν υφίσταται σύμβαση εάν κάθε μέρος της σύμβασης διατηρεί το μονομερώς
εκτελεστό δικαίωμα να καταγγείλει μια πλήρως ανεκτέλεστη σύμβαση χωρίς να αποζημιώσει το άλλο μέρος (ή μέρη). Ο
‘Όμιλος θεωρεί ότι το δικαίωμα αυτό υφίσταται στις περιπτώσεις πελατών που δεν δεσμεύονται με κάποιο συμβόλαιο (το
οποίο συνήθως αφορά περίοδο δέσμευσης συνήθως 24 μήνες).
Όσον αφορά τον προσδιορισμό των υποχρεώσεων εκτέλεσης κατά την έναρξη ισχύος της σύμβασης, ο Όμιλος αξιολογεί τα
υποσχόμενα αγαθά ή υπηρεσίες μιας σύμβασης με πελάτη και προσδιορίζει ως υποχρέωση εκτέλεσης κάθε υπόσχεση
μεταβίβασης στον πελάτη είτε:
α) ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας (ή δέσμης αγαθών ή υπηρεσιών) που είναι διακριτό/ή ή
β) μιας σειράς διακριτών αγαθών ή υπηρεσιών που είναι κατ' ουσίαν τα ίδια και μεταβιβάζονται με τον ίδιο τρόπο στον
πελάτη.
Ο Όμιλος έχει αξιολογήσει ότι η πλειοψηφία των εσόδων του εμπίπτει στην παράγραφο 23 του ΔΠΧΑ 15 («Μια σειρά
διακριτών αγαθών ή υπηρεσιών μεταβιβάζονται με τον ίδιο τρόπο στον πελάτη»).
Ό Όμιλος αναγνωρίζει έσοδα όταν (ή ενόσω) εκπληρώνει μια υποχρέωση εκτέλεσης με τη μεταβίβαση ενός υποσχόμενου
αγαθού ή μιας υπηρεσίας (ήτοι ενός περιουσιακού στοιχείου) σε πελάτη. Ένα περιουσιακό στοιχείο μεταβιβάζεται όταν (ή
ενόσω) ο πελάτης αποκτά τον έλεγχο του εν λόγω περιουσιακού στοιχείου.
Για τον καθορισμό της τιμής συναλλαγής, ο Όμιλος εξετάζει τους όρους της σύμβασης και τις συνήθεις επιχειρηματικές
πρακτικές του. Η τιμή συναλλαγής ισούται με το ποσό του ανταλλάγματος που ο Όμιλος εκτιμά ότι δικαιούται έναντι της
μεταβίβασης των υποσχόμενων αγαθών ή υπηρεσιών σε πελάτη, εξαιρουμένων των ποσών που εισπράττονται για
λογαριασμό τρίτων μερών (για παράδειγμα, ορισμένοι φόροι επί των πωλήσεων). Το υποσχόμενο αντάλλαγμα που
προβλέπεται σε μια σύμβαση με πελάτη δύναται να περιλαμβάνει σταθερά ποσά, μεταβλητά ποσά ή και τα δύο.
Όσον αφορά τον επιμερισμό της έκπτωσης, ένας πελάτης λαμβάνει έκπτωση για την αγορά δέσμης αγαθών ή υπηρεσιών εάν
το άθροισμα των αυτοτελών τιμών πώλησης των εν λόγω υποσχόμενων αγαθών ή υπηρεσιών της σύμβασης υπερβαίνει το
υποσχόμενο αντάλλαγμα της σύμβασης. Εφόσον ο Όμιλος δεν διαθέτει παρατηρήσιμα υποστηρικτικά στοιχεία, σύμφωνα με
τα οποία η συνολική έκπτωση σχετίζεται μόνο με μία ή με περισσότερες υποχρεώσεις εκτέλεσης της σύμβασης, αλλά όχι
όλες, o Όμιλος επιμερίζει την έκπτωση αναλογικά σε όλες τις υποχρεώσεις εκτέλεσης της σύμβασης. Ο αναλογικός
επιμερισμός της έκπτωσης σε αυτές τις περιπτώσεις αποτελεί συνέπεια του επιμερισμού της τιμής συναλλαγής από τον
Όμιλο σε κάθε υποχρέωση εκτέλεσης βάσει των σχετικών αυτοτελών τιμών πώλησης των υποκείμενων διακριτών αγαθών ή
υπηρεσιών.
Όσον αφορά την ανάλυση εσόδων του, Όμιλος αναλύει τα έσοδα που αναγνωρίζονται από συμβάσεις με πελάτες σε
κατηγορίες που αποτυπώνουν πώς επηρεάζεται η φύση, η ποσότητα, ο χρόνος και η αβεβαιότητα των εσόδων και των
ταμειακών ροών από οικονομικούς παράγοντες.
Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα του Ομίλου περιλαμβάνουν κυρίως υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας, υπηρεσίες πρόσβασης
στο διαδίκτυο, υπηρεσίες δεδομένων και υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης.
Τα μη τιμολογηθέντα έσοδα της σταθερής τηλεφωνίας από την ημερομηνία του κύκλου τιμολόγησης μέχρι την
ημερομηνία κλεισίματος της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης σε μηνιαία βάση εκτιμώνται με βάση την
τηλεπικοινωνιακή κίνηση.
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Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο internet (Internet Access, Internet Leased Lines, Data Connectivity
Services, LMDS κλπ.) αναγνωρίζονται στον χρόνο που πραγματικά παρέχονται αυτές οι υπηρεσίες προς τους συνδρομητές
/ πελάτες.
Τα έσοδα από υπηρεσίες της συνδρομητικής τηλεόρασης αναγνωρίζονται κατά την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες.
Τα έσοδα από τις συνδρομές προέρχονται από την μηνιαία χρέωση των συνδρομητών των συνδρομητικών τηλεοπτικών
υπηρεσιών που παρέχονται από τον Όμιλο. Οποιοδήποτε έσοδο συνδρομής που λαμβάνεται προκαταβολικά πριν
παρασχεθεί η υπηρεσία, καταχωρείται στις «Υποχρεώσεις από συμβάσεις με πελάτες» και αναγνωρίζεται στο μήνα όπου
παρέχεται η υπηρεσία.
Τα διαφημιστικά έσοδα του Ομίλου προέρχονται από μετάδοση διαφημίσεων από τις συνδρομητικές πλατφόρμες. Τα
διαφημιστικά έσοδα από τη συνδρομητική τηλεόραση αναγνωρίζονται με τη μετάδοση.
Έσοδα από υπηρεσίες σε συνδρομητές που παρέχει ο Όμιλος για υπηρεσίες περιεχομένου για λογαριασμό άλλων
παρόχων (κυρίως αριθμούς αυξημένης χρέωσης) αναγνωρίζονται ως μικτά έσοδα ή ως καθαρά έσοδα αφαιρεμένων των
αμοιβών των παρόχων περιεχομένου ανάλογα με το αν ο Όμιλος λειτουργεί ως κύριος πάροχος ή ως ενδιάμεσος πάροχος
βάσει των υπογεγραμμένων συμφωνητικών με τους παρόχους περιεχομένου. Ο Όμιλος ενεργεί ως ενδιάμεσος πάροχος
όταν ο άλλος πάροχος είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο και για την τιμή παροχής της υπηρεσίας στους συνδρομητές
του Ομίλου και ο Όμιλος δεν φέρει τον πιστωτικό κίνδυνο για την είσπραξη των σχετικών απαιτήσεων από συνδρομητές.
(υ) Κέρδη/(Ζημίες) ανά Μετοχή: Τα βασικά κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή υπολογίζονται με τη διαίρεση των καθαρών
κερδών/ (ζημιών) που αποδίδονται στους μετόχους της μητρικής με το σταθμισμένο μέσο αριθμό κοινών μετοχών σε
κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της σχετικής χρήσης, εξαιρώντας τον μέσο όρο των μετοχών που αποκτήθηκαν ως ίδιες
μετοχές. Τα απομειωμένα κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή υπολογίζονται με τη διαίρεση των καθαρών κερδών/ (ζημιών) που
αποδίδονται στους μετόχους της μητρικής με το σταθμισμένο μέσο αριθμό κοινών μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη
διάρκεια της χρήσης, όπως προσαρμόζεται για την επίδραση των δυνητικών τίτλων μετατρέψιμων σε μετοχές (όπως
δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών).
(φ) 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.
(χ) Λειτουργικοί Τομείς Δραστηριότητας: Ο Όμιλος παρέχει κυρίως τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και υπηρεσίες
συνδρομητικής τηλεόρασης και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Οι δύο τομείς των τηλεπικοινωνιών και των υπηρεσιών
συνδρομητικής τηλεόρασης απεικονίζονται ως ενιαίος τομέας προς αναφορά, επειδή οργανώνονται και
παρακολουθούνται από κοινού και σχετίζονται με μια ενιαία υπηρεσία που παρέχεται από τον Όμιλο προς τους πελάτες
του. Η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης
στο σύνολό τους λαμβάνοντας υπόψη ότι η όλη επιχειρηματική φιλοσοφία επικεντρώνεται στις συνδυαστικές υπηρεσίες
«3play».
(ψ) 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.
(ω) Μετοχικό Κεφάλαιο: Το μετοχικό κεφάλαιο απεικονίζει την αξία των μετοχών της μητρικής Εταιρείας που έχουν
εκδοθεί και είναι σε κυκλοφορία. Το τίμημα που καταβλήθηκε πλέον της ονομαστικής αξίας ανά μετοχή καταχωρείται
στον λογαριασμό «Υπέρ το άρτιο» στα Ίδια Κεφάλαια. Άμεσες δαπάνες (καθαρές από αναβαλλόμενο φόρο) που
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διενεργούνται σε σχέση με την έκδοση νέων μετοχών ή δικαιωμάτων καταχωρούνται στην καθαρή θέση αφαιρετικά από
το προϊόν της έκδοσης.
(ια) Μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο: Το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο διαχωρίζεται σε δύο συστατικά στοιχεία
υποχρέωσης και ιδίων κεφαλαίων με βάση τους όρους της σύμβασης. Κατά την έκδοση του μετατρέψιμου ομολογιακού
δανείου, η εύλογη αξία του στοιχείου της υποχρέωσης προσδιορίζεται προεξοφλώντας τις συμβατικές μελλοντικές
ταμειακές ροές με ένα εύλογο επιτόκιο αγοράς για μια αντίστοιχη υποχρέωση. Το ποσό αυτό ταξινομείται ως μια
χρηματοοικονομική υποχρέωση που αποτιμάται μεταγενέστερα στο αποσβεσμένο κόστος (καθαρό από τα αναλογούντα
έξοδα έκδοσης) έως ότου αποσβεστεί πλήρως κατά τη μετατροπή ή την εξαργύρωση. Η διαφορά από την συνολική αξία
έκδοσης αναγνωρίζεται και περιλαμβάνεται στα λοιπά αποθεματικά στα ίδια κεφάλαια. Τα έξοδα έκδοσης που αναλογούν
στο στοιχείο που καταχωρείται στα ίδια κεφάλαια, εμφανίζονται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων, μείον τον σχετικό
φόρο εισοδήματος. Η λογιστική αξία του στοιχείου που καταχωρείται στα ίδια κεφάλαια δεν επανεκτιμάται σε επόμενα
έτη. Τα έξοδα έκδοσης κατανέμονται μεταξύ των στοιχείων της υποχρέωσης και των ιδίων κεφαλαίων του μετατρέψιμου
ομολογιακού δανείου, με βάση την κατανομή της αξίας έκδοσης στα στοιχεία της υποχρέωσης και των ιδίων κεφαλαίων
κατά την αρχική αναγνώριση.
(ιβ) Αναταξινόμηση κονδυλίων Κατάστασης Χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας και του Ομίλου την 31/12/2019
Στην τρέχουσα χρήση για σκοπούς συγκρισιμότητας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, πραγματοποιήθηκε
αναταξινόμηση κονδυλίων στην κατάσταση Χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας και του Ομίλου για την συγκρίσιμη
περίοδο. Συγκεκριμένα ποσό € 0,6 εκατ. αναταξινομήθηκε στο κονδύλι «Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης». Η
επίδραση στα κονδύλια της κατάστασης Χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας και του Ομίλου κατά την έως
31/12/2019 εμφανίζεται στον κατωτέρω πίνακα:
Ο Όμιλος

Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια
στοιχεία
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών
στοιχείων

31.12.2019
(Δημοσιευμένα)
23.852.316

622.500

31.12.2019
(Επαναδιατυπωμένα)
24.474.816

41.654.567

(622.500)

41.032.067

253.481.373

-

253.481.373

622.500

31.12.2019
(Επαναδιατυπωμένα)
5.310.789

40.443.726

(622.500)

39.821.226

77.339.562

-

77.339.562

Αναταξινόμηση

Η Εταιρεία

Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια
στοιχεία
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών
στοιχείων

31.12.2019
(Δημοσιευμένα)
4.688.289

Αναταξινόμηση

Στην τρέχουσα χρήση για σκοπούς συγκρισιμότητας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, πραγματοποιήθηκε
αναταξινόμηση κονδυλίων στην κατάσταση Χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας και του Ομίλου για την συγκρίσιμη
περίοδο. Συγκεκριμένα ποσό € 0,5 εκατ. αναταξινομήθηκε στο κονδύλι «Προμηθευτές». Η επίδραση στα κονδύλια της
κατάστασης Χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας και του Ομίλου κατά την έως 31/12/2019 εμφανίζεται στον
κατωτέρω πίνακα:
Ο Όμιλος

Προμηθευτές
Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

31.12.2019
(Δημοσιευμένα)
103.534.369

522.760

31.12.2019
(Επαναδιατυπωμένα)
104.057.128

48.843.576

(522.760)

48.320.816

482.929.628

-

482.929.628

Αναταξινόμηση
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Η Εταιρεία

Προμηθευτές
Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

31.12.2019
(Δημοσιευμένα)
29.264.799

522.760

31.12.2019
(Επαναδιατυπωμένα)
29.787.558

20.853.653

(522.760)

20.330.893

146.316.262

-

146.316.262

Αναταξινόμηση

Αλλαγές στις λογιστικές αρχές και γνωστοποιήσεις: Οι λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν συνάδουν με εκείνες που
είχαν υιοθετηθεί κατά την προηγούμενη οικονομική χρήση εκτός από τα παρακάτω πρότυπα τα οποία ο Όμιλος και η
Εταιρεία έχουν υιοθετήσει κατά την 1 Ιανουαρίου 2020.
Α) Αλλαγές λογιστικών πολιτικών και γνωστοποιήσεις
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. Η Διοίκηση του Ομίλου και της Εταιρείας εκτίμησε ότι η τροποποίηση δεν έχει
σημαντική επίδραση στην χρηματοοικονομική θέση ή/και στην χρηματοοικονομική επίδοση του Ομίλου και της Εταιρείας.
ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών 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
οικονομικών καταστάσεων, που λαμβάνουν με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες παρέχουν οικονομική
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 του Ομίλου και της Εταιρείας εκτίμησε ότι η τροποποίηση δεν έχει σημαντική επίδραση στην
χρηματοοικονομική θέση ή/και στην χρηματοοικονομική επίδοση του Ομίλου και της Εταιρείας.
Αναμόρφωση Επιτοκίου Αναφοράς – ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7 (Τροποποιήσεις)
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. 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
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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 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. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται,
αναδρομικά, για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020. Η δεύτερη φάση (σχέδιο
προτύπου) επικεντρώνεται σε θέματα που επηρεάζουν τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση όταν ένα υφιστάμενο
επιτόκιο αναφοράς αντικατασταθεί από ένα επιτόκιο μηδενικού κινδύνου. Η Διοίκηση του Ομίλου και της Εταιρείας
εκτίμησε ότι η τροποποίηση δεν έχει σημαντική επίδραση στην χρηματοοικονομική θέση ή/και στην χρηματοοικονομική
επίδοση του Ομίλου και της Εταιρείας.
B) Πρότυπα που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα λογιστική περίοδο και η Εταιρεία / Όμιλος
δεν έχει υιοθετήσει νωρίτερα
ΔΠΧΑ 10 Ενοποιημένες Οικονομικές 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 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 στην χρηματοοικονομική θέση ή/και στην χρηματοοικονομική επίδοση του Ομίλου
και της Εταιρείας.
ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών 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. Ωστόσο, λόγω της πανδημίας Covid-19 το ΣΔΛΠ ανέβαλε την ημερομηνία εφαρμογής
κατά ένα έτος, δηλαδή από την 1η Ιανουαρίου 2023, δίνοντας περισσότερο χρόνο στις εταιρείες να προσδιορίσουν τυχόν
αλλαγές στην ταξινόμηση των υποχρεώσεων. 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 Οικονομικής Θέσης. Οι τροποποιήσεις επηρεάζουν την παρουσίαση των υποχρεώσεων στην Κατάσταση
Οικονομικής 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 στην χρηματοοικονομική
θέση ή/και στην χρηματοοικονομική επίδοση του Ομίλου και της Εταιρείας.
ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων, ΔΛΠ 16 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις, IAS 37 Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις
και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και Ετήσιες Αναβαθμίσεις 2018-2020 ΔΠΧΑ (Τροποποιήσεις)
Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022, ενώ
επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Το ΣΔΛΠ εξέδωσε, περιορισμένου πεδίου, τροποποιήσεις σε πρότυπα, ως κατωτέρω:




ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων: οι τροποποιήσεις επικαιροποιούν μία παραπομπή του ΔΠΧΑ 3 στο
Εννοιολογικό Πλαίσιο για Χρηματοοικονομικές Αναφορές χωρίς αλλαγή στις λογιστικές απαιτήσεις του
προτύπου για συνενώσεις επιχειρήσεων.
ΔΛΠ 16 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις: οι τροποποιήσεις απαγορεύουν τη μείωση του κόστος των ενσώματων
ακινητοποιήσεων με ποσά που λαμβάνονται από την πώληση στοιχείων που παράγονται ενώ η εταιρεία
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προετοιμάζει το περιουσιακό στοιχείο για την προοριζόμενη χρήση του. Τα έσοδα από τις πωλήσεις και το
σχετικό κόστος αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα.
ΔΛΠ 37 Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία: οι τροποποιήσεις
προσδιορίζουν τις δαπάνες εκπλήρωσης μιας σύμβασης, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της σύμβασης εάν είναι
επαχθής.
Μικρές τροποποιήσεις διενεργήθηκαν στις Ετήσιες Αναβαθμίσεις 2018-2020 στα πρότυπα ΔΠΧΑ 1- Πρώτη
Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, στο ΔΠΧΑ 9-Χρηματοοικονομικά
Μέσα, στο ΔΠΛ 41-Γεωργία και στα ενδεικτικά παραδείγματα που συνοδεύουν το ΔΠΧΑ 16-Μισθώσεις

Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διοίκηση εκτιμά ότι οι τροποποιήσεις δεν θα
έχουν σημαντική επίδραση στην χρηματοοικονομική θέση ή/και στην χρηματοοικονομική επίδοση του Ομίλου και της
Εταιρείας.
ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις-Εκπτώσεις ενοικίου που σχετίζονται με τον Covid-19 (Τροποποιήσεις)
Η τροποποίηση εφαρμόζεται, αναδρομικά, για ετήσιες περιόδους αναφοράς που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουνίου 2020.
Επιτρέπεται η νωρίτερη εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένων και των οικονομικών καταστάσεων που δεν έχουν ακόμη
η
εγκριθεί για έκδοση κατά την 28 Μαΐου 2020. Το ΣΔΛΠ τροποποίησε το πρότυπο απαλλάσσοντας τους μισθωτές από την
εφαρμογή των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 16 αναφορικά με τη λογιστική τροποποίησης μίσθωσης για εκπτώσεις ενοικίου που
προκύπτουν ως άμεση συνέπεια της πανδημίας Covid-19. Η τροποποίηση παρέχει πρακτική διευκόλυνση στον μισθωτή να
αντιμετωπίσει λογιστικά οποιαδήποτε αλλαγή ή έκπτωση επί μισθωμάτων ως συνέπεια του Covid-19, με τον ίδιο τρόπο
βάσει των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 16, εάν η αλλαγή ή έκπτωση δεν θεωρείτο τροποποίηση της μίσθωσης, εφόσον
πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:


Η αλλαγή στις πληρωμές μισθωμάτων οδηγεί σε αναθεωρημένο αντάλλαγμα που είναι ουσιαστικά ίδιο με ή
μικρότερο από το αντάλλαγμα για το μίσθωμα αμέσως πριν από την αλλαγή,
 Οποιαδήποτε μείωση στις πληρωμές μισθωμάτων επηρεάζει πληρωμές που οφείλονται την ή πριν από την
η
30 Ιουνίου 2021,
 Δεν υπάρχει ουσιαστική αλλαγή σε άλλους όρους και προϋποθέσεις της μίσθωσης
Η διοίκηση εκτιμά ότι οι τροποποιήσεις δεν θα έχουν σημαντική επίδραση στην χρηματοοικονομική θέση ή/και στην
χρηματοοικονομική επίδοση του Ομίλου και της Εταιρείας.
Αναμόρφωση Επιτοκίου Αναφοράς – Φάση 2 ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4, ΔΠΧΑ 16 (Τροποποιήσεις)
Τον Αύγουστο του 2020, το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) εξέδωσε τροποποιήσεις στα πρότυπα ΔΠΧΑ
9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 16, με τις οποίες ολοκληρώνονται οι εργασίες του αναφορικά με τις επιπτώσεις της
αναμόρφωσης των διατραπεζικών επιτοκίων δανεισμού στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Οι τροποποιήσεις
προβλέπουν προσωρινές διευκολύνσεις οι οποίες αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση
όταν ένα διατραπεζικό επιτόκιο δανεισμού αντικαθίσταται με ένα εναλλακτικό επιτόκιο σχεδόν μηδενικού κινδύνου.
Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις προβλέπουν μια πρακτική διευκόλυνση για τη λογιστική αντιμετώπιση αλλαγών στη
βάση προσδιορισμού των συμβατικών ταμειακών ροών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων,
απαιτώντας την προσαρμογή του πραγματικού επιτοκίου, όπως γίνεται στην περίπτωση αλλαγής στο επιτόκιο αγοράς.
Επιπλέον, οι τροποποιήσεις εισάγουν διευκολύνσεις για τη μη διακοπή των σχέσεων αντιστάθμισης,
συμπεριλαμβανομένης μιας προσωρινής διευκόλυνσης από την απαίτηση διακριτής αναγνωρισιμότητας ενός
εναλλακτικού επιτοκίου σχεδόν μηδενικού κινδύνου, που προσδιορίζεται ως αντιστάθμιση ενός στοιχείου κινδύνου.
Επίσης, οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 4 επιτρέπουν στις εταιρείες ασφαλίσεων που εξακολουθούν να εφαρμόζουν το ΔΛΠ
39 να λάβουν τις ίδιες διευκολύνσεις με αυτές που προβλέπονται στις τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 9. Ακόμη, οι
τροποποιήσεις εισάγουν στο ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» πρόσθετες γνωστοποιήσεις που
επιτρέπουν στους χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων να κατανοήσουν τις επιπτώσεις της αναμόρφωσης των
διατραπεζικών επιτοκίων δανεισμού στα χρηματοοικονομικά μέσα και στη στρατηγική διαχείρισης κινδύνων της
οικονομικής οντότητας. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2021, ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Οι τροποποιήσεις δεν απαιτούν από την οντότητα να
αναμορφώσει τις προηγούμενες περιόδους αναφοράς. Η διοίκηση εκτιμά ότι οι τροποποιήσεις δεν θα έχουν σημαντική
επίδραση στην χρηματοοικονομική θέση ή/και στην χρηματοοικονομική επίδοση του Ομίλου και της Εταιρείας.

5. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ
Η σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, απαιτεί από τη Διοίκηση να προβαίνει σε
εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των λογαριασμών ενεργητικού και υποχρεώσεων, τη
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γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων καθώς και τα έσοδα και έξοδα που παρουσιάζονται στην υπό
εξέταση χρήση. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις αυτές.
Ο Όμιλος προβαίνει σε λογιστικές εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις προκειμένου να εφαρμόσει τις καταλληλότερες
λογιστικές αρχές 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 κρίσεις οι οποίες αναφέρονται σε δεδομένα, η εξέλιξη
των οποίων θα μπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων τους επόμενους 12 μήνες,
έχουν ως κάτωθι:
Προβλέψεις για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές από εμπορικές απαιτήσεις και από περιουσιακά στοιχεία από
συμβάσεις με πελάτες: Ο Όμιλος και η Εταιρεία εφαρμόζουν την απλοποιήμενη προσέγγιση του ΔΠΧΑ 9 για τον
υπολογισμό των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών, σύμφωνα με την οποία, η πρόβλεψη επιμετράται πάντοτε σε ποσό
ίσο με τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής για τις απαιτήσεις από πελάτες και τα συμβατικά
περιουσιακά στοιχεία. Η Διοίκηση του Ομίλου προβαίνει σε περιοδική επανεκτίμηση της επάρκειας της πρόβλεψης
σχετικά με τις επισφαλείς απαιτήσεις από πελάτες λιανικής λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα πιστωτική πολιτική,
ιστορικά στατιστικά στοιχεία καθώς και μελλοντικές προσδοκίες για την εισπραξιμότητα από πελάτες. Όσον αφορά
πελάτες εταιρικούς όπως πελάτες διαφήμισης, τηλεπικοινωνιακούς παρόχους κτλ, η πρόβλεψη για αναμενόμενες
πιστωτικές ζημιές αξιολογείται για καθέναν ξεχωριστά λαμβάνοντας υπόψη ιστορικές τάσης καθώς και στοιχεία της
Νομικής Υπηρεσίας του Ομίλου, τα οποία προκύπτουν βάσει επεξεργασίας ιστορικών δεδομένων και πρόσφατων
εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται (Σημειώσεις 25 και 27).
Πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος: Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος με βάση 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 13). Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τους
οποίους ο τελικός προσδιορισμός του φόρου είναι αβέβαιος. Σε περίπτωση που φορολογικά θέματα δεν έχουν
διευθετηθεί με τις τοπικές αρχές, η διοίκηση του Ομίλου λαμβάνει υπόψιν την εμπειρία του παρελθόντος και τη
συμβουλή ειδικών σε φορολογικά και νομικά θέματα προκειμένου να αναλύσει τα συγκεκριμένα γεγονότα και συνθήκες,
να ερμηνεύσει τη σχετική φορολογική νομοθεσία, να εκτιμήσει τη θέση των φορολογικών αρχών σε αντίστοιχες υποθέσεις
και να αποφασίσει εάν η φορολογική αντιμετώπιση θα γίνει αποδεκτή από τις φορολογικές αρχές ή αν χρειάζεται να
αναγνωρίσει σχετικές προβλέψεις. Όταν ο Όμιλος πρέπει να προβεί σε πληρωμές ποσών προκειμένου να προσφύγει κατά
των φορολογικών αρχών και εκτιμά πως είναι πιο πιθανό να κερδίσει στην προσφυγή αυτή από το ενδεχόμενο να χάσει,
οι σχετικές πληρωμές καταγράφονται ως απαιτήσεις, αφού αυτές οι προκαταβολές θα χρησιμοποιηθούν για την
εξόφληση της υπόθεσης σε περίπτωση αρνητικής έκβασης ή θα επιστραφούν στον Όμιλο σε περίπτωση θετικής έκβασης.
Σε περίπτωση που ο Όμιλος εκτιμά ότι απαιτείται πρόβλεψη σχετικά με την έκβαση μιας αβέβαιης φορολογικής
υπόθεσης, τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί αφαιρούνται από την εν λόγω πρόβλεψη
Συντελεστές απόσβεσης: Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου αποσβένονται σύμφωνα με την 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 (Σημειώσεις 15 και 17).
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 την
μονάδα ταμειακής ροής και επιλέγει τον κατάλληλο συντελεστή προεξόφλησης για να υπολογίσει την παρούσα αξία των
μελλοντικών ταμειακών ροών.
Απομείωση υπεραξίας και ασώματων πάγιων στοιχείων: Ο Όμιλος αξιολογεί ετησίως την υπεραξία για τυχόν ενδείξεις
απομείωσης και ερευνά τα γεγονότα ή τις συνθήκες που καθιστούν πιθανή την ύπαρξη απομείωσης, όπως για
παράδειγμα μια σημαντική δυσμενής αλλαγή στο εταιρικό κλίμα ή μια απόφαση για πώληση ή διάθεση μιας μονάδας
(Σημείωση 19). Εάν υπάρχουν ενδείξεις απομείωσης υπολογίζεται η ανακτήσιμη αξία (η οποία είναι η μεγαλύτερη μεταξύ
της εύλογη αξίας μείον έξοδα πώλησης και της αξίας χρήσης) της αντίστοιχης μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών στην
οποία η υπεραξία έχει κατανεμηθεί. Η αξία χρήσης εκτιμάται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της προεξόφλησης των
ταμιακών ροών. Κατά την εφαρμογή αυτής της μεθοδολογίας, λαμβάνονται υπόψη τα ιστορικά λειτουργικά
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αποτελέσματα, μελλοντικά εταιρικά σχέδια, χρηματοοικονομικοί προϋπολογισμοί καθώς και δεδομένα της αγοράς
(στατιστικά και μη) τα οποία εκτιμώνται από τη Διοίκηση. Σε περίπτωση που η ανακτήσιμη αξία είναι μικρότερη της
λογιστικής αξίας τότε προκύπτει ανάγκη μείωσης της λογιστικής αξίας κατά το ποσό της ανακτήσιμης αξίας, με τη διαφορά
να καταχωρείται στα αποτελέσματα.
Επιπλέον, τα άυλα περιουσιακά στοιχεία με μη καθορισμένες ωφέλιμες ζωές που δεν αποσβένονται ελέγχονται ετησίως
για απομείωση της αξίας τους, μέσω της σύγκρισης της λογιστικής τους αξίας με την ανακτήσιμη. Τα άυλα περιουσιακά
στοιχεία με καθορισμένες ωφέλιμες ζωές ελέγχονται για τυχόν απομείωση όταν υπάρχει σχετική ένδειξη.
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις: Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις
αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες στον βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρξουν επαρκή φορολογικά κέρδη που θα
συμψηφιστούν με αυτές τις φορολογικές ζημίες. Για τον καθορισμό του ύψους της αναβαλλόμενης φορολογικής
απαίτησης που μπορεί να αναγνωριστεί απαιτούνται σημαντικές κρίσεις και εκτιμήσεις της Διοίκησης του Ομίλου, οι
οποίες βασίζονται στα μελλοντικά φορολογικά κέρδη σε συνδυασμό με τις μελλοντικές φορολογικές στρατηγικές που θα
ακολουθηθούν.
Κεφαλαιοποίηση του κόστους απόκτησης συνδρομητών: Ο Όμιλος κεφαλαιοποιεί το κόστος απόκτησης συνδρομητών οι
οποίοι έχουν δεσμευτεί με σύμβαση (συνήθως 24 μηνών). Η κρίση της Διοίκησης απαιτείται ώστε να εξαχθεί το
συμπέρασμα ότι τα κόστη πληρούν τα κριτήρια του ΔΠΧΑ 15 (τα επαυξητικά κόστη εξασφάλισης μιας σύμβασης αφορούν
τα κόστη εκείνα τα οποία δεν θα επιβαρυνόταν ο Όμιλος εάν δεν είχε εξασφαλίσει τη σύμβαση). Επιπρόσθετα, λόγω της
εφαρμογής του ΔΠΧΑ 15 και της συνεπακόλουθης αλλαγής της απόσβεσης του εν λόγω κόστους από την περίοδο της
συμβατικής δέσμευσης στη μέση εκτιμωμένη περίοδο παραμονής των συνδρομητών, η κρίση της Διοίκησης απαιτείται και
όσον αφορά την περίοδο παραμονής των συνδρομητών. Σημειώνεται ότι από την χρήση του 2018 και μετέπειτα η μέση
εκτιμώμενη περίοδος παραμονής των συνδρομητών 3play επανεκτιμήθηκε και εναρμονίστηκε με τις λοιπές κατηγορίες
κόστους απόκτησης συνδρομητών.
Μισθώσεις: Οι συμβάσεις μισθώσεων ταξινομούνται με βάση το ΔΠΧΑ 16. Κατά την αξιολόγηση, ακολουθείται η
μεθοδολογία της ‘ουσίας της συναλλαγής’. Η αξία του δικαιώματος χρήσης των παγίων που αναγνωρίζεται στην
κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης βασίζεται στην παρούσα αξία των συμβατικών πληρωμών της μίσθωσης. Οι
συμβατικές πληρωμές είναι καθορισμένες και για το λόγο αυτό η αξία των μισθώσεων επιμετράται με σχετική
βεβαιότητα. Το επιτόκιο που χρησιμοποιείται στην προεξόφληση των συμβατικών πληρωμών είναι το διαφορικό επιτόκιο
δανεισμού (incremental borrowing rate) το οποίο λαμβάνει υπόψη το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο και τους όρους
και προϋποθέσεις της κάθε κατηγορίας μίσθωσης. Το διαφορικό επιτόκιο δανεισμού είναι το επιτόκιο που θα κληθεί ο
Όμιλος να πληρώσει για να δανειστεί με παρόμοιο όρο, και με παρόμοια ασφάλεια, τα απαραίτητα κεφάλαια για την
απόκτηση ενός περιουσιακού στοιχείου με παρόμοια αξία με το περιουσιακό στοιχείο με δικαιώμα χρήσης σε παρόμοιο
οικονομικό περιβάλλον. Ο Όμιλος εφαρμόζει ενιαίο προεξοφλητικό επιτόκιο σε κάθε κατηγορία μισθώσεων με παρόμοια
χαρακτηριστικά (όπως μισθώσεις με αντίστοιχη διάρκεια, για παρόμοια πάγια και σε αντίστοιχο οικονομικό περιβάλλον).
Ως μέρος της αξιολόγησής του για τη διάρκεια της μίσθωσης και τη διάρκεια της μη ακυρώσιμης περιόδου μίσθωσης, ο
Όμιλος λαμβάνει υπόψη τον ορισμό της σύμβασης ως συμφωνία μεταξύ δύο ή περισσότερων μερών που δημιουργεί
εκτελεστά δικαιώματα και υποχρεώσεις και καθορίζει την περίοδο για την οποία η σύμβαση είναι εκτελεστή. Κατά τη
διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων, ο Όμιλος λαμβάνει υπόψη όλα τα σχετικά γεγονότα και περιστάσεις που δημιουργούν
ένα οικονομικό κίνητρο για τον μισθωτή να ασκήσει ή να μην ασκήσει, την πιθανή επιλογή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν
αναμενόμενων αλλαγών σε γεγονότα και περιστάσεις από την ημερομηνία έναρξης έως την ημερομηνία άσκησης του
δικαιώματος. Επιπλέον, ο Όμιλος λαμβάνει υπόψη μια επιλογή επέκτασης της μη ακυρώσιμης περιόδου μόνο όταν
θεωρείται εύλογο να ασκηθεί ή μια επιλογή τερματισμού που θεωρείται ότι είναι εύλογα βέβαιο ότι δεν θα ασκηθεί.
Συνέχιση Δραστηριότητας: Η Διοίκηση του Ομίλου πραγματοποιεί την αξιολόγηση της παραδοχής της συνέχισης της
δραστηριότητας βάση των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων που καλύπτουν περίοδο πέντε ετών (Σημείωση 6). Οι
εκτιμήσεις και οι παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για την δημιουργία των επιχειρηματικών σχεδίων βασίζονται σε
ιστορικά στοιχεία και προηγούμενες εμπειρίες καθώς και σε διάφορους παράγοντες που θεωρούνται λογικοί δεδομένου
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.
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6. ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020 και μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η
Εταιρεία και ο Όμιλος δεν έχουν αποπληρώσει το σύνολο των ληξιπρόθεσμων χρεολυτικών δόσεων συνολικού ύψους €
78,5 εκατ. και € 255,0 εκατ., αντίστοιχα από τα κοινά ομολογιακά δάνεια εκδόσεως της Εταιρείας και της Forthnet Media
A.E. τα οποία και μεταβιβάστηκαν από τις δανείστριες τράπεζες στο όμιλο United Group τον Σεπτέμβριο του 2020 (εφεξής
τα «μεταβιβασθέντα ΚΟΔ»). Σε σχέση με τα εν λόγω δάνεια, οφείλονται επίσης τόκοι ύψους € 10,5 εκατ. και € 36,0 εκατ.
αντιστοίχως.
Την 31 Δεκεμβρίου 2020, το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Ομίλου υπερβαίνουν κατά
€ 92,8 εκατ. περίπου και € 336,4 εκατ. περίπου, αντίστοιχα, το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
τους, ως αποτέλεσμα της απεικόνισης των μεταβιβασθέντων ΚΟΔ ως βραχυπρόθεσμα σε συνδυασμό με τις ταμειακές
ανάγκες για κεφάλαιο κίνησης. Επίσης, την 31 Δεκεμβρίου 2020 η Εταιρεία παρουσιάζει αρνητική καθαρή θέση ύψους €
35,1 εκατ.
Σε συνέχεια της σταδιακής ολοκλήρωσης της Συναλλαγής, σύμφωνα με τις από 29.05.2020, 02.09.2020, 08.09.2020 και
17.11.2020 ανακοινώσεις της Εταιρείας, από τις οποίες προκύπτει η απόκτηση από τον όμιλο United Group, των
Δανειακών Απαιτήσεων, των εξ αυτών κοινών ομολογιών, των μετατρέψιμων ομολογιών και του μεγαλύτερου μέρους των
μετοχών που κατείχαν οι δανείστριες τράπεζες, και σε συνέχεια των γνωστοποιήσεων που συμπεριελήφθησαν στην
σημείωση «Συνέχιση Δραστηριότητας» των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τα ακόλουθα σημαντικά
γεγονότα έχουν λάβει χώρα από τον Σεπτέμβριο του 2020 μέχρι και την ημερομηνία δημοσίευσης των παρουσών ετήσιων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων:
1.

Κατόπιν αποκτήσεως από την Newco United Group Hellas S.a.r.l. των μετοχών που κατείχαν οι δανείστριες
τράπεζες στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας καθώς επίσης και των επακόλουθων μετατροπών συνολικού
αριθμού 170.948.386 μετατρέψιμων ομολογιών σε μετοχές της Εταιρείας, η BC Partners Holdings Limited ήλεγχε,
κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020, έμμεσα μέσω των ελεγχόμενων από αυτήν εταιρειών BC Partners Group Holdings
Limited, BCEC Management X Limited, BC European Capital X, Summer Invest S.a.r.l., Summer Parent S.a.r.l.,
Summer MidCo B.V., Summer BidCo B.V., Adria TopCo B.V., Adria MidCo B.V., United Group B.V., Slovenia
Broadband S.a.r.l. και Newco United Group Hellas S.a.r.l. (η τελευταία εκ των οποίων κατείχε άμεσα) 290.641.659
δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 84,60% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην
Εταιρεία.
Επίσης, μετά την ολοκλήρωση της από 03.03.2021 εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των προσφερθεισών
μετοχών στο πλαίσιο της από 10.12.2020 υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης (η «Δημόσια Πρόταση») που είχε
υποβάλει η Newco United Group Hellas S.a.r.l. (ο «Προτείνων»), ο Προτείνων κατείχε συνολικά 332.668.582
μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 96,83% του κατ’ εκείνον τον χρόνο συνολικού καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής της
Δημόσιας Πρότασης και έως την 08.03.2021 ο Προτείνων απέκτησε 260.147 επιπλέον μετοχές, που
αντιπροσώπευαν ποσοστό περίπου 0,075% του κατ’ εκείνον τον χρόνο συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, συνεπεία ασκήσεως του δικαιώματος εξόδου (Sell-Out
Right).
Κατόπιν των ανωτέρω, ο Προτείνων με το έγγραφο αίτημά του προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αιτήθηκε την
έγκριση της άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς των υπολοίπων μετοχών της Εταιρείας τις οποίες δεν κατείχε ο
ίδιος και τα Συντονισμένα Πρόσωπα, ήτοι συνολικά 10.619.224 μετοχών, προσφέροντας τίμημα ίσο με το
προσφερόμενο αντάλλαγμα της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 0,30 Ευρώ ανά Μετοχή(το «Δικαίωμα Εξαγοράς»). Το
Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Ε.Κ.) δυνάμει της υπ’ αριθμόν 5/909/8.4.2021 απόφασής
του, (α) ενέκρινε το αίτημα του Προτείνοντος για την άσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς του συνόλου των κοινών
μετοχών της Εταιρείας που δεν κατέχει ο Προτείνων, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3461/2006, και (β) όρισε
η
ως ημέρα παύσης της διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας την 23 Απριλίου 2021. Σύμφωνα με την
ενότητα 1.5 του Εγκεκριμένου Πληροφοριακού Δελτίου της Δημόσιας Πρότασης και όπως επαναλαμβάνεται στην
από 3.3.2021 ανακοίνωση του Προτείνοντος, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς ή
και του Δικαιώματος Εξόδου, ο Προτείνων θα ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της
Εταιρείας με θέμα τη λήψη απόφασης για την διαγραφή της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα
με το άρθρο 17, παράγραφος 5 του Ν. 3371/2005, στην οποία (γενική συνέλευση) ο Προτείνων θα ψηφίσει υπέρ
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της διαγραφής. Κατόπιν λήψης της εν λόγω απόφασης από τη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η
Εταιρεία θα υποβάλει προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αίτημα διαγραφής της από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
2.

Μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 2020, η Εταιρεία είχε αντλήσει μέσω της έκδοσης ενός νέου κοινού
ανακυκλούμενου ομολογιακού δανείου (εφεξής «νέο ΚΟΔ»), το οποίο καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από τη μέτοχο
Newco United Group Hellas S.a.r.l., με εγγυήτρια τη θυγατρική εταιρεία της εκδότριας Forthnet Media A.E.,
συνολικά ποσό € 27 εκ. για την χρηματοδότηση του κεφαλαίου κίνησης της. Η διάρκεια του νέου ΚΟΔ είναι 24
μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του Προγράμματος του Ομολογιακού Δανείου ήτοι από τις 13.11.2020,
και το επιτόκιο είναι 4% ετησίως. Στη συνέχεια και μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2020 η μέτοχος Newco United Group
Hellas S.a.r.l., προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία με προμηθευτή εξωτερικού την οποία εγγυήθηκε η μέτοχος,
κατέβαλε για λογαριασμό της θυγατρικής εταιρείας Forthnet Media A.E. στον προμηθευτή ποσό €16 εκ. με σκοπό
την αποπληρωμή υποχρεώσεων της θυγατρικής εταιρείας και την επίτευξη ιδιαίτερα σημαντικής διαγραφής
παλαιών οφειλών. Στο πλαίσιο αυτό, στην χρήση 2021 και μέχρι την έγκριση των χρηματοοικονομικών
η
καταστάσεων της χρήσης 2020 έχουν υπογραφεί: (α) στις 26.2.2021 τροποποίηση της σύμβασης του νέου ΚΟΔ (1
τροποποίηση) για την αύξηση του ποσού του κατά € 16 εκ. αυξάνοντας έτσι τη συνολική ονομαστική αξία
(κεφάλαιο) του νέου ΚΟΔ στο ποσό των € 43 εκ. Επιπλέον, στην χρήση 2021, (β) συμβάσεις με τη μητρική
η
Εταιρεία Newco United Group Hellas S.a.r.l. για αύξηση της χρηματοδότησης της Εταιρείας (2 τροποποίηση του
νέου ΚΟΔ) με επιπλέον ποσό μέχρι €20 εκ. και ταυτόχρονα (γ) νέα χρηματοδότηση αξίας μέχρι €40 εκ., μέσω νέου
προγράμματος ομολογιακού δανείου, εκδόσεως της θυγατρικής εταιρείας Forthnet Media A.E., με εγγυήτρια τη
μητρική εταιρεία της εκδότριας Forthnet A.E., τα οποία θα συμβάλλουν στην σταδιακή ομαλοποίηση του
κεφαλαίου κίνησης των εταιρειών του Ομίλου Forthnet, ενώ παράλληλα θα χρηματοδοτήσουν και νέες
επενδύσεις (Σύζευξις ΙΙ, νέες τεχνολογίες συνδρομητικής τηλεόρασης, εκσυγχρονισμός του τηλεπικοινωνιακού
εξοπλισμού και δικτύου, κτλ.).

Κατά την ημερομηνία έγκρισης των παρουσών ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Εταιρεία και ο Όμιλος
Forthnet έχουν λάβει από την απώτερη μητρική Adria Midco B.V. επιστολή στήριξης, για περίοδο τουλάχιστον 12 μηνών
από την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών τους σε κεφάλαιο
κίνησης. Επιπλέον, η μέτοχος εταιρεία NewCo United Group Hellas Sarl έχει παράσχει επιστολή βάσει της οποίας
επιβεβαιώνει ότι δεν προτίθεται να καταγγείλει ή να ζητήσει την άμεση αποπληρωμή των υποχρεώσεων που πηγάζουν
από τα μεταβιβασθέντα ΚΟΔ.
η

Λαμβάνοντας υπόψιν τις ανωτέρω σημαντικές εξελίξεις η Διοίκηση του Ομίλου αξιολόγησε ότι κατά την 31 Δεκεμβρίου
2020 δεν συντρέχουν πλέον οι λόγοι για την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας, η οποία ενδεχομένως θα μπορούσε να
εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα της Εταιρείας και του Ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητα
τους. Κατά την παραπάνω αξιολόγηση της η Διοίκηση του Ομίλου έλαβε επίσης υπόψιν της τα εξής:
1.

Ο βασικός μέτοχος της Εταιρείας United Group έχει ανακοινώσει δημόσια, την δέσμευση του για
ανακεφαλαιοποίηση και ουσιαστική μείωση του χρέους της Εταιρείας μέσω εκτενούς κεφαλαιοποίησης του
χρέους και εισφοράς νέων κεφαλαίων, αλλά και την εκτίμηση ότι οι ενέργειες αυτές αναμένεται να εξαλείψουν
το συνολικό χρέος της Εταιρείας και να παράσχουν σε αυτήν σημαντικούς επιπρόσθετους κεφαλαιακούς πόρους,
που θα εξασφαλίσουν την οικονομική της σταθερότητα, την περαιτέρω κερδοφόρα ανάπτυξή της και τη
δυνατότητα υλοποίησης των στρατηγικών πλάνων της. Η παραπάνω διαδικασία εξελίσσεται κατά το τελευταίο
διάστημα με γοργούς ρυθμούς, με κομβικά σημεία την κεφαλαιακή ενίσχυση της Eταιρείας, την αναδιαμόρφωση
της στρατηγικής και την λειτουργική αναδιάρθρωση της. Επιπλέον σημειώνεται ότι η μεταφορά της
τεχνογνωσίας, της εμπειρίας και των πρακτικών του Ομίλου United, του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιακών
υπηρεσιών και μέσων ενημέρωσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, θα επιτρέψει στην Εταιρεία να
επανατοποθετηθεί στο επόμενο διάστημα στην αγορά, προσφέροντας καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, προς
όφελος των καταναλωτών της χώρας αλλά και της κερδοφορίας της.

2.

Ο βασικός μέτοχος της Εταιρείας United Group έχει ήδη δείξει την έμπρακτη στήριξή του στην Εταιρεία και στον
Όμιλο Forthnet μέσω της χρηματοδότησης, όπως αναλυτικά αναφέρονται παραπάνω, τόσο του αναγκαίου
κεφαλαίου κίνησης που σχετίζεται με την υπάρχουσα λειτουργία των εταιρειών του Ομίλου Forthnet όσο και την
χρηματοδότησης σημαντικών νέων επενδύσεών τους σε τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό αλλά και νέες τεχνολογίες
(πολλές εκ των οποίων έχουν αναπτυχθεί εσωτερικά από Όμιλο United). Συγκεκριμένα, μέχρι και την έγκριση της
οικονομικής έκθεσης του 2020, ο Όμιλος United έχει συνεισφέρει μέσω βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης
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κεφάλαια που αθροίζουν σε €55,1 εκατ. ενώ έχει ήδη εγκριθεί επιπλέον χρηματοδότηση μέχρι του ύψους των
€47,8εκ.
3.

Η επίδραση της πανδημίας του COVID-19 στα λειτουργικά αποτελέσματα της Εταιρείας και του Ομίλου Forthnet
για τη χρήση 2020 υπήρξε περιορισμένη (βλέπε και Έκθεση ΔΣ ενότητα 5) ενώ παράλληλα δεν αναμένεται ότι θα
επηρεάσει σημαντικά και τα λειτουργικά αποτελέσματα της επόμενης (ήδη τρέχουσας) χρήσης 2021 (με την
προϋπόθεση ότι δεν θα ανασταλεί η διεξαγωγή των βασικών αθλητικών διοργανώσεων). Ταυτόχρονα, το
έλλειμμα του κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας και του Ομίλου έχουν μειωθεί σημαντικά σε σχέση με την
προηγούμενη χρήση (31.12.2020: €336,4 εκ. και €92,8 εκ. για τον όμιλο και την εταιρεία αντίστοιχα, 31.12.2019:
€381 εκ. και €98,9 εκ. για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα), κυρίως μέσω της νέας χρηματοδότησης από τη
μητρική εταιρείας Newco United Group Hellas S.a.r.l., η οποία και χρησιμοποιήθηκε για την αποπληρωμή
προμηθευτών και συνέβαλε, επίσης, στην επίτευξη επωφελών συμφωνιών σε σχέση με τις ληξιπρόθεσμες
απαιτήσεις τους από προηγούμενα έτη.

4.

Αναφορικά με τα αρνητικά ίδια κεφαλαία της Εταιρείας και την εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 119 Ν.
4548/2018 σημειώνεται ότι αυτά προέκυψαν στο παρελθόν κυρίως λόγω των προβλέψεων απομείωσης επί των
ενδοεταιρικών απαιτήσεων από τη θυγατρική εταιρεία Forthnet Media A.E. Στη χρήση 2021 εκτιμάται ότι το νέο
επιχειρηματικό πλάνο για την Εταιρεία αλλά και την θυγατρική εταιρεία Forthnet Media A.E., το οποίο κατά την
ημερομηνία έγκρισης της οικονομικής έκθεση του 2020 βρίσκεται ακόμη υπό επεξεργασία, θα συμβάλει στην
άρση των παραδοχών εκείνων που οδήγησαν στην διενέργεια των προβλέψεων απομείωσης. Παράλληλα
σημειώνεται ότι στη χρήση 2020 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των €51,3 εκ. λόγω
της μετατροπής από τη μέτοχο εταιρεία των μετατρέψιμων ομολογιών που αποκτήθηκαν μέσω της ανωτέρω
αναφερθείσας Συναλλαγής, μειώνοντας ισόποσα το οφειλόμενο κεφάλαιο του Μετατρέψιμου Ομολογιακού
Δανείου εκδόσεως της Εταιρείας, με ημερομηνία εκδόσεως 11.10.2016, για το οποίο μάλιστα η Εταιρεία προέβη
προσηκόντως και εμπροθέσμως σε Πρόωρη Ολική Αποπληρωμή των εναπομεινασών - κατά την 15.4.2021263.560 Μετατρέψιμων Ομολογιών, καταβάλλοντας συνολικά ποσό 87.400,89 ευρώ, σύμφωνα με τις από 15 και
19 Απριλίου 2021 ανακοινώσεις της Εταιρείας, και ως εκ τούτου αποπληρώθηκε πλήρως το ΜΟΔ το οποίο και
α
έπαψε πλέον να υφίσταται την 22 Απριλίου 2021.

7. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
Η επιχειρηματική προσέγγιση του Ομίλου είναι να παρακολουθεί τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και υπηρεσίες
συνδρομητικής τηλεόρασης στο σύνολό τους λαμβάνοντας υπόψη ότι η όλη επιχειρηματική φιλοσοφία επικεντρώνεται
στις συνδυαστικές υπηρεσίες «3play». Καθώς οι οικονομικές πληροφορίες τις οποίες λαμβάνει ο επικεφαλής λήψης
επιχειρηματικών αποφάσεων για τον ενιαίο αυτό τομέα είναι σύμφωνες με τη ΔΠΧΑ πληροφόρηση, δεν γίνονται χωριστές
γνωστοποιήσεις στη σημείωση αυτή. Στη Σημείωση 8 γνωστοποιούνται ο κύκλος εργασιών από συμβάσεις με πελάτες της
Εταιρείας και του Ομίλου ανά κατηγορία/είδος παρεχόμενης υπηρεσίας καθώς και ο κύκλος εργασιών ανά κατηγορία
πελάτη (οικιακός/επιχειρηματικός).

8. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ
Τα έσοδα από συμβάσεις με πελάτες του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Ο Όμιλος
01.0131.12.2020Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες
Υπηρεσίες προς Οικιακούς πελάτες (άμεσες)
Συνδυαστικές υπηρεσίες (2play)
Συνδυαστικές υπηρεσίες (3play)
Τηλεφωνία
ADSL
Έσοδα Συνδρομητικής τηλεόρασης
Λοιπά
Υπηρεσίες προς Οικιακούς πελάτες (έμμεσες)
Τηλεφωνία
ADSL
Λοιπά
Υπηρεσίες προς Επιχειρηματικούς πελάτες
Έσοδα e-business
Έσοδα διαφημίσεων συνδρομητικής τηλεόρασης
Πωλήσεις εξοπλισμού

196.624.928
52.130.651
38.714.545
1.811.742
7.562.497
93.685.332
2.720.160
886.785
58.690
451.251
376.844
33.093.844
907.168
10.257.346
1.695.653

01.0131.12.2019
207.283.747
47.731.552
42.323.018
2.488.638
7.697.229
104.228.504
2.814.806
875.243
70.183
554.859
250.201
32.683.660
883.161
9.855.862
1.538.786

Η Εταιρεία
01.0131.12.2020
102.839.290
52.130.651
38.356.671
1.827.756
7.848.341
2.675.871
886.785
58.690
451.251
376.844
33.093.844
907.168
1.695.653

01.0131.12.2019
102.753.685
47.731.552
41.706.330
2.509.039
7.991.958
2.814.806
875.243
70.183
554.859
250.201
32.683.660
883.161
1.538.786
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Άλλες υπηρεσίες
Σύνολο
Χρόνος αναγνώρισης εσόδου
Έσοδα αναγνωριζόμενα σε βάθος χρόνου
Έσοδα αναγνωριζόμενα σε δεδομένη χρονική στιγμή

6.189.616
249.655.340

6.744.886
259.865.345

11.291.526
150.714.266

11.390.502
150.125.037

247.959.687
1.695.653
249.655.340

258.326.559
1.538.786
259.865.345

149.018.613
1.695.653
150.714.266

148.586.251
1.538.786
150.125.037

9. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού αναλύονται ως εξής :

Μισθοί και ημερομίσθια
Ασφαλιστικές εισφορές (Σημείωση 40)
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω
συνταξιοδότησης (Σημείωση 36)
Λοιπά έξοδα προσωπικού
Σύνολο
Μείον : Κεφαλαιοποιήσεις μισθοδοσίας για ανάπτυξη
λογισμικού και άλλων εφαρμογών
Σύνολο

Ο Όμιλος
01.0101.0131.12.2020
31.12.2019
24.722.525
25.561.416
5.956.176
6.128.770

Η Εταιρεία
01.0101.0131.12.2020
31.12.2019
15.540.513
15.850.896
3.727.572
3.816.630

1.205.247

808.303

999.982

522.018

591.608
32.475.556

587.683
33.086.172

405.511
20.673.578

401.365
20.590.909

(2.128.345)

(1.553.725)

(1.996.622)

(1.469.470)

30.347.211

31.532.447

18.676.956

19.121.439

10. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ
Τα λοιπά έξοδα αναλύονται ως εξής:

Αμοιβές και παροχές τρίτων
Φόροι και τέλη
Διάφορα έξοδα
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (Σημειώσεις 25,
27 )
ξοδα συντήρησης
Ενοίκια
Προμήθειες
Λειτουργικά έξοδα κτιρίων
Σύνολο

Ο Όμιλος
01.0131.12.2020
16.928.316
907.825
5.896.430

01.0131.12.2019
16.809.150
977.881
8.138.008

Η Εταιρεία
01.0101.0131.12.2020
31.12.2019
12.568.027
12.444.367
835.794
864.339
2.442.335
3.483.769

2.960.104

3.394.220

1.134.358

1.845.331

4.315.490
1.486.263
5.265.966
2.249.010
40.009.404

4.775.840
1.707.484
6.777.016
2.447.130
45.026.729

3.067.043
253.801
4.529.301
1.614.633
26.445.292

2.991.880
297.842
5.903.673
1.902.950
29.734.151

Στις αμοιβές και παροχές τρίτων περιλαμβάνονται κυρίως αμοιβές συμβούλων, κόστη παραγωγών τηλεοπτικού
προγράμματος, αμοιβές εισπρακτικών εταιρειών και εμπορικές προμήθειες συνεργατών.
Στα διάφορα έξοδα περιλαμβάνονται κυρίως έξοδα κίνησης μεταφορικών μέσων, ασφάλιστρα, ταχυδρομικά έξοδα, έξοδα
ταξιδίων, έξοδα αναλωσίμων υλικών και έξοδα φιλοξενίας.

11. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Οι αποσβέσεις αναλύονται ακολούθως:

Αποσβέσεις κτιρίων
Αποσβέσεις εξοπλισμού δικτύου
Αποσβέσεις μεταφορικών μέσων
Αποσβέσεις επίπλων - λοιπού εξοπλισμού
Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης ΔΠΧΑ 16
Σύνολο αποσβέσεων ενσώματων παγίων
στοιχείων (Σημειώσεις 15,16)

Ο Όμιλος
01.0101.0131.12.2020
31.12.2019
774.307
860.248
11.794.420
10.014.519
1.427
3.303
457.787
582.140
7.941.905
10.317.844
20.969.846

21.778.054

Η Εταιρεία
01.0101.0131.12.2020
31.12.2019
758.913
844.206
11.629.581
10.038.109
1.140
1.716
182.954
218.400
1.218.028
887.883
13.790.616

11.990.314
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(Ποσά σε ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά)
Αποσβέσεις λογισμικών, κόστους συμβάσεων
και λοιπών ασώματων πάγιων περιουσιακών
στοιχείων
Αποσβέσεις ασώματων στοιχείων που
αναγνωρίσθηκαν κατά την εξαγορά
θυγατρικής
Σύνολο αποσβέσεων ασώματων παγίων
στοιχείων (Σημείωση 17)
Σύνολο αποσβέσεων

17.786.975

20.626.439

10.669.254

11.431.586

12.266.667

12.266.667

-

-

30.053.642

32.893.106

10.669.254

11.431.586

51.023.488

54.671.160

24.459.870

23.421.900

Διευκρινίζεται ότι στο κονδύλι «Αποσβέσεις λογισμικών, κόστους συμβάσεων και λοιπών ασώματων πάγιων
περιουσιακών στοιχείων» περιλαμβάνεται έσοδο ποσού €531.506 που αφορά σε έκπτωση που έλαβε ο Όμιλος από
προμηθευτή στην τρέχουσα χρήση για αγορές εξοπλισμών που έλαβαν χώρα σε προηγούμενες χρήσεις.
Σημειώνεται ότι στην τρέχουσα χρήση για σκοπούς συγκρισιμότητας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης,
πραγματοποιήθηκε αναταξινόμηση κονδυλίων μεταξύ των κατηγοριών των αποσβέσεων ενσώματων στοιχείων για την
Εταιρεία και τον ‘Όμιλο για την συγκρίσιμη περίοδο. Συγκεκριμένα ποσό € 9,7 εκατ. για τον Όμιλο και € 0,3 εκατ. για την
Εταιρεία αναταξινομήθηκαν στο κονδύλι «Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης ΔΠΧΑ 16».

12. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ / ΕΞΟΔΑ
Τα χρηματοοικονομικά έσοδα/ (έξοδα) αναλύονται ως εξής:

Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων (Σημείωση 32)
Τόκοι προς συνδεδεμένες εταιρείες (Σημείωση 32)
Τόκοι μισθώσεων (Σημείωση 33, 34)
Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα (Σημείωση 32)
Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων
Πιστωτικοί τόκοι καταθέσεων (Σημείωση 32)
Λοιπά χρηματοοικονομικά έσοδα (Σημείωση 32)
Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων
Καθαρά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (έξοδα)

Ο Όμιλος
01.0101.0131.12.2020
31.12.2019
(14.690.436)
(8.650.349)
(2.543.296)
(1.887.265)
(2.724.448)
(3.418.624)
(3.732.982)
(22.539.622)
(15.107.779)

Η Εταιρεία
01.0101.0131.12.2020
31.12.2019
(4.781.983)
(3.000.790)
(777.248)
(172.421)
(106.742)
(2.125.010)
(2.526.629)
(7.856.663)
(5.634.161)

7.778
7.764.029
7.771.807

13.258
525.457
538.715

7.688
6.785.104
6.792.792

13.229
570.064
583.293

(14.767.815)

(14.569.064)

(1.063.870)

(5.050.868)

Στους τόκους μακροπρόθεσμων δανείων του Ομίλου και της Εταιρείας χρήσης 2020 περιλαμβάνονται και οι τόκοι του
μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ποσού € 391.241 (2019: € 527.484).
Τα λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα της Εταιρείας και του Ομίλου, στην τρέχουσα και την προηγούμενη χρήση, αφορούν
κυρίως τόκους ρυθμίσεων οφειλών, χρηματοοικονομικούς τόκους που προκύπτουν από τον χειρισμό μέρους του
μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ως χρηματοοικονομικής υποχρέωσης (Σημείωση 32), χρηματοοικονομικούς τόκους
από την επιμέτρηση υποχρεώσεων βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου (Σημείωση 38) καθώς και
συναλλαγματικές διαφορές. Τα λοιπά χρηματοοικονομικά έσοδα περιλαμβάνουν ποσό € 6.702.840 το οποίο προέκυψε
από την μετατροπή στην τρέχουσα χρήση των μετατρέψιμων ομολογιών που εξαγόρασε και μετέτρεψε η μέτοχος εταιρεία
NewCO United Group Hellas S.A.R.L (Σημείωση 32) καθώς και πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές ποσού € 1.061.189.

13. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Ο φόρος εισοδήματος, που απεικονίζεται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:

Τρέχων φόρος εισοδήματος
Φόρος εισοδήματος προηγούμενων χρήσεων
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Φόρος Εισοδήματος

Ο Όμιλος
01.0131.12.2020
52.706
(57.761)
(7.978.332)
(7.983.387)

01.0131.12.2019
(235.933)
(399.710)
(2.091.194)
(2.726.837)

Η Εταιρεία
01.0101.0131.12.2020
31.12.2019
(355.823)
(200.000)
(4.286.870)
1.231.373
(4.286.870)
675.550
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Λοιπά συγκεντρωτικά εισοδήματα
Καθαρά αναλογιστικά (κέρδη) / ζημιές
Συνολική πίστωση / (χρέωση) στην κατάσταση
συνολικού εισοδήματος

(118.219)

(51.069)

(107.949)

(58.000)

(8.101.606)

(2.777.906)

(4.394.819)

617.550

O συντελεστής φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων στην Ελλάδα έχει ορισθεί στο 24% για το 2019 και έπειτα, με
βάση το άρθρο 22 του νόμου 4649/2019.
Η συμφωνία του φόρου εισοδήματος που εμφανίζεται στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος και του ποσού των φόρων
εισοδήματος που καθορίζεται από την εφαρμογή του ελληνικού φορολογικού συντελεστή στις ζημιές προ φόρων
συνοψίζεται στα εξής:

Ζημίες προ φόρων εισοδήματος
Φόροι εισοδήματος υπολογισμένοι με τον
ισχύοντα φορολογικό συντελεστή (2020: 24%,
2019: 24%)
Φορολογική επίδραση μη φορολογηθέντων
εσόδων και εξόδων που δεν εκπίπτουν για
φορολογικούς σκοπούς καθώς και προσωρινές
διαφορές λογιστικής με φορολογική βάση για τις
οποίες δεν αναγνωρίστηκαν αναβαλλόμενοι
φόροι
Προσωρινές διαφορές λογιστικής με φορολογική
βάση προηγούμενων χρήσεων για τις οποίες
αναγνωρίστηκε αναβαλλόμενη φορολογική
απαίτηση στην τρέχουσα χρήση
Φορολογική ζημία καθώς και λοιπές προσωρινές
διαφορές για τις οποίες δεν αναγνωρίστηκε
αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση
Φορολογική επίδραση από διαφορετικούς
φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν στις
υπόλοιπες χώρες που δραστηριοποιείται ο
Όμιλος
Φόρος εισοδήματος προηγούμενων χρήσεων
Φορολογική επίδραση από την αλλαγή των
φορολογικών συντελεστών
Φορολογική επίδραση της απομείωσης
συμμετοχής που δεν εκπίπτει για φορολογικούς
σκοπούς
Φορολογική επίδραση της απομείωσης
απαιτήσεων από συνδεδεμένες εταιρείες που
δεν εκπίπτει για φορολογικούς σκοπούς
Πίστωση για φόρο εισοδήματος προηγ. Χρόνων
Φόροι εισοδήματος που εμφανίζονται στην
κατάσταση συνολικού εισοδήματος

Ο Όμιλος
01.0101.0131.12.2020
31.12.2019
(9.326.458)
(31.248.707)

Η Εταιρεία
01.0101.0131.12.2020
31.12.2019
(633)
(7.929.724)

(2.238.350)

(7.499.690)

(152)

(1.903.134)

(978.671)

3.833.389

430.878

2.085.332

(6.450.454)

-

(6.450.279)

-

1.732.682

2.225.954

1.732.682

545.954

9.166

(6.750)

-

-

(57.761)

(400.000)

-

(200.000)

-

(1.342.636)

-

(315.499)

-

-

-

-

-

818.719

-

818.719

-

(355.823)

-

(355.823)

(7.983.387)

(2.726.837)

(4.286.870)

675.550

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
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(Ποσά σε ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά)

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:
Για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013 η Εταιρεία και οι θυγατρικές της Forthnet Media Α.Ε. και NetMed Α.Ε. ελέγχθηκαν
φορολογικά από τους νόμιμους ελεγκτές τους όπως προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994, ενώ για τις
χρήσεις 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 και 2019 ελέγχθηκαν φορολογικά από τους νόμιμους ελεγκτές τους 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 και τις θυγατρικές της Forthnet Media Α.Ε. και NetMed Α.Ε., οι φορολογικοί έλεγχοι για τη χρήση 2020,
σύμφωνα με το άρθρο 65Α του Ν 4174/2013, ήδη διενεργούνται από τους νόμιμους ελεγκτές τους. Κατά την ολοκλήρωση
των φορολογικών ελέγχων, η Διοίκηση του Ομίλου δεν αναμένει να προκύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις
πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Για τις θυγατρικές εταιρείες οι οποίες εδρεύουν στο εξωτερικό δεν υπάρχει καθεστώς υποχρεωτικού φορολογικού
ελέγχου. Οι έλεγχοι διενεργούνται κατ’ εξαίρεση, εφόσον κρίνεται σκόπιμο από τις φορολογικές αρχές της κάθε χώρας
βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Οι φορολογικές υποχρεώσεις που απορρέουν μετά από την υποβολή της ετήσιας
φορολογικής δήλωσης παραμένουν υπό έλεγχο των φορολογικών αρχών για ορισμένη χρονική περίοδο, σύμφωνα με τη
φορολογική νομοθεσία της κάθε χώρας.

Ανέλεγκτες Χρήσεις
Θυγατρικές Εταιρείες
Από

Εως

Forthnet Media Α.Ε.

1/1/2010

31/12/2010

NetMed Α.Ε.

1/1/2010

31/12/2010

Syned Α.Ε. (απορροφήθηκε από την Forthnet Media)

1/1/2010

30/9/2010

Multichoice Hellas Α.Ε.Ε. (απορροφήθηκε από την Forthnet
Media)

1/1/2010

31/12/2010

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 στην χρήση που η
απαίτηση θα πραγματοποιηθεί ή η υποχρέωση θα τακτοποιηθεί, και βασίζονται στους φορολογικούς συντελεστές που
έχουν θεσπιστεί ή ουσιαστικά θεσπιστεί μέχρι την ημερομηνία της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης.
Για σκοπούς εμφάνισης στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης η αναβαλλόμενη φορολογία αναλύεται ως εξής:

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση
Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση / (υποχρέωση)

Ο Όμιλος
31.12.2020
31.12.2019
15.642.309
8.036.376
(7.850.667)
(11.632.404)
7.791.642
(3.596.028)

Η Εταιρεία
31.12.2020
31.12.2019
6.901.019
(784.917)
6.901.019
(784.917)

Η κίνηση της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης / (υποχρέωσης) έχει ως εξής:
Ο Όμιλος
31.12.2020

31.12.2019

Η Εταιρεία
31.12.2020
31.12.2019
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Υπόλοιπο έναρξης
Φόρος αποτελεσμάτων χρήσεως [πίστωση/(χρέωση)]
Φόρος λοιπών συγκεντρωτικών εσόδων
[πίστωση/(χρέωση)]
Φόρος που καταχωρήθηκε απευθείας στην καθαρή
θέση [πίστωση/(χρέωση)]
Υπόλοιπο τέλους χρήσεως

(3.596.026)
7.978.332

(5.976.764)
2.091.194

(784.917)
4.286.870

149.982
(1.231.373)

118.219

51.069

107.949

58.000

3.291.117

238.473

3.291.117

238.474

7.791.641

(3.596.026)

6.901.018

(784.917)

H κίνηση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων/υποχρεώσεων κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020 και 2019 για τον
Όμιλο έχει ως ακολούθως:
Όμιλος
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις:
Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα και έξοδα επόμενων
χρήσεων
Αποζημιώσεις προσωπικού
Υποχρεώσεις από συμβάσεις με πελάτες
Ενσώματα και ασώματα περιουσιακά στοιχεία και
κόστος συμβάσεων
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων
Λοιπά
Σύνολο
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις:
Ενσώματα και ασώματα περιουσιακά στοιχεία
Μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο (σημείωση 32)
Σύνολο
Καθαρή αναβαλλόμενη φορολογική
απαίτηση/(υποχρέωση)
Όμιλος
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις:
Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα και έξοδα επόμενων
χρήσεων
Αποζημιώσεις προσωπικού
Υποχρεώσεις από συμβάσεις με πελάτες
Ενσώματα και ασώματα περιουσιακά στοιχεία &
δικαιώματα χρήσης
Λοιπά
Σύνολο
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις:
Ενσώματα και ασώματα περιουσιακά στοιχεία
Μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο (σημείωση 32)
Σύνολο
Καθαρή αναβαλλόμενη φορολογική
απαίτηση/(υποχρέωση)

01.01.2020

(Χρέωση)/
Πίστωση στα
συνολικά
αποτελέσματα

(Χρέωση)/
Πίστωση στα
ίδια κεφάλαια

31.12.2020

7.447.629

(422.967)

-

7.024.661

577.397
1.006.008

(43.481)
(451.574)

118.219
-

652.134
554.434

400.867

(407.860)

-

(6.993)

1.470.377
10.902.278

6.605.700
1.234.228
6.514.045

118.219

6.605.700
2.704.605
17.534.542

(12.439.080)
(2.059.225)
(14.498.306)

2.698.892
(1.234.606)
1.464.286

3.291.117
3.291.117

(9.740.188)
(2.714)
(9.742.902)

(3.596.026)

7.978.332

3.409.336

7.791.640

01.01.2019

(Χρέωση)/
Πίστωση στα
συνολικά
αποτελέσματα

(Χρέωση)/
Πίστωση στα
ίδια κεφάλαια

31.12.2019

7.164.457

283.172

-

7.447.629

709.960
880.052

(183.633)
125.956

51.069
-

577.397
1.006.008

1.578.935

(1.178.068)

-

400.867

1.626.356
11.959.760

(155.979)
(1.108.551)

51.069

1.470.377
10.902.278

(15.047.126)
(2.889.399)
(17.936.525)

2.608.046
591.699
3.199.745

238.474
238.474

(12.439.080)
(2.059.225)
(14.498.306)

(5.976.765)

2.091.194

289.543

(3.596.027)

H κίνηση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων/υποχρεώσεων κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020 και 2019 για την
Εταιρεία έχει ως ακολούθως:
Εταιρεία
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις:
Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα και έξοδα επόμενων

01.01.2020

114.597

(Χρέωση)/
Πίστωση στα
συνολικά
αποτελέσματα
(4.321)

(Χρέωση)/
Πίστωση στα
ίδια κεφάλαια

31.12.2020

-

110.276
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χρήσεων
Αποζημιώσεις προσωπικού
Υποχρεώσεις από συμβάσεις με πελάτες
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων
Λοιπά
Σύνολο
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις:
Μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο (σημείωση 32)
Ενσώματα και ασώματα περιουσιακά στοιχεία &
δικαιώματα χρήσης
Σύνολο
Καθαρή αναβαλλόμενη φορολογική
απαίτηση/(υποχρέωση)
Εταιρεία
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις:
Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα και έξοδα επόμενων
χρήσεων
Αποζημιώσεις προσωπικού
Υποχρεώσεις από συμβάσεις με πελάτες
Λοιπά
Σύνολο
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις:
Μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο (σημείωση 32)
Ενσώματα και ασώματα περιουσιακά στοιχεία &
κόστος συμβάσεων
Σύνολο
Καθαρή αναβαλλόμενη φορολογική
απαίτηση/(υποχρέωση)

487.322
1.006.011
902.721
2.510.652

(9.496)
(451.577)
6.605.700
34.345
6.174.652

107.949
107.949

585.775
554.434
6.605.700
937.067
8.793.252

(2.051.741)

(1.242.090)

3.291.117

(2.714)

(1.243.829)

(645.693)

-

(1.889.522)

(3.295.570)

(1.887.783)

3.291.117

(1.892.236)

(784.918)

4.286.870

3.399.065

6.901.016

01.01.2019

(Χρέωση)/
Πίστωση στα
συνολικά
αποτελέσματα

(Χρέωση)/
Πίστωση στα
ίδια κεφάλαια

31.12.2019

670.562

(555.965)

-

114.597

610.884
880.055
936.157
3.097.658

(181.562)
125.956
(33.436)
(645.007)

58.000
58.000

487.322
1.006.011
902.721
2.510.652

(2.881.915)

591.699

238.474

(2.051.741)

(65.761)

(1.178.068)

-

(1.243.829)

(2.947.676)

(586.368)

238.474

(3.295.570)

149.982

(1.231.375)

296.474

(784.918)

Οι σωρευμένες φορολογικές ζημίες για τις οποίες δεν αναγνωρίστηκε αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση την 31
Δεκεμβρίου 2020 ανέρχονται για τον Όμιλο σε € 25,8 εκατ. περίπου και για την εταιρεία σε € 8,9 εκατ. (31 Δεκεμβρίου
2019: € 45 εκατ. περίπου για τον Όμιλο και €2,5 εκατ. για την Εταιρεία). Ο Όμιλος δεν έχει αναγνωρίσει αναβαλλόμενη
φορολογική απαίτηση επί των φορολογικών ζημιών καθώς η Διοίκηση εκτίμησε, λαμβάνοντας υπόψιν τα φορολογικά
αποτελέσματα των εταιριών του Ομίλου τα τελευταία έτη, ότι κατά την 31/12/2020 δεν υπήρχε εύλογη βεβαιότητα ότι θα
υπάρξουν επαρκή φορολογικά κέρδη στην επόμενη πενταετία έτσι ώστε να συμψηφιστούν με τις μεταφερόμενες ζημιές.
Η Διοίκηση θα επανεκτιμήσει τα μελλοντικά φορολογικά κέρδη στη χρήση 2021 στηριζόμενη στο νέο επιχειρηματικό
πλάνο για τον Όμιλο Forthnet το οποίο και θα ενσωματώνει τα νέα δεδομένα και τις προοπτικές που πηγάζουν από την
είσοδο της Εταιρείας στον Όμιλο United Group.
Ποσό €6.605.700 αφορά σε αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση που αναγνωρίστηκε στην τρέχουσα χρήση σχετικά με
προβλέψεις από επισφαλείς απαιτήσεις. Σύμφωνα με την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ Ε.2205/2020 που τέθηκε σε ισχύ στις
24.12.2020 βάσει της οποίας δόθηκαν οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 26 του ν.
4172/2013, δίνεται η δυνατότητα διαγραφής απαιτήσεων από πελάτες λιανικής οι οποίες είναι ληξιπρόθεσμες πάνω από
12 μήνες κατά την ημερομηνία της διαγραφής και είναι ποσού μικρότερου ή ίσου των € 300 ανά πελάτη, χωρίς την
προηγούμενη άσκηση ένδικων μέσων αλλά με προϋπόθεση την πρότερη γνωστοποίηση στον πελάτη. Για τις απαιτήσεις
που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις υπάρχει η δυνατότητα έκπτωσης των φορολογικών δαπανών που προκύπτουν
από την διαγραφή (μέχρι 5% του συνόλου των απαιτήσεων) και επομένως δίνεται η δυνατότητα για τον σχηματισμό
αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης κατά την τρέχουσα χρήση για τα ποσά που θα διαγραφούν φορολογικά με βάση
την ανωτέρω διάταξη σε μεταγενέστερες χρήσεις.

14. ΚΕΡΔΗ/ (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ
Τα βασικά κέρδη / (ζημίες) ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το κέρδος/ (ζημία) που αναλογεί στους μετόχους κοινών
μετοχών της μητρικής οικονομικής οντότητας με το μέσο σταθμισμένο αριθμό κοινών μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη
διάρκεια της χρήσεως.
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Τα απομειωμένα κέρδη/ (ζημίες) ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το κέρδος/ (ζημία) που αναλογεί στους κατόχους
κοινών μετοχών της μητρικής οικονομικής οντότητας με το μέσο σταθμισμένο αριθμό μετοχών σε κυκλοφορία,
προσαρμοσμένες με την επίδραση των δυνητικών τίτλων μετατρέψιμων σε μετοχές (όπως δικαιωμάτων προαίρεσης
αγοράς μετοχών).
Ο υπολογισμός των βασικών και απομειωμένων κερδών / (ζημιών) ανά μετοχή κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020 και 2019 έχει
ως εξής:
Ο Όμιλος
01.0131.12.2020
Καθαρά κέρδη/ (ζημίες) αποδιδόμενες στους μετόχους
της μητρικής
Σύνολο μέσου σταθμικού αριθμού μετοχών σε κυκλοφορία
Κέρδη/ (Ζημίες) ανά μετοχή (βασικές)
Προσαρμοσμένος σταθμισμένος μέσος αριθμός μετοχών
σε κυκλοφορία
Κέρδη/ (Ζημίες) ανά μετοχή (απομειωμένα)

01.0131.12.2019

(1.343.117)

(28.518.485)

210.168.486
(0,0064)

171.294.883
(0,1665)

210.168.486

171.294.883

(0,0064)

(0,1665)

Τόσο για την τρέχουσα όσο και για την προηγούμενη χρήση ο Όμιλος εμφανίζει ζημίες, κατ’ επέκταση η προσαρμογή του
υπολογισμού των απομειωμένων ζημιών ανά μετοχή με την επίδραση των δυνητικών κοινών μετοχών του μετατρέψιμου
ομολογιακού δανείου θα οδηγούσε σε μη-απομείωση και ως εκ τούτου οι βασικές και απομειωμένες ζημίες ανά μετοχή
είναι ίδιες.

15. ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα ενσώματα πάγια στοιχεία του Ομίλου αναλύονται ως εξής:
Ο Όμιλος
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ
Υπόλοιπο 1 Ιαν. 2019
Προσθήκες
Πωλήσεις/Διαγραφές
Μεταφορές &
Αναταξινόμηση
Αναταξινομήσεις
ΔΠΧΑ 16
Υπόλοιπο 31 Δεκ.
2019
Προσθήκες
Πωλήσεις/Διαγραφές
Μεταφορές &
Αναταξινόμηση
Υπόλοιπο 31 Δεκ.
2020
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Αποσβέσεις έως 1
Ιανουαρίου 2019
Αποσβέσεις χρήσης
Πωλήσεις/Διαγραφές
Αναταξινομήσεις
ΔΠΧΑ 16
Αποσβέσεις έως 31
Δεκ. 2019
Αποσβέσεις χρήσης
Πωλήσεις/Διαγραφές
Αποσβέσεις έως 31
Δεκ. 2020
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
Αναπόσβεστη αξία 1
Ιαν. 2019
Αναπόσβεστη αξία
31 Δεκ. 2019
Αναπόσβεστη αξία
31 Δεκ. 2020

Κτίρια Εγκ/σεις
Κτιρίων

Γήπεδα Οικόπεδα

Τηλεπι/κός
εξοπλισμός και
εγκ/σεις

Μηχανήματα
Αναμετάδοσης

Μεταφορικά
Μέσα

Έπιπλα και
Λοιπός
Εξοπλισμός

Ενσώματα
πάγια υπό
εκτέλεση

Σύνολο
Ενσώματων
Παγίων

1.672.789
-

60.241.314
577.908
(1.924.837)

330.626.661
4.062.331
-

131.743.212
1.210
-

258.855
4.617
(28.931)

30.617.240
274.096
(112.277)

243.176
-

555.160.071
5.163.338
(2.066.045)

-

46.087

-

-

-

709

-

46.796

(535.200)

(2.133.854)

(6.879.000)

(123.739.890)

-

-

-

(133.287.944)

1.137.589

56.806.618

327.809.992

8.004.532

234.541

30.779.768

243.176

425.016.216

-

172.734
-

5.392.618
(20.057.692)

-

(69.892)

369.096
(1)

1.032
-

5.935.480
(20.127.585)

-

-

112.156

-

-

-

(112.156)

-

1.137.589

56.979.352

313.257.074

8.004.532

164.649

31.148.863

132.052

410.824.111

-

(53.504.820)

(289.996.493)

(103.471.224)

(250.099)

(28.947.447)

-

(476.170.083)

-

(913.594)
1.874.542

(10.260.906)
-

(9.423.589)
1.336

(3.303)
26.505

(582.140)
108.769

-

(21.183.532)
2.011.152

-

706.839

5.703.672

104.947.802

-

-

-

111.358.313

-

(51.837.033)

(294.553.727)

(7.945.675)

(226.897)

(29.420.818)

-

(383.984.150)

-

(774.307)
-

(9.223.432)
17.495.192

(2.270)
-

(1.427)
68.927

(464.127)
-

-

(10.465.563)
17.564.119

-

(52.611.340)

(286.281.967)

(7.947.945)

(159.397)

(29.884.945)

-

(376.885.594)

1.672.789

6.736.494

40.630.168

28.271.988

8.756

1.669.793

-

78.989.988

1.137.589

4.969.585

33.256.265

58.857

7.644

1.358.950

243.176

41.032.066

1.137.589

4.368.012

26.975.107

56.587

5.252

1.263.918

132.052

33.938.518
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Τα ενσώματα πάγια στοιχεία της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Η Εταιρεία
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ
Υπόλοιπο 1 Ιαν.
2019
Προσθήκες
Πωλήσεις/Διαγραφές
Μεταφορές &
Αναταξινόμηση
Αναταξινομήσεις
ΔΠΧΑ 16
Υπόλοιπο 31 Δεκ.
2019
Προσθήκες
Πωλήσεις/Διαγραφές
Μεταφορές &
Αναταξινόμηση
Υπόλοιπο 31 Δεκ.
2020
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Αποσβέσεις έως 1
Ιαν. 2019
Αποσβέσεις χρήσης
Πωλήσεις/Διαγραφές
Αναταξινομήσεις
ΔΠΧΑ 16
Αποσβέσεις έως 31
Δεκ. 2019
Αποσβέσεις χρήσης
Πωλήσεις/Διαγραφές
Αποσβέσεις έως 31
Δεκ. 2020
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
Αναπόσβεστη αξία 1
Ιαν. 2019
Αναπόσβεστη αξία
31 Δεκ. 2019
Αναπόσβεστη αξία
31 Δεκ. 2020

Κτίρια Εγκ/σεις
Κτιρίων

Γήπεδα Οικόπεδα

Τηλεπι/κός
εξοπλισμός και
εγκ/σεις

Έπιπλα και
Λοιπός
Εξοπλισμός

Μεταφορικά
Μέσα

Ενσώματα
πάγια υπό
εκτέλεση

Σύνολο
Ενσώματων
Παγίων

1.672.789

58.292.721

303.745.974

40.602

17.646.436

-

381.398.522

-

575.408
(1.924.837)

4.025.808
(5.016.768)

3.317
(4.805)

232.352
(110.138)

243.176
-

5.080.061
(7.056.547)

-

46.087

-

-

709

-

46.796

(535.200)

(2.133.854)

(6.879.000)

-

-

-

(9.548.054)

1.137.589

54.855.525

295.876.015

39.114

17.769.359

243.176

369.920.778

-

172.734
-

5.284.608
(20.057.692)

(3.897)

189.196
-

1.032
-

5.647.570
(20.061.589)

-

-

112.156

-

-

(112.156)

-

1.137.589

55.028.259

281.215.087

35.217

17.958.554

132.052

355.506.759

-

(51.631.376)

(263.316.409)

(33.451)

(17.102.911)

-

(332.084.147)

-

(897.552)
1.874.542

(10.312.042)
5.016.738

(1.716)
2.379

(218.400)
110.135

-

(11.429.709)
7.003.794

-

706.839

5.703.672

-

-

-

6.410.511

-

(49.947.547)

(262.908.041)

(32.788)

(17.211.176)

-

(330.099.551)

-

(758.913)
-

(9.067.152)
17.495.192

(1.140)
2.931

(182.975)
-

-

(10.010.179)
17.498.123

-

(50.706.460)

(254.480.001)

(30.997)

(17.394.150)

-

(322.611.607)

1.672.789

6.661.345

40.429.565

7.151

543.525

-

49.314.375

1.137.589

4.907.978

32.967.974

6.326

558.183

243.176

39.821.227

1.137.589

4.321.800

26.735.086

4.221

564.404

132.052

32.895.152

-

Στο κονδύλι «Ενσώματα πάγια υπό εκτέλεση» του Ομίλου και της Εταιρείας την 31 Δεκεμβρίου 2020 περιλαμβάνεται ποσό
€132.052 που αφορά σε κόστος αγοράς εξοπλισμού για τις υπηρεσίες ιδεατού παρόχου (MVNO) τις οποίες σχεδιάζει να
προσφέρει η Εταιρεία. Ο συγκεκριμένος εξοπλισμός δεν έχει μεταφερθεί κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020 στο κονδύλι
«Τηλεπι/κός εξοπλισμός και εγκ/σεις» καθότι μέχρι την 31/12/2020 δεν είχε ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του συνόλου των
διαδικασιών και των παραμετροποιήσεων (λογισμικού, εξοπλισμού κτλ) που απαιτούνται ώστε το νέο προϊόν / υπηρεσία
να είναι έτοιμο προς χρήση.
Στο κονδύλι «Πωλήσεις/Διαγραφές» της κατηγορίας «Τηλεπι/κός εξοπλισμός και εγκ/σεις» του Ομίλου και της Εταιρείας
την 31 Δεκεμβρίου 2020 περιλαμβάνονται διαγραφές κυκλωμάτων συνολικής αναπόσβεστης αξίας € 2.562.500 που
διενεργήθηκαν στην τρέχουσα χρήση.
Στην τρέχουσα χρήση για σκοπούς συγκρισιμότητας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, πραγματοποιήθηκε
αναταξινόμηση κονδυλίων στην κατάσταση Χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας και του Ομίλου για την συγκρίσιμη
περίοδο. Συγκεκριμένα ποσό € 0,6 εκατ. αναταξινομήθηκε στο κονδύλι «Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης». Τα
κονδύλια «Αναταξινομήσεις ΔΠΧΑ 16» της κατηγορίας «Τηλεπι/κός εξοπλισμός και εγκ/σεις» της παρούσας σημείωσης για
την συγκρίσιμη περίοδο είναι αντίστοιχα αναπροσαρμοσμένα (Σημείωση 4).
Σημειώνεται ότι από την προηγούμενη χρήση υπήρχαν εμπράγματα βάρη επί του ιδιόκτητου κτιρίου της Εταιρείας στην
Καλλιθέα Αττικής συνολικής αξίας € 6,5 εκατ. ως εξασφάλιση απαιτήσεων των πιστωτριών τραπεζών από αντίστοιχες
συμβάσεις πιστώσεως με ανοιχτό λογαριασμό που έχουν συνάψει με τη Forthnet, με σκοπό την χορήγηση ενέγγυων
πιστώσεων υπέρ προμηθευτή της θυγατρικής Εταιρείας Forthnet Media A.E. Επιπλέον η Εταιρεία έχει συναινέσει στην
εγγραφή προσημείωσης ποσού € 2 εκατ. υπέρ των ανωτέρω τραπεζών ως εξασφάλιση απαιτήσεων των πιστωτριών
τραπεζών από το υπ’ αριθμόν 9747003854 από 29-6-2007 πρόγραμμα εκδόσεως κοινού ομολογιακού δανείου. Στην
τρέχουσα χρήση 2020 τα ανωτέρω εμπράγματα βάρη έχουν μεταβιβαστεί στη μέτοχο εταιρεία NewCO United Group
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Hellas Sarl συνέπεια της εξαγοράς από την προαναφερθείσα μέτοχο εταιρεία του συνόλου των δανειακών υποχρεώσεων
προς τις πιστώτριες τράπεζες (Σημειώσεις 6 και 32).

16. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ
Τα δικαιώματα χρήσης των παγίων του Ομίλου αναλύονται ως εξής:
Ο Όμιλος

Γήπεδα Οικόπεδ
α

Κτίρια - Εγκ/σεις
Κτιρίων

Τηλεπι/κός
εξοπλισμός και
εγκ/σεις

Μεταφορικά
Μέσα

Έπιπλα και Λοιπός
Εξοπλισμός

Μηχανήματα
Αναμετάδοσης

Σύνολο Παγίων με
δικαίωμα χρήσης

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ
Υπόλοιπο 1 Ιαν. 2019
Μεταφορές &
Αναταξινόμηση
Προσθήκες
Υπόλοιπο 31 Δεκ.
2019
Αναπροσαρμογή
Μισθωμάτων
Προσθήκες
Υπόλοιπο 31 Δεκ.
2020
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Αποσβέσεις έως 1
Ιανουαρίου 2019
Μεταφορές &
Αναταξινόμηση
Αποσβέσεις χρήσης
Αποσβέσεις έως 31
Δεκ. 2019
Αναπροσαρμογή
Μισθωμάτων
Αποσβέσεις χρήσης
Αποσβέσεις έως 31
Δεκ. 2020
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
Αναπόσβεστη αξία 1
Ιαν. 2019
Αναπόσβεστη αξία 31
Δεκ. 2019
Αναπόσβεστη αξία 31
Δεκ. 2020

-

-

-

-

-

-

-

535.200

3.055.251

161.331

6.879.000

24.964

123.739.890

134.395.636

-

1.202.738

829.276

-

-

-

2.032.014

535.200

4.257.989

990.607

6.879.000

24.964

123.739.890

136.427.650

-

-

-

-

-

61.932.819

61.932.819

-

291.232

101.354

-

-

-

392.586

535.200

4.549.221

1.091.961

6.879.000

24.964

185.672.709

198.753.055

-

-

-

-

-

-

-

-

(653.493)

-

(5.429.739)

-

(95.551.758)

(101.634.990)

-

(474.379)

(161.802)

(273.933)

(11.687)

(9.396.044)

(10.317.845)

-

(1.127.872)

(161.802)

(5.703.672)

(11.687)

(104.947.802)

(111.952.835)

-

-

-

-

-

(54.878.624)

(54.878.624)

-

(566.581)

(284.446)

(458.598)

(11.687)

(6.620.591)

(7.941.903)

-

(1.694.453)

(446.248)

(6.162.270)

(23.374)

(166.447.018)

(174.773.362)

-

-

-

-

-

-

-

535.200

3.130.117

828.805

1.175.328

13.277

18.792.088

24.474.815

535.200

2.850.592

645.714

716.730

1.590

19.225.691

23.979.693

Το κονδύλι «Αναπροσαρμογή Μισθωμάτων» περιλαμβάνει αύξηση της αξίας κτήσης και των συσσωρευμένων
αποσβέσεων ως αποτέλεσμα της αναπροσαρμογής της αναπόσβεσης αξίας του δικαιώματος χρήσης αναμεταδοτών στην
τρέχουσα χρήση κατά 7.054.195 ευρώ. Η αναπροσαρμογή προέκυψε μετά από επαναδιαπραγμάτευση του συμβολαίου
μίσθωσης με τον προμηθευτή αναμεταδοτών. (Σημείωση 33)
Τα δικαιώματα χρήσης των παγίων της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Η εταιρεία
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ
Υπόλοιπο 1 Ιαν.
2019
Μεταφορές &
Αναταξινόμηση
Προσθήκες
Υπόλοιπο 31 Δεκ.
2019
Μεταφορές &
Αναταξινόμηση
Αναπροσαρμογή
Μισθωμάτων
Προσθήκες
Υπόλοιπο 31 Δεκ.
2020

Γήπεδα Οικόπεδα

Κτίρια - Εγκ/σεις
Κτιρίων

Τηλεπι/κός
εξοπλισμός και
εγκ/σεις

Μεταφορικά
Μέσα

Έπιπλα και Λοιπός
Εξοπλισμός

Σύνολο Παγίων με
δικαίωμα χρήσης

-

-

-

-

-

-

535.200

3.055.251

161.331

6.879.000

24.964

10.655.746

-

1.202.738

423.420

-

-

1.626.158

535.200

4.257.989

584.751

6.879.000

24.964

12.281.904

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

291.232

94.659

-

-

385.891

535.200

4.549.221

679.410

6.879.000

24.964

12.667.795
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ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Αποσβέσεις έως 1
Ιανουαρίου 2019
Μεταφορές &
Αναταξινόμηση
Αποσβέσεις χρήσης
Αποσβέσεις έως 31
Δεκ. 2019
Αποσβέσεις χρήσης
Αποσβέσεις έως 31
Δεκ. 2020
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
Αναπόσβεστη αξία 1
Ιαν. 2019
Αναπόσβεστη αξία
31 Δεκ. 2019
Αναπόσβεστη αξία
31 Δεκ. 2020

-

-

-

-

-

-

-

(653.493)

-

(5.429.739)

-

(6.083.232)

-

(474.379)

(127.884)

(273.933)

(11.687)

(887.883)

-

(1.127.872)

(127.884)

(5.703.672)

(11.687)

(6.971.115)

-

(566.581)

(181.159)

(458.598)

(11.687)

(1.218.025)

-

(1.694.453)

(309.043)

(6.162.270)

(23.374)

(8.189.140)

-

-

-

-

-

-

535.200

3.130.117

456.867

1.175.328

13.277

5.310.789

535.200

2.850.592

370.367

716.730

1.590

4.478.655

Στην τρέχουσα χρήση για σκοπούς συγκρισιμότητας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, πραγματοποιήθηκε
αναταξινόμηση κονδυλίων στην κατάσταση Χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας και του Ομίλου για την συγκρίσιμη
περίοδο. Συγκεκριμένα ποσό € 0,6 εκατ. αναταξινομήθηκε στο κονδύλι «Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης». Τα
κονδύλια «Mεταφορές & αναταξινόμηση» της κατηγορίας «Τηλεπι/κός εξοπλισμός και εγκ/σεις» της παρούσας σημείωσης για
την συγκρίσιμη περίοδο είναι αντίστοιχα αναπροσαρμοσμένα (Σημείωση 4).

17. ΑΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα ασώματα πάγια στοιχεία του Ομίλου αναλύονται ως εξής:
Ο Όμιλος
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ
Υπόλοιπο 1 Ιαν. 2019
Προσθήκες
Διαγραφές
Μεταφορές & αναταξινόμιση
Υπόλοιπο 31 Δεκ. 2019
Προσθήκες
Aναπροσαρμογές
Μεταφορές & Αναταξινόμηση
Υπόλοιπο 31 Δεκ. 2020
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Αποσβέσεις έως 1 Ιανουαρίου 2019
Αποσβέσεις χρήσης
Αποσβέσεις αύλων στοιχείων που προέκυψαν στο
παρελθόν από εξαγορά θυγατρικής
Διαγραφές
Μεταφορές & Αναταξινόμιση
Αποσβέσεις έως 31 Δεκ. 2019
Αποσβέσεις χρήσης
Διαγραφές
Αποσβέσεις αύλων στοιχείων που προέκυψαν στο
παρελθόν από εξαγορά θυγατρικής
Απαξιώσεις
Μεταφορές & Αναταξινόμιση
Αποσβέσεις έως 31 Δεκ. 2020
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
Αναπόσβεστη αξία 1 Ιαν. 2019
Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκ. 2019
Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκ. 2020

Άδειες & λοιπά
ασώματα

Λογισμικά

Λογισμικά υπό
εκτέλεση

Σύνολο Ασώματων
Παγίων

59.187.851
2.248.769
(33.775.218)
954.684
28.616.086

242.038.087
5.900
25.009.971
267.053.958

1.180.851
2.593.241
(1.001.480)
2.772.612

302.406.789
4.847.910
(33.775.218)
24.963.175
298.442.655

1.982.892
135.706
730.128
31.464.812

1.400
267.055.358

4.245.161
(135.706)
(778.798)
6.103.269

6.229.453
(48.670)
304.623.438

(48.956.962)
(5.062.869)

(182.997.552)
(96.843)

-

(231.954.514)
(5.159.712)

-

(12.266.667)

-

(12.266.667)

33.775.218
(20.244.613)

(25.009.971)
(220.371.033)

-

33.775.218
(25.009.971)
(240.615.646)

(4.418.424)
1.656

(145.092)
(1.656)

-

(4.563.516)
-

-

(12.266.667)

-

(12.266.667)

(24.661.381)

(64.102)
64.102
(232.784.448)

(99.328)
(64.102)
(163.430)

(163.430)
(257.609.259)

10.230.889
8.371.473
6.803.431

59.040.535
46.682.925
34.270.910

1.180.851
2.772.612
5.939.839

70.452.275
57.827.010
47.014.180

Τα ασώματα πάγια στοιχεία της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
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Η Εταιρεία
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ
Υπόλοιπο 1 Ιαν. 2019
Προσθήκες
Διαγραφές
Μεταφορές & αναταξινόμηση
Υπόλοιπο 31 Δεκ. 2019
Προσθήκες
Μεταφορές & Αναταξινόμηση
Υπόλοιπο 31 Δεκ. 2020
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Αποσβέσεις έως 1 Ιαν. 2019
Αποσβέσεις χρήσης
Διαγραφές
Αποσβέσεις έως 31 Δεκ. 2019
Αποσβέσεις χρήσης
Απαξιώσεις
Αποσβέσεις έως 31 Δεκ. 2020
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
Αναπόσβεστη αξία 1 Ιαν. 2019
Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκ. 2019
Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκ. 2020

Άδειες & λοιπά
ασώματα

Λογισμικά
44.927.599
1.387.658
(33.775.218)
954.684
13.494.723

Λογισμικά υπό
εκτέλεση

8.577.410
8.577.410

1.522.376
550.758
15.567.857

8.577.410

(36.836.965)
(3.909.617)
33.775.218
(6.971.364)

(8.569.833)
-

(3.400.280)

-

(8.569.833)

Σύνολο Ασώματων
Παγίων

1.001.477
2.473.486
(1.001.480)
2.473.483

54.506.486
3.861.144
(33.775.218)
(46.796)
24.545.616

4.035.984
(599.648)
5.909.818

5.558.360
(48.890)
30.055.085

-

(45.406.798)
(3.909.617)
33.775.218
(15.541.197)

(10.371.644)

(8.569.833)

(99.328)
(99.328)

(3.400.280)
(99.328)
(19.040.805)

8.090.634
6.523.359
5.196.213

7.577
7.577
7.577

1.001.477
2.473.483
5.810.490

9.099.688
9.004.419
11.014.280

-

-

Το κονδύλι «Διαγραφές» στην προηγούμενη χρήση τόσο στον Όμιλο όσο και στην Εταιρεία αφορά σε λογισμικά
προγράμματα πλήρως αποσβεσμένα κατά την 31/12/2019. Από την διαγραφή δεν πρόκυψε ουδεμία μεταβολή στις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέραν της παρουσίασης τους κόστους κτήσης και των σωρευμένων αποσβέσεων στον
παραπάνω πίνακα μεταβολής ασώματων παγίων.
Στο κονδύλι «Λογισμικά υπό εκτέλεση» του Ομίλου και της Εταιρείας την 31 Δεκεμβρίου 2020 περιλαμβάνεται ποσό €
3.494.889 που αφορά σε κόστος αγοράς και ανάπτυξης λογισμικού για τις υπηρεσίες ιδεατού παρόχου (MVNO) τις οποίες
σχεδιάζει να προσφέρει η Εταιρεία. Το συγκεκριμένο λογισμικό δεν έχει μεταφερθεί κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020 στα
λογισμικά / λοιπά ασώματα καθότι μέχρι την 31/12/2020 δεν είχε ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του συνόλου των
διαδικασιών και των παραμετροποιήσεων (λογισμικού, εξοπλισμού κτλ) που απαιτούνται ώστε το νέο προϊόν / υπηρεσία
να είναι έτοιμο προς χρήση..
Κατά την τρέχουσα χρήση 2020 οι συνολικές επενδύσεις σε ασώματα πάγια αφορούν κυρίως την αναβάθμιση και
ανάπτυξη λογισμικών προγραμμάτων.

18. ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Το κόστος συμβάσεων για τον Όμιλο αναλύεται ως εξής:
Ο Όμιλος
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ
Υπόλοιπο 1 Ιαν. 2019
Προσθήκες
Υπόλοιπο 31 Δεκ. 2019
Προσθήκες
Υπόλοιπο 31 Δεκ. 2020
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Αποσβέσεις έως 1 Ιανουαρίου 2019
Αποσβέσεις χρήσης
Αποσβέσεις έως 31 Δεκ. 2019
Αποσβέσεις χρήσης
Αποσβέσεις έως 31 Δεκ. 2020
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
Αναπόσβεστη αξία 1 Ιαν. 2019
Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκ. 2019
Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκ. 2020

Κόστος συμβάσεων
158.098.780
14.393.323
172.492.103
12.005.415
184.497.518
(126.391.386)
(15.466.727)
(141.858.114)
(13.591.536)
(155.449.649)
31.707.393
30.633.989
29.047.869
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Το κόστος συμβάσεων για την Εταιρεία αναλύεται ως εξής:
Η Εταιρεία
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ
Υπόλοιπο 1 Ιαν. 2019
Προσθήκες
Υπόλοιπο 31 Δεκ. 2019

Κόστος συμβάσεων
63.852.692
8.115.968
71.968.660

Προσθήκες
Υπόλοιπο 31 Δεκ. 2020
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Αποσβέσεις έως 1 Ιανουαρίου 2019
Αποσβέσεις χρήσης
Αποσβέσεις έως 31 Δεκ. 2019

7.568.027
79.536.686
(48.003.980)
(7.521.969)
(55.525.949)

Αποσβέσεις χρήσης
Αποσβέσεις έως 31 Δεκ. 2020
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
Αναπόσβεστη αξία 1 Ιαν. 2019
Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκ. 2019
Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκ. 2020

(7.169.646)
(62.695.595)
15.848.712
16.442.710
16.841.092

Τα ανωτέρω κόστη αφορούν κυρίως εμπορικές προμήθειες συνεργατών, αμοιβές εγκαταστάσεων, κόστη ενεργοποίησης
και κόστη εξοπλισμών. Περισσότερες πληροφορίες για την λογιστική πολιτική του Ομίλου όσον αφορά τα Κόστη
Συμβάσεων αναφέρονται στην Σημείωση 4.

19. ΥΠΕΡΑΞΙΑ
H υπεραξία που απεικονίζεται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις προέκυψε από διάφορες συνενώσεις επιχειρήσεων
ως εξής:
Μεσογειακές Ευρυζωνικές Υπηρεσίες Α.Ε.
Όμιλος NetMed N.V. και Intervision B.V.
Απομείωση υπεραξίας Ομίλου NetMed N.V. και Intervision B.V.

Ο Όμιλος
31.12.2020
31.12.2019
512.569
512.569
285.965.176
285.965.176
286.477.745
286.477.745
(203.333.528)
(203.333.528)
83.144.217
83.144.217

Η Εταιρεία
31.12.2020
31.12.2019
512.569
512.569
512.569
512.569
512.569
512.569

Την 31 Δεκεμβρίου 2020 ο Όμιλος πραγματοποίησε τον ετήσιο έλεγχο απομείωσης της υπεραξίας σε επίπεδο Ομίλου (μία
μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών «ΜΔΤΡ»).
Η ανακτήσιμη αξία του ενός ενιαίου τομέα αναφοράς (ο Όμιλος) καθορίστηκε από την Αξία Χρήσης η οποία υπολογίστηκε
βάσει των προβλεπόμενων ταμειακών ροών από χρηματοοικονομικούς προϋπολογισμούς του Ομίλου καλύπτοντας μία
περίοδο 8 ετών οι οποίοι βασίστηκαν στους χρηματοοικονομικούς προϋπολογισμούς πενταετούς περιόδου.
Η χρήση περιόδου μεγαλύτερης των πέντε ετών δικαιολογείται από το γεγονός ότι στη διάρκεια των οκτώ ετών
αποτυπώνεται η προσδοκώμενη ομαλοποίηση της αγοράς και της κατανάλωσης. Το επιτόκιο προ φόρου που
χρησιμοποιήθηκε για την προεξόφληση των προβλεπόμενων ταμειακών ροών είναι 10,59% (31 Δεκεμβρίου 2019: 9,01% ),
ενώ ο ρυθμός ανάπτυξης στο διηνεκές (μετά την πάροδο των 8 ετών) που χρησιμοποιήθηκε είναι 1,5% (31 Δεκεμβρίου
2019: 1,5%) λαμβάνοντας έτσι υπόψη τις μακροπρόθεσμες προοπτικές του Ομίλου.
Η λογιστική αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου είναι χαμηλότερη από την ανακτήσιμη αξία του και
συνεπώς δεν αναγνωρίστηκε απομείωση την 31 Δεκεμβρίου 2020 (31 Δεκεμβρίου 2019: δεν αναγνωρίστηκε απομείωση).
Σημειώνεται επιπλέον ότι οι χρηματοοικονομικοί προϋπολογισμοί που χρησιμοποιήθηκαν βασίστηκαν στο εγκεκριμένο
από την διοίκηση χρηματοοικονομικό πλάνο της προηγούμενης χρήσης τροποποιημένο κατάλληλα ώστε να
αντικατοπτρίζει σε μεγάλο βαθμό τις νέες συνθήκες που υπήρχαν την 31 Δεκεμβρίου 2020. Οι νέοι χρηματοοικονομικοί
προϋπολογισμοί για την χρήση 2021 και έπειτα οι οποίοι θα αντικατοπτρίζουν συνολικά τις νέες συνθήκες και προοπτικές
για τον Όμιλο Forthnet που έχουν δημιουργηθεί μετά και την είσοδό του στον Όμιλο United, βρίσκονταν κατά την
ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων σε επεξεργασία και αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Μάιο του
2021 οπότε και θα εγκριθούν από την Διοίκηση του Ομίλου Forthnet
Ανάλυση ευαισθησίας των παραδοχών σε μεταβολές
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Πραγματοποιήθηκε ανάλυση ευαισθησίας στην θετική ή αρνητική μεταβολή του προεξοφλητικού επιτοκίου
κατά 0,25%, στην θετική ή αρνητική μεταβολή του ρυθμού ανάπτυξης στο διηνεκές κατά 0,25%. Η λογιστική αξία του
Ομίλου εμφανίζεται αρκετά χαμηλότερη από την υπολογιζόμενη αξία χρήσης και επομένως δεν θεωρείται πιθανό να τεθεί
θέμα απομείωσης της αξίας του στην περίπτωση μιας λογικά πιθανής μεταβολής στις παραπάνω παραδοχές.
Ο υπολογισμός της Αξίας Χρήσης είναι περισσότερο ευαίσθητος στις παρακάτω παραδοχές:
Περιθώριο κέρδους προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) - Το περιθώριο κέρδους προ φόρων, τόκων και
αποσβέσεων βασίζεται σε ιστορικά στοιχεία και εκτιμήσεις κατά τη διάρκεια της προβλεπόμενης περιόδου για τα επόμενα
οχτώ έτη και βαίνει αυξανόμενο κατά τη διάρκεια της προβλεπόμενης περιόδου ώστε να ενσωματώνει μελλοντικές
αλλαγές στην κερδοφορία του Ομίλου, όπως αναμένεται από τη Διοίκηση.
Επιτόκιο προεξόφλησης - Το επιτόκιο προεξόφλησης αντικατοπτρίζει την παρούσα εκτίμηση της αγοράς αναφορικά με
τους κινδύνους που αφορούν τον Όμιλο. Το επιτόκιο προεξόφλησης υπολογίστηκε βάσει του μέσου ποσοστού του
σταθμισμένου μέσου κόστους κεφαλαίου του κλάδου. Το ποσοστό αυτό προσαρμόστηκε περαιτέρω προκειμένου να
αντικατοπτρίζει τις παραδοχές της αγοράς για κάθε κίνδυνο που σχετίζεται με τη μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών
για τους οποίους δεν έχουν προσαρμοστεί οι εκτιμήσεις των μελλοντικών ταμειακών ροών.
Μερίδιο αγοράς κατά την προβλεπόμενη περίοδο – Αυτές οι παραδοχές είναι σημαντικές διότι εκτός του ότι
χρησιμοποιούνται δεδομένα του κλάδου αναφορικά με τον ρυθμό ανάπτυξης, η Διοίκηση εκτιμά το μερίδιο αγοράς της,
σε σχέση με τους ανταγωνιστές, εντός της προβλεπόμενης περιόδου. Η Διοίκηση αναμένει πίεση στην αγορά που
λειτουργεί, ενώ αναμένει τη διατήρηση της θέσης της σε σχέση με τους ανταγωνιστές της, μέσω ειδικών προσφορών για
συνδυασμένες υπηρεσίες με σκοπό την προσέλκυση νέων πελατών.
Ρυθμός ανάπτυξης στο διηνεκές – Ο ρυθμός ανάπτυξης βασίζεται σε μακροπρόθεσμες προοπτικές του Ομίλου και
σύμφωνα με τις προσδοκίες του κλάδου που λειτουργεί.

20. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ
Οι θυγατρικές εταιρείες στις οποίες συμμετέχει η Forthnet και περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις είναι οι εξής:
ΟΝΟΜΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Έδρα

Forthnet
Media A.E.

Καλλιθέα,
Αττικής,
Ελλάδα

Μέθοδος
Ενοποίησης
Ολική

Σχέση
Συμμετοχής

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΙΛΟΥ
31.12.2020 31.12.2019

Άμεση

99,99%

99,99%

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ
31.12.2020

31.12.2019
-

-

-

-

Οι λοιπές συγγενείς εταιρείες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναφέρονται
στην σημείωση 1 «Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία και τις θυγατρικές της».
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020 και την 31 Δεκεμβρίου 2019, η λογιστική αξία των συμμετοχών σε θυγατρικές ήταν μηδέν
και δεν προέκυψαν ενδείξεις απομείωσης των εν λόγω συμμετοχών ως εκ τούτου η Εταιρεία δεν προχώρησε σε έλεγχο
απομείωσης.

21. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:

Εγγυήσεις
Προκαταβολές σε προμηθευτές
Λοιπές απαιτήσεις

Ο Όμιλος
31.12.2020
1.683.367
63.376
344.561
2.091.304

31.12.2019
2.002.288
147.875
344.560
2.494.723

Η Εταιρεία
31.12.2020
153.863
344.561
498.424

31.12.2019
156.107
344.560
500.667
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22. ΛΟΙΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία αναλύονται ως εξής:

Μετοχές - μη εισηγμένες

Ο Όμιλος
31.12.2020
339.388
339.388

31.12.2019
339.389
339.389

Η Εταιρεία
31.12.2020
248.394
248.394

31.12.2019
248.394
248.394

Τα λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτελούνται από επενδύσεις σε κοινές μετοχές μη εισηγμένες και επομένως δεν
έχουν σταθερή ημερομηνία λήξης, ούτε τοκομερίδιο. Αποτιμήθηκαν στο κόστος κτήσης μείον τυχόν απομειώσεις λόγω
του ότι δεν είναι δυνατή η αξιόπιστη αποτίμηση τους σε εύλογες αξίες.

23. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
Τα αποθέματα αναλύονται ως εξής:

Εμπορεύματα
Πρόβλεψη για απαξίωση αποθεμάτων
Σύνολο

Ο Όμιλος
31.12.2020
3.667.461
(684.685)
2.982.776

31.12.2019
2.885.581
(506.196)
2.379.385

Η Εταιρεία
31.12.2020
1.263.842
(532.983)
730.859

31.12.2019
909.445
(457.753)
451.692

Η Εταιρεία
31.12.2020
457.752
75.230
532.982

31.12.2019
529.689
(71.937)
457.752

Η κίνηση της πρόβλεψης για απαξιωμένα αποθέματα αναλύεται ως εξής:

Υπόλοιπο έναρξης χρήσεως
Επιβάρυνση αποτελεσμάτων χρήσης
Μείον: Χρησιμοποιηθείσα πρόβλεψη
Υπόλοιπο τέλους χρήσεως

Ο Όμιλος
31.12.2020
506.196
174.411
4.078
684.685

31.12.2019
1.012.639
(506.443)
506.196

Η πρόβλεψη της χρήσης περιλαμβάνεται στο κόστος πωληθέντων και αναλωσίμων στις συνημμένες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις.

24. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑΙΝΙΩΝ
Τα δικαιώματα προγραμμάτων και ταινιών αναλύονται ως εξής:

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ
Δικαιώματα αθλητικών προγραμμάτων
Άδειες δικαιωμάτων ταινιών
Κόστος δικαιωμάτων αθλητικών προγραμμάτων και ταινιών
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Δικαιώματα αθλητικών προγραμμάτων
Άδειες δικαιωμάτων ταινιών
Αποσβέσεις δικαιωμάτων αθλητικών προγραμμάτων και ταινιών
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
Δικαιώματα αθλητικών προγραμμάτων
Άδειες δικαιωμάτων ταινιών
Σύνολο

Ο Όμιλος
31.12.2020

31.12.2019

88.030.121
5.893.405
93.923.526

76.297.654
6.482.613
82.780.267

(47.000.038)
(3.450.985)
(50.451.023)

(44.614.412)
(3.516.763)
(48.131.175)

41.030.083
2.442.420
43.472.503

31.683.242
2.965.850
34.649.092

Διευκρινίζεται ότι τα δικαιώματα αθλητικών προγραμμάτων και ταινιών, καθώς και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις προς τους
προμηθευτές, αναγνωρίζονται με την έναρξη της περιόδου εκμετάλλευσης που αφορά το κάθε δικαίωμα προβολής.
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25. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:

Πελάτες εσωτερικού
Πελάτες εξωτερικού
Ν.Π.Δ.Δ. & Δημόσιο
Επιταγές και γραμμάτια
Σύνολο
Μείον: Πρόβλεψη για επισφαλείς
απαιτήσεις
Σύνολο

Ο Όμιλος
31.12.2020
111.398.464
1.710.922
1.523.705
2.832.724
117.465.815

31.12.2019
109.911.263
1.621.437
1.702.737
2.780.655
116.016.092

Η Εταιρεία
31.12.2020
68.853.826
712.911
1.293.675
1.269.227
72.129.639

(84.720.855)

(81.966.995)

(53.305.545)

(52.281.867)

32.744.960

34.049.097

18.824.094

18.427.500

31.12.2019
67.451.275
562.991
1.472.707
1.222.394
70.709.367

Η κίνηση της πρόβλεψης για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές, η οποία έχει καταχωρηθεί στα αποτελέσματα στην γραμμή
«Λοιπά έξοδα» (Σημείωση 10) αναλύεται ως εξής:

Υπόλοιπο έναρξης χρήσεως
Επιβάρυνση αποτελεσμάτων χρήσεως
Αναταξινόμηση από απαιτήσεις σε συνδεδεμένα μέρη
Μείον: Χρησιμοποιηθείσα πρόβλεψη
Υπόλοιπο τέλους χρήσεως

Ο Όμιλος
31.12.2020
81.966.996
2.977.260
184.487
(407.887)
84.720.856

31.12.2019
78.450.760
3.748.764
(19.481)
(213.047)
81.966.996

Η Εταιρεία
31.12.2020
52.281.866
1.151.514
184.487
(312.323)
53.305.544

31.12.2019
50.173.329
2.199.875
(19.481)
(71.857)
52.281.866

Η χρονική απεικόνιση των απαιτήσεων έχει ως εξής:

Δεν είναι σε καθυστέρηση και δεν είναι απομειωμένα:
Είναι σε καθυστέρηση αλλά όχι απομειωμένα:
60-90 ημέρες
90-180 ημέρες
181-365 ημέρες
>365 ημέρες
Υπόλοιπο τέλους χρήσεως

Ο Όμιλος
31.12.2020
24.259.843

31.12.2019
26.725.412

Η Εταιρεία
31.12.2020
15.130.123

31.12.2019
15.163.507

2.772.533
2.707.881
1.462.104
1.542.601
32.744.962

2.710.349
1.699.169
1.877.350
1.036.817
34.049.097

796.851
1.251.863
649.642
995.615
18.824.094

933.253
868.109
764.641
697.989
18.427.499

Ποσό αξίας €184.487 στην γραμμή «Αναταξινόμηση από απαιτήσεις σε συνδεδεμένα μέρη» αφορά σε πρόβλεψη
απομείωσης απαιτήσεων προηγουμένων χρήσεων από εταιρείες οι οποίες σε προγενέστερες χρήσεις περιλαμβάνονταν
στα συνδεδεμένα μέρη και δεν εμφανίζονταν στην εν λόγω σημείωση.
Οι απαιτήσεις από πελάτες δεν είναι τοκοφόρες και συνήθως διακανονίζονται σε Όμιλο και Εταιρεία σε 30-360 ημέρες. Οι
εμπορικές απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας έχουν ενεχυριαστεί ως εξασφάλιση για ποσό που ισούται με το 50%
του ανοικτού υπολοίπου των δανείων (σημείωση 32).
Σημειώνεται ότι από την 1 Ιανουαρίου 2018, ο Όμιλος εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση του ΔΠΧΑ 9 και
υπολογίζει τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες καθ' όλη τη διάρκεια ζωής των απαιτήσεων του.
Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού, ο Όμιλος διενεργεί έλεγχο απομείωσης των απαιτήσεων χρησιμοποιώντας πίνακα με
βάση τον οποίο υπολογίζονται οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές. Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο την ημέρα του
Ισολογισμού είναι η λογιστική αξία κάθε κατηγορίας εισπρακτέων ως αναφέρεται παρακάτω. Οι εξασφαλίσεις
περιλαμβάνουν κυρίως προσημειώσεις σε ιδιοκτησίες οφειλετών, προσωπικές εγγυήσεις και τραπεζικές εγγυητικές.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η πληροφόρηση σχετικά με την έκθεση της Εταιρείας και του Ομίλου σε πιστωτικό
κίνδυνο:
Όμιλος
Αναμενόμενο ποσοστό πιστωτικής ζημιάς
Συνολικό ποσό απαιτήσεων
Αναμενόμενη πιστωτική ζημιά

< 30 ημέρες
2%
17.960.493
357.286

31 - 60
ημέρες
5%
5.443.226
138.281

61 - 90
ημέρες
38%
3.063.915
290.451

91 - 360
ημέρες
61% - 84%
6.464.787
2.290.761

> 360 ημέρες

Σύνολο

100%
84.533.394
81.644.076

117.465.815
84.720.855
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Εταιρεία
Αναμενόμενο ποσοστό πιστωτικής ζημιάς
Συνολικό ποσό απαιτήσεων
Αναμενόμενη πιστωτική ζημιά

< 30 ημέρες
2%
12.472.406
258.068

31 - 60
ημέρες
5%
3.013.101
97.316

61 - 90
ημέρες
36%
894.567
97.715

91 - 360
ημέρες
57% - 84%
2.722.853
821.348

> 360 ημέρες

Σύνολο

100%
53.026.713
52.031.097

72.129.639
53.305.545

26. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ
Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις από συμβάσεις με πελάτες αναλύονται ως εξής:
Ο Όμιλος
31.12.2020
31.12.2019
Περιουσιακά στοιχεία από συμβάσεις με πελάτες
(βραχυπρόθεσμο μέρος)
Περιουσιακά στοιχεία από συμβάσεις με πελάτες
(μακροπρόθεσμο μέρος)
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων από συμβάσεις με
πελάτες
Υποχρεώσεις από συμβάσεις με πελάτες
(βραχυπρόθεσμο μέρος)
Υποχρεώσεις από συμβάσεις με πελάτες
(μακροπρόθεσμο μέρος)
Σύνολο υποχρεώσεων από συμβάσεις με πελάτες

Η Εταιρεία
31.12.2020
31.12.2019

23.026.840

17.869.314

22.124.676

17.687.245

5.350.879

5.498.786

5.350.879

5.498.786

28.377.719

23.368.100

27.475.555

23.186.031

20.919.286

20.302.621

11.751.340

12.133.820

5.547.136

6.438.207

5.454.761

6.247.531

26.466.422

26.740.828

17.206.101

18.381.351

Στο κονδύλι «Περιουσιακά στοιχεία από συμβάσεις με πελάτες (βραχυπρόθεσμο μέρος)» του Ομίλου και της Εταιρείας
κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020 εμπεριέχεται και δεδουλευμένο έσοδο αξίας € 18.996.455 που αφορά στην παροχή προς
την ΕΕΤΤ τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών καθολικού παρόχου. (31 Δεκεμβρίου 2019 : € 14.245.415 για τον Όμιλο και την
Εταιρεία).
Τα μη τιμολογηθέντα έσοδα ανέρχονται κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020 σε €23.846.015 για τον Όμιλο και σε €22.943.851
για την Εταιρεία (31 Δεκεμβρίου 2019: €18.163.215 και €17.981.146 αντίστοιχα) και περιλαμβάνονται στο κονδύλι
«Περιουσιακά στοιχεία από συμβάσεις με πελάτες» (βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο μέρος αντίστοιχα) όπως
παρουσιάζεται στον ανωτέρω πίνακα.
Επιπλέον στα κονδύλια «Περιουσιακά στοιχεία από συμβάσεις με πελάτες» και «Υποχρεώσεις από συμβάσεις με
πελάτες» εμπεριέχονται και προπληρωθέντα έξοδα και προεισπραχθέντα έσοδα αντίστοιχα, που αφορούν σε συμβάσεις
ανταλλαγής δικτύου οπτικών ινών και ανταλλαγής χωρητικότητας τα οποία λογιστικοποιούνται με βάση το ΔΠΧΑ 15. Τα εν
λόγω ποσά για τον Όμιλο και την Εταιρεία κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020 ανέρχονται, ισόποσα για το κονδύλι
«Περιουσιακά στοιχεία από συμβάσεις με πελάτες» και «Υποχρεώσεις από συμβάσεις με πελάτες», σε € 4.531.704 εκ των
οποίων € 3.858.522 αφορά στο μακροπρόθεσμο μέρος. (31 Δεκεμβρίου 2019: € 5.204.885 εκ των οποίων € 4.531.704
αφορά στο μακροπρόθεσμο μέρος).
Το έσοδο που αναγνωρίστηκε στην τρέχουσα χρήση το οποίο περιλαμβανόταν στις συμβατικές υποχρεώσεις κατά την
έναρξη της χρήσης ανέρχεται στον Όμιλο και την Εταιρεία σε € 20.302.621 και € 12.133.820 αντίστοιχα (31 Δεκεμβρίου
2019: € 22.268.835 και € 12.317.977 αντίστοιχα).
Το συνολικό ποσό του τιμήματος συναλλαγής που έχει επιμεριστεί στις υποχρεώσεις εκτέλεσης οι οποίες δεν έχουν
εκπληρωθεί (ή έχουν εκπληρωθεί μερικώς) κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020 ανέρχεται για τον Όμιλο και την Εταιρεία σε €
26.466.422 και € 17.206.101 αντίστοιχα. Τα ποσά αυτά αναμένεται να αναγνωριστούν ως έσοδα στις επόμενες 2 χρήσεις
(2021 και 2022), με εξαίρεση ένα ποσό αξίας € 4.432.946 που θα αναγνωριστεί στα έσοδα του Ομίλου και της Εταιρείας
μέχρι και το έτος 2033.
Σημειώνεται ότι κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020 στα «Περιουσιακά στοιχεία από συμβάσεις με πελάτες» περιλαμβάνεται
πρόβλεψη για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές αξίας €22.023 για τον Όμιλο και την Εταιρεία (31.12.2019: €15.493). Η
πρόβλεψη αυτή υπολογίστηκε με τα ποσοστά που αναφέρονται στην Σημείωση 25 ( <30 ημερών).
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27. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Οι προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:

Απαιτήσεις από το Δημόσιο
Έξοδα επόμενων χρήσεων
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
Προκαταβολές σε προμηθευτές
Λοιποί χρεώστες
Μείον: Πρόβλεψη για επισφαλείς λοιπές
απαιτήσεις
Σύνολο

Ο Όμιλος
31.12.2020
382.487
1.641.877
414.846
471.327
3.007.658
5.918.195

31.12.2019
1.643.052
2.184.933
70.448
264.820
2.807.491
6.970.744

Η Εταιρεία
31.12.2020
170.006
1.136.998
289.172
1.938.593
3.534.769

(1.710.860)

(2.734.546)

(676.600)

(700.287)

4.207.335

4.236.198

2.858.169

2.618.124

31.12.2019
500.982
891.691
127.404
1.798.334
3.318.411

Στους λοιπούς χρεώστες περιλαμβάνονται κυρίως ποσά προς απόδοση συνεργατών και λοιπών τρίτων. Η κίνηση της
πρόβλεψης για επισφαλείς λοιπές απαιτήσεις αναλύεται ως εξής:

Υπόλοιπο έναρξης χρήσεως
Επιβάρυνση αποτελεσμάτων χρήσεως
Μείον: Χρησιμοποιηθείσα πρόβλεψη
Υπόλοιπο τέλους χρήσεως

Ο Όμιλος
31.12.2020
2.734.547
(23.687)
(1.000.000)
1.710.860

31.12.2019
2.919.464
(6.556)
(178.361)
2.734.547

Η Εταιρεία
31.12.2020
700.287
(23.687)
676.600

31.12.2019
885.204
(6.556)
(178.361)
700.287

Η Εταιρεία
31.12.2020
8.635
8.459.504
8.468.139

31.12.2019
34.330
1.319.637
1.353.967

28. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
Τα χρηματικά διαθέσιμα και οι δεσμευμένες καταθέσεις αναλύονται ως εξής:

Ταμείο
Καταθέσεις όψεως
Καταθέσεις προθεσμίας
Σύνολο

Ο Όμιλος
31.12.2020
12.118
10.800.528
153
10.812.799

Δεσμευμένες καταθέσεις
Σύνολο

4.359.911
15.172.710

31.12.2019
38.618
1.680.527
153
1.719.298
5.200.523
6.919.821

4.357.235
12.825.374

5.080.050
6.434.017

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 την μέθοδο του δεδουλευμένου
και ανήλθαν για τον Όμιλο και την Εταιρεία κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020 σε € 7.778 και € 7.688 αντίστοιχα (31
Δεκεμβρίου 2019: € 13.258 και € 13.229 για τον Όμιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα) και περιλαμβάνονται στα
χρηματοοικονομικά έσοδα στις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις συνολικού εισοδήματος (Σημείωση 12).
Οι δεσμευμένες καταθέσεις αφορούν σε συμβάσεις ενεχυρίασης καταθέσεων, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών
υπέρ τρίτων (Σημείωση 42).

29. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020 ανερχόταν σε € 103.064.386 διαιρούμενο σε
343.547.953 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία (31 Δεκεμβρίου 2019: €51.779.870
διαιρούμενο σε 172.599.567 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία).
Με τις από 9 Σεπτεμβρίου 2020 και 16 Νοεμβρίου 2020 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρεία
πραγματοποίησε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού € 25.730.000 και € 25.554.516 αντίστοιχα λόγω μετατροπής
συνολικά 170.948.386 μετατρέψιμων ομολογιών, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης με τιμή μετατροπής €0,30 ανά
ομολογία, από το υφιστάμενο μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο εκδόσεως της Εταιρείας συνολικής ονομαστικής αξίας
€70.124.680. Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις ομολογίες που μετατράπηκαν δίνονται στη σημείωση 32.
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Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 103.064.386 και είναι διαιρεμένο σε
343.547.953 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών (0,30€) η κάθε μια. Ομοίως, ο συνολικός
αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ανέρχεται σε 343.547.953.

30. ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
Τα λοιπά αποθεματικά αναλύονται ως εξής:

Τακτικό αποθεματικό
Αφορολόγητα αποθεματικά
Ειδικά αποθεματικά
Λοιπά
Σύνολο

Ο Όμιλος
31.12.2020
78.427
1.777.947
790.979
177.893.986
180.541.339

31.12.2019
73.550
1.777.947
790.979
188.895.701
191.538.177

Η Εταιρεία
31.12.2020
31.12.2019
94.031
94.031
1.690.547
1.690.547
122.446
122.446
178.431.226
189.432.941
180.338.250
191.339.965

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 δεν δύναται να διανεμηθεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της Εταιρείας.
Αφορολόγητα Αποθεματικά: Τα αφορολόγητα είτε ειδικώς φορολογηθέντα αποθεματικά αντιπροσωπεύουν έσοδα
τόκων, τα οποία είτε είναι αφορολόγητα είτε έχουν φορολογηθεί με 15% στην πηγή τους. Το συγκεκριμένο έσοδο δεν
είναι φορολογητέο υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν επαρκή κέρδη από τα οποία μπορούν να σχηματιστούν αντίστοιχα
αφορολόγητα αποθεματικά. Με βάση την ελληνική φορολογική νομοθεσία, αυτό το αποθεματικό εξαιρείται του φόρου
εισοδήματος, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα διανεμηθεί στους μετόχους. Η Εταιρεία δεν προτίθεται να διανείμει το
συγκεκριμένο αποθεματικό και επομένως δεν έχει προβεί στον υπολογισμό αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος που θα
ήταν αναγκαίος κατά την περίπτωση διανομής του αποθεματικού.
Ειδικά Αποθεματικά: Σύμφωνα με την ελληνική εταιρική νομοθεσία, οι επιχειρήσεις μπορούν να διατηρούν ειδικά
αποθεματικά δίχως ιδιαίτερο σκοπό, έπειτα από απόφαση των μετόχων τους στην ετήσια γενική συνέλευση, ή εάν
απαιτείται από το Καταστατικό. Το ειδικό αποθεματικό έχει δημιουργηθεί από μη διανεμημένα κέρδη μετά φόρων των
προηγουμένων χρήσεων.
Λοιπά: Αφορά κυρίως σχηματισμό ειδικού αποθεματικού ποσού € 179.523.180, σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης
Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 23 Αυγούστου 2012, ισόποσου με την μείωση του μετοχικού
κεφαλαίου κατόπιν της μείωση της ονομαστικής αξίας των παλαιών μετοχών της Εταιρείας και το άρθρο 4 παρ. 4 του Κ.Ν.
2190/1920. Το ειδικό αυτό αποθεματικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με την πρόβλεψη του νόμου είτε για
κεφαλαιοποίηση είτε για να συμψηφισθεί για απόσβεση ζημιών της Εταιρείας. Με βάση την ελληνική φορολογική
νομοθεσία, αυτό το αποθεματικό εξαιρείται του φόρου εισοδήματος είτε κεφαλαιοποιηθεί είτε συμψηφισθεί για
απόσβεση ζημιών της Εταιρείας. Επιπλέον περιλαμβάνεται ποσό € 18.175 (31 Δεκεμβρίου 2019: €10.440.044) που αφορά
την διαφορά της παρούσας αξίας από την αξία έκδοσης του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, καθαρή από
αναβαλλόμενο φόρο (Σημείωση 32).

31. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Δεν καταβλήθηκαν ή προτάθηκαν μερίσματα για τις χρήσεις που έληξαν την 31 Δεκεμβρίου 2020 και την 31 Δεκεμβρίου
2019.

32. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ
Μακροπρόθεσμα δάνεια
Τα μακροπρόθεσμα δάνεια του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020 και 31 Δεκεμβρίου 2019
αναλύονται ως εξής:

Μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο

Ο Όμιλος
31.12.2020
78.137

31.12.2019
42.825.040

Η Εταιρεία
31.12.2020
78.137

31.12.2019
42.825.040
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Λοιπά Ομολογιακά δάνεια
Λοιπά Ομολογιακά δάνεια οφειλούμενα σε
συνδεδεμένα μέρη
Κοινό ανακυκλούμενο ομολογιακό δάνειο
οφειλόμενο σε συνδεδεμένα μέρη
Σύνολο
Μείον βραχυπρόθεσμο μέρος:
Λοιπά Ομολογιακά δάνεια
Λοιπά Ομολογιακά δάνεια οφειλούμενα σε
συνδεδεμένα μέρη
Σύνολο βραχυπρόθεσμου μέρους
Σύνολο μακροπρόθεσμου μέρους:
Μακροπρόθεσμο μέρος
Μακροπρόθεσμο μέρος οφειλούμενο προς
συνδεδεμένα μέρη

-

255.000.000

-

78.461.538

255.000.000

-

78.461.538

-

42.928.994

-

42.928.994

-

298.007.131

297.825.040

121.468.669

121.286.578

-

255.000.000

-

78.461.538

255.000.000

-

78.461.538

-

255.000.000

255.000.000

78.461.538

78.461.538

78.137

42.825.040

78.137

42.825.040

42.928.994

-

42.928.994

-

Μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο: H Forthnet προέβη στη χρήση 2016 στην έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου
(ΜΟΔ) και άντλησε συνολικά € 70.124.680, ενώ εκδόθηκαν 233.748.933 Μετατρέψιμες Ομολογίες (ΜΟ), με ημερομηνία
έκδοσης 11.10.2016 και ημερομηνία διαπραγμάτευσης στην Αγορά Αξιών (Κύρια Αγορά) του Χρηματιστηρίου Αθηνών την
21.10.2016. Η διάρκεια του ΜΟΔ είναι εννέα έτη από την ημερομηνία έκδοσής του. Το επιτόκιο ορίστηκε σε ένα τοις
εκατό (1%) ετησίως και η περίοδος εκτοκισμού είναι τριμηνιαία, με έναρξη την ημερομηνία έκδοσης και καταβολή την
31.03, την 30.06, την 30.09 και την 31.12 εκάστου έτους από την ημερομηνία έκδοσης. Στην ημερομηνία αποπληρωμής, η
Forthnet A.E. καλείται να αποδώσει σε κάθε Ομολογιούχο, κατόπιν προσκόμισης από αυτόν ονομαστικής βεβαίωσης της
ΕΛ.Κ.Α.Τ., ποσό € 0,33 ανά ΜO, ήτοι το 110% της τιμής έκδοσης και τους αναλογούντες τόκους από την τελευταία
ημερομηνία εκτοκισμού μέχρι την ημερομηνία λήξης.
Το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο αναγνωρίστηκε αρχικά στο κόστος, που είναι η εύλογη αξία του μείον τα σχετικά
έξοδα έκδοσης, συνολικού ποσού € 840.267, και χωρίστηκε σε δύο στοιχεία: μια υποχρέωση και ένα στοιχείο ιδίων
κεφαλαίων. Η υποχρέωση αποτιμήθηκε αρχικά σε εύλογη αξία, προεξοφλώντας τις μελλοντικές συμβατικές πληρωμές με
ένα αντίστοιχο επιτόκιο αγοράς, και μεταγενέστερα αποτιμήθηκε στο αποσβεσμένο κόστος με τη μέθοδο του
πραγματικού επιτοκίου. Κατά την αρχική αναγνώριση, η εύλογη αξία της υποχρέωση του μετατρέψιμου ομολογιακού
δανείου ανήλθε σε € 50.536.179 και η διαφορά από τη συνολική αξία της έκδοσης, ποσού € 18.748.234, μείον τον
αναβαλλόμενο φόρο ποσού € 5.259.249 ήτοι € 13.488.985 έχει συμπεριληφθεί στα Λοιπά Αποθεματικά.
Κατά τις προηγούμενες χρήσεις 2017, 2018 και 2019 οι ομολογιούχοι προέβησαν σε μετατροπές συνολικά 62.502.382
ομολογιών σε μετοχές της Εταιρείας με αποτέλεσμα οι εναπομείνασες ομολογίες του ΜΟΔ να ανέρχονται στις 31.12.2019
σε 171.246.551, να έχουν ονομαστική αξία € 51.373.965 και αξία αποτίμησης κατά ΔΠΧΑ € 42.825.040. Επιπλέον,
συνέπεια των προαναφερθεισών μετατροπών τα λοιπά αποθεματικά κι η αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση που
σχετίζονται με το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο είχαν υπόλοιπο κατά την 31/12/2019 € 13.736.900 και (€3.296.856)
αντίστοιχα.
Κατά την τρέχουσα χρήση 2020 κατόπιν και της συναλλαγής εξαγοράς της Εταιρείας από την United Group, όπως
αναφέρεται στην Σημείωση 6, η μέτοχος εταιρεία Newco United Group Hellas S.a.r.l. προέβη σε δύο διαδοχικές
μετατροπές συνολικού αριθμού 170.948.386 ομολογιών βάσει των οποίων απόκτησε συνολικά 170.948.386 μετοχές της
Εταιρείας συνολικής αξίας € 51.284.515,80. Σε συνέχεια των εν λόγω μετατροπών οι εναπομείνασες ομολογίες του ΜΟΔ
ανέρχονται στις 31.12.2020 σε 298.165, έχουν ονομαστική αξία € 89.450 ενώ η αξία αποτίμησης του κατά ΔΠΧΑ είναι €
78.137. Επιπλέον, συνέπεια των προαναφερθεισών μετατροπών και της συνακόλουθης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου
της Εταιρείας κατά € 51.284.515,80, η υποχρέωση από το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο μειώθηκε κατά € 44.274.370,
τα λοιπά αποθεματικά και η αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση μειώθηκαν κατά € 13.712.985 και € 3.291.117
αντίστοιχα ενώ ταυτόχρονα προέκυψε χρηματοοικονομικό έσοδο αξίας € 6.702.840.
Επιπλέον σημειώνεται ότι η Εταιρεία, σε συνέχεια των από 08.04.2021 και 15.04.2021 ανακοινώσεών της, αποφάσισε να
ασκήσει το Δικαίωμα Πρόωρης Ολικής Αποπληρωμής του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου και ενημέρωσε το
επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:


Ως Τελευταία Ημέρα Διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών των Μετατρέψιμων Ομολογιών του ΜΟΔ
η
ορίστηκε η 19 Απριλίου 2021, ημέρα Δευτέρα.
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Ως Ημερομηνία Άσκησης του Δικαιώματος Πρόωρης Ολικής Αποπληρωμής ορίστηκε η 21 Απριλίου 2021, ημέρα
Τετάρτη. Συνεπώς, σύμφωνα με τον όρο 3.4 του Προγράμματος ΜΟΔ, ως τροποποιηθείς ισχύει, στην κατά τα
ανωτέρω πρόωρη αποπληρωμή συμμετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι Ομολογιούχοι που είναι εγγεγραμμένοι στο
αρχείο ομολογιών της ΕΛ.Κ.Α.Τ. κατ’ αυτή την ημερομηνία (21.04.2021 – Ημερομηνία Καταγραφής).



Ως Ημερομηνία Πρόωρης Ολικής Αποπληρωμής ορίστηκε η 22 Απριλίου 2021, ημέρα Πέμπτη.



Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε σύμφωνα με τον όρο 4.3 του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, την
παράταση αναστολής του Δικαιώματος Μετατροπής, έως την Ημερομηνία Άσκησης του Δικαιώματος Πρόωρης
Ολικής Αποπληρωμής, ήτοι μέχρι την 21.04.2021, οπότε και το εν λόγω δικαίωμα καταργείται αυτοδικαίως
σύμφωνα με τον όρο 3.4 νέα περ. β) του Προγράμματος ΜΟΔ, ως τροποποιηθείς ισχύει.

η

α

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η Εταιρεία προέβη προσηκόντως και εμπροθέσμως σε Πρόωρη Ολική Αποπληρωμή των
εναπομεινασών - κατά την 15.4.2021- 263.560 Μετατρέψιμων Ομολογιών, καταβάλλοντας συνολικά ποσό 87.400,89
ευρώ, σύμφωνα με τις από 15 και 19 Απριλίου 2021 ανακοινώσεις της Εταιρείας, και ως εκ τούτου αποπληρώθηκε πλήρως
α
το ΜΟΔ το οποίο και έπαψε πλέον να υφίσταται την 22 Απριλίου 2021.
Λοιπά Ομολογιακά δάνεια: Τα εν λόγω ομολογιακά δάνεια του Ομίλου αφορούν σε δύο κοινοπρακτικά ομολογιακά
δάνεια της Εταιρείας που υπογράφηκαν την 29 Ιουνίου 2007 και την 22 Ιουλίου 2011 καθώς και σε δύο κοινοπρακτικά
ομολογιακά δάνεια της Forthnet Media Α.Ε. (FM), τα οποία υπογράφηκαν την 14 Μαΐου 2008 και 22 Ιουλίου 2011. Οι όροι
και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις δανειακές συμβάσεις περιγράφονται αναλυτικά στις δημοσιευμένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2015.
Μέχρι και την προηγούμενη χρήση που έληξε στις 31/12/2019 τα υφιστάμενα μακροπρόθεσμα κοινοπρακτικά ομολογιακά
δάνεια του Ομίλου Forthnet είχαν ταξινομηθεί ως βραχυπρόθεσμα λόγω του ότι είχε επέλθει η συμβατική τους λήξη.
Κατά την τρέχουσα χρήση και στα πλαίσια της συναλλαγής εξαγοράς της Εταιρείας από τον Όμιλο United Group (βλέπε
Σημείωση 6), τα προαναφερθέντα κοινοπρακτικά ομολογιακά δάνεια μεταβιβάστηκαν τον Σεπτέμβριο του 2020 σύμφωνα
με τον Νόμο 4354/2015 στη μέτοχο εταιρεία Newco United Group Hellas S.a.r.l. Μέχρι και την ημερομηνία έγκρισης των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων της τρέχουσα χρήσης 2020 δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή στους όρους και στις
υποχρεώσεις που πηγάζουν από τα εν λόγω (πρώην) κοινοπρακτικά ομολογιακά δάνεια.
Επιπλέον ο Όμιλος Forthnet έχει λάβει από τη μέτοχο εταιρεία Newco United Group Hellas S.a.r.l. επιστολή ανοχής
(waiver) βάσει της οποίας επιβεβαιώνει ότι δεν προτίθεται να καταγγείλει ή να ζητήσει την άμεση αποπληρωμή των
υποχρεώσεων που πηγάζουν από τα μεταβιβασθέντα ΚΟΔ.
Κοινό ανακυκλούμενο ομολογιακό δάνειο
Mέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 2020, η Εταιρεία είχε αντλήσει μέσω της έκδοσης ενός νέου κοινού ανακυκλούμενου
ομολογιακού δανείου (εφεξής «νέο ΚΟΔ»), το οποίο καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από τη μέτοχο NewCO United Group Hellas
S.A.R.L., με εγγυήτρια τη θυγατρική εταιρεία της εκδότριας, Forthnet Media A.E., συνολικά ποσό € 27 εκ. για την
χρηματοδότηση του κεφαλαίου κίνησής της. Η διάρκεια του νέου ΚΟΔ θα είναι 24 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής
του Προγράμματος του Ομολογιακού Δανείου ήτοι από τις 13.11.2020, και το επιτόκιο θα είναι 4% ετησίως. Στη συνέχεια
και μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2020 η μέτοχος ΝewCo United Group Hellas S.A.R.L., προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία
με προμηθευτή εξωτερικού την οποία εγγυήθηκε η μέτοχος, κατέβαλε για λογαριασμό της θυγατρικής εταιρείας Forthnet
Media A.E. στον προμηθευτή ποσό €16 εκ. με σκοπό την αποπληρωμή υποχρεώσεων της θυγατρικής εταιρείας και την
επίτευξη ιδιαίτερα σημαντικής διαγραφής παλαιών οφειλών. Στο πλαίσιο αυτό, υπεγράφη στις 26.2.2021 τροποποίηση
η
της σύμβασης του νέου ΚΟΔ (1 τροποποίηση) για την αύξηση του ποσού του κατά € 16 εκ. αυξάνοντας έτσι τη συνολική
ονομαστική αξία (κεφάλαιο) του νέου ΚΟΔ στο ποσό των € 43 εκ. Επιπλέον σημειώνεται ότι στις 23 Μαρτίου 2021
υπογράφηκαν συμβάσεις με τη μητρική Εταιρεία NewCO United Group Hellas S.A.R.L. για αύξηση της χρηματοδότησης
η
της Εταιρείας (2 τροποποίηση του νέου ΚΟΔ) με επιπλέον ποσό μέχρι €20 εκ. και ταυτόχρονα νέα χρηματοδότηση αξίας
μέχρι €40 εκ., μέσω νέου προγράμματος ομολογιακού δανείου, απευθείας προς την θυγατρική εταιρεία Forthnet Media
A.E.
Τα συνολικά έξοδα τόκων επί των μακροπρόθεσμων δανείων για την περίοδο που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2020 ανήλθαν
για τον Όμιλο σε € 17.233.733 (31 Δεκεμβρίου 2019: € 8.650.349) και για την Εταιρεία σε € 5.559.232 (31 Δεκεμβρίου
2019: € 3.000.790) και περιλαμβάνονται στα χρηματοοικονομικά έξοδα στις συνημμένες καταστάσεις συνολικού
εισοδήματος. Τα προαναφερθέντα ποσά περιλαμβάνουν τόκους που αφορούν το νέο ΚΟΔ αξίας €64.833 για την Εταιρεία
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και για τον Όμιλο. Το ποσό των οφειλόμενων τόκων ποσού για τον Όμιλο αξίας € 35.993.797 (31 Δεκεμβρίου 2019: €
19.239.568) και την Εταιρεία αξίας € 10.441.188 (31 Δεκεμβρίου 2019: € 5.361.460) παρουσιάζονται στο κονδύλι
«Δεδουλευμένοι τόκοι δανείων προς συνδεδεμένες εταιρείες» της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης ενώ κατά την
31/12/2019 περιλαμβάνονταν στο κονδύλι «Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις».
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα εγκεκριμένα όρια βραχυπρόθεσμου δανεισμού του Ομίλου καθώς επίσης και το
χρησιμοποιηθέν ποσό.

Όριο Χρηματοδότησης
Μη χρησιμοποιηθέν ποσό
Χρησιμοποιηθέν ποσό

Ο Όμιλος
31.12.2020
1.112.129
1.112.129

31.12.2019
1.112.129
1.112.129

Η Εταιρεία
31.12.2020
38.400
38.400

31.12.2019
38.400
38.400

Ο Όμιλος τον Μάιο του 2018 προέβη σε λήψη βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης συνολικής αξίας €3.000.000 και με
εξαμηνιαίο κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor πλέον περιθωρίου 3% για κάλυψη υποχρεώσεων του προς σημαντικούς
προμηθευτές. Από το συνολικό ποσό των €3.000.000 τα ποσά των €38.400 και €1.257.800 για την Εταιρεία και τη
θυγατρική εταιρεία Forthnet Media A.E. αντίστοιχα αφορούν τα νέα αντληθέντα κεφάλαια ενώ το ποσό των €1.703.800
αφορά αποδέσμευση δεσμευμένων καταθέσεων. Για την παραπάνω βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση ο Όμιλος έχει
ενεχυριάσει τις απαιτήσεις της θυγατρικής εταιρεία Forthnet Media A.E. που απορρέουν από τις συμβάσεις παραχώρησης
τηλεοπτικού περιερχομένου μεταξύ της τελευταίας και των Vodafone – Panafon AEET και Wind Ελλάς Α.Ε.
Τα ανωτέρω βραχυπρόθεσμα δάνεια έληξαν στις 07.09.2020 παράλληλα με την μεταβίβαση τους τον Σεπτέμβριο του 2020
στην μέτοχο εταιρεία NewCO United Group Hellas S.A.R.L. Σημειώνεται επίσης ότι ο Όμιλος Forthnet έχει λάβει από τη
μέτοχο εταιρεία Newco United Group Hellas S.a.r.l. επιστολή ανοχής (waiver) βάσει της οποίας επιβεβαιώνει ότι δεν
προτίθεται να καταγγείλει ή να ζητήσει την άμεση αποπληρωμή των υποχρεώσεων που πηγάζουν από τα μεταβιβασθέντα
ΚΟΔ.

33. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣHΣ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΩΝ
Ο Όμιλος μισθώνει ήδη από προηγούμενα έτη εξοπλισμό αναμετάδοσης από προμηθευτή εξωτερικού. Στη χρήση 2020 και
κατόπιν επαναδιαπραγμάτευσης τους συμβολαίου με τον προμηθευτή η σύμβαση μίσθωσης τροποποιήθηκε με μείωση
του ετήσιου τιμήματος στα 6 εκατ. ευρώ (με ισχύ από 1.7.2020) και παράταση της διάρκειας της μίσθωσης μέχρι την 31
Δεκεμβρίου 2025. Η σύμβαση λογιστικοποιήθηκε σαν τροποποίηση μίσθωσης βάσει του ΔΠΧΑ 16 σύμφωνα με την οποία
το δικαίωμα χρήσης και η σχετική υποχρέωση μίσθωσης επανυπολογίστηκαν κατά την ημερομηνία της τροποποίησης
χρησιμοποιώντας ένα ετήσιο προεξοφλητικό επιτόκιο 5% που αποτελεί το διαφορικό επιτόκιο δανεισμού του Ομίλου. Από
την τροποποίηση αυτή δεν προέκυψε κάποιο κέρδος ή ζημιά στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Η αναπόσβεστη αξία των
δικαιωμάτων χρήσης παγίων αυξήθηκε ως αποτέλεσμα της ανωτέρω αναπροσαρμογής κατά 7.054.195 ευρώ (Σημείωση
16).
Επίσης, στο πλαίσιο της τελευταίας αυτής τροποποίησης της σύμβασης συμφωνήθηκε με τον προμηθευτή η αποπληρωμή
όλων των ληξιπρόθεσμων οφειλών και ταυτόχρονα η διαγραφή παλαιών ληξιπρόθεσμων οφειλών συνολικής αξίας 24,7
εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό από τη διαγραφή αποτελεί κέρδος για τον όμιλο βάσει του ΔΠΧΑ 9 και είναι καταχωρημένο στο
κονδύλι «Λοιπά έσοδα» της κατάστασης αποτελεσμάτων της τρέχουσας χρήσης.

Υποχρέωση από μισθώσεις αναμεταδοτών
Μείον: Βραχυπρόθεσμο μέρος
Μακρoπρόθεσμο μέρος

Ο Όμιλος
31.12.2020
26.495.363
(4.783.884)
21.711.479

31.12.2019
28.480.602
(13.721.055)
14.759.547

Η Εταιρεία
31.12.2020
-

31.12.2019
-

Οι μελλοντικές ελάχιστες καταβολές των μισθώσεων των αναμεταδοτών σε σχέση με την παρούσα αξία των καθαρών
ελάχιστων καταβολών για τον Όμιλο κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020 και 2019 αναλύονται ως εξής:
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Ο Όμιλος
Έως ένα χρόνο
Μετά από ένα χρόνο και έως και πέντε χρόνια
Πάνω από πέντε χρόνια
Σύνολο ελάχιστων καταβολών μίσθωσης
Μείον: Ποσά που αποτελούν
χρηματοοικονομικά έξοδα
Παρούσα αξία ελάχιστων καταβολών
μίσθωσης

31.12.2020
Ελάχιστες
Παρούσα αξία
καταβολές
καταβολών
6.000.000
4.783.875
24.000.000
21.711.479
30.000.000
26.495.354

31.12.2019
Ελάχιστες
Παρούσα αξία
καταβολές
καταβολών
15.352.000
13.721.055
15.352.000
14.759.547
30.704.000
28.480.602

(3.504.647)

-

(2.223.399)

-

26.495.353

26.495.354

28.480.602

28.480.602

34. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
Οι υποχρεώσεις από λοιπές μισθώσεις περιλαμβάνουν την μίσθωση κτιρίων, αυτοκινήτων και εξοπλισμού γραφείου με
βάση το νέο πρότυπο ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις». Συγκεκριμένα περιλαμβάνουν μίσθωση κτιρίου στον Ταύρο επί της οδού
Μαινεμένης αριθμός 7, μίσθωση κτιρίου επί της οδού Αντιγόνης 58 – Περιστέρι Αττικής καθώς επίσης και μίσθωση του
στόλου αυτοκινήτων του Ομίλου. Ειδικότερα οι εν λόγω υποχρεώσεις από μισθώσεις εμφανίζονται στον παρακάτω
πίνακα:

Υποχρέωση από λοιπές μισθώσεις
Μείον: Βραχυπρόθεσμο μέρος
Μακρoπρόθεσμο μέρος

Ο Όμιλος
31.12.2020
2.258.386
(657.858)
1.600.528

31.12.2019
2.630.314
(661.210)
1.969.104

Η Εταιρεία
31.12.2020
1.945.787
(564.265)
1.381.522

31.12.2019
2.246.553
(584.417)
1.662.136

Οι μελλοντικές ελάχιστες καταβολές των μισθώσεων σε σχέση με την παρούσα αξία των καθαρών ελάχιστων καταβολών
για τον Όμιλο και την Εταιρεία κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020 και 2019 αναλύονται ως εξής:

Ο Όμιλος
Έως ένα χρόνο
Μετά από ένα χρόνο και έως και πέντε χρόνια
Πάνω από πέντε χρόνια
Σύνολο ελάχιστων καταβολών μίσθωσης
Μείον: Ποσά που αποτελούν χρηματοοικονομικά έξοδα
Παρούσα αξία ελάχιστων καταβολών μίσθωσης

H Εταιρεία
Έως ένα χρόνο
Μετά από ένα χρόνο και έως και πέντε χρόνια
Πάνω από πέντε χρόνια
Σύνολο ελάχιστων καταβολών μίσθωσης
Μείον: Ποσά που αποτελούν χρηματοοικονομικά έξοδα
Παρούσα αξία ελάχιστων καταβολών μίσθωσης

31.12.2020
Ελάχιστες
Παρούσα αξία
καταβολές
καταβολών
857.784
659.793
1.550.309
1.212.125
291.845
386.468
2.699.938
2.258.386
(441.552)
2.258.386
2.258.386

31.12.2019
Ελάχιστες
Παρούσα αξία
καταβολές
καταβολών
897.751
661.684
1.874.839
1.511.440
484.430
457.190
3.257.020
2.630.314
(626.707)
2.630.314
2.630.314

31.12.2020
Ελάχιστες
Παρούσα αξία
καταβολές
καταβολών
704.458
566.125
1.285.166
1.274.560
291.845
105.101
2.281.469
1.945.787
(335.683)
1.945.786
1.945.787

31.12.2019
Ελάχιστες
Παρούσα αξία
καταβολές
καταβολών
743.641
584.604
1.464.176
1.204.760
484.430
457.190
2.692.247
2.246.553
(445.694)
2.246.553
2.246.553

35. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής:
Ο Όμιλος
31.12.2020
Μακροπρόθεσμη υποχρέωση οικονομικού
ανταλλάγματος υπέρ Δημοσίου (Σημείωση 38)
Μακροπρόθεσμο μέρος υποχρέωσης προμηθευτή
εξωτερικού (Σημείωση 38)
Ρύθμιση πληρωμής λοιπών φόρων
Εγγυήσεις καταστημάτων

31.12.2019

Η Εταιρεία
31.12.2020

31.12.2019

3.561.312

5.605.120

-

-

-

6.795.679

-

-

1.706.250
339.724

702.183
349.669

339.724

702.183
349.669
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Οικονομικό αντάλλαγμα υπέρ τυφλών
Μακροπρόθεσμο μέρος λοιπών εσόδων επομένων
χρήσεων
Σύνολο

-

802.055

-

-

-

228.851

-

(3.524)

5.607.286

14.483.556

339.724

1.048.329

36. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
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 τις χρήσεις που έληξαν
την 31 Δεκεμβρίου 2020 και 2019 ανήλθαν σε € 5.956.176 και € 6.128.770 αντίστοιχα, για τον Όμιλο και σε € 3.727.572 και
€ 3.816.630 αντίστοιχα, για την Εταιρεία (Σημείωση 9).
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 βάσει της
αμοιβής 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 δεν
χρηματοδοτούνται. Ο Όμιλος και η Εταιρεία καταχωρεί στα 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.
Η εκτίμηση για τις υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας που απορρέουν από την υποχρέωσή τους να καταβάλουν
αποζημιώσεις λόγω συνταξιοδότησης πραγματοποιήθηκε από μια διεθνή εταιρεία ανεξάρτητων αναλογιστών. Οι
λεπτομέρειες και οι βασικές υποθέσεις της αναλογιστικής μελέτης την 31 Δεκεμβρίου 2020 και 2019 για τον Όμιλο και την
Εταιρεία έχουν ως εξής:

Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων
Παρούσα αξία περιουσιακών στοιχείων
Καθαρή υποχρέωση στην κατάσταση
χρηματοοικονομικής θέσης
Συστατικά του καθαρού περιοδικού κόστους
συνταξιοδότησης
Κόστος υπηρεσίας
Χρηματοοικονομικό κόστος
Κανονική χρέωση στα αποτελέσματα
Κόστος προϋπηρεσίας
Επιπλέον κόστος πρόσθετων παροχών
Συνολική χρέωση στα αποτελέσματα (Σημείωση 9)
Συμφωνία υποχρεώσεων παροχών
Παρούσα αξία υποχρέωσης έναρξης περιόδου
Κόστος υπηρεσίας
Χρηματοοικονομικό κόστος
Πληρωθείσες παροχές
Πρόσθετο κόστος επιπλέον παροχών
Πώληση θυγατρικής
Κόστος προυπηρεσίας
Αναλογιστικά (κέρδη)/ζημίες στα λοιπά
συγκεντρωτικά εισοδήματα
Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της χρήσεως
Βασικές υποθέσεις
Προεξοφλητικό επιτόκιο
Ποσοστό αύξησης αμοιβών

Ο Όμιλος
31.12.2020
5.254.589
-

31.12.2019
4.401.177
-

Η Εταιρεία
31.12.2020
31.12.2019
3.278.425
2.718.343
-

5.254.589

4.401.177

3.278.425

2.718.343

215.790
54.938
270.728
934.520
1.205.248

218.255
80.882
299.137
2.996
479.330
781.463

148.873
33.979
182.852
817.130
999.982

142.497
48.871
191.368
2.106
301.704
495.178

4.401.177
215.790
54.938
(1.040.288)
934.520
-

4.050.255
218.255
80.882
(657.650)
479.330
2.996

2.718.343
148.873
33.979
(889.686)
817.130
-

2.443.546
142.497
48.871
(428.393)
301.704
2.106

688.452

227.109

449.786

208.012

5.254.589

4.401.177

3.278.425

2.718.343

0,60%
1,50%

1,25%
1,50%

0,60%
1,50%

1,25%
1,50%
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Αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή

1,50%

1,50%

1,50%

1,50%

Το επιπρόσθετο κόστος των επιπλέον παροχών σχετίζεται με παροχές που πληρώθηκαν σε υπαλλήλους οι οποίοι
απολύθηκαν. Τα περισσότερα από τα επιδόματα αυτά δεν ήταν αναμενόμενα στα πλαίσια αυτού του προγράμματος και
συνεπώς οι επιπρόσθετες πληρωμές παροχών πλέον των υπαρχόντων αποθεματικών αντιμετωπίστηκαν ως πρόσθετη
χρέωση. Η πρόσθετη χρέωση για τις χρήσεις που έληξαν την 31 Δεκεμβρίου 2020 και 2019 για τον Όμιλο ανέρχονται σε €
934.520 και € 479.330 αντίστοιχα, ενώ για την Εταιρεία σε € 817.130 και € 301.704 αντίστοιχα. Τα αναλογιστικά κέρδη /
(ζημίες) αναγνωρίστηκαν στα λοιπά συγκεντρωτικά εισοδήματα στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος.
Η ανάλυση ευαισθησίας των σημαντικών παραδοχών που χρησιμοποιήθηκαν στην αναλογιστική μελέτη για τον Όμιλο και
η
την Εταιρεία για τις χρήσεις που έληξαν την 31 Δεκεμβρίου 2020 και 2019 εμφανίζεται κατωτέρω:
Ο Όμιλος

Χρήση

Επίπεδο Ευαισθησίας
Επίπτωση στη
συγκεκριμένη υποχρέωση

Επιτόκιο
προεξόφλη
σης
0,5%
αύξηση

0,5%
μείωση

0,5%
αύξηση

0,5%
μείωση

Αύξηση 1
έτους

Μείωση 1
έτους

0%

(478.168)

530.713

409.858

(472.913)

52.546

(57.800)

1.418.739

(404.908)

453.321

365.298

(404.908)

44.012

(48.413)

1.241.132

31.12.2020
31.12.2019

H Eταιρεία

Χρήση

Επιτόκιο
προεξόφλη
σης

Επίπεδο Ευαισθησίας
Επίπτωση στη
συγκεκριμένη υποχρέωση

Μελλοντική Μεταβολή
Μισθοδοσίας

31.12.2020
31.12.2019

Μελλοντική Μεταβολή
Μισθοδοσίας

Προσδόκιμο Ζωής

Προσδόκιμο Ζωής

Ποσοστό
αποχώρησης

Ποσοστό
αποχώρησης

0,5%
αύξηση

0,5%
μείωση

0,5%
αύξηση

0,5%
μείωση

Αύξηση 1
έτους

Μείωση 1
έτους

0%

(298.337)

331.121

255.717

(295.058)

32.784

(36.063)

885.175

(250.088)

279.989

225.622

(250.088)

27.183

(29.902)

766.573

Αναφορικά με την υπόθεση θνησιμότητας χρησιμοποιήθηκε ο πίνακας
παρατηρηθείσα θνησιμότητα του Ελβετικού πληθυσμού.

EVK2000, ο οποίος στηρίζεται στην

Οι αναμενόμενες μελλοντικές πληρωμές που προκύπτουν από τα προγράμματα καθορισμένων παροχών έχουν ως εξής:

Κατά τη διάρκεια των επόμενων 12 μηνών (νέα οικονομική χρήση)
Μεταξύ 2 έως 5 ετών
Μεταξύ 5 έως 10 ετών
Πάνω από 10 έτη
Συνολικές Αναμενόμενες Πληρωμές

Ο Όμιλος
31.12.2020
12.320
82.386
193.402
7.339.269
7.627.376

31.12.2019
12.320
49.960
193.260
7.234.892
7.490.433

Η Εταιρεία
31.12.2020
11.419
103.801
4.790.860
4.906.080

31.12.2019
11.268
72.528
4.731.415
4.815.210

Η μέση διάρκεια της υποχρέωσης παροχών αποχωρήσεων εργαζομένων στα επόμενα έτη είναι 21,5 έτη (2019: 21,5 έτη).

37. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
Οι επιχορηγήσεις αναλύονται ως εξής:

Επιχορήγηση Ν. 3299/2004
Υποέργα 6 & 7 «Κοινωνία της Πληροφορίας»
Συνολικό ύψος Αναγνωρισθέντων επιχορηγήσεων
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Αποσβέσεις χρήσης
Yπόλοιπο υποχρέωσης

Ο Όμιλος
31.12.2020
31.12.2019
9.567.701
9.567.701
19.532.612
19.532.612
29.100.313
29.100.313
(26.547.046)
(25.635.043)
(852.738)
(912.002)
1.700.529
2.553.269

Η Εταιρεία
31.12.2020
31.12.2019
9.000.000
9.000.000
19.532.612
19.532.612
28.532.612
28.532.612
(25.979.345)
(25.067.343)
(852.738)
(912.002)
1.700.530
2.553.268

Οι αποσβέσεις επιχορηγήσεων περιλαμβάνονται στο κονδύλι «Λοιπά έσοδα» στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος.
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38. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Οι προμηθευτές αναλύονται ως εξής:

Προμηθευτές εσωτερικού
Προμηθευτές εξωτερικού
Μεταχρονολογημένες επιταγές πληρωτέες
Σύνολο

Ο Όμιλος
31.12.2020
63.007.577
10.942.131
1.122.066
75.071.774

31.12.2019
59.416.509
42.269.922
2.370.697
104.057.128

Η Εταιρεία
31.12.2020
27.887.023
1.850.748
1.112.737
30.850.508

31.12.2019
26.435.513
2.494.643
857.402
29.787.558

Σύμφωνα με το Ν.2644/1998 για την παροχή συνδρομητικών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, η εταιρεία
Forthnet Media Α.Ε. υποχρεούται προς απόδοση μέρους των εσόδων από συνδρομητικές υπηρεσίες. Η θυγατρική
εταιρεία, εντός του Β’ τριμήνου 2015, έλαβε ειδοποίηση από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, για την
καταβολή του τιμήματος που αφορά στις χρήσεις 2011, 2012 και 2013, το οποίο αποτιμήθηκε σε € 14.862.734, και
ρυθμίστηκε με το Ν.4321/2015 προς καταβολή σε 100 δόσεις έως το έτος 2023. Η παρούσα αξία αυτής της υποχρέωσης
κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020 είναι € 5.605.120 (31 Δεκεμβρίου 2019: € 7.581.979).
Το συνολικό μακροπρόθεσμο μέρος € 3.561.312 (31 Δεκεμβρίου 2019: € 5.605.120), του καταβλητέου ποσού έχει
μεταφερθεί από τους προμηθευτές εσωτερικού στις λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (Σημείωση 35). Κατά την 31
Δεκεμβρίου 2020 το αποτέλεσμα από την επιμέτρηση βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου αξίας ποσού €
222.832 (31 Δεκεμβρίου 2019: € 287.587) περιλαμβάνεται στα λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα (Σημείωση 12).
Η μείωση των υποχρεώσεων προς προμηθευτές εξωτερικού στη τρέχουσα χρήση οφείλεται αφενός σε εκπτώσεις/
διαγραφές παλαιών υπολοίπων προμηθευτών (συνολικής αξίας 25,3 εκατ. ευρώ) που επιτεύχθηκαν στα πλαίσια
συμφωνιών για ρύθμιση υποχρεώσεων προηγουμένων περιόδων και αφετέρου σε αποπληρωμές παλαιών χρεών κυρίως
προς προμηθευτές δικαιωμάτων η οποία κατέστη εφικτή χάρη στα νέα δάνεια που ελήφθησαν από τη μητρική εταιρεία
(Σημείωση 32).
Η αύξηση των υποχρεώσεων προς προμηθευτές εσωτερικού οφείλεται κυρίως σε ετεροχρονισμό πληρωμών
προμηθευτών εσωτερικού σε σχέση με την 31 Δεκεμβρίου 2019.

39. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑΙΝΙΩΝ
Οι υποχρεώσεις από δικαιώματα προγραμμάτων και ταινιών αναλύονται ως εξής:

Προγράμματα και Δικαιώματα
Μείον: Βραχυπρόθεσμο μέρος
Μακρoπρόθεσμο μέρος

Ο Όμιλος
31.12.2020
39.105.781
(39.105.781)
-

31.12.2019
36.325.689
(36.325.689)
-

H Εταιρεία
31.12.2020
2.150.000
(2.150.000)
-

31.12.2019
2.435.192
(2.435.192)
-

Οι υποχρεώσεις από δικαιώματα προγραμμάτων και ταινιών αφορούν στο ανεξόφλητο μέρος των σχετικών δικαιωμάτων
κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020 και 31 Δεκεμβρίου 2019.
Το παραπάνω κονδύλι είναι άμεσα συσχετιζόμενο και με το κονδύλι «Δικαιώματα προγραμμάτων και ταινιών» (Σημείωση
24).

40. ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Οι δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής:

Ασφαλιστικοί οργανισμοί
Φόρος προστιθέμενης αξίας
Λοιποί φόροι & τέλη
Δεδουλευμένοι τόκοι (Σημείωση 32)
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις από δικαιώματα και άδειες

Ο Όμιλος
31.12.2020
31.12.2019
2.188.796
3.144.654
576.195
532.104
15.699.226
16.892.580
19.239.568
1.896.383
2.471.189
4.853.563
6.040.721

H Εταιρεία
31.12.2020
31.12.2019
865.557
1.967.703
514.193
104.314
7.852.387
11.373.103
5.361.460
1.207.167
1.524.313
-
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Σύνολο

25.214.163

48.320.816

10.439.304

20.330.893

Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αφορούν κυρίως αποδοχές προσωπικού πληρωτέες (πρόβλεψη μπόνους,
πρόβλεψη για μη ληφθείσα αδεία, τακτικές αποδοχές που πληρώνονται στην αρχή του επόμενου μήνα και υπόλοιπα
αποζημιώσεων απόλυσης).
Η μείωση των λοιπών φόρων και τελών πληρωτέων και των ασφαλιστικών εισφορών πληρωτέων οφείλεται σε
αποπληρωμές ρυθμισμένων φόρων, τελών και ασφαλιστικών εισφορών.
Η μεταβολή στην κατηγορία «Δεδουλευμένοι τόκοι» οφείλεται στην μεταφορά την 31 Δεκεμβρίου 2020 των
συσσωρευμένων δεδουλευμένων τόκων στο κονδύλι «Δεδουλευμένοι τόκοι δανείων προς συνδεδεμένες εταιρείες» της
κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης ως επακόλουθο της εξαγοράς των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου από τον
μέτοχο NewCo United Group Hellas Sarl στην τρέχουσα χρήση (Σημείωση 6 και 32).

41. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Η Εταιρεία και ο Όμιλος αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες και παρέχουν υπηρεσίες κατά την συνήθη δραστηριότητα
τους σε ορισμένες εταιρείες που θεωρούνται συνδεδεμένα μέρη. Οι συναφείς αυτές επιχειρήσεις είναι εταιρείες με
σημαντική επιρροή στον Όμιλο (μέτοχοι) και στην Εταιρεία, θυγατρικές ή συγγενείς εταιρείες του Ομίλου.
Οι συναλλαγές του Ομίλου και τα υπόλοιπα των λογαριασμών με τα συνδεδεμένα μέρη αναφέρονται παρακάτω:
Επωνυμία Εταιρείας

Σχέση με τον
Όμιλο

Νέα συνδεδεμένα μέρη τρέχουσας χρήσης
NewCo United Group Hellas
Μέτοχος
Sarl
Συνδεδεμένο
Solford Trading LTD
Μέρος
Συνδεδεμένο
Serbia Broadband d.o.o.
Μέρος
Σύνολα
Προϋπάρχοντα συνδεδεμένα μέρη
Συγγενής
Αθλονετ Α.Ε.
Εταιρεία
Lumiere Productions A.E.

Μέτοχος

Σύνολα
Συνδεδεμένα μέρη προηγουμένων χρήσεων
Wind Ελλάς Τηλεπικοινωνίες
Μέτοχος
Α.Ε.
Vodafone – Panafon AEET
Μέτοχος
Ίδρυμα Τεχνολογίας και
Μέτοχος
Έρευνας
ALPHA BANK AE
Μέτοχος
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
Μέτοχος
ΑΕ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ
Μέτοχος
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ
Μέτοχος
Telemedicine Technologies
Συγγενής
Α.Ε.
Εταιρεία
Συνδεδεμένο
Vodafone Ltd.
μέρος
Συνδεδεμένο
Hellas on line
μέρος
Συνδεδεμένο
Cablenet Ltd
μέρος
Σύνολα

Περίοδος
που
έληξε

Πωλήσεις
προς
συνδεδεμένα
μέρη

Αγορές από
συνδεδεμένα μέρη

Ποσά που
οφείλουν τα
συνδεδεμένα
μέρη

Ποσά που
οφείλονται στα
συνδεδεμένα μέρη

31.12.2020

-

2.543.296

-

335.099.753

31.12.2020

37.500

-

-

-

31.12.2020

-

-

-

-

31.12.2020

37.500

2.543.296

-

335.099.753

31.12.2020

31.12.2019
31.12.2020
31.12.2019

-

-

4.239
4.239
4.239
4.239

4.239
4.239
6.378
4.239
10.617

31.12.2019

5.184.814

3.452.142

797.107

1.370.073

31.12.2019

5.894.473

3.336.759

245.214

769.387

31.12.2019

30.273

3.254

24.611

813

31.12.2019

230.363

148.939

150.392

15.985

31.12.2019

71.075

139.142

148.133

36.513

31.12.2019
31.12.2019

788.245
41.154

86
-

150.579
2.932

2.580
-

31.12.2019

-

-

3.734

-

31.12.2019

1.575.673

1.504.726

293.749

348.027

31.12.2019

-

-

11

117

31.12.2019

10.403

25.543

3.180

-

31.12.2019

13.826.473

8.610.591

1.819.644

2.543.494

31.12.2019
31.12.2020
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Τα κόστη από την μέτοχο εταιρεία NewCo United Group Hellas Sarl αφορούν σε δεδουλευμένους τόκους δανείων της
περιόδου 1 Νοεμβρίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020.



Το πληρωτέο υπόλοιπο προς την μέτοχο εταιρεία NewCo United Group Hellas Sarl αφορά στις υποχρεώσεις από τα
ομολογιακά δάνεια αλλά και τις βραχυπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις που μέχρι την προηγούμενη χρήση ήταν πληρωτέα
προς τις δανείστριες τράπεζες και τα οποία στην τρέχουσα χρήση μεταβιβάστηκαν στη μέτοχο εταιρεία συνέπεια της
συναλλαγής εξαγοράς (βλέπε Σημειώσεις 6 και 32) και τα οποία την 31/12/2020 (όπως και την 31/12/2019)
ανέρχονταν σε € 256,1 εκατ. Επιπλέον τα υπόλοιπο περιλαμβάνει ποσό € 43 εκατ. που αφορά σε νέα ομολογιακά
δάνεια που ελήφθησαν εντός της χρήσης 2020 καθώς και ποσό € 36,0 εκατ. που αφορά σε υποχρέωση από
δεδουλευμένους τόκους σχετιζόμενους με τα προαναφερθέντα δάνεια.

Οι συναλλαγές της Εταιρείας και τα υπόλοιπα των λογαριασμών με τα συνδεδεμένα μέρη αναφέρονται παρακάτω:

Επωνυμία Εταιρείας

Σχέση με την
Forthnet

Νέα συνδεδεμένα μέρη τρέχουσας χρήσης
NEWCO UNITED GROUP HELLAS
Μέτοχος
SARL
Σύνολα
Προϋπάρχοντα συνδεδεμένα μέρη
Συγγενής
Άθλονετ Α.Ε.
εταιρεία

Forthnet Media S.A.

NetMed S.A.

Intervision Services BV

Θυγατρική
εταιρεία

Θυγατρική
εταιρεία

Θυγατρική
εταιρεία

Αγορές από
συνδεδεμένα
μέρη

31.12.2020

-

777.248

31.12.2020

-

777.248

-

131.934.065

5.255.985

1.609.430

4.239
4.239
140.064.081

4.239
4.239
9.435.372

-

-

(104.524.898)

(2.385.781)

4.746.059

1.809.636

104.524.898

2.385.781

-

-

(104.524.898)

(2.385.781)

159.458

-

1.168.671

-

-

-

(970.943)

-

157.072

-

970.943

-

-

-

(970.943)

-

1.036

-

419.270

-

-

-

(418.935)

-

57.887

-

418.935

-

-

-

(418.935)

-

31.12.2020
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2020 Πρόβλεψη για
αναμενόμενες
πιστωτικές
ζημιές
31.12.2019
31.12.2019 Πρόβλεψη για
αναμενόμενες
πιστωτικές
ζημιές
31.12.2020
31.12.2020 Πρόβλεψη για
αναμενόμενες
πιστωτικές
ζημιές
31.12.2019
31.12.2019 Πρόβλεψη για
αναμενόμενες
πιστωτικές
ζημιές
31.12.2020
31.12.2020 Πρόβλεψη για
αναμενόμενες
πιστωτικές
ζημιές
31.12.2019
31.12.2019 Πρόβλεψη για

Ποσά που
οφείλουν τα
συνδεδεμένα
μέρη

Ποσά που
οφείλονται
στα
συνδεδεμένα
μέρη

Πωλήσεις
προς
συνδεδεμένα
μέρη

Χρήση/
Περίοδος που
έληξε

131.934.065
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Σύνολα
Συνδεδεμένα μέρη προηγουμένων χρήσεων
Wind Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. Μέτοχος
Vodafone – Panafon AEET
Μέτοχος
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Μέτοχος
Alpha Bank Α.Ε.
Μέτοχος
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. Μέτοχος
Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.
Μέτοχος
Τράπεζα Αττικής Α.Ε.
Μέτοχος
Συγγενής
Telemedicine Technologies S.A.
εταιρεία
Συνδεδεμένο
Vodafone Ltd.
μέρος
Συνδεδεμένο
Cablenet Ltd
μέρος
Σύνολα

αναμενόμενες
πιστωτικές
ζημιές
31.12.2020
31.12.2019

5.416.479
4.961.018

1.609.430
1.809.636

35.741.486
4.239

7.053.829
4.239

31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2019

1.398.066
1.267.391
30.273
230.363
69.850
787.649
41.154

3.404.807
3.334.032
3.254
148.939
90.945
86
-

797.107
245.214
24.611
150.392
146.338
150.810
2.932

1.366.335
769.387
813
16.549
36.514
2.580
-

31.12.2019

-

-

3.734

-

31.12.2019

1.575.673

1.504.726

293.749

348.027

31.12.2019

10.403

25.543

3.180

-

31.12.2019

5.410.823

8.512.332

1.818.069

2.540.204



Τα κόστη από την μέτοχο εταιρεία NewCo United Group Hellas Sarl αφορούν σε δεδουλευμένους τόκους δανείων της
περιόδου 1 Νοεμβρίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020.



Το πληρωτέο υπόλοιπο προς την μέτοχο εταιρεία NewCo United Group Hellas Sarl αφορά στις υποχρεώσεις από τα
ομολογιακά δάνεια αλλά και τις βραχυπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις που μέχρι την προηγούμενη χρήση ήταν πληρωτέα
προς τις δανείστριες τράπεζες και τα οποία στην τρέχουσα χρήση μεταβιβάστηκαν στη μέτοχο εταιρεία συνέπεια της
συναλλαγής εξαγοράς (βλέπε Σημειώσεις 6 και 32) και τα οποία την 31/12/2020 (όπως και την 31/12/2019)
ανέρχονταν σε € 78,5 εκατ. Επιπλέον τα υπόλοιπο περιλαμβάνει ποσό € 43 εκατ. που αφορά σε νέα ομολογιακά
δάνεια που ελήφθησαν εντός της χρήσης 2020 καθώς και ποσό € 10,5 εκατ. που αφορά σε υποχρέωση από
δεδουλευμένους τόκους σχετιζόμενους με τα προαναφερθέντα δάνεια.



Τα έσοδα και η απαίτηση από την Forthnet Media A.E. αφορούν κυρίως προμήθεια από συνδυαστικές υπηρεσίες 3play που επαναχρεώθηκαν στη θυγατρική από την μητρική εταιρεία Forthnet A.E. ενώ η απαίτηση περιλαμβάνει
επίσης και χρεώσεις που έλαβαν χώρα στο παρελθόν για τη μεταπώληση των δικαιωμάτων του Ελληνικού
Πρωταθλήματος και της UEFA. Η αύξηση της απαίτησης της Εταιρείας από τη θυγατρική στην τρέχουσα χρήση
οφείλεται στο δανεισμό της θυγατρικής εταιρείας ο οποίος πραγματοποιήθηκε μέσω των νέων δανειακών κεφαλαίων
που έλαβε η Εταιρεία από τη μητρική εταιρεία NewCo United Group Hellas Sarl (περισσότερες πληροφορίες
περιλαμβάνονται στις σημειώσεις σημείωση 6 και 32 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων). Η σχετιζόμενη με τα εν
λόγω δάνεια απαίτηση από την θυγατρική εταιρεία Forthnet Media A.E. ταξινομήθηκε στο κονδύλι «Μακροπρόθεσμες
δανειακές απαιτήσεις από συνδεδεμένες εταιρείες» της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης της 31 Δεκεμβρίου
2020.

 Η υποχρέωση προς την εταιρεία Forthnet Media A.E. αφορά κυρίως εισπράξεις που διενεργούνται από τα
καταστήματα της Εταιρείας για λογαριασμό της πρώτης.
Κατά τις προηγούμενες χρήσεις η Εταιρεία, αξιολογώντας τις ενδείξεις απομείωσης που υπήρχαν αναφορικά με την
απαίτησή της από τη θυγατρική εταιρεία Forthnet Media Α.Ε. θεώρησε ότι το ποσό της εν λόγω απαίτησης δεν ήταν
ανακτήσιμο και ως εκ τούτου προχώρησε σε πλήρη απομείωσή της. Οι ενδείξεις απομείωσης της απαίτησης από τη
θυγατρική εταιρεία Forthnet Media Α.Ε., περιλάμβαναν μεταξύ άλλων, τις δυσχερείς οικονομικές συνθήκες που
επικρατούσαν στην ελληνική αγορά καθώς και την αβεβαιότητα σε σχέση με την επιτυχή έκβαση της διαδικασίας που είχε
ξεκινήσει για την εύρεση επενδυτή, ενώ κατά την αξιολόγηση ελήφθησαν επιπλέον υπόψιν η επικρατούσα αβεβαιότητα
σχετικά με την επάρκεια και αποτελεσματικότητα των επιδιωκόμενων ενεργειών της Διοίκησης για την κάλυψη του
ταμειακού ελλείμματος σε κεφάλαιο κίνησης της θυγατρικής εταιρείας και η ικανότητα της Διοίκησης να ολοκληρώσει την
αναχρηματοδότηση του συνόλου των δανειακών της υποχρεώσεων.
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020, και παρά την αύξηση της καθαρής απαίτησης από τη θυγατρική κατά 28,5 εκατ. ευρώ στην
τρέχουσα χρήση, η Εταιρεία θεώρησε ότι δεν απαιτούνται περαιτέρω προβλέψεις απομείωσης. Κατά την αξιολόγησή της
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η Εταιρεία έλαβε υπόψιν το γεγονός ότι η αύξηση της απαίτησης σχετίζεται άμεσα με τα δανειακά κεφάλαια που
ελήφθησαν από τον Όμιλο United των οποίων ένα μεγάλο μέρος (34,1 εκατ. ευρώ) μεταφέρθηκε στη θυγατρική εταιρεία
μέσω ενός νέου ομολογιακού δανείου μεταξύ Εταιρείας και θυγατρικής με σκοπό την αποπληρωμή προμηθευτών. Καθότι
τα νέα δανεικά κεφάλαια συνετέλεσαν στην μείωση του ελλείμματος του κεφαλαίου κίνησης της θυγατρικής καθώς
επίσης συνέβαλαν και στην λήψη σημαντικών εκπτώσεων από προμηθευτές (με σημαντικότερη εξ αυτών τη διαγραφή
χρέους από προμηθευτή εξωτερικού αξίας 24,7 εκατ. ευρώ), η Εταιρεία εκτίμησε ότι η έκθεσή της σε πιστωτικές ζημιές
από την απαίτησή της από τη θυγατρική εταιρεία δεν έχει επιδεινωθεί αλλά αντίθετα έχει βελτιωθεί σημαντικά. Κατά την
επόμενη χρήση και λαμβάνοντας υπόψιν το νέο επιχειρηματικό πλάνο του ομίλου United Group τόσο για την Εταιρεία όσο
και για τη θυγατρική Forthnet Media A.E. αλλά και συνεκτιμώντας τις περαιτέρω εξελίξεις αναφορικά με την
αναχρηματοδότηση της θυγατρικής εταιρείας και την λειτουργική της επίδοση, η Εταιρεία θα επαναξιολογήσει την έκθεσή
της από τη θυγατρική εταιρεία συνολικά και ενδέχεται να προχωρήσει σε εγγραφές αντιστροφής της σχηματισθείσας
απομείωσης.
Οι αμοιβές των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων καθώς επίσης των Διευθυντικών Στελεχών του Ομίλου και της
Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020 και 2019 αναλύονται ως εξής:

Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου - εκτελεστικών
Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου - μη εκτελεστικών
Αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών
Σύνολο

Ο Όμιλος
01.0101.01 31.12.2020
31.12.2019
968.583
321.336
199.898
246.019
2.030.561
2.021.215
3.199.043
2.588.570

Η Εταιρεία
01.0101.01 31.12.2020
31.12.2019
968.583
321.336
199.898
246.019
1.369.682
1.374.165
2.538.164
1.941.519

Επίσης, οι παροχές του Ομίλου και της Εταιρείας στη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης προς μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
και Διευθυντικά Στελέχη που σχετίζονται με Ασφαλιστήριο Συνταξιοδοτικού Προγράμματος ανέρχονται σε € 144.906 και
σε € 103.825 αντίστοιχα (31 Δεκεμβρίου 2019: € 153.212 και σε € 112.922 αντίστοιχα). Διευκρινίζεται ότι το κονδύλι
«Αμοιβές διευθυντικών στελεχών» συμπεριλαμβάνει αποζημιώσεις αποχώρησης οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των €
85.231 για τον Όμιλο και την Εταιρεία. (31 Δεκεμβρίου 2019: € 26.840 για τον Όμιλο και την Εταιρεία). Επίσης το κονδύλι
«Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου – εκτελεστικών» συμπεριλαμβάνει αποζημιώσεις αποχώρησης οι οποίες
ανέρχονται στο ποσό των € 679.340 για τον Όμιλο και την Εταιρεία. Οι υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας προς τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την 31 Δεκεμβρίου 2020 είναι € 133.225 (31 Δεκεμβρίου 2019: € 77.795 για τον Όμιλο
και την Εταιρεία).

42. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Αντιδικίες και Διεκδικήσεις: Ο Όμιλος και η Εταιρεία εμπλέκεται σε διάφορες 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 του Ομίλου και της Εταιρείας εκτιμούν ότι όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις
αναμένεται να διευθετηθούν χωρίς σημαντικές αρνητικές επιδράσεις στη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου και της
Εταιρείας καθώς και στα αποτελέσματα αυτών (βλέπε Σημείωση 45 παρακάτω).
Αποζημίωση Διευθυντικών Στελεχών: Στις συμβάσεις εργασίας του Διευθύνοντος Συμβούλου και ορισμένων
Διευθυντικών Στελεχών προβλέπεται η καταβολή επιπρόσθετης αποζημίωσης σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης
τους από την Εταιρεία, ενώ σε ορισμένες από τις ανωτέρω συμβάσεις προβλέπεται ειδικά η καταβολή επιπρόσθετης
αποζημίωσης σε περίπτωση καταγγελίας τους από την Εταιρεία ή με υπαιτιότητα της τελευταίας, κατόπιν αλλαγής
ελέγχου της Εταιρείας ή εξ' αφορμής επικείμενης αλλαγής ελέγχου της Εταιρείας. Κατά τα λοιπά, δεν υφίστανται άλλες
συμφωνίες της Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή με το προσωπικό της, οι οποίες να προβλέπουν την
καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο, ή τερματισμού της θητείας ή
της απασχόλησης τους εξαιτίας δημόσιας πρότασης.
Το ποσό αυτής της επιπρόσθετης αποζημίωσης κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020 ανέρχεται σε € 1,4 εκατ. περίπου για τον
Όμιλο και € 0,9 εκατ. περίπου για την Εταιρεία (31 Δεκεμβρίου 2019: € 1,9 εκατ. περίπου για τον Όμιλο και € 1,4 εκατ.
περίπου για την Εταιρεία).
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Δεσμεύσεις
Ενοίκια κτιρίων & αυτοκινήτων: Ο Όμιλος έχει συνάψει εμπορικές συμφωνίες για τη μίσθωση κτιρίου και γραφείων που
χρησιμοποιούνται ως σημεία παρουσίασης από τους αντιπροσώπους καθώς επίσης και συμφωνίες μίσθωσης
αυτοκινήτων. Ο Όμιλος εφαρμόζει το νέο πρότυπο μισθώσεων ΔΠΧΑ 16 και την πρακτική εφαρμογή του προτύπου
σχετικά με μισθώσεις χαμηλής αξίας, 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) και μισθώσεις μεγαλύτερης διάρκειας του ενός έτους με ημερομηνία λήξης της σύμβασης στην τρέχουσα
χρήση.
Οι μελλοντικές υποχρεώσεις για τις ανωτέρω μισθώσεις που εμπίπτουν στην πρακτική εφαρμογή του προτύπου ΔΠΧΑ 16
καθώς και για τα συμβόλαια που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του προτύπου ΔΠΧΑ 16 ώστε να κατηγοριοποιηθούν ως
μισθώσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2020 και 31 Δεκεμβρίου 2019 αναλύονται ως εξής:

Εντός ενός έτους
2-5 έτη
Άνω των 5 ετών
Σύνολο

Ο Όμιλος
31.12.2020
31.12.2019
1.554.247
1.560.933
222.263
187.856
3.923
1.776.510
1.752.712

Η Εταιρεία
31.12.2020
31.12.2019
521.662
531.002
222.263
187.856
3.923
743.925
722.781

Εγγυήσεις: Οι εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων που εκδίδονται από συνεργαζόμενες τράπεζες για λογαριασμό του
Ομίλου και της Εταιρείας περιέχονται στον παρακάτω πίνακα, με 31 Δεκεμβρίου 2020 και 31 Δεκεμβρίου 2019:

Καλή εκτέλεση συμβάσεων
Συμμετοχή σε διαγωνισμούς
Καλής πληρωμής
Σύνολο

Ο Όμιλος
31.12.2020
2.356.344
6.677
5.760.000
8.123.021

31.12.2019
2.335.980
6.839
6.337.892
8.680.711

Η Εταιρεία
31.12.2020
2.356.344
6.677
760.000
3.123.021

31.12.2019
2.335.980
6.839
1.337.892
3.680.711

Υποχρεώσεις από συμβάσεις με προμηθευτές: Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων με προμηθευτές κατά την 31
Δεκεμβρίου 2020 ανέρχεται σε επίπεδο Ομίλου στο ποσό των € 61,8 εκατ. περίπου και σε επίπεδο Εταιρείας στο ποσό
των € 8,9 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2019: € 100,2 εκατ. για τον Όμιλο και € 8,4 εκατ. περίπου για την Εταιρεία).
Στις παραπάνω υποχρεώσεις περιλαμβάνονται και υποχρεώσεις που απορρέουν από συμβάσεις σχετικά με την
συντήρηση τηλεπικοινωνιακών κυκλωμάτων διεθνούς χωρητικότητας (ΟΑ&Μ charges) που αποκτήθηκαν μέσω
μακροπρόθεσμης μίσθωσης, οι οποίες ανέρχονται για τον Όμιλο και για την Εταιρεία, σε € 8,9 εκατ. περίπου (31
Δεκεμβρίου 2019: € 8,4 εκατ. περίπου για τον Όμιλο και για την Εταιρεία).

43. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ
Εύλογη αξία και ιεραρχία εύλογης αξίας χρηματοοικονομικών μέσων
Εύλογη αξία: Τα ποσά που περιέχονται στις συνημμένες καταστάσεις χρηματοοικονομικής θέσης για τα διαθέσιμα, τους
πελάτες και 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.
Η Διοίκηση του Ομίλου θεωρεί ότι η εύλογη αξία των δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου προσεγγίζουν τα ποσά που
εμφανίζονται στις καταστάσεις χρηματοοικονομικής θέσης. Οι εύλογες αξίες των έντοκων μακροπρόθεσμων δανείων του
Ομίλου, οι οποίες προσδιορίζονται με τη μέθοδο των προεξοφλημένων ταμειακών ροών χρησιμοποιώντας προεξοφλητικό
επιτόκιο που αντικατοπτρίζει το επιτόκιο δανεισμού του εκδότη κατά την ημερομηνία αναφοράς και λαμβάνει υπόψη την
επίδραση του κίνδυνου μη εκπλήρωσης υποχρεώσεων (own non-performance risk) κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020, έχουν
υπολογιστεί ότι πλησιάζουν τις λογιστικές αξίες.
Οι εύλογες αξίες των παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων βασίζονται σε αποτίμηση βάσει της αξιολόγησης της
αγοράς.
Ο Όμιλος χρησιμοποιεί την κατωτέρω ιεραρχία για τον καθορισμό και την γνωστοποίηση της εύλογης αξίας των
χρηματοοικονομικών μέσων, ανά τεχνική αποτίμησης:
 Επίπεδο 1: διαπραγματεύσιμες (μη προσαρμοσμένες) τιμές σε ενεργές αγορές για όμοια περιουσιακά στοιχεία ή
υποχρεώσεις,
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 Επίπεδο 2: λοιπές τεχνικές για τις οποίες όλες οι εισροές που έχουν σημαντική επίδραση στην καταγεγραμμένη εύλογη
αξία είναι παρατηρήσιμες είτε άμεσα είτε έμμεσα,
 Επίπεδο 3: τεχνικές που χρησιμοποιούν εισροές που έχουν σημαντική επίδραση στην καταγεγραμμένη εύλογη αξία
και δεν βασίζονται σε παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς.
Για τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που αναγνωρίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, σε τακτική
βάση, ο Όμιλος καθορίζει εάν έχουν επέλθει μεταβιβάσεις μεταξύ των επιπέδων της ιεραρχίας με την εκ νέου αξιολόγηση
και κατηγοριοποίηση (με βάση τα στοιχεία του χαμηλότερου επιπέδου που είναι σημαντικά για την επιμέτρηση της
εύλογης αξίας ως σύνολο) στο τέλος της κάθε περιόδου αναφοράς. Ο Όμιλος καθορίζει τις πολιτικές και τις διαδικασίες
για τις επαναλαμβανόμενες μετρήσεις (παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία).
Σε κάθε ημερομηνία αναφοράς, ο Όμιλος αναλύει τις μεταβολές στις αξίες των υποχρεώσεων που υπόκεινται σε
επαναεπιμέτρηση και επανεκτίμηση σύμφωνα με τις λογιστικές πολιτικές του Ομίλου. Για την ανάλυση αυτή, η Διοίκηση
επαληθεύει τις μεγάλες εισροές που εφαρμόστηκαν στην τελευταία αποτίμηση, επιβεβαιώνοντας τα στοιχεία που
χρησιμοποιήθηκαν στον υπολογισμό αποτίμησης με συμβάσεις και άλλα σχετικά έγγραφα.
Κατά τη διάρκεια της χρήσης δεν υπήρξαν μεταφορές μεταξύ των επιπέδων 1 και 2, ούτε μεταφορές εντός και εκτός του
επιπέδου 3 για την μέτρηση της εύλογης αξίας.
Την 31 Δεκεμβρίου 2020 και 2019, ο Όμιλος κατείχε τα παρακάτω χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία δεν επιμετρούνται
στην εύλογη αξία. Η παρακάτω παρουσίαση των χρηματοοικονομικών μέσων γίνεται καθαρά για σκοπούς
γνωστοποίησης. Επίσης εκτιμάται ότι εύλογη αξία τους συμπίπτει με την λογιστική αξία καθώς το μεγαλύτερο μέρος των
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων είναι βραχυπρόθεσμο, και ως συνέπεια, η επίδραση της προεξόφλησης με την χρήση
τρέχοντος επιτοκίου αγοράς δεν αναμένεται να είναι σημαντική.
Εύλογη αξία - 31.12.2020

Επίπεδο 1

Μακροπρόθεσμα δάνεια (Σημ. 32)
Μακροπρόθεσμη υποχρέωση οικονομικού
ανταλλάγματος υπέρ Δημοσίου
Βραχυπρόθεσμη υποχρέωση οικονομικού ανταλλάγματος
υπέρ Δημοσίου

Εύλογη αξία - 31.12.2019

-

Σύνολο
298.007.131

-

3.561.312

-

3.561.312

-

2.043.808

-

2.043.808

-

303.612.251

-

303.612.251

-

Ο Όμιλος
Επίπεδο 2
Επίπεδο 3
297.825.040
-

Σύνολο
297.825.040

Επίπεδο 1

Μακροπρόθεσμα δάνεια (Σημ. 32)
Μακροπρόθεσμη υποχρέωση οικονομικού
ανταλλάγματος υπέρ Δημοσίου
Βραχυπρόθεσμη υποχρέωση οικονομικού ανταλλάγματος
υπέρ Δημοσίου
Μακροπρόθεσμη υποχρέωση προμηθευτή εξωτερικού
Βραχυπρόθεσμη υποχρέωση προμηθευτή εξωτερικού

Ο Όμιλος
Επίπεδο 2
Επίπεδο 3
298.007.131
-

-

5.605.120

-

5.605.120

-

1.976.860

-

1.976.860

-

6.795.679
438.725
312.641.423

-

6.795.679
438.725
312.641.423

Την 31 Δεκεμβρίου 2020 και 2019, η Εταιρεία κατείχε τα παρακάτω χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία δεν επιμετρούνται
στην εύλογη αξία (η παρακάτω παρουσίαση γίνεται καθαρά για σκοπούς γνωστοποίησης). Επίσης εκτιμάται ότι εύλογη
αξία τους συμπίπτει με την λογιστική αξία καθώς το μεγαλύτερο μέρος των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων είναι
βραχυπρόθεσμο, και ως συνέπεια, η επίδραση της προεξόφλησης με την χρήση τρέχοντος επιτοκίου αγοράς δεν
αναμένεται να είναι σημαντική.

Εύλογη αξία - 31.12.2020

Επίπεδο 1

Μακροπρόθεσμα δάνεια (Σημ. 32)



Η Εταιρεία
Επίπεδο 2
Επίπεδο 3
121.468.669
121.468.669



Σύνολο
121.468.669
121.468.669
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Εύλογη αξία - 31.12.2019

Επίπεδο 1

Μακροπρόθεσμα δάνεια (Σημ. 32)

-

Η Εταιρεία
Επίπεδο 2
Επίπεδο 3
121.286.578
121.286.578
-

Σύνολο
121.286.578
121.286.578

Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι
Πιστωτικός Κίνδυνος: Ο πιστωτικός κίνδυνος συνίσταται στην πιθανότητα κάποιος αντισυμβαλλόμενος να προκαλέσει
στον Όμιλο και στην Εταιρεία οικονομική ζημιά εξαιτίας της αθέτησης των συμβατικών του υποχρεώσεων. Η μέγιστη
έκθεση του Ομίλου σε πιστωτικό κίνδυνο, λόγω της μη εκτέλεσης των υποχρεώσεων από τους αντισυμβαλλόμενους κατά
την τρέχουσα χρήση, είναι η καταχωρημένη αξία των στοιχείων αυτών όπως αναφέρεται στις συνημμένες καταστάσεις
χρηματοοικονομικής θέσης. Ο Όμιλος δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου σε μεμονωμένους
αντισυμβαλλόμενους.
Συναλλαγματικός Κίνδυνος: Ο συναλλαγματικός κίνδυνος συνίσταται στην πιθανότητα η εύλογη αξία των ταμειακών
ροών ενός χρηματοοικονομικού μέσου να παρουσιάσει διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών στις ισοτιμίες ξένου
συναλλάγματος. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε διεθνές επίπεδο και συνεπώς είναι εκτεθειμένος σε κίνδυνο
συναλλαγματικών ισοτιμιών που προκύπτουν κυρίως από το δολάριο ΗΠΑ. Αυτό το είδος κινδύνου κυρίως προκύπτει από
εμπορικές συναλλαγές σε ξένο νόμισμα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις σε ξένο
νόμισμα, μετατρεπόμενες σε Ευρώ με την ισοτιμία κλεισίματος αναλύονται ως εξής για τον Όμιλο και την Εταιρεία:
Ο Όμιλος
31.12.2020
Ονομαστικά ποσά US$
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
Βραχυχρόνια έκθεση

168.252
(15.832.629)
(15.664.377)

31.12.2019
289
(22.806.525)
(22.806.236)

Η Εταιρεία
31.12.2020
3.989
(101.145)
(97.156)

31.12.2019
1.474.643
(108.691)
1.365.952

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσματος της χρήσης σε σχέση με τα χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία και τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις και τη συναλλαγματική ισοτιμία Ευρώ / Δολαρίου.
Υποθέτουμε ότι πραγματοποιείται μία αλλαγή την 31 Δεκεμβρίου 2020 στη συναλλαγματική ισοτιμία Ευρώ/Δολαρίου της
τάξεως του 5% (31 Δεκεμβρίου 2019: 5%). Η ανάλυση ευαισθησίας βασίζεται στα χρηματοοικονομικά μέσα σε ξένο
νόμισμα που κατέχει ο Όμιλος και η Εταιρεία για κάθε περίοδο αναφοράς.
Ο Όμιλος
31.12.2020

Η Εταιρεία
31.12.2019

31.12.2020

31.12.2019

Aνατίμηση του Ευρώ σε σχέση με το Δολλάριο 5%
Αποτελέσματα χρήσης

607.874

966.718

3.770

476.895

Υποτίμηση του Ευρώ σε σχέση με το Δολλάριο 5%
Αποτελέσματα χρήσης

(671.861)

(1.068.478)

(4.167)

(527.094)

Ο υπολογισμός της επίδρασης στα αποτελέσματα χρήσεως βασίζεται στις μεταβολές του μέσου όρου των ισοτιμιών
συναλλάγματος της χρονιάς.
Η έκθεση του Ομίλου και της Εταιρείας στο συναλλαγματικό κίνδυνο ποικίλλει κατά τη διάρκεια του έτους ανάλογα με τον
όγκο των συναλλαγών σε ξένο νόμισμα. Εν τούτοις, η ανωτέρω ανάλυση θεωρείται αντιπροσωπευτική της έκθεσης του
Ομίλου και της Εταιρείας στο συναλλαγματικό κίνδυνο.
Κίνδυνος Επιτοκίου: Ο κίνδυνος επιτοκίου συνίσταται στην πιθανότητα η εύλογη αξία των μελλοντικών χρηματοροών
ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου να παρουσιάσει διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών στα επιτόκια της
αγοράς. Η Έκθεση του Ομίλου και της Εταιρείας στον κίνδυνο επιτοκίου σχετίζεται κυρίως με τον μακροπρόθεσμο
δανεισμό. Η Διοίκηση παρακολουθεί, σε συνεχή βάση, τις διακυμάνσεις των επιτοκίων και αξιολογεί την ανάγκη λήψης
σχετικών θέσεων για την αντιστάθμιση των κινδύνων που απορρέουν από αυτές. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις
μεταβολές στις ζημίες του Ομίλου προ φόρων (μέσω των επιπτώσεων που έχουν τα υπόλοιπα των δανείων στο τέλος
χρήσης με κυμαινόμενο επιτόκιο στα αποτελέσματα) σε πιθανές αλλαγές επιτοκίων, κρατώντας τις άλλες μεταβλητές
σταθερές. Η ανάλυση της ευαισθησίας των δανείων του Ομίλου στις μεταβολές των επιτοκίων παρουσιάζεται στον
παρακάτω πίνακα:
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31.12.2020
Ο Όμιλος

Mεταβλητότητα
Επιτοκίων

Ευρώ

31.12.2019

Επίδραση στα
Αποτελέσματα

Mεταβλητότητα
Επιτοκίων

Επίδραση στα
Αποτελέσματα

1,00%

(2.592.500)

1,00%

(3.132.892)

-1,00%

-

-1,00%

-

Ο παραπάνω πίνακας δεν περιλαμβάνει την θετική επίπτωση των εισπραχθέντων τόκων από τις καταθέσεις.
Κίνδυνος ρευστότητας: Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο ο Όμιλος ή η Εταιρεία να μην μπορέσουν να
εκπληρώσουν τις χρηματοοικονομικές τους υποχρεώσεις όταν απαιτείται. Ο Όμιλος στην προσπάθεια του να διαχειριστεί
τους κινδύνους που μπορούν να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας έχει έρθει σε συμφωνία με τις
τράπεζες για την επίτευξη της αναχρηματοδότησης των υφιστάμενων δανείων του.
Οι παρακάτω πίνακες συνοψίζουν για τον Όμιλο και την Εταιρεία τις ημερομηνίες λήξεως των χρηματοοικονομικών
υποχρεώσεων την 31 Δεκεμβρίου 2020 και 2019 αντίστοιχα που απορρέουν από τις σχετικές συμβάσεις (ποσά σε μη
προεξοφλημένες τιμές):
Ο Όμιλος
Ποσά χρήσεως 2020
Δανεισμός
Μισθωτική υποχρέωση
Προμηθευτές, δικαιώματα
προγραμμάτων και ταινιών και
λοιπές υποχρεώσεις
(μακροπρόθεσμες &
βραχυπρόθεσμες)
Ποσά χρήσεως 2019
Δανεισμός
Χρηματοδοτική μίσθωση
Προμηθευτές, δικαιώματα
προγραμμάτων και ταινιών και
λοιπές υποχρεώσεις
(μακροπρόθεσμες &
βραχυπρόθεσμες)

H Eταιρεία
Ποσά χρήσεως 2020
Δανεισμός
Μισθωτική υποχρέωση
Προμηθευτές, δικαιώματα
προγραμμάτων και ταινιών και
λοιπές υποχρεώσεις
(μακροπρόθεσμες &
βραχυπρόθεσμες)
Ποσά χρήσεως 2019
Δανεισμός
Χρηματοδοτική μίσθωση
Προμηθευτές, δικαιώματα
προγραμμάτων και ταινιών και
λοιπές υποχρεώσεις
(μακροπρόθεσμες &
βραχυπρόθεσμες)

Άμεσα καταβλητέα

Λιγότερο από 6
μήνες

6-12 μήνες

-

256.112.129
3.442.024

3.415.760

-

105.239.794

70.170.551

-

364.793.947

73.586.312

-

255.038.400
8.799.311

8.799.311

-

102.503.207

71.880.246

-

366.340.918

Άμεσα καταβλητέα

Λιγότερο από 6
μήνες

80.679.556
6-12 μήνες

1 με 5 έτη

>5 έτη

Σύνολο

43.007.131
25.842.153

-

299.119.260
32.699.938

-

175.410.345

-

507.229.543

(30.329.168)
15.352.000

42.825.040
-

267.534.272
32.950.622

-

-

174.383.452

-

68.849.284

(14.977.167)

42.825.040

1 με 5 έτη

474.868.347

>5 έτη

Σύνολο

-

121.507.069
364.976

339.483

1.577.010

-

121.507.069
2.281.469

-

27.979.604

27.979.604

-

-

55.959.208

-

149.851.649

28.319.087

1.577.010

-

179.747.746

-

78.499.938
1.123.311

1.123.311

-

42.825.040
-

121.324.978
2.246.622

-

27.333.956

27.333.956

-

-

54.667.912

-

106.957.205

28.457.267

-

42.825.040

178.239.512

Διαχείριση Κεφαλαίου: Ο κίνδυνος διαχείρισης κεφαλαίου συνίσταται στην διασφάλιση υγειών κεφαλαιακών δεικτών με
σκοπό την υποστήριξη της επιχειρησιακής λειτουργίας και τη μεγιστοποίηση της αξίας προς όφελος των μετόχων. Κατά
την τρέχουσα χρήση μετά και την ολοκλήρωση της «Συναλλαγής» πραγματοποιήθηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μετά
από μετατροπή ομολογιών ποσού 51.284.516 ευρώ. Επιπλέον σημειώνεται ότι ο Όμιλος της United Group έχει
ανακοινώσει δημόσια, την δέσμευσή του για ανακεφαλαιοποίηση και ουσιαστική μείωση του χρέους της Εταιρείας μέσω
εκτενούς κεφαλαιοποίησης του χρέους και εισφοράς νέων κεφαλαίων, αλλά και την εκτίμηση ότι οι ενέργειες αυτές
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αναμένεται να εξαλείψουν το συνολικό χρέος της Εταιρείας και να παράσχουν σε αυτήν σημαντικούς επιπρόσθετους
κεφαλαιακούς πόρους, που θα εξασφαλίσουν την οικονομική της σταθερότητα, την περαιτέρω κερδοφόρα ανάπτυξή της
και τη δυνατότητα υλοποίησης των στρατηγικών πλάνων της.

44. ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
Οι ελεγκτικές και λοιπές αμοιβές προς τo δίκτυο της ERNST & YOUNG αναλύονται ως εξής:
Ο Όμιλος
31.12.2020

Η Εταιρεία

31.12.2019

31.12.2020

31.12.2019

Αμοιβές για ελεγκτικές υπηρεσίες

188.000

188.000

130.000

130.000

Αμοιβές για το ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό

100.000

100.000

55.000

55.000

Αμοιβές για λοιπές επιτρεπόμενες υπηρεσίες

565.734

5.000

562.734

1.000

Σύνολο

853.734

293.000

747.734

186.000

45. ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ / ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Oι ενδεχόμενες υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας που προκύπτουν από εκκρεμείς νομικές υποθέσεις
παρουσιάζονται παρακάτω:
Α. ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΤΑ FORTHNET Α.Ε.
Οι συνολικές ενδεχόμενες υποχρεώσεις (προ προβλέψεων) από εκκρεμείς αξιώσεις τρίτων κατά της Forthnet Α.Ε.
ανέρχονται σε € 7,8 εκατ. περίπου. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ειδικότερα και οι ακόλουθες:
i) Η υπόθεση της αυτεπάγγελτης έρευνας της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού Κύπρου (ΕΠΑ) κατά εταιρειών
του
Ομίλου Forthnet (Forthnet Media A.E. και Multichoice Hellas A.E.) και της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Α.Ε. (ΑΤΗΚ ή
CYTA) για την διαπίστωση πιθανολογούμενων παραβάσεων των διατάξεων περί προστασίας του ανταγωνισμού (άρθρα 3
ή/και 6 του Κυπριακού Νόμου αρ. 13(Ι)2008 και άρθρα 101 ή/και 102 ΣΛΕΕ) από τους όρους της ισχύουσας σύμβασης
διάθεσης περιεχομένου μεταξύ των ανωτέρω συμβαλλομένων, η οποία και συζητήθηκε ενώπιον της ΕΠΑ κατά την
προφορική ακρόαση της 9 Σεπτεμβρίου 2014. Κατά την ακρόαση, η Εταιρεία παρουσίασε τους νομικούς ισχυρισμούς και
τα αποδεικτικά της στοιχεία προς αντίκρουση των αιτιάσεων που αναφέρονται στο προκαταρκτικό πόρισμα της έρευνας
της ΕΠΑ, αναπτύσσοντας και επεκτείνοντας τα όσα είχε ήδη θέσει υπόψιν της ΕΠΑ μέσω του έγγραφου υπομνήματός της.
Η ΕΠΑ γνωστοποίησε τις απόψεις της σύμφωνα με τις οποίες στοιχειοθετούνταν η τέλεση των φερόμενων παραβάσεων.
Η Εταιρεία υπέβαλε τις έγγραφες απόψεις της επί των κυρώσεων, σε συνέχεια των διαπιστώσεων της ΕΠΑ. Η ΕΠΑ εξέδωσε
τη με αρ. 13/2015 απόφασή της, με την οποία επιβλήθηκε μόνο σε βάρος της Forthnet A.E., ως μητρικής της Forthnet
Media A.E, πρόστιμο € 2,25 εκατ. για φερόμενες παραβιάσεις του ελεύθερου ανταγωνισμού στην Κυπριακή Δημοκρατία,
το οποίο πρέπει να καταβληθεί εντός εννέα μηνών από την γνωστοποίηση της απόφασης στην Εταιρεία (Ιούνιος 2015). Η
FORTHNET Α.Ε. άσκησε προσφυγή ενώπιον του Ακυρωτικού Δικαστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας, με σκοπό την
ακύρωση της εκδοθείσας απόφασης και αναμένεται η συζήτησή της. Η έκβαση της υπόθεσης δεν μπορεί να προβλεφθεί.
Για την εν λόγω υπόθεση έχει σχηματισθεί κατά την χρήση 2015 ισόποση πρόβλεψη εξόδου στις χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της Eταιρείας και του Ομίλου.
ii) Πρόστιμα που έχουν επιβληθεί στην Εταιρεία από τις επιμέρους αρμόδιες Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές συνολικού
ύψους περίπου € 440 χιλιάδων, από διάφορες αιτίες. Η Εταιρεία έχει προσφύγει ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών
δικαστηρίων για την ακύρωση άλλως τροποποίηση (αναθεώρηση) των επιβληθέντων ως άνω προστίμων.
iii) Eχει εκδοθεί η με αριθ. 653/11/22.05.2012 απόφαση της ΕΕΤΤ για αδικαιολόγητες χρεώσεις ηλεκτρικού ρεύματος σε
χώρους Φυσικής Συνεγκατάστασης «ΦΣ», σύμφωνα με την οποία υποχρεώθηκε ο ΟΤΕ να προβεί σε εκκαθάριση των
τιμολογίων τα οποία είχε εκδώσει σε βάρος των παρόχων και αφορούσαν την χρέωση ηλεκτρικής ενέργειας στους χώρους
ΦΣ για το χρονικό διάστημα μεταξύ Φεβρουαρίου 2007 και Αυγούστου 2009, εφαρμόζοντας τον τύπο που ορίζεται στην
ως άνω απόφαση. Ο ΟΤΕ επέστρεψε στην Εταιρεία το ποσό των € 842 χιλιάδων τον Δεκέμβριο 2012, έχει ωστόσο
προσφύγει στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια κατά της σχετικής απόφασης της ΕΕΤΤ.
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Η έκβαση των ανωτέρω υποθέσεων δεν μπορεί να προβλεφθεί και ως εκ τούτου δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη εξόδου
στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, πέραν της υποθέσεως (i) για την οποία η Εταιρεία έχει σχηματίσει ισόποση
πρόβλεψη (€ 2,25 εκατ).
iv) Με τις υπ’ αριθμ. 838/18/14.12.2017 & 838/19/14.12.2017 αποφάσεις της ΕΕΤΤ με θέμα «Αποτελέσματα του ελέγχου
του υποβληθέντος από την εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ υπολογισμού του Καθαρού Κόστους Καθολικής Υπηρεσίας (ΚΚΚΥ για το έτος
2010)» και «Αποτελέσματα του ελέγχου του υποβληθέντος από την εταιρεία ΟΤΕ ΑΕ υπολογισμού του Καθαρού Κόστους
Καθολικής Υπηρεσίας (ΚΚΚΥ για το έτος 2011)» αντίστοιχα αναγνωρίστηκε από την ΕΕΤΤ ότι το καθαρό κόστος καθολικής
υπηρεσίας της ΟΤΕ Α.Ε. για τα εν λόγω έτη ανέρχεται συνολικά στα €46,8 εκατ. Εν συνεχεία με τις υπ’ αριθμ.
844/04/12.03.2018 & 844/05/12.03.2018 αποφάσεις ΕΕΤΤ με θέμα «Επιμερισμός του καθαρού κόστους καθολικής
υπηρεσίας του έτους 2010» και «Επιμερισμός του καθαρού κόστους καθολικής υπηρεσίας του έτους 2011» αντίστοιχα
υπολογίστηκε η συνεισφορά κάθε υπόχρεης επιχείρησης στη χρηματοδότηση του εν λόγω κόστους, μεταξύ των οποίων
και της Εταιρείας. Η συνεισφορά της Εταιρείας στο ΚΚΚΥ ΟΤΕ για τα έτη 2010 & 2011 ανήλθε στο ποσό των € 1.779.561 και
καταχωρήθηκε στα έξοδα της χρήσης 2018. Η Εταιρεία έχει προσφύγει στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια κατά των ως
άνω αποφάσεων των ΕΕΤΤ. Το Διοικητικό Εφετείο απέρριψε τις αιτήσεις ακύρωσης της Εταιρείας. Η Εταιρεία εξετάζει το
ενδεχόμενο άσκησης αναίρεσης κατά των εν λόγω αποφάσεων του δικαστηρίου.
Κατόπιν του ανωτέρω επιβληθέντος κόστους εκκρεμεί από την ΕΕΤΤ ο υπολογισμός και η επιβολή του Κόστους Καθολικής
Υπηρεσίας για τα έτη 2012 έως και 2016 η οποία αναμένεται εντός του 2021. Σχετικά με το παραπάνω κόστος ο Όμιλος και
η Εταιρεία διενέργησαν στην τρέχουσα χρήση 2020 πρόβλεψη εξόδου ποσού €1,6 εκατ.
v) Αγωγές κατά της Εταιρείας με αντικείμενο την τήρηση (ή μη) των κανονιστικών της υποχρεώσεων και οι οποίες
εκκρεμούν ενώπιων των πολιτικών δικαστηρίων συνολικού ύψους € 382.471. Για το σύνολο των προαναφερθεισών
υποθέσεων η Εταιρεία έχει σχηματίσει προβλέψεις εξόδου συνολικής αξίας € 107 χιλιάδων (ποσό €5 χιλιάδων αφορά
προβλέψεις που καταχωρήθηκαν στην τρέχουσα χρήση)
vi) Αγωγές κατά της Εταιρείας από πρώην εμπορικούς συνεργάτες της συνολικής αξίας €1,5 εκατ. Για το σύνολο των
προαναφερθεισών υποθέσεων η Εταιρεία έχει σχηματίσει από προηγούμενες χρήσης προβλέψεις συνολικής αξίας € 50
χιλιάδων.
Β. ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΤΑ FORTHNET MEDIA A.E.
Οι συνολικές ενδεχόμενες υποχρεώσεις (προ προβλέψεων) από εκκρεμείς αξιώσεις τρίτων κατά της θυγατρικής Εταιρείας
Forthnet Media Α.Ε. (στο εξής FM, η οποία απορρόφησε τις εταιρείες ΝetΜed Ελλάς A.E., SYNED A.E. και Multichoice
Ελλάς Α.Ε.Ε.) ανέρχονται σε € 5,8 εκατ. περίπου πλέον τόκων και εξόδων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ειδικότερα και
οι ακόλουθες:
i) Ποσό € 2,94 εκατ. περίπου αφορά αγωγή δικηγόρου, με την οποία ζητά να της καταβληθεί το ανωτέρω ποσό ως
φερόμενες οφειλόμενες δικηγορικές αμοιβές (με βάση τον Κώδικα περί Δικηγόρων) από χειρισμό δικαστικών υποθέσεων
που αφορούσαν την αντιδικία της FM (προερχόμενη από την απορροφηθείσα Netmed Hellas AE)/ Multichoice Hellas Α.Ε.Ε.
και κατά του τηλεοπτικού σταθμού ALPHA (κατά την περίοδο 2002-2006). Εκδόθηκε πρωτόδικη απόφαση που απορρίπτει
την ως άνω αγωγή ως ουσία αβάσιμη, η αντίδικος όμως άσκησε έφεση η οποία και συζητήθηκε. Εκδόθηκε η απόφαση του
Εφετείου η οποία απορρίπτει την έφεση, επικυρώνοντας την πρωτόδικη απόφαση. Η αντίδικος έχει ασκήσει αίτηση
αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου. Αναμένεται ο προσδιορισμός της δικασίμου. Σημειώνεται ότι η απόφαση του
Εφετείου Αθηνών είναι επαρκώς και ορθά θεμελιωμένη (τόσο νομικά όσο και ουσιαστικά) και δεν φαίνεται να έχει
υποπέσει σε κάποιο ουσιώδες νομικό σφάλμα.
ii) Ποσό € 1,47 εκατ. περίπου αφορά αγωγή του Ελληνικού Δημοσίου (ως διαδόχου της καταργηθείσας ΕΡΤ Α.Ε., που έχει
υποκαταστήσει αυτήν στο σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών της) κατά της Εταιρείας, με την οποία ζητά να
καταβληθεί το ανωτέρω ποσό ως ελάχιστο εγγυημένο οικονομικό αντάλλαγμα για το χρονικό διάστημα Νοέμβριος 2011 –
Απρίλιος 2012, με βάση σύμβαση που είχε συνάψει η ΕΡΤ με την Εταιρεία για την μετάδοση, μέσω των συχνοτήτων της
ΕΡΤ, δύο αναλογικών συνδρομητικών προγραμμάτων της Εταιρείας. Η Εταιρεία αμφισβητεί τη νομιμότητα της απαίτησης.
Το δικαστήριο εξέδωσε μη οριστική απόφαση, η οποία αναστέλλει την έκδοση απόφασης έως ότου εκδοθεί τελεσίδικη
απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με την (συναφή) αγωγή που έχει ασκήσει η εταιρεία κατά του Ελληνικού Δημοσίου με
αίτημα την αναπροσαρμογή στο προσήκον μέτρο του συμφωνηθέντος ελάχιστου εγγυημένου ανταλλάγματος (με βάση τις
ΑΚ 288 και 388). Επί της εν λόγω συναφούς αγωγής, εκδόθηκε πρωτόδικη απόφαση η οποία απέρριψε την αγωγή για
νομικούς λόγους. Η Εταιρεία άσκησε έφεση κατά της ανωτέρω απόφασης και εκκρεμεί η συζήτησή της.
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iii) Ποσό € 0,4 εκατ. περίπου αφορά αγωγή της Εταιρείας «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Α.Ε. ΑΚΙΝΗΤΩΝ» (πρώην
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ο ΠΛΑΤΩΝ Α.Ε.»), υπεκμισθώτρια του ακινήτου στο οποίο στεγάζονται οι εναγόμενες μισθώτριες
εταιρείες, Forthnet Media AE και η Netmed A.E. στην Κάντζα Αττικής, για έξοδα εργασιών συντήρησης του μισθίου, στις
οποίες θα προβεί η υπεκμισθώτρια λόγω μη εκπλήρωσης της σχετικής υποχρέωσης συντήρησης που έχουν αναλάβει, με
βάση το μισθωτήριο, οι εναγόμενες εταιρείες. Το δικαστήριο απέρριψε την αγωγή στον πρώτο και στον δεύτερο βαθμό
και η «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Α.Ε. ΑΚΙΝΗΤΩΝ» άσκησε αναίρεση ενωπιον του Αρείου Πάγου) , η δικάσιμος της οποίας
έχει προσδιοριστεί για την 18.03.2022. Ακόμα και αν η αναίρεση γίνει δεκτή,η έκβαση της υπόθεσης δεν μπορεί να
προβλεφθεί, καθώς εξαρτάται από τα αποδεικτικά στοιχεία που θα λάβει υπόψη του το Δικαστήριο αναφορικά με τη
ύπαρξη, την έκταση, το ύψος και κυρίως τη φύση των ζημιών που επικαλείται η υπεκμισθώτρια, καθώς οι εναγόμενες
εταιρείες έχουν εκπονήσει ήδη τεχνική έκθεση με βάση την οποία αρκετές από τις επικαλούμενες ζημίες οφείλονται σε
κατασκευαστικά ελαττώματα του μισθίου.
Για τις ανοιχτές νομικές υποθέσεις κατά της θυγατρικής εταιρείας Forthnet Media A.E. O Όμιλος έχει σχηματιστεί
πρόβλεψη συνολικής αξίας € 110 χιλιάδων οι οποίες σχετίζονται κυρίως με εργατικές διαφορές.
Για τις υπόλοιπες υποθέσεις κατά της Forthnet Media A.E. η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι δεν θα έχουν σημαντική
επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις ή/και ότι θα έχουν θετική έκβαση για τη θυγατρική και κατά συνέπεια
δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη εξόδου.
ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Oι ενδεχόμενες απαιτήσεις του Ομίλου που προκύπτουν από εκκρεμείς νομικές υποθέσεις παρουσιάζονται παρακάτω:
FORTHNET ΜEDIA Α.Ε. ΚΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ
i) Αγωγή κατά του Ελληνικού Δημοσίου (ως διάδοχος της καταργηθείσας ΕΡΤ Α.Ε.) με την οποία ζητείται να αναγνωρισθεί
ότι η εταιρεία δεν οφείλει (από την 10 Νοεμβρίου 2008 άλλως από την 10 Νοεμβρίου 2010 μέχρι και το τέλος του 2011) το
ελάχιστο εγγυημένο οικονομικό αντάλλαγμα (minimum guarantee) των € 2,9 εκατ. ανά έτος που προβλεπόταν στη
σύμβαση μεταξύ της πρώην ΕΡΤ και της Εταιρείας για τη μετάδοση των δύο (επίγειων αναλογικών) συνδρομητικών
προγραμμάτων της Εταιρείας μέσω των επίγειων αναλογικών συχνοτήτων της πρώην ΕΡΤ. Με την αγωγή, η εταιρεία ζητά
να αναγνωρισθεί ως αμοιβή της πρώην ΕΡΤ μόνο το προβλεπόμενο στη σύμβαση ποσοστό επί των συνδρομών με βάση
τον πραγματικό αριθμό των επίγειων αναλογικών συνδρομητών της (αντί του minimum guarrantee). Το πρωτόδικο
Δικαστήριο απέρριψε την αγωγή για νομικούς λόγους και η εταιρεία άσκησε έφεση, η συζήτηση της οποίας εκκρεμεί.
ii) Ποσό συνολικά € 5,57 εκατ. πλέον τόκων και εξόδων, αφορά απαίτηση της Εταιρείας (πρώην Multichoice) κατά της ΕΡΤ
A.E., με αγωγή που έχει ασκήσει ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ως αντάλλαγμα για την παροχή, εκ
μέρους της Multichoice, υπηρεσιών δορυφορικής διανομής και μεταφοράς του σήματος των τριών τηλεοπτικών (ΕΤ1, ΝΕΤ,
ΕΤ3) και τεσσάρων ραδιοφωνικών (ΝΕΤ, ΕΡΑ 2, ΕΡΑ 3 και ΕΡΑ ΣΠΟΡΤ) σταθμών της ΕΡΤ ανά την επικράτεια για τα έτη
2008, 2009, 2010, 2011 και 2012. Με την κατάργηση της ΕΡΤ, το Ελληνικό Δημόσιο υποκαταστάθηκε στα δικαιώματα και
τις υποχρεώσεις της, συνεπώς αυτό θα είναι το αντίδικο στη συγκεκριμένη υπόθεση. Η υπόθεση συζητήθηκε Εκδόθηκε η
με αρ. 714/2018 απόφαση του ΠολΠρωΑθ, η οποία απορρίπτει την αγωγή αλλά με εσφαλμένο σκεπτικό. Η Εταιρεία
άσκησε έφεση, η δικάσιμος της οποίας είχε οριστεί για την 19.01.2021 οπότε και συζητήθηκε και αναμένεται η απόφαση
του Δικαστηρίου.
iii) Η Εταιρεία άσκησε προσφυγή (ΠΡ1702/26.02.2018) ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά της υπ’
αριθμ. πρωτ. Ε/105 αποφάσεως της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, η οποία εκδόθηκε στις 29/12/2017 και αφορούσε στο οικονομικό αντάλλαγμα, το
οποίο φέρεται να οφείλει η FORTHNET MEDIA για το έτος 2016 βάσει των διατάξεων του Ν. 2644/1998 και της Συμβάσεως
Παραχώρησης που έχει υπογράψει η FORTHNET MEDIA με το Ελληνικό Δημόσιο. Λόγω του εσφαλμένου εκ της Διοικήσεως
υπολογισμού του οφειλομένου εκ της FORTHNET MEDIA οικονομικού ανταλλάγματος, η τελευταία καλείται να καταβάλλει
ως ετήσιο οικονομικό αντάλλαγμα για το έτος 2016 –κατ’ εσφαλμένο υπολογισμό εκ μέρους της Διοίκησης- το ποσό των
€1.451.750,34 αντί του ορθού ποσού των €1.017.824,47. Αυτό σημαίνει, ότι η FORTHNET MEDIA καλείται να καταβάλλει
χωρίς νόμιμο έρεισμα επιπλέον ποσό €433.925,87. Η δικάσιμος είχε προσδιοριστεί αρχικά για την 21/03/2021, όπου και
αναβλήθηκε εξαιτίας της αναστολής των δικαστηρίων λόγω της νόσους του COVID-19 και αναμένεται να προσδιοριστεί σε
νέα ημερομηνία. Σχετικά με το παραπάνω η Εταιρεία και ο Όμιλος έχουν διενεργήσει από προηγούμενες χρήσεις επιπλέον
πρόβλεψη εξόδου στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του για το ποσό των €433.925,87.
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Σημειώνεται ότι ο Όμιλος έχει αναγνωρίσει στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του εις ολόκληρο την υποχρέωση που
απορρέει από την ανωτέρω αναφερθείσα εισφορά.
FORTHNET Α.Ε. ΚΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ
Υφίστανται εκκρεμείς αγωγές της Εταιρείας κατά του ΟΤΕ Α.Ε. συνολικής αξίας €0,7 εκατ. και για τις οποίες η Εταιρεία έχει
δικαιωθεί σε πρώτο βαθμό και οι οποίες αφορούν χρεώσεις του ΟΤΕ για τέλη άσκοπης μετάβασης τεχνικών συνεργείων
ΟΤΕ για την αποκατάσταση βλαβών τοπικού βρόχου. Κατά των πρωτόδικων αποφάσεων έχουν ασκηθεί εφέσεις.

46. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
NEWCO UNITED GROUP HELLAS S.A.R.L.
Την 10.12.2020, η NEWCO UNITED GROUP HELLAS S.A.R.L. (ο «Προτείνων») ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 του Ν. 3461/2006 για την υποβολή από αυτήν υποχρεωτικής δημόσιας
πρότασης («Δημόσια Πρόταση») για την απόκτηση του συνόλου των κοινών μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο
7 του Ν. 3461/2006. Η Δημόσια Πρόταση υποβλήθηκε για την απόκτηση, σε τιμή 0,30 ευρώ ανά μετοχή, όλων των
μετοχών της Εταιρείας που δεν κατείχε άμεσα ή έμμεσα ο Προτείνων κατ’ εκείνη την ημερομηνία, ήτοι κατ’ ανώτατο
αριθμό 52.906.294 μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό ύψους περίπου 15,40% του τότε συνολικού
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, καθώς και τυχόν πρόσθετων Μετοχών
που τυχόν εκδίδονταν συνεπεία άσκησης δικαιώματος μετατροπής του συνόλου ή μέρους εκ των 298.165 υφιστάμενων
μετατρέψιμων ομολογιών έκδοσης της Εταιρείας από τους κατόχους αυτών, δηλαδή κατά το μέγιστο 298.165 πρόσθετων
μετοχών, ήτοι, κατά το μέγιστο, 53.204.459 μετοχές. Την 27.01.2021, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του Ν. 3461/2006, όπως ισχύει, το Πληροφοριακό
Δελτίο της υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το οποίο η περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας οι Μέτοχοι
εδύναντο να αποδέχονται τη Δημόσια Πρόταση («Περίοδος Αποδοχής») διήρκεσε συνολικά τέσσερις (4) εβδομάδες, με
έναρξη στις 01.02.2021 στις 08:00 π.μ. (ώρα Ελλάδος) και λήξη στις 01.03.2021, με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των
τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2 του Ν. 3461/2006. Ακολούθως, την
03.03.2021, δημοσιεύθηκαν με επιμέλεια του Προτείνοντος τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης. Σύμφωνα με την
ανακοίνωση του Προτείνοντος, κατά την ολοκλήρωση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Προσφερθεισών
Μετοχών, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα θα κατέχουν άμεσα και έμμεσα συνολικά 332.668.582 Μετοχές που
αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 96,83% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων
ψήφου της Εταιρείας. Μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης και έως την 08.03.2021 ο Προτείνων
απέκτησε 260.147 επιπλέον μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 0,075% του συνολικού καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, συνεπεία ασκήσεως του δικαιώματος εξόδου (Sell-Out
Right). Κανένα από τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα, σύμφωνα με το άρθρο 2(ε) του Νόμου
(τα «Συντονισμένα Πρόσωπα») δεν απέκτησε επιπλέον Μετοχές κατά την ως άνω περίοδο.
Στη συνέχεια, στις 9 Μαρτίου 2021, ο Προτείνων υπέβαλε προς έγκριση έγγραφο αίτημα προς την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς (στο εξής η «Ε.Κ.») για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς των κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά
ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του
Νόμου (στο εξής το «Δικαίωμα Εξαγοράς»), για την εξαγορά των υπολοίπων μετοχών της Εταιρείας τις οποίες δεν κατέχει
ο ίδιος και τα Συντονισμένα Πρόσωπα, ήτοι συνολικά 10.619.224 μετοχών, προσφέροντας τίμημα ίσο με το
προσφερόμενο αντάλλαγμα της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 0,30 Ευρώ ανά Μετοχή. Η πρόθεση του Προτείνοντος να
ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς περιλαμβάνεται στην ενότητα 1.5 του Πληροφοριακού Δελτίου της Δημόσιας Πρότασης,
όπου επίσης περιλαμβάνεται η πρόθεσή του να υποβληθεί από την Εταιρεία προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αίτημα
διαγραφής των μετοχών της από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
Σύμφωνα με την από 9.4.2021 ανακοίνωση της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Ε.Κ.)
δυνάμει της υπ’αριθμόν 5/909/8.4.2021απόφασής του: (α) ενέκρινε το αίτημα της εταιρείας με την επωνυμία «NEWCO
UNITED GROUP HELLAS S.A.R.L.» για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (το «Δικαίωμα Εξαγοράς») του συνόλου των
κοινών μετοχών της Εταιρείας που δεν κατέχει ο Προτείνων, σύμφωνα με το άρθρο 27του Ν.3461/2006, και (β) όρισε ως
η
ημέρα παύσης της διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας την 23 Απριλίου 2021.
Σύζευξις ΙΙ
Η Forthnet αναδείχτηκε ανάδοχος σε δύο σημαντικές νησίδες του έργου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» σε Θεσσαλονίκη και Αττική,
ενισχύοντας έτσι τη θέση της στην αγορά και τη βελτίωση των αποτελεσμάτων της, βάζοντας για μία ακόμη φορά τη
σφραγίδα της συμμετέχοντας ενεργά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας. Με την πρόσφατη υπογραφή των
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εκτελεστικών συμβάσεων του έργου, αξίας 42 εκατ. ευρώ, η Εταιρεία θα συμβάλλει σε μια μεγάλης κλίμακας επένδυση
για την υλοποίηση προηγμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε 3.170 σημεία παρουσίας του Δημοσίου, στα επόμενα
3,5 χρόνια, επισφραγίζοντας και εξελίσσοντας έτσι τη συνέχιση της συνεργασίας της με το Ελληνικό Δημόσιο που
ξεκίνησε το 2003 με το «ΣΥΖΕΥΞΙΣ I»
Με εξαίρεση τα ανωτέρω αναφερθέντα γεγονότα, δεν υπάρχουν λοιπά μεταγενέστερα γεγονότα της 31 Δεκεμβρίου 2020
που ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά την οικονομική θέση του Ομίλου και της Εταιρείας.

Ηράκλειο, 29/4/2021

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. &
Διευθύνων Σύμβουλος

Νικόλαoς Σταθόπουλος

Παναγιώτης Γεωργιόπουλος

Α.Δ.Τ. ΑΚ 063992

Α.Δ.Τ. ΑΜ 602044

Ο Γενικός Οικονομικός Διευθυντής

Δημήτρης Τζελέπης
Α.Δ.Τ. ΑΚ 737381

Ο Διευθυντής Λογιστηρίου και
Χρηματοοικονομικών Αναφορών

Γρηγόρης Σανδαλίδης
Α.Δ.Τ. ΑΕ 135454
Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 0117581
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A’Τάξης

47. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ
Οι ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού
Ελεγκτή Λογιστή και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου είναι καταχωρημένες στο διαδίκτυο στη
διεύθυνση www.nova.gr.
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιρειών είναι καταχωρημένες στο διαδίκτυο στη διεύθυνση
www.nova.gr.
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