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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της εταιρείας με την επωνυμία
«FORTHNET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» με το διακριτικό τίτλο «FORTHNET MEDIA Α.Ε.»
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Forthnet Ανώνυμη Εταιρεία Συνδρομητικής Τηλεόρασης, Παροχής Τηλεπικοινωνιακών
Υπηρεσιών και Συμμετοχών («Forthnet Media Α.Ε.» ή «η Εταιρεία») παρουσιάζει την Έκθεσή του για τις Ετήσιες
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2020.

ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ & ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ.
Α) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
Η Εταιρεία παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Η
επιχειρηματική στρατηγική της Εταιρείας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξής της
στοχεύοντας στη διαρκή δημιουργία αξίας στους πελάτες της, προσφέροντας υψηλών προδιαγραφών υπηρεσίες,
στους εργαζομένους της, διασφαλίζοντας ένα άριστο εργασιακό περιβάλλον, στους μετόχους της, αλλά και στο
κοινωνικό σύνολο, αναπτύσσοντας δράσεις κοινωνικού και περιβαλλοντικού περιεχομένου.
Ο τομέας συνδρομητικής τηλεόρασης περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών αθλητικού, κινηματογραφικού και
ψυχαγωγικού περιεχομένου. H Εταιρεία μέσω της πλατφόρμας Nova προσφέρει στους πελάτες της «Απευθείας κατ’
οίκον» (Direct-to-home–DTH) πάνω από 60 κανάλια, ευρείας γκάμας καλύπτοντας τις ανάγκες όλων των ηλικιών.
Το σύνολο των υπηρεσιών της Εταιρείας απευθύνεται τόσο σε ιδιώτες όσο και σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η
επιχειρηματική προσέγγιση της Εταιρείας είναι άμεσα συνδεδεμένη με αυτή του Ομίλου Forthnet στον οποίο ανήκει
(εφεξής o «Όμιλος Forthnet») παρέχοντας από κοινού υψηλής ποιότητας τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και
υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης, μέσω συνδυαστικών υπηρεσιών (3play κ.λ.π). Ειδικότερα, οι υπηρεσίες Nova
3play, που αποτελούν την αιχμή της εμπορικής πολιτικής του Ομίλου Forthnet, δίνουν στο συνδρομητή τη
δυνατότητα να συνδυάσει υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας, ευρυζωνικής πρόσβασης στο Internet και
συνδρομητικής τηλεόρασης, μέσω μίας κοινής εμπειρίας χρήσης (cross-sell).
Επιπροσθέτως, η Εταιρεία, προχωρά διαρκώς στη διάθεση νέων, καινοτόμων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (ΟΤΤ)
προσφέροντας ακόμα μεγαλύτερη αξία στους πελάτες της. 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 Forthnet 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.
Προτεραιότητα επίσης της Εταιρείας και του Ομίλου Forthnet 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 των 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 η Εταιρεία και ο Όμιλος Forthnet 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.
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Παράλληλα η Εταιρεία και ο Όμιλος Forthnet 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.

Β) ΣΤΟΧΟΙ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ
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 Εταιρεία 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.
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, όσον αφορά την Εταιρεία προβλέπεται η αντικατάσταση της υποδομής IPTV/OTT streaming
περιεχομένου από νέα πλατφόρμα που προσφέρει πλήθος νέων λειτουργικών χαρακτηριστικών και χρησιμοποιείται
από τα μέλη του United Group.
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.

Γ) ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Η διοίκηση και λειτουργία της Εταιρείας καθορίζεται από τον N. 4548/2018, το Καταστατικό της και το εκάστοτε
εφαρμοστέο νομοθετικό πλαίσιο.
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Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο, σύμφωνα με το καταστατικό της, αποτελείται από
τρία (3) έως επτά (7) μέλη. Το Διοικητικό Συμβούλιο μόλις εκλεγεί συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα εκλέγοντας
τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα Μέλη. Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρείας εκλέχτηκε από την 04/02/2021 απόφαση της έκτακτης Γενική Συνέλευση των μετόχων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται σήμερα από τους:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ονοματεπώνυμο
Δημήτριος Τζελέπης
Βλάντισλαβ Ρατάτζατς
Πέτρος Κατσούλας
Αικατερίνη Κασκανιώτη

Θέση
Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος
Αντιπρόεδρος ΔΣ
Μέλος ΔΣ
Μέλος ΔΣ

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι πενταετής και λήγει στις 04.02.2026, παρατεινόμενη
αυτοδικαίως, δυνάμει του άρθρου 19, παρ. 2 του καταστατικού της, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας
πρέπει να συγκληθεί η επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της. Επιπλέον δυνάμει του άρθρου 22 του
Καταστατικού αυτής, αν κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παραιτηθεί, πεθάνει ή εκπέσει από το αξίωμά
του με οποιονδήποτε τρόπο, τα υπόλοιπα μέλη, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), μπορούν να εκλέξουν προσωρινά
αντικαταστάτη του για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή ανακοινώνεται στην
αμέσως επόμενη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Πάντως, οι πράξεις του μέλους του Διοικητικού
Συμβουλίου που έχει εκλεγεί με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες ακόμη και αν η εκλογή δεν εγκριθεί από τη
Γενική Συνέλευση.
Σε κάθε περίπτωση τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και
χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο με την προϋπόθεση ότι
ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων.
Εσωτερικός Έλεγχος
Η Eταιρεία διαθέτει Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου στις αρμοδιότητές του οποίου περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η
παρακολούθηση της οικονομικής πληροφόρησης, η αξιολόγηση και εισήγηση βελτιώσεων των συστημάτων
διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου, καθώς επίσης η εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τις
θεσμοθετημένες πολιτικές και διαδικασίες όπως αυτές οριοθετούνται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της
Εταιρείας, την ισχύουσα νομοθεσία και τις κανονιστικές διατάξεις.
Κύρια Χαρακτηριστικά Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου σε σχέση με τη διαδικασία σύνταξης των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων και διαχείρισης κινδύνων
Η Εταιρεία υπόκειται στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου (ΣΕΕ) της μητρικής εταιρείας Forthnet A.Ε που περιλαμβάνει
ένα σύνολο από ελεγκτικούς μηχανισμούς και διαδικασίες, με στόχο τη διασφάλιση της πληρότητας και της
αξιοπιστίας των στοιχείων και πληροφοριών που απαιτούνται για τον ακριβή και έγκαιρο προσδιορισμό της
χρηματοοικονομικής κατάστασης και τη σύνταξη αξιόπιστων χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Ομίλου
Forthnet και των θυγατρικών εταιρειών.
Βασικά, μεταξύ άλλων, στοιχεία του συστήματος αυτού αποτελούν:

αναλυτική διαδικασία σύνταξης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,

η συγκεκριμένη οργανωτική δομή της οικονομικής διεύθυνσης που εξασφαλίζει το διαχωρισμό λειτουργιών και
καθηκόντων μεταξύ του λογιστηρίου και του τμήματος σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων για
την αποφυγή ασυμβίβαστων ρόλων,

καθώς και η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου που επισκοπεί και αξιολογεί το ΣΕΕ, στο 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
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συμμόρφωση με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη σύνταξη και δημοσιοποίηση των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων της Εταιρείας.

Δ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Οικονομικά Αποτελέσματα
Τα συνολικά έσοδα για το δωδεκάμηνο του 2020, ανήλθαν στα € 105,7 εκατ., παρουσιάζοντας μείωση κατά 9,1% σε
σχέση με το δωδεκάμηνο του 2019, κυρίως εξαιτίας της μείωσης του εσόδου συνδρομητικής τηλεόρασης από τις
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (bar/café και ξενοδοχεία) οι οποιες παρέμειναν κλειστές λόγω των έκτακτων μέτρων
απαγόρευσης κυκλοφορίας ως αποτέλεσμα της πανδημία της νόσου COVID-19. Το έσοδο από διαφήμιση είναι
βελτιωμένο κατά 4,1% ως αποτέλεσμα του διαρκώς αναβαθμιζόμενου περιεχομένου του τηλεοπτικού προγράμματος
της Nova.
Το EBITDA του δωδεκαμήνου του 2020 ανήλθε σε € 30,5 εκατ., έναντι € 13,5 εκατ. του δωδεκαμήνου του 2019,
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 125,8% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, ευνοημένο από το κέρδος ποσού € 25,3
εκατ., που προέκυψε από τις εκπτώσεις / διαγραφές παλαιών υπολοίπων προμηθευτών στα πλαίσια συμφωνιών της
εταιρείας για ρύθμιση υποχρεώσεων προηγουμένων περιόδων. Εξαιρουμένων αυτών το EBITDA ανήλθε σε € 5,2
εκατ. και είναι μειωμένο σε σχέση με την προηγούμενη χρήση κατά 61,7% κυρίως λόγω της προαναφερθείσας
πτώσης των εσόδων συνδρομητικής τηλεόρασης.
Συνδυαστικές Υπηρεσίες/3Play
Στο τέλος του Δεκεμβρίου του 2020, τα νοικοκυριά με Nova 3Play/συνδυαστικές υπηρεσίες του Ομίλου Forthnet,
ανήλθαν στα 215,3 χιλιάδες. Το μερίδιο των συνδρομητών Nova 3Play, σε σχέση με το σύνολο της συνδρομητικής
βάσης του Ομίλου 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.

Υπηρεσίες Συνδρομητικής Τηλεόρασης
Στο τέλος του 2020, η συνδρομητική βάση Pay TV Λιανικής και Χονδρικής έκλεισε στους 318,6 χιλιάδες και 144,9
χιλιάδες συνδρομητές αντίστοιχα.

Συνδρομητές PayTV Λιανικής Ελλάδα & Κύπρου
Συνδρομητές Pay TV Χονδρικής Ελλάδα & Κύπρου
Σύνολο συνδρομητών Pay TV

12M 2020
318.629
144.865
463.494

12M 2019
341.883
115.422
457.305

Δ
-6,8%
25,5%
1,4%

Όσον αφορά τον δανεισμό της Εταιρείας 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 του Ομίλου Forthnet από την μητρική εταιρεία της άμεσης μετόχου Forthnet A.E., NewCO United
Group Hellas S.A.R.L. Ο συνολικός δανεισμός την 31 Δεκέμβριου 2020 ανέρχεται σε € 211,7 εκ. (31 Δεκεμβρίου 2019:
€ 177,6 εκ) και παρουσιάζεται αυξημένος κατά 34,1 εκατ. ευρώ λόγω των νέων ομολογιακών δανείων που
συνήφθησαν με τη μητρική εταιρεία Forthnet A.E.. Περισσότερες πληροφορίες περιλαμβάνονται στις σημειώσεις 4,
29 και 32 των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Σημαντικά γεγονότα μέσα στη χρήση 2020
 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 Oμίλου Forthnet, το μετατρέψιμο ομολογιακό
δάνειο και ένα αρχικό 33,2% του μετοχικού κεφαλαίου της μητρικής εταιρείας Forthnet A.E.
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 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 o
Όμιλος Forthnet είναι ήδη ενεργός και η πιθανή είσοδος σε νέες αγορές, δημιουργεί μια σημαντική επενδυτική
ευκαιρία για τον Όμιλο Forthnet και την Εταιρεία, 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.
 Ο Όμιλος United, ανακοίνωσε την 5η Μαρτίου 2021 ότι έχει ολοκληρώσει την Υποχρεωτική Δημόσια Προσφορά
για τις μετοχές της μητρικής εταιρείας Forthnet Α.Ε., αποκτώντας το 96,83% των κοινών ονομαστικών μετοχών
του μετοχικού κεφαλαίου της. Ο Όμιλος United ξεκίνησε την Υποχρεωτική Δημόσια Προσφορά για τις μετοχές της
μητρικής εταιρείας Forthnet A.E., αφού πρώτα κάλυψε τις ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις του Ελληνικού
Δικαίου. Σύμφωνα με την από 10.03.2021 ανακοίνωση της μητρικής εταιρείας Forthnet A.E. , 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 τις οποίες
δεν κατέχει η ίδια και τα Συντονισμένα Πρόσωπα, ήτοι συνολικά 10.619.224 μετοχών. Στη συνέχεια, η μητρική
εταιρεία Forthnet A.E., 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 μητρικής εταιρείας
Forthnet A.E. που δεν κατέχει ο Προτείνων, σύμφωνα με το άρθρο 27του Ν.3461/2006, και (β) όρισε ως ημέρα
παύσης της διαπραγμάτευσης των μετοχών της μητρικής εταιρείας Forthnet A.E. την 23η Απριλίου 2021. Στις 18
Μαϊου 2021 η μητρική εταιρεία Forthnet A.E. ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια της απόφασης της
από 14 Μαΐου 2021 Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης επί του 1ου θέματος ημερήσιας
διάταξης, υπέβαλε στις 18 Μαΐου 2021, προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το με αριθ. πρωτοκόλλου
5017/18.05.2021 αίτημα διαγραφής από το Χρηματιστήριο Αθηνών του συνόλου των κοινών, ονομαστικών,
άυλων, μετά ψήφου μετοχών της, ήτοι 343.582.558 μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 € εκάστης, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 5 του Ν. 3371/2005. Σύμφωνα με την από 7 Ιουνίου 2021 απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφασίστηκε η αφαίρεση του συνόλου των κοινών,
ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της μητρικής εταιρείας Forthnet Α.Ε. από τα συστήματα
διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών με ημερομηνία 8 Ιουνίου 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 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.
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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
ης
Warner Bros 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.

1.

ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ

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 της
Εταιρείας και του Ομίλου Forthnet να αντλήσουν πρόσθετα κεφάλαια όσο και στο κόστος δανεισμού τους,
γεγονός που θα μπορούσε να έχει αρνητική επίδραση στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στη
χρηματοοικονομική κατάσταση και στις προοπτικές της Εταιρείας και του Ομίλου Forthnet.


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 της Εταιρείας και του Ομίλου Forthnet επιδρώντας
δυσμενώς στη δραστηριότητα, στη χρηματοοικονομική κατάσταση, στα αποτελέσματα και στις προοπτικές
τους.



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 της Εταιρείας και του Ομίλου
Forthnet στην Ελλάδα. Η Διοίκηση δεν είναι σε θέση να προβλέψει με ακρίβεια τις πιθανές εξελίξεις στην
ελληνική οικονομία συνέπεια 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 της Εταρείας κατά την 31η
Δεκεμβρίου 2020.

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


Η ανεπάρκεια του κεφαλαίου κίνησης της Εταρείας και του Ομίλου Forthnet για τους επόμενους 12 μήνες από
την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου υποδηλώνει την ύπαρξη αβεβαιότητας
σχετικά με τη δυνατότητα της Εταιρείας να χρηματοδοτήσει τις δραστηριότητές της και την επιχειρησιακή της
λειτουργία εν γένει. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι οι κατωτέρω περιγραφόμενες εξελίξεις αναφορικά με την είσοδο
του νέου μετόχου United Group στην μητρική Εταιρεία Forthnet A.E. έχουν ήδη συνεισφέρει στην μείωση του
ελλείμματος στο κεφάλαιο κίνησης του Ομίλου Forthnet και της Εταιρείας 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 μητρικής εταιρείας Forthnet A.E., 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 της μητρικής εταιρείας Forthnet A.E. 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,
Σελίδα 9 από 77

FORTHNET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ, ΠΑΡΟΧΗΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2020
(Ποσά σε ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά)

συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της μητρικής εταιρείας Forthnet A.E., 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 μητρικής εταιρείας Forthnet A.E.. 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 μητρική
εταιρεία Forthnet A.E.. Μετά και την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς, στις 3.3.2021 o Όμιλος United
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 μητρικής
εταιρείας Forthnet A.E., και προχώρησε στην αίτηση έγκρισης άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς των
υπολοίπων μετοχών έτσι ώστε να καταστεί μοναδικός μέτοχος της μητρικής εταιρείας Forthnet A.E. και,
ακολούθως, να εκκινήσει τις διαδικασίες διαγραφής των μετοχών της μητρικής εταιρείας Forthnet A.E. 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 μητρικής εταιρείας Forthnet A.E. που δεν
κατέχει ο Προτείνων, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3461/2006, και (β) όρισε ως ημέρα παύσης της
διαπραγμάτευσης των μετοχών της, την 23η Απριλίου 2021. Επιπλέον σύμφωνα με την από 7 Ιουνίου 2021
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφασίστηκε η αφαίρεση του
συνόλου των κοινών, ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της μητρικής εταιρείας Forthnet Α.Ε. από
τα συστήματα διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών με ημερομηνία 8 Ιουνίου 2021.
2.

Μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 2020, η μητρική εταιρεία Forthnet A.E. 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 την Εταιρεία ως άμεση
θυγατρική του Ομίλου Forthnet, 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 απώτερη μητρική εταιρεία Newco United Group Hellas S.a.r.l., προκειμένου να
επιτευχθεί συμφωνία με προμηθευτή εξωτερικού την οποία εγγυήθηκε, κατέβαλε για λογαριασμό της
Eταιρείας στον προμηθευτή ποσό €16 εκ. με σκοπό την αποπληρωμή υποχρεώσεων της Εταιρείας και την
επίτευξη ιδιαίτερα σημαντικής διαγραφής παλαιών οφειλών. Στο πλαίσιο αυτό, εντός της χρήσης 2021 και
μέχρι την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2020 έχουν υπογραφεί: (α) στις
26.2.2021 τροποποίηση της σύμβασης του νέου ΚΟΔ (1η τροποποίηση) για την αύξηση του ποσού του κατά
€ 16 εκ. αυξάνοντας έτσι τη συνολική ονομαστική αξία (κεφάλαιο) του νέου ΚΟΔ της μητρικής εταιρείας
Forthnet A.E. στο ποσό των € 43 εκ., (β) συμβάσεις μεταξύ της απώτερης μητρικής Εταιρείας Newco United
Group Hellas S.A.R.L. και της άμεσης μητρικής εταιρείας Forthnet A.E. για αύξηση της χρηματοδότησης της
η
Forthnet A.E. (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
Forthnet Media A.E., με εγγυήτρια τη μητρική εταιρεία Forthnet A.E., τα οποία θα συμβάλλουν στην πλήρη
ομαλοποίηση του κεφαλαίου κίνησης της εταιρείας και 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.) και (δ) η Εταιρεία εξέδωσε νέο κοινό
ομολογιακό δάνειο το οποίο καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από τη μητρική εταιρεία Forthnet Α.Ε., συνολικού
ποσού έως € 38,5 εκ. για την κάλυψη των ταμειακών αναγκών της Εταιρείας.

3.

Επιπλέον σημειώνεται ότι κατά την ημερομηνία έγκρισης των παρουσών ετήσιων χρηματοοικονομικών
καταστάσεων ο Όμιλος Forthnet και οι θυγατρικές του εταιρείες 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.

Βάσει των ανωτέρω η Διοίκηση της Εταιρείας και του Ομίλου Forthnet εκτιμά ότι ο κίνδυνος η Εταιρεία και ο Όμιλος
Forthnet να μην είναι σε θέση να καλύψουν τις ανάγκες τους για κεφάλαιο κίνησης έχει καταστεί, από την χρήση
2020 και έπειτα, πολύ περιορισμένος.
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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. Το
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα συγκαλέσει τη γενική συνέλευση των μετόχων με θέμα τα προβλεπόμενα από
το άρθρο 119 του Ν. 4548/2018 εντός της εξάμηνης προθεσμίας από τη λήξη της χρήσης ήτοι έως την 30 Ιουνίου
2021.


Η χρηματοοικονομική κατάσταση, οι προοπτικές και η δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας
εξαρτώνται από την ολοκλήρωση τυχόν αναχρηματοδότησης (εφόσον απαιτηθεί) των δανειακών υποχρεώσεων
που πηγάζουν από τα κοινοπρακτικά ομολογιακά δάνεια - ύψους € 176,5 εκατ. εκδόσεως της Εταιρείας, καθώς
και των σχετικών δεδουλευμένων τόκων αξίας € 25,5 εκατ. αντίστοιχα, τα οποία και μεταβιβάστηκαν από τις
δανείστριες τράπεζες στη απώτερη 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 μητρικής εταιρείας Forthnet A.E. και των
θυγατρικών της μέσω εκτενούς κεφαλαιοποίησης του χρέους και εισφοράς νέων κεφαλαίων, αλλά και την
εκτίμηση ότι οι ενέργειες αυτές αναμένεται να εξαλείψουν το συνολικό χρέος αυτών και να παράσχουν
σημαντικούς επιπρόσθετους κεφαλαιακούς πόρους, που θα εξασφαλίσουν την οικονομική τους σταθερότητα,
την περαιτέρω κερδοφόρα ανάπτυξή τους και τη δυνατότητα υλοποίησης των στρατηγικών πλάνων τους. Η
παραπάνω διαδικασία εξελίσσεται κατά το τελευταίο διάστημα με γοργούς ρυθμούς, με κομβικά σημεία την
κεφαλαιακή ενίσχυση των εταιρείων της Ομίλου Fothnet, την αναδιαμόρφωση της στρατηγικής και την
λειτουργική αναδιάρθρωσή τους.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι η απώτερη 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 της Εταρείας θα έχει ουσιώδη δυσμενή επίπτωση στις δραστηριότητες, στην
χρηματοοικονομική κατάσταση, στα λειτουργικά αποτελέσματα και στις προοπτικές της.
Η Εταιρεία διατηρεί ουσιώδεις συνεργασίες για την απόκτηση (αποκλειστικών ή/και μη αποκλειστικών)
τηλεοπτικών δικαιωμάτων μετάδοσης ελκυστικού οπτικοακουστικού περιεχομένου. Η Εταιρεία 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 της Εταιρείας με παραγωγούς, δικαιούχους ή
διανομείς αθλητικού, ψυχαγωγικού, ενημερωτικού, επιμορφωτικού ή άλλου περιεχομένου ή αδυναμία
εμπλουτισμού του περιεχομένου υφιστάμενων προγραμμάτων της 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 της Εταιρείας.



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



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, στη χρηματοοικονομική κατάσταση και στα λειτουργικά αποτελέσματα της Εταιρείας και του
Ομίλου Forthnet.
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Η Εταιρεία και ο Όμιλος Forthnet βασίζονται στο στελεχιακό δυναμικό και προσωπικό τους. Η ικανότητα τους
να παραμείνουν ανταγωνιστικοί και να υλοποιήσουν αποτελεσματικά την επιχειρηματική τους στρατηγική
εξαρτάται σε μεγάλο μέγεθος από τις υπηρεσίες του στελεχιακού δυναμικού τους και του προσωπικού τους εν
γένει.



Η λειτουργία και ανάπτυξη του Ομίλου Forthnet και η δυνατότητά του να παρέχει υπηρεσίες σε συνδρομητές
εξαρτάται από τον πάροχο με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά.
Ο Όμιλος Forthnet 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 Forthnet.



Η ικανότητα της Εταιρείας και του Ομίλου Forthnet να διατηρούν τους υφιστάμενους πελάτες και να
προσελκύουν νέους εξαρτάται από τη δική τους ικανότητα να ανταποκριθούν επιτυχημένα στις απαιτήσεις της
αγοράς αλλά και ενδεχομένως από άλλους παράγοντες που εκφεύγουν του ελέγχου τους.
Η επιτυχία των προσπαθειών της Εταιρείας και του Ομίλου Forthnet 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 επενδύσουν στην ποιότητα
των προσφερόμενων υπηρεσιών (συμπεριλαμβανόμενης και της αποτελεσματικής εξυπηρέτησης της
πελατειακής βάσης) και από την ικανότητά τους να διατηρούν το επίπεδο των τεχνικών υποδομών και την
ελκυστικότητα του τηλεοπτικού περιεχομένου της Εταιρείας.
Εάν η Εταιρεία και ο Όμιλος Forthnet δεν καταφέρουν να προσελκύσουν νέους πελάτες και/ή να διατηρήσουν
τους υφιστάμενους, δεν εξασφαλίσουν ή ανανεώσουν τηλεοπτικά προγράμματα με ελκυστικό περιεχόμενο και
δεν μπορέσουν να ανταποκριθούν έγκαιρα και με συνέπεια στα αιτήματα νέων ή υφιστάμενων πελατών για
υποστήριξη, τα έσοδα και οι ταμειακές ροές τους ενδέχεται να μειωθούν, γεγονός που μπορεί να έχει ουσιώδη
δυσμενή αντίκτυπο στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στη χρηματοοικονομική κατάσταση και στα
λειτουργικά αποτελέσματά τους.



Εάν η Εταιρεία και ο Όμιλος Forthnet δεν κατορθώσουν να διασυνδεθούν αποδοτικά από άποψη κόστους ή
γενικότερα με άλλους παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ενδέχεται να μην μπορέσουν να παρέχουν τις
υπηρεσίες τους.
Η ικανότητα της Εταιρείας και του Ομίλου Forthnet να παρέχουν ποιοτικές και αποδοτικές από άποψη κόστους
υπηρεσίες εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την απευθείας διασύνδεση του δικτύου τους 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 Forthnet μεταδίδεται στους πελάτες του μέσω διαφόρων δορυφορικών
αναμεταδοτών. Η Εταιρεία έχει συνάψει συμβάσεις μίσθωσης δορυφορικής χωρητικότητας για τη μετάδοση
του προγράμματός της. Εάν οι εμπορικές ή τεχνολογικές εξελίξεις καταδείξουν ότι ο εκάστοτε διαθέσιμος στον
Εταιρεία δορυφορικός χώρος δεν είναι επαρκής, η Εταιρεία 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 της
Εταιρεία και του Ομίλου Forthnet να παρέχει τις υπηρεσίες τους, ενδεχόμενο που μπορεί να έχει ουσιώδη
δυσμενή αντίκτυπο στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στη χρηματοοικονομική κατάσταση και στα
λειτουργικά αποτελέσματά τους.

Σελίδα 12 από 77

FORTHNET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ, ΠΑΡΟΧΗΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2020
(Ποσά σε ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά)



Η Εταιρεία και ο Όμιλος Forthnet εξαρτάται από την αξιοπιστία των δικών τους δικτύων ή των δικτύων τρίτων,
και οι βλάβες του συστήματος ή οι παραβιάσεις της ασφάλειας και η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα
σήματα του προγράμματός τους ενδέχεται να οδηγήσουν σε απώλεια πελατών και εσόδων.
Η Εταιρεία και ο Όμιλος Forthnet είναι σε θέση να παρέχουν υπηρεσίες μόνο στο βαθμό στον οποίο μπορούν να
συντηρούν και να υποστηρίζουν τα συστήματα του δικτύου τους 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, η Εταιρεία και ο Όμιλος Forthnet ενδέχεται, ως εκ
τούτου, να επιβαρυνθούν με σημαντικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων της ευθύνης και του κόστους
αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν από τις εν λόγω διαταραχές ή παραβιάσεις της ασφάλειας, ιδίως
εν όψει της θέσης σε εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ)
2016/679), από 25.05.2018. Οι βλάβες του συστήματος, τα ατυχήματα ή οι παραβιάσεις της ασφάλειας που
προκαλούν διακοπές στις εργασίες της Εταιρείας και του Ομίλου Forthnet 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, στη χρηματοοικονομική κατάσταση και στα λειτουργικά αποτελέσματα της Εταιρείας και του
Ομίλου Forthnet. Επιπλέον, η λειτουργία των δορυφόρων εκφεύγει του ελέγχου της Εταιρείας και του Ομίλου
Forthnet. 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, η Εταιρεία θα πρέπει να προβεί σε εναλλακτικές συμφωνίες για την
εξασφάλιση αναμεταδοτών. Εάν η Εταιρεία 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, η Εταιρεία και ο Όμιλος Forthnet μπορεί να υποστούν ουσιώδη δυσμενή αντίκτυπο
στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στη χρηματοοικονομική κατάσταση, στα λειτουργικά αποτελέσματα και
στις προοπτικές τους.
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 η Εταιρεία και ο Όμιλος Forthnet και από τα οποία εξαρτώνται, καθώς και η μη εξουσιοδοτημένη
πρόσβαση στα σήματα του προγράμματος τους, 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 τους.



Επίσης, η Εταιρεία και ο Όμιλος Forthnet διατρέχουν τον κίνδυνο πρόσβασης στο σήμα του προγράμματός τους
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». Η Εταιρεία και ο Όμιλος Forthnet χρησιμοποιούν υψηλών προδιαγραφών τεχνολογία
κρυπτογράφησης για την ασφαλή μετάδοση του συνδρομητικού τηλεοπτικού σήματός τους. 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 η Εταιρεία και ο Όμιλος
Forthnet δεν εξακολουθούν να αποτρέπουν, με τη χρήση των κατάλληλων μέσων και μέτρων, την μη
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις τηλεοπτικές μεταδόσεις, η ικανότητα της Εταιρείας και του Ομίλου Forthnet
να συμβάλλονται για την παροχή υπηρεσιών προγράμματος θα μπορούσε να επηρεασθεί δυσμενώς και, σε
κάθε περίπτωση, θα απολέσει έσοδα από πελάτες που λαμβάνουν πειρατικά σήματα.
Επίσης η Εταιρεία και ο Όμιλος Forthnet διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο στην παροχή υπηρεσιών προς το κοινό
από παρεμβολές τρίτων στις δορυφορικές συχνότητες που χρησιμοποιούν. Παρόλο που η Εταιρεία έχει κάνει
σχετικές προβλέψεις στη σύμβαση παροχής δορυφορικής χωρητικότητας, μπορεί, ως αποτέλεσμα των
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ανωτέρω, να υποστεί ουσιώδη δυσμενή αντίκτυπο στην επιχειρηματική δραστηριότητα,
χρηματοοικονομική κατάσταση, στα λειτουργικά αποτελέσματα και στις προοπτικές τους.

στην



Η ικανότητα της Εταιρείας και του Ομίλου Forthnet να παρέχουν υπηρεσίες στους συνδρομητές και να
διατηρούν υψηλό το επίπεδο ποιότητας αυτών εξαρτάται από τη δυνατότητα συντήρησης και υποστήριξης
κρίσιμου εξοπλισμού.



Η Εταιρεία και ο Όμιλος Forthnet βασίζονται σε τρίτους για την πώληση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους
σε πελάτες λιανικής. Τυχόν αδυναμία της Εταιρείας και του Ομίλου Forthnet να διαχειριστούν αποτελεσματικά
το δίκτυο των εμπορικών συνεργατών μπορεί να έχει ουσιώδη δυσμενή αντίκτυπο στην επιχειρηματική
δραστηριότητα, στη χρηματοοικονομική κατάσταση και στα λειτουργικά αποτελέσματα της Εταιρείας και του
Ομίλου Forthnet.



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 της Εταιρείας και του
Ομίλου Forthnet.



Ο τομέας τηλεπικοινωνιών και συνδρομητικής τηλεόρασης στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από έντονο
ανταγωνισμό. Εάν η Εταιρεία και ο Όμιλος Forthnet δεν κατορθώσουν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες για να
ανταγωνιστούν 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 απολέσουν πελάτες και να μην κατορθώσουν να
προσελκύσουν νέους πελάτες και ως εκ τούτου να υπάρξει δυσμενής αντίκτυπος στην επιχειρηματική
δραστηριότητα, στη χρηματοοικονομική κατάσταση και στα λειτουργικά αποτελέσματα της Εταιρείας και του
Ομίλου Forthnet.



Η Εταιρεία και ο Όμιλος Forthnet ενδέχεται να επηρεαστούν αρνητικά από τις επιπτώσεις των συνεχών
τεχνολογικών αλλαγών. Ο επιχειρηματικός τομέας της παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και της
συνδρομητικής τηλεόρασης είναι υψηλής έντασης κεφαλαίου και υπόκειται σε γρήγορες και σημαντικές
τεχνολογικές αλλαγές. Η διαρκής τεχνολογική πρόοδος μπορεί να αναγκάσουν την Εταιρεία και τον Όμιλο
Forthnet να προβούν σε παρατεταμένες κεφαλαιακές επενδύσεις προκειμένου να διατηρήσουν την
ανταγωνιστικότητά τους, είτε λόγω του κόστους ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών (π.χ. δικτύων νέας γενιάς
NGAs) ή της βελτίωσης ή αντικατάστασης των συστημάτων τους προκειμένου να είναι συμβατά, είτε λόγω της
πιθανότητας απαξίωσης της υποδομής τους. 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 της
Εταιρείας και του Ομίλου Forthnet να διατηρήσουν και να βελτιώσουν το μερίδιό τους στην αγορά. Τυχόν
αδυναμία της Εταιρείας και του Ομίλου Forthnet να επενδύσουν ή να επενδύσουν επαρκώς σε νέες τεχνολογίες
(όπως τα δίκτυα νέας γενιάς NGAs) ή/και να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις τεχνολογικές αλλαγές μπορεί
να έχει ουσιώδη δυσμενή αντίκτυπο στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στη χρηματοοικονομική κατάσταση,
στα λειτουργικά αποτελέσματα και στις προοπτικές τους.



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, στη χρηματοοικονομική κατάσταση και στα λειτουργικά αποτελέσματα της
Εταιρείας και του Ομίλου Forthnet.



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
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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 στην Εταιρεία και στον
Όμιλο Forthnet και στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα, ή οι συγκεκριμένες ενέργειες στις οποίες πρέπει
να προβούν ενδεχομένως η Εταιρεία και ο Όμιλος Forthnet ή το εύρος των δαπανών και των πόρων που
ενδεχομένως θα απαιτηθούν για τη συμμόρφωσή τους. 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, στη
χρηματοοικονομική κατάσταση και στα λειτουργικά αποτελέσματα της Εταιρείας και του Ομίλου Forthnet.


Οι παραβιάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας των καταναλωτών και οι συναφείς κυρώσεις ενδέχεται να
επηρεάσουν δυσμενώς την επιχειρηματική δραστηριότητα και τη φήμη της Εταιρείας και του Ομίλου Forthnet.



Η Εταιρεία και ο Όμιλος Forthnet θα μπορούσαν να χάσουν 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 την Εταιρεία
και τον Όμιλο Forthnet και, συνεπώς, να δημιουργήσει προσκόμματα στην υλοποίηση της στρατηγικής τους για
περαιτέρω διεύρυνση της πελατειακής βάσης τους, και μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να έχει αρνητική
επίδραση στη χρηματοοικονομική κατάσταση, στα λειτουργικά αποτελέσματα και στις προοπτικές της Εταιρείας
και του Ομίλου Forthnet.

2.

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
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Διασφάλιση της επιχειρηματικής συνέχειας και προετοιμασία για ενδεχόμενες περιπτώσεις λοίμωξης των
εργαζομένων
Δημιουργία μηχανισμού συστηματικής επικοινωνίας με τους υπαλλήλους

Επιπλέον συγκροτήθηκε ομάδα διαχείρισης κρίσεων "BCP-COVID-19" με στόχο τη διασφάλιση της επιχειρησιακής
συνέχειας αλλά και του χειρισμού της εσωτερικής επικοινωνίας. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος Forthnet προχώρησε σε:







Προσδιορισμό του ελάχιστου απαιτούμενου προσωπικού για τη διασφάλιση της λειτουργίας
Εξασφάλιση της εξ’ αποστάσεως εργασίας παρέχοντας την υποδομή και πρόσβαση στο 90% των
εργαζομένων, δηλαδή όλων εκτός από το προσωπικό που απαιτείται να βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του
Ομίλου Forthnet
Δημιουργία επικοινωνιακού υλικού σύμφωνα με εναλλακτικά σενάρια
Δημιουργία "σταθμών εργασίας έκτακτης ανάγκης" για τους agents εξυπηρέτησης πελατών (εσωτερικούς +
εξωτερικούς) σε περίπτωση που ένας υπάλληλος είχε ασθενήσει από τον ιό
Έκδοση αυστηρών οδηγιών που περιορίζουν τα ταξίδια, την υποδοχή επισκεπτών και τις συναντήσεις
Προμήθεια και προσφορά προσωπικών ειδών υγιεινής όπως αντισηπτικά, γάντια, μάσκες κ.λπ.

Μέτρα που ελήφθησαν από την Ελληνική Κυβέρνηση
Απαγόρευση κυκλοφορίας: Την Κυριακή 22 Μαρτίου 2020 επιβλήθηκε 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
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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:





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.
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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
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 η Εταιρεία και ο Όμιλος Forthnet εκτιμά ότι η κρίση του COVID-19 θα συνεχίσει να
επηρεάζει την επιχειρησιακή λειτουργία τους. Παρόλα αυτά η Εταιρεία και ο Όμιλος Forthnet εκτιμούν, 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 περιορισμένη. Σημειώνεται ότι η ανωτέρω εκτίμηση
γίνεται με την υπόθεση ότι εντός του 2021 θα συνεχίσει να υπάρχει 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.
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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.

3.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Η Εταιρεία θεωρεί την προστασία του περιβάλλοντος αναπόσπαστο άξονα του προγράμματος δράσεων Κοινωνικής
Ευθύνης που σχεδιάζει και υλοποιεί.
Στο πλαίσιο αυτό, σε συνεργασία με τις λοιπές εταιρείες του Ομίλου Forthnet, 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

4.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Στην Εταιρεία απασχολούνται (με βάση τα στοιχεία της 31.12.2020) 246 εργαζόμενοι συνολικά, οι περισσότεροι με
συμβάσεις πλήρους απασχόλησης. Επιπρόσθετα, μέσω των καταστημάτων NOVA, που λειτουργούν ως ανεξάρτητα
νομικά πρόσωπα υπό το καθεστώς της δικαιόχρησης (franchise), καθώς και μέσω τρίτων εταιρειών απασχολούνται,
για έργα & υπηρεσίες της Εταιρείας, πάνω από 355 εργαζόμενοι (31 Δεκεμβρίου 2019: 410 εργαζόμενοι).
Βασική προτεραιότητα της Διοίκησης της Εταιρείας είναι η ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων με σεβασμό στην
κείμενη σχετική νομοθεσία και βάσει των αρχών της ισότητας, της πολυμορφίας και της διαφάνειας, στοχεύοντας
στην προαγωγή του κοινού συμφέροντος της Εταιρείας και των εργαζομένων.
Η Εταιρεία βασίζεται στο στελεχιακό δυναμικό και προσωπικό της. Η ικανότητά της να παραμείνει ανταγωνιστική και
να υλοποιεί αποτελεσματικά την επιχειρηματική της στρατηγική εξαρτάται σε μεγάλο μέγεθος από τις υπηρεσίες του
στελεχιακού δυναμικού της και του προσωπικού της εν γένει.
Αναγνωρίζοντας την καταλυτική σημασία του Ανθρώπινου Δυναμικού για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της
Εταιρείας, και έχοντας στο επίκεντρο τον κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά, η Διοίκηση έχει αναπτύξει σύγχρονα
Συστήματα και Πολιτικές Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Τα περισσότερα από αυτά εφαρμόζονται καθολικά σε
όλα τα οργανωτικά επίπεδα της Εταιρείας και εξελίσσονται συνεχώς.
Η Εταιρεία αποδίδει ύψιστη σημασία στην ασφάλεια στο χώρο εργασίας για το προσωπικό και τους επισκέπτες της.
Στο πλαίσιο αυτό επιθεωρούνται τακτικά όλοι οι χώροι της Εταιρείας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι είναι
ασφαλείς και ότι οι εργαζόμενοι συμμορφώνονται με τις οδηγίες υγείας και ασφάλειας που έχουν οριστεί. Η
Εταιρεία απασχολεί σε μόνιμη βάση Τεχνικό Ασφαλείας και Ιατρό Εργασίας οι οποίοι υποβάλλουν προς τη Διοίκηση
της Εταιρείας αναφορές σχετικές με την υγεία και ασφάλεια ανά εγκατάσταση. Ο Τεχνικός ασφαλείας εκπονεί μελέτη
επικινδυνότητας σύμφωνα με τις εργασίες που εκτελεί το προσωπικό ανά εγκατάσταση.
Επίσης, έχουν συσταθεί ομάδες έκτακτων καταστάσεων με σκοπό την αντιμετώπιση συμβάντων που επηρεάζουν την
ασφάλεια του προσωπικού και της εκάστοτε εγκατάστασης (σεισμός, φωτιά, πλημμύρα, απειλή για τοποθέτηση
εκρηκτικού μηχανισμού κ.λπ.), αλλά και ομάδες πρώτων βοηθειών με σκοπό την αντιμετώπιση ιατρικών
περιστατικών. Τα μέλη των παραπάνω ομάδων εκπαιδεύονται τόσο από το γιατρό και τον τεχνικό ασφαλείας όσο και
από άλλους φορείς όπως η πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ.
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Όλοι οι εργαζόμενοι της Εταιρείας εντάσσονται με την πρόσληψή τους στο Ομαδικό Εταιρικό Πρόγραμμα Ασφάλισης
Ζωής και Υγείας μέσω του οποίου παρέχονται οι ακόλουθες σημαντικές παροχές χωρίς κανένα κόστος για τον
εργαζόμενο: (i) Ασφάλεια Ζωής, (ii) Ασφάλεια Ατυχημάτων και Απώλειας Εισοδήματος λόγω ασθένειας ή ατυχήματος
(iii) Νοσοκομειακή και Έξω-Νοσοκομειακή Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη. Επιπλέον οι εργαζόμενοι μπορούν να
ασφαλίσουν τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας τους (με μικρή σχετικά επιβάρυνση για τους ίδιους) για παροχή
υπηρεσιών Νοσοκομειακής και Έξω-Νοσοκομειακή 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 κ.λ.π) σε προνομιακές τιμές αποκλειστικά για τους
εργαζομένους της Forthnet.

5.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης («ΕΔΜΑ») στα πλαίσια λήψης αποφάσεων
σχετικά με το χρηματοοικονομικό, λειτουργικό και στρατηγικό σχεδιασμό της καθώς και για την αξιολόγηση και την
δημοσίευση των επιδόσεών της. Αυτοί οι ΕΔΜΑ εξυπηρετούν στην καλύτερη κατανόηση των χρηματοοικονομικών
και λειτουργικών αποτελεσμάτων της Εταιρείας, της χρηματοοικονομικής της θέσης καθώς και της κατάστασης
ταμειακών ροών. Επίσης κατά την περιγραφή των επιδόσεων της Εταιρείας χρησιμοποιούνται οι δείκτες
ομαλοποιημένα έσοδα και 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 της Εταιρείας και
χρησιμοποιείται από την Εταιρεία ως βάση υπολογισμού και παρακολούθησης των λειτουργικών ταμειακών ροών
της. Ο δείκτης EBITDA αυτός υπολογίζεται ως εξής:

Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες
Λοιπά έσοδα
Λειτουργικά έξοδα προ αποσβέσεων και απομειώσεων συμμετοχών
EBITDA

01.01. - 31.12.2020
105.727.421
25.045.218
(100.249.230)
30.523.408

01.01. - 31.12.2019
116.260.943
477.073
(103.217.138)
13.520.878

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται οι λοιποί σημαντικότεροι ΕΔΜΑ της Εταιρείας για τις χρηματοοικονομικές
χρήσεις 2020 και 2019:
Καθαρός Δανεισμός προς Ίδια Κεφάλαια: Ο συγκεκριμένος ΕΔΜΑ δείχνει την αναλογία των ιδίων κεφαλαίων και
των δανειακών κεφαλαίων που χρησιμοποιούνται για την χρηματοδότηση των περιουσιακών στοιχείων της
Εταιρείας.

Μακροπρόθεσμες δανεια προς συνδεδεμένες εταιρείες
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες εταιρείες
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μίσθωσης αναμεταδοτών
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μίσθωσης
Βραχυπρόθεσμα Δάνεια
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μίσθωσης αναμεταδοτών
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μίσθωσης
Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα
Καθαρός Δανεισμός
Ίδια κεφάλαια
Καθαρός Δανεισμός προς Ιδία Κεφάλαια

31.12.2020
34.078.994
52.603

31.12.2019
-

21.711.479

14.759.547

192.734
1.073.729
176.538.462

275.533
1.073.729
176.538.462

4.783.884
82.800

13.721.055
69.206

(2.183.099)
236.331.585

(262.459)
206.175.073

(338.194.666)

(333.847.906)

-0,70

-0,62
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Δείκτης Γενικής Ρευστότητας: Ο συγκεκριμένος ΕΔΜΑ φανερώνει την ικανότητα (ρευστότητα) της Εταιρείας να
εξυπηρετεί τις τρέχουσες υποχρεώσεις της βάσει των στοιχείων του κυκλοφορούντος ενεργητικού.
31.12.2020
68.654.860
442.443.536
0,16

Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Δείκτης Γενικής Ρευστότητας

31.12.2019
57.010.580
469.979.245
0,12

Δείκτης Κάλυψης Εξόδων χρηματοδότησης: Ο συγκεκριμένος ΕΔΜΑ φανερώνει τη σχέση μεταξύ των καθαρών
κερδών της Εταιρείας και των τόκων με τους οποίους επιβαρύνεται μέσα στη χρήση για τα ξένα κεφάλαια και
δείχνει την ικανότητα εξυπηρέτησης των τόκων αυτών.
01.01 - 31.12.2020
105.727.421
25.045.218
(100.249.230)
30.523.408
(14.726.498)
2,07

Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες
Λοιπά έσοδα
Λειτουργικά έξοδα προ αποσβέσεων και απομειώσεων συμμετοχών
EBITDA
Χρηματοοικονομικά Έξοδα
Δείκτης Κάλυψης Εξόδων Χρηματοδότησης

6.

01.01 - 31.12.2019
116.260.943
477.073
(103.217.138)
13.520.878
(9.685.160)
1,40

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

Οι κάτωθι εταιρείες συναλλάσσονται με λήψη ή παροχή υπηρεσιών κατά τη συνήθη δραστηριότητα τους και
θεωρούνται συνδεδεμένα μέρη.
Οι συναλλαγές της Εταιρείας και τα υπόλοιπα των λογαριασμών με τα συνδεδεμένα μέρη αναφέρονται παρακάτω:

Επωνυμία Εταιρείας

Σχέση με
τον Όμιλο

Περίοδος
που έληξε

Πωλήσεις προς
συνδεδεμένα
μέρη

Ποσά που
οφείλουν τα
συνδεδεμένα
μέρη

Αγορές από
συνδεδεμένα
μέρη

Ποσά που
οφείλονται στα
συνδεδεμένα μέρη

Νέα συνδεδεμένα μέρη τρέχουσας χρήσης
NewCo United Group
Hellas Sarl

Μέτοχος

31.12.2020

-

1.766.048

-

203.165.688

Solford Trading LTD

Συνδεδεμέ
νο Μέρος

31.12.2020

37.500

-

-

-

Serbia Broadband d.o.o.

Συνδεδεμέ
νο Μέρος

31.12.2020

-

-

-

-

31.12.2020

37.500

1.766.048

-

203.165.688

31.12.2020

1.609.500

3.862.383

4.384.163

135.008.122

31.12.2019

1.809.636

2.870.739

2.385.782

104.524.861

31.12.2020

-

518.977

112.038

18.263.670

31.12.2019

-

532.201

163.072

20.844.062

31.12.2020

977.410

-

31.492.237

16.193.923

31.12.2020
Πρόβλεψη
για
αναμενόμε
νες
πιστωτικές
ζημιές

-

-

(3.128.134)

-

31.12.2019

981.533

-

30.514.828

16.193.923

Σύνολα
Προϋπάρχοντα συνδεδεμένα μέρη

Forthnet S.A.

Intervision Services BV

NetMed NV

Μέτοχος

Θυγατρική
Εταιρεία

Θυγατρική
Εταιρεία
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NetMed S.A.

Lumiere Productions S.A

31.12.2019
Πρόβλεψη
για
αναμενόμε
νες
πιστωτικές
ζημιές

-

-

(3.128.134)

-

Θυγατρική
Εταιρεία

31.12.2020

16.951

3.077.620

44.488

6.148.660

31.12.2019

-

3.689.818

23.784

5.635.904

Συνδεδεμέ
νο μέρος

31.12.2020

-

-

-

-

31.12.2019

-

-

-

6.378

31.12.2020

2.603.861

7.458.980

32.904.792

175.614.374

31.12.2019

2.791.169

7.092.757

29.959.331

147.205.128

Σύνολα
Συνδεδεμένα μέρη προηγουμένων χρήσεων
Vodafone-Panafone AEET

Συνδεδεμέ
νο μέρος

31.12.2019

4.627.082

1.592

11

117

Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδος Α.Ε.

Συνδεδεμέ
νο μέρος

31.12.2019

1.224

48.197

1.795

(1)

Alpha Bank Α.Ε.

Συνδεδεμέ
νο μέρος

31.12.2019

-

-

-

(564)

Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.

Συνδεδεμέ
νο μέρος

31.12.2019

596

-

(231)

-

Wind Ελλάς
Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.

Συνδεδεμέ
νο μέρος

31.12.2019

3.786.748

35.323

-

2.692

31.12.2019

8.415.650

85.112

1.575

2.244

Σύνολα

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 απώτερη μητρική 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 NewCo
United Group Hellas Sarl συνέπεια της συναλλαγής εξαγοράς του Ομίλου Forthnet (βλέπε Σημειώσεις 4 και 29) και τα
οποία την 31/12/2020 (όπως και την 31/12/2019) ανέρχονταν σε € 176,5 εκατ.
Το πληρωτέο υπόλοιπο προς την άμεση μητρική εταιρεία Forthnet A.Ε. αφορά στις υποχρεώσεις από το νέο
ομολογιακό δάνειο της εταιρείας το οποίο πραγματοποιήθηκε μέσω των νέων δανειακών κεφαλαίων που έλαβε η
μητρική εταιρεία Forthnet A.E. από την απώτερη μητρική εταιρεία NewCo United Group Hellas Sarl (περισσότερες
πληροφορίες περιλαμβάνονται στις σημειώσεις 4 και 29 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων). Η σχετιζόμενη με
τα εν λόγω δάνεια υποχρεωση προς την μητρική εταιρεία Forthnet A.E. ταξινομήθηκε στο κονδύλι «Μακροπρόθεσμα
δάνεια προς συνδεδεμένες εταιρείες» της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2020.
Τα ενδοεταιρικά έξοδα προς τη μητρική εταιρεία Forthnet Α.Ε. σχετίζονται με την επαναχρέωση προμήθειας από
συνδυαστικές υπηρεσίες 3-play, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τηλεφωνία, internet, κ.λ.π.), και επαναχρέωση του
κόστους μισθοδοσίας των στελεχών της. Η υποχρέωση προς τη μητρική εταιρεία Forthnet Α.Ε. επίσης περιλαμβάνει
και χρεώσεις που έλαβαν χώρα στο παρελθόν για τη μεταπώληση των δικαιωμάτων του Ελληνικού Πρωταθλήματος
και της UEFA.
Τα ενδοεταιρικά έσοδα από τη μητρική εταιρεία Forthnet Α.Ε. αναφέρονται κυρίως στη χρέωση του μεριδίου της
Εταιρείας για διαφημίσεις από συνδυαστικές πωλήσεις (συνδυαστικές υπηρεσίες 3-play).
Η ενδοεταιρική απαίτηση από τη μητρική εταιρεία Forthnet Α.Ε. προκύπτει επιπλέον, από την είσπραξη
λογαριασμών μέσω του δικτύου καταστημάτων Forthnet.
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Οι συναλλαγές με τη θυγατρική εταιρεία Netmed A.E. αφορούν κυρίως στην παροχή διαχειριστικών και
συμβουλευτικών υπηρεσιών και σε παροχή τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης πελατών.
H θυγατρική εταιρεία Intervision Services B.V. παρέχει στην Εταιρεία δικαιώματα τηλεοπτικού περιεχομένου.
Επίσης, τα «Ενδοεταιρικά δάνεια εισπρακτέα» αφορούν χορήγηση δανείου προς την θυγατρική εταιρεία Netmed
N.V., με επιτόκιο δανεισμού Εuribor πλέον περιθωρίου 3,5% (2019:3,5%).
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2018, η Εταιρεία, αξιολογώντας τις ενδείξεις απομείωσης που υπήρχαν αναφορικά με το
ενδοεταιρικό δάνειο προς την παραπάνω θυγατρική της εκτίμησε ότι το ποσό της εν λόγω απαίτησης δεν είναι
ανακτήσιμο κατά το ποσό των € 3.128.134 και ως εκ τούτου προχώρησε σε σχετική πρόβλεψη απομείωσής του. Για
την εκτίμηση του ποσού της απομείωσης ελήφθησαν υπόψιν όλα τα ενδοεταιρικά υπόλοιπα από και προς την
Netmed N.V., τις θυγατρικές εκείνης καθώς και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες.
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020 και την 31 Δεκεμβρίου 2019 η Εταιρεία επανεξέτασε τις ενδείξεις απομείωσης που
υπήρχαν σχετικά με το ενδοεταιρικό δάνειο προς την θυγατρική Netmed N.V. καταλήγοντας ότι η λογιστική του αξία
είναι μικρότερη από το ανακτήσιμο ποσό, συνεπώς δεν προχώρησε σε περαιτέρω απομείωση της δανειακής
απαίτησης για την τρέχουσα χρήση και την προηγούμενη χρήση αντίστοιχα.
Η υποχρέωση προς τη θυγατρική εταιρεία Netmed N.V. αφορά την εξαγορά από την Εταιρεία των μετοχών που η
Netmed N.V. κατείχε στην εταιρεία Multichoice Hellas A.E.E.
Οι αμοιβές των Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας για τα έτη 2020 και 2019 ανήλθαν σε € 522.393 και € 487.752,
αντίστοιχα. Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας προς τα Διευθυντικά Στελέχη την 31 Δεκεμβρίου 2020 είναι € 15.542 (31
Δεκεμβρίου 2019: € 16.072). Επίσης, οι παροχές της Εταιρείας στη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης προς μέλη
Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικά Στελέχη που σχετίζονται με Ασφαλιστήριο Συνταξιοδοτικού Προγράμματος
ανέρχονται σε €34.700 (31 Δεκεμβρίου 2019: €32.238).

Κάντζα, 30 Ιουνίου 2021

Πρόεδρος Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος
Δημήτριος Τζελέπης
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ΈΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «FORTHNET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» με το
διακριτικό τίτλο «FORTHNET MEDIA A.E.»
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «FORTHNET
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «FORTHNET MEDIA A.E.» (η Εταιρεία),
οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2020,
τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της
χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και
μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από
κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας FORTHNET MEDIA A.E. κατά την 31η
Δεκεμβρίου 2020, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που
έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς,
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Βάση γνώμης
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά
περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθ’ όλη τη διάρκεια
του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του
Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην
Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας
υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου
Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή
και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.
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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”, αλλά δεν περιλαμβάνουν τις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί αυτών.
Η γνώμη μας επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και
δεν εκφράζουμε με τη γνώμη αυτή οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών.
Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να
αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν οι άλλες
πληροφορίες είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις ή τις γνώσεις που
αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις
εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε
αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε
τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το θέμα αυτό.
Ευθύνες της διοίκησης επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες,
ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων
από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την
αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας
όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα
και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση
είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη
ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες.
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές
καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε
απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η
εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος
που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία,
θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν
από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε
εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται
με βάση αυτές τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
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Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική
Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη
διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:


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



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



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



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



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

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το
χρονοδιάγραμμα
του
ελέγχου,
καθώς
και
σημαντικά
ευρήματα
του
ελέγχου,
συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου
εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Σελίδα 26 από 77

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

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

Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης
του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2
(μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι:
α)

Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί
σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και το
περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης
που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020.

β)

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

Στη σημείωση 4 επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι το
Σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας, κατά την 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.
Αθήνα, 30 Ιουνίου 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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(Ποσά σε ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά)

ΕTHΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Για την 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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(Ποσά σε ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Η Εταιρεία
Σημ.
Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες
Λοιπά έσοδα
Χρήσεις δικαιωμάτων και αδειών
Κόστος πωληθέντων εμπορευμάτων και αναλωσίμων
Έξοδα προβολής, διαφήμισης και εκθέσεων
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Λοιπά έξοδα
Αποσβέσεις
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Ζημίες προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Ζημίες μετά από φόρους

5

6
9
7
8
8
10

01.0131.12.2020

01.0131.12.2019

105.727.421
25.045.218
(65.269.956)
(99.483)
(2.537.141)
(9.105.369)
(23.237.282)
(26.553.452)
3.075.667
(14.726.498)
(7.680.874)
3.529.989
(4.150.885)

116.260.943
477.073
(65.257.835)
(184.003)
(3.537.940)
(9.387.831)
(24.849.529)
(31.606.660)
981.561
(9.685.160)
(26.789.381)
3.547.183
(23.242.198)

Λοιπά συγκεντρωτικά εισοδήματα που δε θα ταξινομηθούν στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος σε επόμενες περιόδους:
Αναλογιστικά κέρδη / (ζημίες) της αποζημίωσης προσωπικού λόγω
27
(195.875)
(54.466)
εξόδου από την υπηρεσία
Φόρος εισοδήματος
Καθαρά λοιπά συγκεντρωτικά εισοδήματα που δε θα
ταξινομηθούν στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος σε
(195.875)
(54.466)
επόμενες περιόδους
Καθαρά λοιπά συγκεντρωτικά εισοδήματα που ενδέχεται να
ταξινομηθούν στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος σε
επόμενες περιόδους
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα (ζημιές) χρήσης
(4.346.760)
(23.296.664)

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
Άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Ενδοεταιρικά δάνεια εισπρακτέα
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
Ζημίες εις νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μίσθωσης αναμεταδοτών
Μακροπρόθεσμα δάνεια προς συνδεδεμένες εταιρείες
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες εταιρείες
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μίσθωσης
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις από συμβάσεις με πελάτες
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
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
Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δεδουλευμένοι τόκοι δανείων προς συνδεδεμένες εταιρείες
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων
Σύνολο Υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

11
12
13
14

Η Εταιρεία
31.12.2020

31.12.2019

1.002.536
19.468.211
35.693.952
12.202.748
1.537.967
28.178.443
8.400.037
106.483.893

1.169.647
19.126.206
48.523.596
14.191.278
1.939.143
27.201.034
7.871.809
120.022.713

16
17
18
19
20
32
21
21

2.262.396
43.494.305
13.920.867
902.165
1.163.004
4.726.349
2.183.099
2.676
68.654.860
175.138.754

1.938.171
34.649.092
15.621.596
182.069
1.476.851
2.759.872
262.459
120.473
57.010.580
177.033.293

22

49.121.538
284.386.640
(671.702.844)
(338.194.666)

49.121.538
284.386.640
(667.356.084)
(333.847.906)

24
29, 32
32
25
26
19
27
10

21.711.479
34.078.994
52.603
192.734
5.211.365
92.375
1.699.667
7.850.667
70.889.884

14.759.547
275.533
13.435.228
190.676
1.446.303
10.794.667
40.901.953

28
32
29
29
29
29
19
24
25

39.309.108
141.482.777
1.073.729
176.538.462
9.168.071
4.783.884
82.800

70.322.264
147.207.372
1.073.729
176.538.462
8.168.795
13.721.055
69.206

30

35.069.243

30.622.961

118.024
9.264.785
25.552.654
442.443.536
513.333.419
175.138.754

831.872
21.423.529
469.979.245
510.881.199
177.033.293

32
10

31
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Μετοχικό
κεφάλαιο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης 1 Ιανουαρίου 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
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης 31 Δεκ. 2019
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης 1 Ιανουαρίου 2020
Zημίες μετά από φόρους
Καθαρά λοιπά συγκεντρωτικά εισοδήματα που δεν θα ταξινομηθούν στην κατάσταση
συνολικού εισοδήματος σε επόμενες περιόδους
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα (ζημιές) χρήσης
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης 31 Δεκ. 2020

Διαφορά από έκδοση μετοχών
υπέρ το άρτιο

Λοιπά αποθεματικά

Ζημίες εις νέο

Σύνολο

49.121.538
-

284.386.640
-

-

(644.059.420)
(23.242.198)

(310.551.242)
(23.242.198)

-

-

-

(54.466)

(54.466)

49.121.538

284.386.640

-

(23.296.664)
(667.356.084)

(23.296.664)
(333.847.906)

49.121.538
-

284.386.640
-

-

(667.356.084)
(4.150.885)

(333.847.906)
(4.150.885)

-

-

-

(195.875)

(195.875)

49.121.538

284.386.640

-

(4.346.760)
(671.702.844)

(4.346.760)
(338.194.666)

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Η Εταιρεία
Σημ.
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ζημίες προ φόρων

01.0131.12.2020

01.0131.12.2019

(7.680.874)

(26.789.381)

26.553.452
11.650.830
1.730.181
109.924
103.259
32.466.773

31.606.660
8.703.598
1.398.991
188.346
(434.507)
14.673.708

(427.484)

333.227

(2.716.025)

(2.922.406)

(8.845.213)
313.847
401.176

(1.990.195)
(39.298)
446.260

(36.737.751)
4.446.281
900.975
2.194.879
(52.435)
(8.223.863)
52.603
(16.226.236)

16.656.529
811.417
(1.782.012)
177.017
(140.142)
(2.224.256)
23.999.850

11,13,14

(5.387.262)

(7.346.098)

21

117.797
(5.269.465)

(47.820)
(7.393.918)

29
29

34.078.994
151.728
(10.814.381)

(184.071)
(913.847)
(372.896)
(15.246.127)

23.416.341

(16.716.941)

1.920.640
262.459
2.183.099

(111.009)
373.468
262.459

Προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Καθαρά χρηματοοικονομικά (έσοδα)/έξοδα
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
Δικαιώματα προγραμμάτων και ταινιών
Έσοδα επομένων χρήσεων & Υποχρεώσεις από συμβάσεις με πελάτες
Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Πληρωμές για αποζημίωση προσωπικού
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες εταιρείες
Ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων και ασωμάτων παγίων στοιχείων & Κόστος
συμβάσεων
Δεσμευμένες καταθέσεις προθεσμίας
Ταμειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες
Εισπράξεις μακροπρόθεσμου δανεισμού
Καθαρη μεταβολή βραχυπρόθεσμου δανεισμού
Τόκοι και συναφή έξοδα πληρωθέντα
Συναλλαγματικές διαφορές πραγματοποιηθείσες
Καθαρή μεταβολή μίσθωσης
Ταμειακές εκροές για / εισροές από χρηματοοικονομικές
δραστηριότητες
Καθαρή μείωση χρηματικών διαθεσίμων
Χρηματικά διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου
Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος της περιόδου

7
8
18, 20
27
16

24, 25

21
21
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
1.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εταιρεία «Forthnet Ανώνυμη Εταιρεία Συνδρομητικής Τηλεόρασης, Παροχής Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών και
Συμμετοχών Α.Ε.» (εφεξής καλούμενη «Forthnet Media Α.Ε.» ή η Εταιρεία») εδρεύει στον Δήμο Παλλήνης Αττικής,
Προέκταση Οδού Μάνης, Θέση Κάντζα Τ.Κ. 15331 και ιδρύθηκε το 2008 ως θυγατρική της εταιρείας Forthnet Α.Ε.
που εδρεύει στα Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης. Η διάρκεια της Εταιρείας, σύμφωνα με το Καταστατικό της,
ανέρχεται σε 25 χρόνια από την ημερομηνία ίδρυσης της, με δυνατότητα επέκτασης της διάρκειας μετά από
απόφαση της Γενικής συνέλευσης των Μετόχων της.
Κύριο αντικείμενο δραστηριότητας της Forthnet Media Α.Ε. είναι μεταξύ άλλων η παροχή συνδρομητικών
ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, ήτοι η μετάδοση προς το κοινό ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών
προγραμμάτων και των συναφών με αυτά υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων με οποιοδήποτε τεχνικό μέσο
(δορυφόρους, επίγειους αναμεταδότες, καλωδιακά συστήματα, ενσύρματα ή ασύρματα δίκτυα, υβριδικά
συστήματα, τηλεπικοινωνιακές υποδομές και δίκτυα οποιουδήποτε είδους ευρυζωνικά ή μη, διαδίκτυο -INTERNET-,
και γενικά οποιοδήποτε τεχνικό μέσο ή συνδυασμό τεχνικών μέσων που υφίσταται σήμερα ή θα εφευρεθεί ή
χρησιμοποιηθεί στο μέλλον που επιτρέπει την παροχή προς το κοινό συνδρομητικών υπηρεσιών οπτικοακουστικού
περιεχομένου) και κάθε τεχνική μέθοδο (υφιστάμενη που θα εφευρεθεί ή θα χρησιμοποιηθεί στο μέλλον), η
παραγωγή, σύνθεση, εκπομπή και εκμετάλλευση με οποιοδήποτε τρόπο οπτικοακουστικού περιεχομένου και η
παροχή των σχετικών υπηρεσιών ηλεκτρονικού οδηγού προγραμμάτων και άλλων συναφών υπηρεσιών, η
προμήθεια οπτικοακουστικού περιεχομένου από διαχειριστές και προμηθευτές προγραμμάτων, η απόκτηση,
διαχείριση και αξιοποίηση συμμετοχών σε πάσης φύσεως επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και μέσων ενημέρωσης, η κτήση τηλεοπτικών δικαιωμάτων και δικαιωμάτων
τηλεοπτικής μετάδοσης και διαφημιστικής ή/και χορηγικής εκμετάλλευσης αθλητικών και άλλων γεγονότων για
κωδικοποιημένη ή μη μετάδοση η χρήση ή/και παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύμφωνα με τους
όρους της ισχύουσας κάθε φορά νομοθεσίας παροχής ηλεκτρονικών (τηλεπικοινωνιακών) υπηρεσιών, η παροχή
δορυφορικών υπηρεσιών προς κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, για 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, καθώς και η απόκτηση, διαχείριση και αξιοποίηση
συμμετοχών
σε
πάσης
φύσεως
επιχειρήσεις
που
δραστηριοποιούνται
στον
τομέα
των
τηλεπικοινωνιών/ηλεκτρονικών επικοινωνιών και μέσων ενημέρωσης.
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 απ’ ευθείας στους
συνδρομητές ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες μέσω δορυφόρου, με την επεξεργασία τηλεοπτικού
ψηφιακού σήματος.
Η εταιρεία Forthnet A.E. κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020 συμμετέχει στο μετοχικό κεφαλαίο της Εταιρείας με ποσοστό
99,986% (31 Δεκεμβρίου 2019: 99,986%). Επιπλέον, η εταιρεία Lumiere TV Public Company LTD κατά την 31
Δεκεμβρίου 2020 συμμετέχει στο μετοχικό κεφαλαίο της Εταιρείας με ποσοστό 0,014% (31 Δεκεμβρίου 2019:
0,014%).
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Οι θυγατρικές της Forthnet Media Α.Ε. καθώς και η κύρια δραστηριότητά τους, αναλύονται ως εξής:
Επωνυμία
Εταιρείας
NetMed N.V.

Ημερομηνία
σύστασης
12 Ιανουαρίου
1996

Χώρα
σύστασης

Περιγραφή δραστηριότητας

Ολλανδία

Εταιρεία συμμετοχών (Ηolding)

NetMed Α.Ε.

14 Φεβρουαρίου
1996

Ελλάδα

H εταιρεία παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης πελατών και
ειδικότερα τεχνική υποστήριξη, πληροφορίες τηλεοπτικού
προγράμματος, τηλεφωνική υποστήριξη και διαχείρισης
συμβάσεων συνδρομητών συνδρομητικής τηλεόρασης για
λογαριασμό της Forthnet Media A.E.

Intervision
(Services) B.V.

Ιανουάριος 1996

Ολλανδία

Υπηρεσίες απόκτησης περιεχομένου

Ο αριθμός προσωπικού της Εταιρείας την 31 Δεκεμβρίου 2020 ανέρχεται στα 240 άτομα. Στις 31 Δεκεμβρίου 2019 ο
αντίστοιχος αριθμός του προσωπικού ήταν 234 άτομα. Διευκρινίζεται ότι οι παραπάνω αριθμοί αφορούν ισοδύναμο
πλήρους απασχόλησης (Full Time Equivalent – FTEs) και όχι απόλυτο αριθμό προσωπικού (Head Count).
2.1 ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) και έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.).
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από τα
χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων (συμπεριλαμβανομένων παραγώγων) τα οποία
αποτιμώνται στην εύλογη αξία.
Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα μεταξύ των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και των σημειώσεων οφείλονται σε
στρογγυλοποιήσεις.

2.2 ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που
έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2020, στις 30 Ιουνίου 2021. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις τελούν υπό την έγκριση
της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
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2.3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
(α) Συμμετοχές σε θυγατρικές: Οι συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις αποτιμώνται στο κόστος κτήσης μείον
τυχόν σωρευμένες ζημίες απομείωσης. Το αποτέλεσμα που προκύπτει από την πώληση ποσοστού συμμετοχής σε
θυγατρικές εταιρείες καταχωρείται στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος ως κέρδος ή ζημία από πώληση
συμμετοχών.
(β) Μετατροπή Ξένων Νομισμάτων: Το νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης της Εταιρείας είναι το Ευρώ. Οι
συναλλαγές σε άλλα νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ήταν
σε ισχύ κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Κατά την ημερομηνία σύνταξης των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων τα νομισματικά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού που είναι εκφρασμένα σε άλλα νομίσματα
προσαρμόζονται ώστε να αντανακλούν τις τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες.
Τα κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από τη αποτίμηση τέλους χρήσεως νομισματικών στοιχείων σε ξένα
νομίσματα απεικονίζονται στην επισυναπτόμενη κατάσταση συνολικού εισοδήματος. Τα κέρδη ή ζημίες που
προκύπτουν από συναλλαγές απεικονίζονται επίσης στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος.
(γ) Ενσώματα Πάγια Στοιχεία: Τα γήπεδα, τα κτίρια, οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός αποτιμώνται στο κόστος
κτήσης, μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις απομείωσής τους. Οι επισκευές και οι
συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης στην οποία πραγματοποιούνται. Σημαντικές βελτιώσεις
κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των αντίστοιχων παγίων εφόσον αυτές προσαυξάνουν την ωφέλιμη ζωή, αυξάνουν
την ικανότητα παραγωγής ή βελτιώνουν την αποδοτικότητα των αντίστοιχων παγίων. Τα στοιχεία των παγίων
διαγράφονται κατά την πώλησή ή την απόσυρσή τους ή όταν δεν αναμένονται περαιτέρω οικονομικά οφέλη από τη
συνεχιζόμενη χρήση τους.
Τα κέρδη ή οι ζημίες που προκύπτουν από τη διαγραφή ενός παγίου περιλαμβάνονται στην κατάσταση συνολικού
εισοδήματος της χρήσης κατά την οποία διαγράφεται το εν λόγω πάγιο.
(δ) Αποσβέσεις Ενσώματων Παγίων Στοιχείων: Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με βάση τη σταθερή μέθοδο με
συντελεστές οι οποίοι προσεγγίζουν τις σχετικές ωφέλιμες διάρκειες ζωής των σχετικών παγίων. Οι συντελεστές που
χρησιμοποιούνται είναι οι εξής:
Είδος Παγίου
Εγκαταστάσεις κτιρίων
Μεταφορικά μέσα
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές
Μηχανήματα αναμετάδοσης
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

Ετήσιος Συντελεστής Απόσβεσης
11,11%-20,00%
10,00%-20,00%
10,00%-33,00%
6,67% - 20,00%
10,00%-20,00%

Οι υπολειμματικές αξίες καθώς και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων επανεξετάζονται
και
αναπροσαρμόζονται στο τέλος κάθε χρήσης, εφόσον κριθεί σκόπιμο. Όταν η αναπόσβεστη αξία ενός ενσώματου
παγίου είναι μεγαλύτερη από την ανακτήσιμη αξία, τότε η αξία του παγίου αναπροσαρμόζεται στο ύψος του
ανακτήσιμου ποσού.
(ε) 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.
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Έπειτα από την αρχική αναγνώριση τα ασώματα περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζονται στην αξία κτήσης τους μείον
τις τυχόν σωρευμένες ζημίες απομείωσης τους.
Στα ασώματα πάγια της Εταιρείας περιλαμβάνεται το κόστος για την απόκτηση άδειας παροχής συνδρομητικών
υπηρεσιών. Η άδεια χορηγήθηκε για διάστημα δεκαπέντε (15) ετών στην τιμή των € 2,2 εκατ.
Τα ασώματα πάγια με αόριστο χρόνο προσδόκιμο οικονομικής εκμετάλλευσης δεν αποσβένονται αλλά ελέγχονται
ετησίως για τυχόν απομείωση 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 τη διάρκεια του προσδόκιμου οικονομικής τους
εκμετάλλευσης. 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.
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
Λογισμικά
Άδεια συνδρομητικής τηλεόρασης και ραδιοφωνικών εκπομπών
Κόστος συμβάσεων
Φήμη και πελατεία (*)
Σήματα/εμπορική επωνυμία(*)
Πελατειακή βάση(*)
Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και ευρεσιτεχνίες
(*) από απορρόφηση θυγατρικής

Έτη
5
15
3-5
2-5
15
15
15

Η Εταιρεία κεφαλαιοποιεί στην υποκατηγορία «Κόστος συμβάσεων» το κόστος απόκτησης συνδρομητών 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, αμοιβές
εγκαταστατών και κόστος εξοπλισμού πρόσβασης σε υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης. Σε περίπτωση
τερματισμού του συμβολαίου πριν τη λήξη του το αναπόσβεστο υπόλοιπο του κόστους απόκτησης συνδρομητών
καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα της χρήσης.
(στ) Δικαιώματα προγραμμάτων και ταινιών: Δικαιώματα προγραμμάτων και ταινιών που έχουν αγοραστεί,
εμφανίζονται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (κυκλοφορούν ενεργητικό) στο κόστος κτήσης μειωμένα
κατά τα ποσά που αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος (όπως αναφέρεται κατωτέρω). Η
Εταιρεία έχει ορισμένες υποχρεώσεις από προγράμματα και ταινίες που κατηγοριοποιούνται ως χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις σε σχέση με το ΔΠΧΑ 9, και οι οποίες επιμετρώνται στο αναπόσβεστο 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 στην κατάσταση συνολικού
εισοδήματος ισόποσα για όλη τη διάρκεια της αθλητικής περιόδου.
Δικαιώματα για υλικό γενικής ψυχαγωγίας και ταινίες αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος είτε
ισόποσα για τη 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 συνολικού εισοδήματος. Το κόστος των προγραμμάτων που είναι ίδιας παραγωγής της
Εταιρείας καταγράφεται ως έξοδο όπως πραγματοποιείται.

Σελίδα 36 από 77

FORTHNET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ, ΠΑΡΟΧΗΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2020
(Ποσά σε ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά)

(ζ) Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων: Με την εξαίρεση της υπεραξίας, η οποία ελέγχεται για απομείωση
τουλάχιστον σε ετήσια βάση, οι λογιστικές αξίες των λοιπών μακροπρόθεσμων στοιχείων του ενεργητικού ελέγχονται
για σκοπούς απομείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην
είναι ανακτήσιμη. Όταν η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του, η
αντίστοιχη ζημία απομείωσής του καταχωρείται στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος χρήσεως. Η ανακτήσιμη αξία
προσδιορίζεται ως η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας μείον έξοδα πώλησης και της αξίας χρήσεως.
Εύλογη αξία μείον έξοδα πώλησης είναι το ποσό που μπορεί να ληφθεί από τη πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου
στα πλαίσια μίας κανονικής συναλλαγής μεταξύ συμμετεχόντων στην αγορά, μετά την αφαίρεση κάθε πρόσθετου
άμεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία χρήσης είναι η καθαρή παρούσα αξία των
εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να πραγματοποιηθούν από τη συνεχή χρήση ενός
περιουσιακού στοιχείου και από την πρόσοδο που αναμένεται να προκύψει από τη διάθεσή του στο τέλος της
εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του.
Για τους σκοπούς προσδιορισμού της απομείωσης, τα στοιχεία του ενεργητικού ομαδοποιούνται στο χαμηλότερο
επίπεδο για το οποίο οι ταμειακές ροές δύναται να αναγνωριστούν ξεχωριστά. Αντιλογισμός ζημίας απομείωσης της
αξίας περιουσιακών στοιχείων που λογίστηκε σε προηγούμενα έτη, γίνεται μόνο όταν υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι οι
εκτιμήσεις που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της ανακτήσιμης αξίας έχουν αλλάξει. Στις περιπτώσεις αυτές ο
ανωτέρω αντιλογισμός αναγνωρίζεται ως έσοδο.
Η λογιστική αξία ενός πάγιου περιουσιακού στοιχείου μετά τον αντιλογισμό της ζημίας απομείωσης δε 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.
(η) 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.
(θ) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία - Aρχική αναγνώριση και επιμέτρηση
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ταξινομούνται, κατά την αρχική αναγνώριση, και μεταγενέστερα
αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος, στην εύλογη αξία μέσω άλλων συνολικών εισοδημάτων (OCI) και στην εύλογη
αξία μέσω των αποτελεσμάτων.
Η ταξινόμηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων κατά την αρχική αναγνώριση εξαρτάται από τα
συμβατικά χαρακτηριστικά των ταμειακών ροών του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου και το
επιχειρηματικό μοντέλο της Εταιρείας για τη διαχείριση τους. Με εξαίρεση τις εμπορικές απαιτήσεις που δεν περιέχουν
σημαντική χρηματοοικονομική συνιστώσα ή για τις οποίες η Εταιρεία έχει εφαρμόσει την πρακτική λύση, η Εταιρεία
αρχικά αποτιμά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία τους πλέον, στην περίπτωση ενός
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου που δεν αποτιμάται μέσω αποτελεσμάτων, το κόστος συναλλαγής. Οι
εμπορικές απαιτήσεις που δεν περιέχουν σημαντική χρηματοοικονομική συνιστώσα ή για τις οποίες η Εταιρεία έχει
εφαρμόσει την πρακτική λύση, αποτιμώνται στην τιμή συναλλαγής που προσδιορίζεται σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 15.
Προκειμένου ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο να ταξινομηθεί και να αποτιμηθεί στο αποσβεσμένο κόστος
ή στην εύλογη αξία μέσω των συνολικών εισοδημάτων, πρέπει από αυτά να προκύπτουν ταμειακές ροές οι οποίες να
είναι «αποκλειστικά πληρωμές κεφαλαίου και τόκων (SPPI)» επί του αρχικού κεφαλαίου. Η αξιολόγηση αυτή
αναφέρεται ως SPPI test και εξετάζεται σε επίπεδο χρηματοοικονομικού στοιχείου.
Το επιχειρηματικό μοντέλο της Εταιρείας για τη διαχείριση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων αναφέρεται
στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τις οικονομικές της δυνατότητες προκειμένου να δημιουργήσει ταμειακές ροές.
Το επιχειρηματικό μοντέλο καθορίζει εάν οι ταμειακές ροές θα προκύψουν από τη συλλογή συμβατικών ταμειακών
ροών, πώληση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή και από τα δύο.
Η αγορά ή πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που απαιτούν την παράδοση περιουσιακών
στοιχείων εντός χρονικού πλαισίου που καθορίζεται με κανονισμό ή σύμβαση στην αγορά αναγνωρίζονται κατά την
ημερομηνία συναλλαγής δηλαδή κατά την ημερομηνία κατά την οποία η Εταιρεία δεσμεύεται να αγοράσει ή να
πωλήσει το περιουσιακό στοιχείο.
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Μεταγενέστερη επιμέτρηση
Για σκοπούς μεταγενέστερης επιμέτρησης, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ταξινομούνται στις κάτωθι
κατηγορίες:





Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε αποσβεσμένο κόστος (χρεόγραφα)
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των συνολικών
εισοδημάτων χωρίς ανακύκλωση σωρευτικών κερδών και ζημιών κατά την αποαναγνώριση (συμμετοχικά
μέσα)
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε αποσβεσμένο κόστος
Η Εταιρεία αποτιμά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε αποσβεσμένο κόστος εάν πληρούνται και οι δύο
ακόλουθοι όροι: α) Το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διατηρείται σε επιχειρηματικό μοντέλο με στόχο τη
διακράτηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων για τη συλλογή συμβατικών ταμειακών ροών και β) οι
συμβατικές ρήτρες του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου δημιουργούν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες
ταμειακές ροές που αποτελούν μόνο πληρωμές κεφαλαίου και τόκων επί του υπολοίπου του αρχικού κεφαλαίου.
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στο αποσβεσμένο κόστος επιμετρώνται στη συνέχεια χρησιμοποιώντας
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 της Εταιρείας στο αποσβεσμένο κόστος περιλαμβάνουν κυρίως εμπορικές
απαιτήσεις καθώς και δάνεια σε θυγατρικές.
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται σε εύλογες αξίες μέσω των συνολικών εισοδημάτων
(χρεόγραφα)
Η Εταιρεία 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, η Εταιρεία δεν έχει χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που εμπίπτουν στην κατηγορία
αυτή.
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που ταξινομούνται στην εύλογη αξία μέσω των συνολικών εισοδημάτων
(συμμετοχικοί τίτλοι)
Κατά την αρχική αναγνώριση, η Εταιρεία μπορεί να επιλέξει να ταξινομήσει αμετάκλητα τις συμμετοχικές επενδύσεις
της ως συμμετοχικούς τίτλους που προσδιορίζονται στην εύλογη αξία μέσω συνολικών εισοδημάτων όταν πληρούν τον
ορισμό της καθαρής θέσης σύμφωνα με το ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση, 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 η Εταιρεία επωφελείται από τα έσοδα αυτά ως ανάκτηση μέρους του κόστους του
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου, οπότε τα κέρδη αυτά αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικών
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εισοδημάτων. Οι συμμετοχικοί τίτλοι που προσδιορίζονται στην εύλογη αξία μέσω των συνολικών εισοδημάτων δεν
υπόκεινται σε εξέταση απομείωσης.
Στις 31 Δεκεμβρίου 2020, η Εταιρεία δεν έχει χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που εμπίπτουν 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.
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, η Εταιρεία δεν έχει χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που εμπίπτουν στην κατηγορία
αυτή.
Αποαναγώριση και απομείωση
Αποαναγνώριση
Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο αποαναγνωρίζεται κυρίως όταν:
• Τα δικαιώματα λήψης ταμειακών ροών από το περιουσιακό στοιχείο έχουν λήξει, ή
• Η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει τα δικαιώματά του να λαμβάνει ταμειακές ροές από το περιουσιακό στοιχείο ή έχει
αναλάβει την υποχρέωση να πληρώσει εξ ολοκλήρου τις λαμβανόμενες ταμειακές ροές χωρίς σημαντική καθυστέρηση
σε τρίτο μέρος βάσει συμφωνίας "pass-through" και είτε (α) η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους
κινδύνους και τα οφέλη του περιουσιακού στοιχείου είτε (β) Η Εταιρεία δεν έχει μεταβιβάσει ούτε κρατήσει ουσιαστικά
όλους τους κινδύνους και τις εκτιμήσεις του περιουσιακού στοιχείου, αλλά έχει μεταβιβάσει τον έλεγχο του
περιουσιακού στοιχείου.
Όταν η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει τα δικαιώματά της να εισπράξει ταμειακές ροές από ένα περιουσιακό στοιχείο ή έχει
συνάψει συμφωνία μεταβίβασης, αξιολογεί εάν και σε ποιο βαθμό κατέχει τους κινδύνους και τα οφέλη από την
κυριότητα. Όταν η Εταιρεία δεν έχει μεταβιβάσει ούτε κατέχει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη του
περιουσιακού στοιχείου και ούτε έχει μεταβιβάσει τον έλεγχο του περιουσιακού στοιχείου, η Εταιρεία συνεχίζει να
αναγνωρίζει το μεταβιβασθέν περιουσιακό στοιχείο στο βαθμό της συνεχιζόμενης εμπλοκής του. Στην περίπτωση αυτή,
η Εταιρεία αναγνωρίζει επίσης κάθε σχετική υποχρέωση. Το μεταβιβασθέν περιουσιακό στοιχείο και η σχετική
υποχρέωση αποτιμώνται σε βάση τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που η Εταιρεία κατέχει.
Απομείωση
Περαιτέρω γνωστοποιήσεις σχετικά με απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων παρέχονται επίσης
στην:




Σημείωση 3 (Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις)
Σημείωση 18 (Εμπορικές απαιτήσεις) & Σημείωση 19 (Περιουσιακά στοιχεία & υποχρεώσεις από συμβάσεις με
πελάτες)
Σημείωση 32 (Υπόλοιπα και Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη)

Η Εταιρεία αναγνωρίζει μια απαίτηση για αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες (ECL) για όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία
που δεν κατέχονται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Οι τιμές ECL βασίζονται στη διαφορά μεταξύ των
συμβατικών ταμειακών ροών που οφείλονται σύμφωνα με τη σύμβαση και σε όλες τις ταμειακές ροές που η Εταιρεία
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αναμένει να λάβει, προεξοφλημένες με προσέγγιση του αρχικού πραγματικού επιτοκίου. Οι αναμενόμενες ταμειακές
ροές θα περιλαμβάνουν ταμειακές ροές από την πώληση εξασφαλίσεων που κατέχονται ή άλλες πιστωτικές βελτιώσεις
που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συμβατικών όρων.
Για τις εμπορικές απαιτήσεις, η Εταιρεία εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση για τον υπολογισμό των
αναμενόμενων πιστωτικών ζημίων ECL. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεν παρακολουθεί τις μεταβολές στον πιστωτικό
κίνδυνο, αλλά αναγνωρίζει ένα ποσοστό ζημιών που βασίζεται στην ECL σε όλη τη διάρκεια της ζωής σε κάθε περίοδο
αναφοράς. Η Εταιρεία έχει καταρτίσει πίνακα προβλέψεων που βασίζεται στην ιστορική εμπειρία των πιστωτικών
ζημιών, προσαρμοσμένη με μελλοντικούς παράγοντες κατάλληλους για τους οφειλέτες και το οικονομικό περιβάλλον.
(ΙΙ) Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις
Αρχική αναγνώριση και μέτρηση
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις ταξινομούνται κατά την αρχική αναγνώριση ως χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, δάνεια και δάνεια, υποχρεώσεις ή ως παράγωγα που ορίζονται ως μέσα
αντιστάθμισης σε αποτελεσματική αντιστάθμιση, ανάλογα με την περίπτωση.
Όλες οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και, στην περίπτωση δανείων
και δανείων και απαιτήσεων, καθαρά από άμεσα αναλογούντα έξοδα συναλλαγής.
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας περιλαμβάνουν εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις και δάνεια.
Μεταγενέστερη επιμέτρηση
Η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων εξαρτάται από την ταξινόμησή τους, όπως περιγράφεται
παρακάτω.
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων
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 την Εταιρεία 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. Η Εταιρεία δεν έχει ορίσει καμία χρηματοοικονομική υποχρέωση στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων.
Στις 31 Δεκεμβρίου 2020, η Εταιρεία δεν έχει χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που εμπίπτουν στην κατηγορία
αυτή.
Δάνεια και εμπορικές υποχρεώσεις
Αυτή είναι η πιο σχετική κατηγορία για την Εταιρεία. Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους,
μειωμένα με τα τυχόν άμεσα έξοδα που προκύπτουν από την πραγματοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα
αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του effective interest rate method (EIR). Τα κέρδη
και οι ζημίες αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα όταν τα στοιχεία παύουν να αναγνωρίζονται, καθώς και μέσω της
διαδικασίας απόσβεσης του EIR. Το ίδιο εφαρμόζεται και για τις εμπορικές υποχρεώσεις.
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Το αποσβεσμένο κόστος υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τυχόν έκπτωση ή πριμοδότηση κατά την απόκτηση και τέλη
ή έξοδα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του EIR. Οι αποσβέσεις EIR περιλαμβάνονται ως χρηματοοικονομικά
έξοδα στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
Αυτή η κατηγορία ισχύει γενικά για τα τοκοφόρα δάνεια και τις εμπορικές υποχρεώσεις. Για περισσότερες
πληροφορίες, ανατρέξτε στις σημειώσεις 28 και 29.
Αποαναγνώριση
Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση αποαναγνωρίζεται όταν η υποχρέωση που απορρέει από την υποχρέωση
απορριφθεί, ακυρωθεί ή λήξει. Όταν μία υπάρχουσα χρηματοοικονομική υποχρέωση αντικαθίσταται από άλλη από τον
ίδιο δανειστή με ουσιαστικά διαφορετικούς όρους ή οι όροι υφιστάμενης υποχρέωσης τροποποιούνται σημαντικά, μια
τέτοια ανταλλαγή ή τροποποίηση αντιμετωπίζεται ως η διαγραφή της αρχικής υποχρέωσης και η αναγνώριση νέας
υποχρέωσης .
Η διαφορά των αντίστοιχων λογιστικών αξιών αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
(ΙΙΙ) Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών μέσων
Τα χρηματοοικονομικά πάγια και οι υποχρεώσεις συμψηφίζονται και παρουσιάζονται καθαρά στην κατάσταση
χρηματοοικονομικής θέσης εάν υπάρχει νόμιμο δικαίωμα να συμψηφιστούν τα ποσά που έχουν αναγνωριστεί και
επιπλέον υπάρχει πρόθεση να γίνει εκκαθάριση του καθαρού ποσού, δηλαδή πάγια και υποχρεώσεις να τακτοποιηθούν
παράλληλα.
(ι) Αποθέματα: Τα αποθέματα αποτιμούνται στη 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 της Εταιρείας μείον τα εκτιμώμενα αναγκαία κόστη για την πώλησή τους.
Πρόβλεψη για βραδέως κινούμενα ή απαξιωμένα αποθέματα σχηματίζεται εφόσον κρίνεται απαραίτητο.
(κ) Χρηματικά Διαθέσιμα: Η Εταιρεία θεωρεί τις προθεσμιακές καταθέσεις και άλλες υψηλής ρευστότητας
επενδύσεις με αρχική λήξη μικρότερη των τριών μηνών ως χρηματικά διαθέσιμα. Για τη σύνταξη της κατάστασης
ταμειακών ροών, τα χρηματικά διαθέσιμα αποτελούνται από μετρητά και καταθέσεις σε τράπεζες, καθώς και
χρηματικά διαθέσιμα όπως προσδιορίζονται ανωτέρω.
(λ) 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 στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος με την πραγματοποίησή
τους.
Κέρδη ή ζημίες αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος της χρήσεως είτε μέσω της διαδικασίας
απόσβεσης είτε κατά τη διαγραφή των σχετικών υποχρεώσεων.
(μ) Μισθώσεις: Οι μισθώσεις ταξινομούνται με βάση το ΔΠΧΑ 16. Κατά την αξιολόγηση, η αξία του δικαιώματος
χρήσης των παγίων που αναγνωρίζεται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης βασίζεται στην παρούσα αξία
των συμβατικών πληρωμών της μίσθωσης. Το επιτόκιο που χρησιμοποιείται στην προεξόφληση των συμβατικών
πληρωμών είναι το διαφορικό επιτόκιο δανεισμού (incremental borrowing rate). Η Εταιρεία εφαρμόζει ενιαίο
προεξοφλητικό επιτόκιο σε κάθε κατηγορία μισθώσεων με παρόμοια χαρακτηριστικά (όπως μισθώσεις με αντίστοιχη
διάρκεια, για παρόμοια πάγια και σε αντίστοιχο οικονομικό περιβάλλον).
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
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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
β. για όλες τις άλλες τροποποιήσεις της μίσθωσης, πραγματοποιώντας μια αντίστοιχη προσαρμογή στο στοιχείο του
δικαιώματος χρήσης.
(ν) Κρατικές Επιχορηγήσεις: Η Εταιρεία λαμβάνει επιχορηγήσεις μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) με σκοπό τη
χρηματοδότηση ειδικών έργων για την απόκτηση ασώματων και ενσώματων παγίων.
Οι κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες σχετίζονται με την επιδότηση 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.
(ξ) Προβλέψεις και Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις: Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει τρέχουσα νομική
ή θεσμική υποχρέωση που απορρέει από γεγονότα του παρελθόντος, είναι πιθανό να απαιτηθεί εκροή πόρων που
ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη για την εξόφληση της υποχρέωσης αυτής, και εφόσον μπορεί να γίνει αξιόπιστη
εκτίμηση του ποσού της υποχρέωσης. Οι προβλέψεις και οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις της Εταιρείας αναφέρονται
στις σημειώσεις 33 και 35.
Οι προβλέψεις αναθεωρούνται κατά την ημερομηνία κάθε κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης και
προσαρμόζονται ώστε να αντιπροσωπεύουν την τρέχουσα αξία του εξόδου που αναμένεται να απαιτηθεί για την
εξόφληση της υποχρέωσης. Αν η επίδραση της χρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική, οι προβλέψεις
υπολογίζονται προεξοφλώντας τις αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές με ένα συντελεστή προ φόρων ο
οποίος αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για τη χρονική αξία του χρήματος, και όπου κρίνεται
απαραίτητο, τους κινδύνους που σχετίζονται συγκεκριμένα με την υποχρέωση.
Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται
εκτός αν η πιθανότητα εκροής πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες
απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται όταν μία εισροή
οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή.
(ο) Φόροι Εισοδήματος (Τρέχων και Αναβαλλόμενος): Ο τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
υπολογίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία της Ελλάδας.
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Ο φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει τους φόρους εισοδήματος της τρέχουσας χρήσης με βάση τα κέρδη της
Εταιρείας, όπως προσαρμόζονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, πρόσθετους φόρους εισοδήματος που
προκύπτουν από τους φορολογικούς ελέγχους των φορολογικών αρχών και τον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος
βάσει των θεσμοθετημένων φορολογικών συντελεστών.
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 τη στιγμή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος ή
ζημία, και
 Αναφορικά με τις προσωρινές φορολογικές διαφορές που σχετίζονται με επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς
εταιρείες και συμμετοχές σε κοινοπραξίες εκτός όπου ο χρόνος αντιστροφής των προσωρινών διαφορών μπορεί να
ελεγχθεί και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα αντιστραφούν στο προβλεπόμενο μέλλον.
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές και
μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες, στο βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος το
οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι των εκπιπτόμενων προσωρινών διαφορών και των μεταφερόμενων αχρησιμοποίητων
φορολογικών ζημιών.
 Εκτός της περίπτωσης όπου η απαίτηση για αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος που σχετίζεται με τις εκπιπτόμενες
προσωρινές διαφορές προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου του ενεργητικού ή του παθητικού σε μια
συναλλαγή που δεν αποτελεί συνένωση εταιρειών και τη στιγμή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό
κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος ή ζημία, και
 Αναφορικά με τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές που σχετίζονται με επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς και
συμμετοχές σε κοινοπραξίες, αναγνωρίζεται απαίτηση από αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος στο βαθμό που είναι
πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές αντιστραφούν στο προβλεπόμενο μέλλον και θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο
κέρδος το οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι των προσωρινών διαφορών.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις επανεκτιμώνται σε κάθε ημερομηνία της κατάστασης χρηματοοικονομικής
θέσης και μειώνονται στο βαθμό που δεν θεωρείται πιθανό ότι θα υπάρξουν αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι των
οποίων μέρος ή το σύνολο των απαιτήσεων από αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται με βάση τους φορολογικούς συντελεστές
που αναμένεται να είναι σε ισχύ τη χρήση που η απαίτηση θα πραγματοποιηθεί ή η υποχρέωση θα τακτοποιηθεί, και
βασίζονται στους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που είναι σε ισχύ ή έχουν θεσμοθετηθεί ή
ουσιαστικά θεσμοθετηθεί κατά την ημερομηνία του κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης.
Ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με στοιχεία τα οποία έχουν αναγνωρισθεί απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια
καταχωρείται απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια και όχι στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος.
(π) Αναγνώριση Εσόδων: Βάσει του ΔΠΧΑ 15, η Εταιρεία 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). Η Εταιρεία 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, η Εταιρεία
αξιολογεί τα υποσχόμενα αγαθά ή υπηρεσίες μιας σύμβασης με πελάτη και προσδιορίζει ως υποχρέωση εκτέλεσης
κάθε υπόσχεση μεταβίβασης στον πελάτη είτε:
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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
Η Εταιρεία έχει αξιολογήσει ότι η πλειοψηφία των εσόδων της εμπίπτει στην παράγραφο 23 του ΔΠΧΑ 15 («Μια σειρά
διακριτών αγαθών ή υπηρεσιών μεταβιβάζονται με τον ίδιο τρόπο στον πελάτη»).
Η Εταιρεία 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, η Εταιρεία εξετάζει τους όρους της σύμβασης και τις συνήθεις
επιχειρηματικές πρακτικές της. Η τιμή συναλλαγής ισούται με το ποσό του ανταλλάγματος που η Εταιρεία 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 η Εταιρεία 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, η Εταιρεία 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 την Εταιρεία σε κάθε υποχρέωση εκτέλεσης βάσει των σχετικών
αυτοτελών τιμών πώλησης των υποκείμενων διακριτών αγαθών ή υπηρεσιών.
Όσον αφορά την ανάλυση εσόδων της, η Εταιρεία 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 της Εταιρείας περιλαμβάνουν κυρίως υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης καθώς και
έσοδα διαφημίσεων.
Τα έσοδα από υπηρεσίες της συνδρομητικής τηλεόρασης αναγνωρίζονται κατά την περίοδο που παρέχονται οι
υπηρεσίες. Τα έσοδα από τις συνδρομές προέρχονται από τη μηνιαία χρέωση των συνδρομητών των συνδρομητικών
τηλεοπτικών υπηρεσιών που παρέχονται από την Εταιρεία. 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 της Εταιρείας προέρχονται από μετάδοση διαφημίσεων από τις συνδρομητικές πλατφόρμες.
Τα διαφημιστικά έσοδα από τη συνδρομητική τηλεόραση αναγνωρίζονται με τη μετάδοση.
(ρ) 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 τη 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.
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(σ) 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.
(τ) Μετοχικό Κεφάλαιο: Το μετοχικό κεφάλαιο απεικονίζει την αξία των μετοχών της Εταιρείας που έχουν εκδοθεί
και είναι σε κυκλοφορία. Το τίμημα που καταβλήθηκε πλέον της ονομαστικής αξίας ανά μετοχή καταχωρείται στο
λογαριασμό «Υπέρ το άρτιο» στα Ίδια Κεφάλαια. Άμεσες δαπάνες (καθαρές από αναβαλλόμενο φόρο) που
διενεργούνται σε σχέση με την έκδοση νέων μετοχών ή δικαιωμάτων καταχωρούνται στην καθαρή θέση αφαιρετικά
από τα έσοδα της έκδοσης.

Αλλαγές στις λογιστικές αρχές και γνωστοποιήσεις:
Οι λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν συνάδουν με εκείνες που είχαν υιοθετηθεί κατά την προηγούμενη χρήση
εκτός από τα παρακάτω πρότυπα τα οποία η Εταιρεία έχει υιοθετήσει κατά την 1 Ιανουαρίου 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 της Εταιρείας εκτίμησε ότι η τροποποίηση δεν έχει
επίδραση στην χρηματοοικονομική θέση ή/και στην χρηματοοικονομική επίδοση 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 της Εταιρείας εκτίμησε ότι η τροποποίηση δεν έχει σημαντική
επίδραση στην χρηματοοικονομική θέση ή/και στην χρηματοοικονομική επίδοση 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
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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 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 της Εταιρείας εκτίμησε ότι η
τροποποίηση δεν έχει σημαντική επίδραση στην χρηματοοικονομική θέση ή/και στην χρηματοοικονομική επίδοση
της Εταιρείας.

B) Πρότυπα που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα λογιστική περίοδο και η Εταιρεία 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 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 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:
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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 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 1Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, στο ΔΠΧΑ 9Χρηματοοικονομικά 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 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 εγκριθεί για έκδοση κατά την 28η 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 30η 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 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
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διοίκηση εκτιμά ότι οι τροποποιήσεις δεν θα έχουν σημαντική επίδραση στην χρηματοοικονομική θέση ή/και στην
χρηματοοικονομική επίδοση της Εταιρείας.
ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων και Δήλωση Πρακτικής ΔΠΧΑ 2 Γνωστοποίηση των Λογιστικών
Πολιτικών (Τροποποιήσεις)
Οι τροποποιήσεις ισχύουν για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023 με νωρίτερη
εφαρμογή να επιτρέπεται. Οι τροποποιήσεις παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή κρίσεων ουσιαστικής
σημασίας στις γνωστοποιήσεις λογιστικής πολιτικής. Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 αντικαθιστούν την
απαίτηση γνωστοποίησης «σημαντικών» λογιστικών πολιτικών με την απαίτηση γνωστοποίησης «ουσιωδών»
λογιστικών πολιτικών. Επίσης, προστίθενται οδηγίες και επεξηγηματικά παραδείγματα στη Δήλωση Πρακτικής για να
βοηθήσουν στην εφαρμογή της έννοιας της ουσιαστικότητας κατά τη λήψη κρίσεων για γνωστοποιήσεις λογιστικής
πολιτικής. Η διοίκηση εκτιμά ότι οι τροποποιήσεις δεν θα έχουν σημαντική επίδραση στην χρηματοοικονομική θέση
ή/και στην χρηματοοικονομική επίδοση της Εταιρείας.
ΔΛΠ 8 Λογιστικές πολιτικές, αλλαγές στις λογιστικές εκτιμήσεις και σφάλματα: Ορισμός των λογιστικών
εκτιμήσεων (Τροποποιήσεις)
Οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ για ετήσιες περιόδους αναφοράς που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023
με νωρίτερη εφαρμογή να επιτρέπεται και ισχύουν για αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές και αλλαγές σε λογιστικές
εκτιμήσεις που πραγματοποιούνται κατά ή μετά την έναρξη αυτής της περιόδου. Οι τροποποιήσεις εισάγουν έναν
νέο ορισμό των λογιστικών εκτιμήσεων, οριζόμενοι ως νομισματικά ποσά στις οικονομικές καταστάσεις που
υπόκεινται σε αβεβαιότητα επιμέτρησης. Επίσης, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ποιες είναι οι αλλαγές στις
λογιστικές εκτιμήσεις και πώς διαφέρουν από τις αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές και τις διορθώσεις σφαλμάτων. Η
διοίκηση εκτιμά ότι οι τροποποιήσεις δεν θα έχουν σημαντική επίδραση στην χρηματοοικονομική θέση ή/και στην
χρηματοοικονομική επίδοση της Εταιρείας.
3.

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 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.
Η Εταιρεία προβαίνει σε λογιστικές εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις προκειμένου, είτε να επιλέξει τις
καταλληλότερες λογιστικές αρχές είτε σε σχέση με τη μελλοντική εξέλιξη γεγονότων και συναλλαγών. Οι εν λόγω
εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις επανεξετάζονται περιοδικά προκειμένου να ανταποκρίνονται στα τρέχοντα
δεδομένα και να αντανακλούν τους εκάστοτε τρέχοντες κινδύνους και βασίζονται στην προγενέστερη εμπειρία της
Διοίκησης σε σχέση με το επίπεδο / όγκο των συναφών συναλλαγών ή γεγονότων. Οι βασικές εκτιμήσεις και 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:
(α) Προβλέψεις για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές από εμπορικές απαιτήσεις και από περιουσιακά στοιχεία
από συμβάσεις με πελάτες: Η Εταιρεία εφαρμόζει την απλοποιήμενη προσέγγιση του ΔΠΧΑ 9 για τον υπολογισμό
των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών, σύμφωνα με την οποία, η πρόβλεψη ζημιά 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 της Εταιρείας 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 και αθλητικών δικαιωμάτων, η πρόβλεψη για αναμενόμενες
πιστωτικές ζημιές αξιολογείται για καθέναν ξεχωριστά λαμβάνοντας υπόψη ιστορικές τάσεις καθώς και στοιχεία της
Νομικής Υπηρεσίας του Ομίλου Forthnet, τα οποία προκύπτουν βάσει επεξεργασίας ιστορικών δεδομένων και
πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται. (Σημειώσεις 18 και 20)
(β) 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
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φορολογικούς ελέγχους και αναγνώριση μελλοντικών φορολογικών ωφελειών (Σημείωση 10). Η τελική εκκαθάριση
των φόρων εισοδήματος ενδέχεται να αποκλίνει από τα σχετικά ποσά τα οποία έχουν καταχωρηθεί στις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
(γ) Συντελεστές απόσβεσης: Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αποσβένονται σύμφωνα με την ωφέλιμη
ζωή τους. Αυτές οι ωφέλιμες ζωές επανεκτιμώνται περιοδικά για να καθορίσουν κατά πόσο συνεχίζουν να είναι
κατάλληλες. Οι ωφέλιμες ζωές των πάγιων περιουσιακών στοιχείων ενδέχεται να διαφοροποιηθούν από παράγοντες
όπως η τεχνολογική καινοτομία και τα προγράμματα συντήρησης (Σημείωση 11 και 13).
(δ) 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 να επιλέξει τον κατάλληλο συντελεστή προεξόφλησης για να υπολογίσει την παρούσα
αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών.
(ε) 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 (Σημείωση 10). Για τον καθορισμό του ύψους της
αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης που μπορεί να αναγνωριστεί απαιτούνται σημαντικές κρίσεις και εκτιμήσεις
της Διοίκησης της Εταιρείας, οι οποίες βασίζονται στα μελλοντικά φορολογικά κέρδη σε συνδυασμό με τις
μελλοντικές φορολογικές στρατηγικές που θα ακολουθηθούν.
(στ) 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 η Εταιρεία 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. Η Εταιρεία εφαρμόζει ενιαίο προεξοφλητικό επιτόκιο σε
κάθε κατηγορία μισθώσεων με παρόμοια χαρακτηριστικά (όπως μισθώσεις με αντίστοιχη διάρκεια, για παρόμοια
πάγια και σε αντίστοιχο οικονομικό περιβάλλον).
Ως μέρος της αξιολόγησής της για τη διάρκεια της μίσθωσης και τη διάρκεια της μη ακυρώσιμης περιόδου μίσθωσης,
η Εταιρεία 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, η Εταιρεία 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, η Εταιρεία 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.
(ζ) Κεφαλαιοποίηση του κόστους απόκτησης συνδρομητών: Η Εταιρεία 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 η Εταιρεία 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
(η) Απομείωση συμμετοχών και ασώματων πάγιων στοιχείων:
Η Εταιρεία αξιολογεί ετησίως (ή όταν υπάρχουν ενδείξεις απομείωσης) τις συμμετοχές της 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
Σελίδα 49 από 77

FORTHNET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ, ΠΑΡΟΧΗΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2020
(Ποσά σε ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά)

μονάδας. 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 ταμειακών ροών. Κατά την εφαρμογή αυτής της μεθοδολογίας, λαμβάνονται υπόψη τα ιστορικά λειτουργικά
αποτελέσματα, μελλοντικά εταιρικά σχέδια, οικονομικές προεκτάσεις 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.
(θ) Συνέχιση Δραστηριότητας: Η Διοίκηση της Εταιρείας πραγματοποιεί την αξιολόγηση της παραδοχής της
συνέχισης της δραστηριότητας βάση των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων που καλύπτουν περίοδο πέντε
ετών (Σημείωση 4). 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.

4.

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020 και μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η
Εταιρεία και ο Όμιλος Forthnet δεν έχουν αποπληρώσει το σύνολο των ληξιπρόθεσμων χρεολυτικών δόσεων
συνολικού ύψους € 176,5 εκατ. και € 255,0 εκατ., αντίστοιχα από τα κοινά ομολογιακά δάνεια εκδόσεως της
Εταιρείας και της μητρικής εταιρείας Forthnet A.E. τα οποία και μεταβιβάστηκαν από τις δανείστριες τράπεζες στον
Όμιλο United Group τον Σεπτέμβριο του 2020 (εφεξής τα «μεταβιβασθέντα ΚΟΔ»). Σε σχέση με τα εν λόγω δάνεια,
οφείλονται επίσης τόκοι ύψους € 25,5 εκατ. και € 36,0 εκατ. αντιστοίχως.
Την 31 Δεκεμβρίου 2020, το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Ομίλου Forthnet
υπερβαίνουν κατά € 373,8 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 € 338,2 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 μητρικής εταιρείας Forthnet A.E., 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 στη μητρική εταιρεία Forthnet A.E.,
τα ακόλουθα σημαντικά γεγονότα έχουν λάβει χώρα από τον Νοέμβριο 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 μητρικής εταιρείας Forthnet A.E. καθώς επίσης και των επακόλουθων
μετατροπών συνολικού αριθμού 170.948.386 μετατρέψιμων ομολογιών σε μετοχές της μητρικής εταιρείας
Forthnet A.E., 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 μητρική εταιρεία Forthnet
A.E.
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Μετά την ολοκλήρωση 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») και την άσκηση από τον Προτείνοντα
του Δικαιώματος Εξαγοράς (ορ. σχετ. τις από 09.04.2021 και 29.04.2021 ανακοινώσεις της μητρικής
εταιρείας Forthnet A.E.), ο Προτείνων κατείχε την 29.04.2021 συνολικά 343.582.558 κοινές μετά ψήφου
μετοχές εκδόσεως της μητρικής εταιρείας Forthnet A.E., οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 100% του
συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της μητρικής εταιρείας
Forthnet A.E. Ακολούθως, την 18.05.2021 η μητρική εταιρεία Forthnet A.E. υπέβαλε προς την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς το με αριθ. πρωτοκόλλου 5017/18.05.2021 αίτημα διαγραφής από το Χρηματιστήριο
Αθηνών του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της, ήτοι 343.582.558
μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 € εκάστης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 5 του Ν.
η
3371/2005. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά την 916 /7.6.2021 συνεδρίασή
του αποφάσισε ομόφωνα τη διαγραφή των μετοχών της μητρικής εταιρείας Forthnet Α.Ε. και οι μετοχές της
αφαιρέθηκαν από τα συστήματα διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την 08.06.2021.
2.

Μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 2020, η μητρική εταιρεία Forthnet A.E. είχε αντλήσει μέσω της έκδοσης ενός
νέου κοινού ανακυκλούμενου ομολογιακού δανείου (εφεξής «νέο ΚΟΔ»), το οποίο καλύφθηκε εξ
ολοκλήρου από τη μέτοχό της, Newco United Group Hellas S.a.r.l., με εγγυήτρια την Εταιρεία, 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 Newco United Group Hellas
S.a.r.l., προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία με προμηθευτή εξωτερικού την οποία εγγυήθηκε η Newco
United Group Hellas S.a.r.l., κατέβαλε για λογαριασμό της Εταιρείας στον προμηθευτή ποσό € 16 εκ. με
σκοπό την αποπληρωμή υποχρεώσεων της Εταιρείας και την επίτευξη ιδιαίτερα σημαντικής διαγραφής
παλαιών οφειλών. Στο πλαίσιο αυτό, στην χρήση 2021 και μέχρι την έγκριση των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων της χρήσης 2020 έχουν υπογραφεί: (α) στις 26.2.2021 τροποποίηση της σύμβασης του νέου
ΚΟΔ (1η τροποποίηση) για την αύξηση του ποσού του κατά € 16 εκ. αυξάνοντας έτσι τη συνολική ονομαστική
αξία (κεφάλαιο) του νέου ΚΟΔ προς την μητρική εταιρεία Forthnet A.E. στο ποσό των € 43 εκ. (β) στις
23.03.2021 τροποποίηση της σύμβασης του νέου ΚΟΔ (2η τροποποίηση) για την αύξηση του ποσού του κατά
€ 20 εκ. αυξάνοντας έτσι τη συνολική ονομαστική αξία (κεφάλαιο) του νέου ΚΟΔ προς την μητρική Εταιρεία
Forthnet A.E. στο ποσό των € 63 εκ. , και ταυτόχρονα (γ) στις 23.03.2021 νέα χρηματοδότηση αξίας μέχρι
€40 εκ., μέσω νέου προγράμματος ομολογιακού δανείου, εκδόσεως της Eταιρείας, με εγγυήτρια τη μητρική
εταιρεία της εκδότριας Forthnet A.E., το οποίο καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από τη Newco United Group Hellas
S.a.r.l., 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.) και (δ) η
Εταιρεία εξέδωσε νέο κοινό ομολογιακό δάνειο το οποίο καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από τη μητρική εταιρεία
Forthnet Α.Ε., συνολικού ποσού έως € 38,5 εκ. για την κάλυψη των ταμειακών αναγκών της Εταιρείας.

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 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.
Λαμβάνοντας υπόψιν τις ανωτέρω σημαντικές εξελίξεις η Διοίκηση του Ομίλου αξιολόγησε ότι κατά την 31η
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 αξιολόγησή της, η Διοίκηση του Ομίλου έλαβε επίσης υπόψιν της τα εξής:
1.

Ο βασικός μέτοχος της μητρικής εταιρείας United Group έχει ανακοινώσει δημόσια, την δέσμευση του για
ανακεφαλαιοποίηση και ουσιαστική μείωση του χρέους της μητρικής 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 μητρικής εταιρείας και να παράσχουν σε αυτήν
σημαντικούς επιπρόσθετους κεφαλαιακούς πόρους, που θα εξασφαλίσουν την οικονομική της σταθερότητα,
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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 τόσο της μητρικής εταιρείας όσο και της Εταιρείας, την αναδιαμόρφωση της
στρατηγικής και την λειτουργική αναδιάρθρωση τους. 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 τόσο
στην Εταιρεία όσο και στη μητρική εταιρεία να επανατοποθετηθούν στο επόμενο διάστημα στην αγορά,
προσφέροντας καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, προς όφελος των καταναλωτών της χώρας αλλά και της
κερδοφορίας τους. Με βάση τα ανωτέρω, η εξέλιξη αυτή βελτιώνει σημαντικά τη θέση της μητρικής
Forthnet, και κατά συνέπεια και της Εταιρείας, καθώς, εφόσον τα παραπάνω υλοποιηθούν, αναμένεται να
έχουν θετική επίπτωση και στην κεφαλαιακή δομή της μητρικής εταιρείας Forthnet και κατ’ επέκταση και σε
αυτήν της Εταιρείας.

5.

2.

Ο (απώτερος) 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 της χρηματοδότησης σημαντικών νέων επενδύσεών τους σε τηλεπικοινωνιακό
εξοπλισμό αλλά και νέες τεχνολογίες (πολλές εκ των οποίων έχουν αναπτυχθεί εσωτερικά από τον Όμιλο
United). Συγκεκριμένα, μέχρι και την έγκριση της οικονομικής έκθεσης του 2020 της Εταιρείας, ο Όμιλος
United έχει συνεισφέρει προς τις εταιρείες του Ομίλου Forthnet μέσω βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης
κεφάλαια που αθροίζουν σε €75,2 εκατ. ενώ έχει ήδη εγκριθεί επιπλέον χρηματοδότηση μέχρι του ύψους
των €27,7εκατ.

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: €373,8 εκ. και €336,4 εκ. για την
Εταιρεία και τον Όμιλο Forthnet αντίστοιχα, 31.12.2019: €413 εκ. και €381 εκ. για την Εταιρεία και τον Όμιλο
αντίστοιχα), κυρίως μέσω της νέας χρηματοδότησης από τη (μοναδική, πλέον) μέτοχο της μητρικής
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 ενέργειες που θα επακολουθήσουν από την απώτερη μέτοχο εταιρεία Newco
United Group Hellas S.a.r.l., σε συνέχεια και της πρόσφατης ολοκλήρωσης αποχώρησης της μητρικής
εταιρείας Forthnet A.E. από το χρηματιστήριο Αθηνών, και οι οποίες αναμένεται να συμβάλουν στην
ανακεφαλαιοποίηση τόσο της μητρικής εταιρείας όσο και της Εταιρείας, θα είναι ικανές να καταστήσουν το
σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας ίσο ή ανώτερο του μισού (1/2) του κεφαλαίου της. Παράλληλα
εκτιμάται ότι το νέο επιχειρηματικό πλάνο για την Εταιρεία αλλά και τη μητρική εταιρεία Forthnet A.E., το
οποίο κατά την ημερομηνία έγκρισης της οικονομικής έκθεση του 2020 βρίσκεται ακόμη υπό επεξεργασία,
θα συμβάλει στη σταδιακή επαναφορά της Εταιρείας σε κερδοφορία και άρα στην περαιτέρω αύξηση των
ιδίων κεφαλαίων της.

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ

Τα έσοδα από συμβάσεις με πελάτες αναλύονται ως εξής:
01.0131.12.2020
Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες
Έσοδα Συνδρομητικής τηλεόρασης
Έσοδα διαφημίσεων συνδρομητικής τηλεόρασης

94.043.479
10.257.346

01.0131.12.2019
104.845.464
9.855.862
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Πωλήσεις εξοπλισμού
Άλλες υπηρεσίες
Σύνολο
Έσοδα αναγνωριζόμενα σε βάθος χρόνου
Έσοδα αναγνωριζόμενα σε δεδομένη χρονική στιγμή

6.

25.450
1.401.145
105.727.421

39.480
1.520.137
116.260.943

-

-

105.701.970
25.450
105.727.421

116.221.463
39.480
116.260.943

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού αναλύονται ως εξής :

Μισθοί και ημερομίσθια
Ασφαλιστικές εισφορές (Σημείωση 27)
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης (Σημείωση 27)
Λοιπά έξοδα προσωπικού
μείον κεφαλαιοποίηση κόστους μισθοδοσίας
Σύνολο

7.

01.0131.12.2020
7.229.109
1.750.776
109.924
138.154
(122.594)
9.105.369

01.0131.12.2019
7.380.346
1.744.490
188.346
134.444
(59.795)
9.387.831

01.0131.12.2020
15.394
164.839
274.788
6.712.190
7.167.210

01.0131.12.2019
16.042
292.753
363.695
9.426.577
10.099.067

7.119.575

9.240.927

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

Οι αποσβέσεις αναλύονται ως εξής:

Αποσβέσεις κτιρίων
Αποσβέσεις εξοπλισμού δικτύου
Αποσβέσεις επίπλων - λοιπού εξοπλισμού
Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης ΔΠΧΑ 16
Σύνολο αποσβέσεων ενσώματων παγίων στοιχείων (Σημείωση 11)
Αποσβέσεις λογισμικών, κόστους συμβάσεων και λοιπών ασώματων πάγιων
περιουσιακών στοιχείων
Αποσβέσεις ασώματων στοιχείων που αναγνωρίσθηκαν κατά το επιμερισμό του
κόστους αγοράς θυγατρικής
Σύνολο αποσβέσεων ασώματων παγίων στοιχείων (Σημείωση 13)

12.266.667

12.266.667

19.386.242

21.507.593

Σύνολο αποσβέσεων

26.553.452

31.606.660

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 η Εταιρεία 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 συγκρίσιμη περίοδο. Συγκεκριμένα ποσό € 9,4 εκατ. αναταξινομήθηκαν στο κονδύλι «Αποσβέσεις δικαιωμάτων
χρήσης ΔΠΧΑ 16».
8.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ / ΕΞΟΔΑ

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα) αναλύονται ως εξής:

Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων (Σημείωση 29)
Τόκοι προς Συνδεδεμένες εταιρείες
Τόκοι μισθώσεων (Σημειώσεις 24, 25)

01.0131.12.2020
(9.908.498)
(1.818.651)
(1.705.734)

01.0131.12.2019
(5.649.559)
(2.614.742)
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Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα (Σημείωση 31)
Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων
Πιστωτικοί τόκοι καταθέσεων
Λοιπά χρηματοοικονομικά έσοδα
Τόκοι ενδοεταιρικών δανείων
Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων
Καθαρά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (έξοδα)

(1.293.615)
(14.726.498)

(1.420.859)
(9.685.160)

89
2.098.169
977.410
3.075.667

29
981.533
981.561

(11.650.830)

(8.703.598)

Στα λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα της Εταιρείας στην τρέχουσα και την προηγούμενη χρήση, περιλαμβάνονται
κυρίως τόκοι ρυθμίσεων οφειλών, χρηματοοικονομικοί τόκοι από την επιμέτρηση υποχρεώσεων βάσει της μεθόδου
του πραγματικού επιτοκίου (Σημειώσεις 24, 25) καθώς και συναλλαγματικές διαφορές.
Τα λοιπά χρηματοοικονομικά έσοδα ποσού € 2.098.169 αφορούν πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές που
προέκυψαν κυρίως από τις αποτιμήσεις των δικαιωμάτων που αποκτήθηκαν σε ξένο νόμισμα.
9.

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ

Τα λοιπά έξοδα αναλύονται ως εξής:

Αμοιβές και παροχές τρίτων
Φόροι και τέλη
Διάφορα έξοδα
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (Σημειώσεις 18, 20)
Έξοδα συντήρησης
Ενοίκια
Προμήθειες
Λειτουργικά έξοδα κτιρίων
Σύνολο

01.0131.12.2020
12.069.726
66.451
4.475.064
1.825.745
1.244.169
1.105.978
1.843.441
606.708
23.237.282

01.0131.12.2019
13.201.171
103.146
4.823.218
1.548.889
1.778.650
1.265.821
1.629.863
498.770
24.849.529

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.
10. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
O συντελεστής φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων στην Ελλάδα έχει ορισθεί στο 24% για το 2019 και για
το 2020. Με βάση τον Ν. 4799/2021 ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος για το 2021 και εφεξής ορίζεται στο
22%.
Ο φόρος εισοδήματος που απεικονίζεται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, αναλύεται ως εξής:

Φόρος εισοδήματος προηγούμενων χρήσεων
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Φόρος Εισοδήματος
Λοιπά συγκεντρωτικά εισοδήματα
Συνολική πίστωση / (χρέωση) στην κατάσταση συνολικού
εισοδήματος

01.0131.12.2020
(57.761)
(3.472.228)
(3.529.989)
-

01.0131.12.2019
(100.000)
(3.447.183)
(3.547.183)
-

(3.529.989)

(3.547.183)

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:
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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
Φορολογική ζημία καθώς και λοιπές προσωρινές διαφορές για τις
οποίες δεν αναγνωρίστηκε αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση
Φόρος εισοδήματος προηγούμενων χρήσεων
Φορολογική επίδραση από την αλλαγή των φορολογικών συντελεστών
Φορολογική επίδραση της απομείωσης συμμετοχής καθώς και του
ενδοεταιρικού δανείου που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς
Φόροι εισοδήματος που εμφανίζονται στην κατάσταση συνολικού
εισοδήματος

01.0131.12.2020
(7.680.874)

01.0131.12.2019
(26.789.381)

(1.843.410)

(6.429.451)

(1.628.818)

2.093.838

-

1.680.000

(57.761)
-

(100.000)
(1.027.138)

-

235.568

(3.529.989)

(3.547.183)

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 το συμψηφισμό των κερδών των πέντε επόμενων χρήσεων που ακολουθούν την χρήση που
αφορούν.
Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης
Από τη χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρείες και οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης που οι
ετήσιες χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 και Ν. 3190/1955 αντίστοιχα, λαμβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό» που
προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994 και την παρ. 1 του άρθρου 65 α του Ν. 4174/2013, το οποίο
εκδίδεται μετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που
ελέγχει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Για τις χρήσεις 2011 έως και 2015, το εν λόγω «Ετήσιο
Πιστοποιητικό» ήταν υποχρεωτικό, ενώ από τις χρήσεις 2016 και εντεύθεν είναι προαιρετικό. Το Ετήσιο Φορολογικό
Πιστοποιητικό γνωστοποιείται εγγράφως στην ελεγχόμενη επιχείρηση και οριστικοποιείται με την ηλεκτρονική
υποβολή του στη σχετική βάση δεδομένων που τηρεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Η ως άνω ηλεκτρονική
υποβολή πραγματοποιείται έως το τέλος του δέκατου (10ου) μήνα από τη λήξη της ελεγχόμενης διαχειριστικής
περιόδου.
Ανέλεγκτες Φορολογικές Χρήσεις
Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τη χρήση 2010. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36
παράγραφος 1 του Νόμου 4174/2013, η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να προβεί σε έκδοση πράξης διοικητικού,
εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εντός πέντε (5) ετών από τη λήξη του έτους εντός του οποίου
λήγει η προθεσμία υποβολής δήλωσης. Βάσει της απόφασης της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας («ΣτΕ»)
1738/2017 και έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 84 παρ.1 - 4, 68 παρ.2 του ν.2238/1994 και άρθρο 36
ν.4174/2013 και την απόφαση αριθ. (ΔΕΛ Β) 1136035 (ΕΞ) 2017 /15.09.2017, οι προθεσμίες παραγραφής
διαμορφώνονται σε πέντε (5) έτη από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής δήλωσης
εκτός των περιπτώσεων ύπαρξης συμπληρωματικών στοιχείων κατά τα άρθρα 84 παρ.4 και 68 παρ.2 του Νόμου
2238/1994 (προηγούμενος ΚΦΕ), όπου το δικαίωμα του Δημοσίου για την ενέργεια αρχικής ή συμπληρωματικής
φορολογικής εγγραφής για την επιβολή φόρων παραγράφεται μετά την πάροδο δεκαετίας, εφόσον έχουν περιέλθει
στον προϊστάμενο ΔΟΥ νέα στοιχεία μετά την βασική προθεσμία παραγραφής. Επιπλέον, με την ίδια απόφαση έγινε
δεκτό ότι οποιαδήποτε επέκταση του χρόνου παραγραφής χρήσης δεν είναι σύμφωνη με τις αρχές του Συντάγματος
εκτός αν έχει ψηφιστεί με νόμο μέσα στο επόμενο έτος από εκείνο που αφορά.
Με βάση την παραπάνω νομοθεσία, η Διοίκηση θεωρεί ότι η φορολογική χρήση 2010 έχει παραγραφεί και δεν
αναμένεται να προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις.
Σελίδα 55 από 77

FORTHNET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ, ΠΑΡΟΧΗΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2020
(Ποσά σε ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013 η Εταιρεία ελέγχθηκε φορολογικά από τους νόμιμους ελεγκτές της όπως
προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994, ενώ για τις χρήσεις 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 και 2019
ελέγχθηκε φορολογικά από τους νόμιμους ελεγκτές της όπως προβλέπεται στο άρθρο 65Α του Ν.4174/2013, χωρίς
να προκύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και απεικονίζονταν στις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Για την Εταιρεία ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2020, σύμφωνα με το άρθρο 65Α του Ν 4174/2013, ήδη
διενεργείται από τους νόμιμους ελεγκτές της. Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η Διοίκηση της
Εταιρείας δεν αναμένει να προκύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν
και απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Αναβαλλόμενοι Φόροι:
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της υποχρέωσης για όλες τις
προσωρινές διαφορές που προκύπτουν μεταξύ της φορολογικής βάσης των στοιχείων του ενεργητικού και
παθητικού και της αξίας τους για σκοπούς χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές
απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιμώνται με βάση τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να
εφαρμοστούν στη χρήση που η απαίτηση θα πραγματοποιηθεί ή η υποχρέωση θα 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)

31.12.2020
8.400.037
(7.850.667)
549.370


31.12.2019
7.871.809
(10.794.667)
(2.922.857)


31.12.2020
(2.922.858)
3.472.228
549.369

31.12.2019
(6.370.041)
3.447.183
(2.922.858)

Κίνηση της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης / (υποχρέωσης):
Υπόλοιπο έναρξης
Φόρος αποτελεσμάτων χρήσεως [πίστωση/(χρέωση)]
Υπόλοιπο τέλους χρήσεως

H κίνηση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της χρήσης και της
προηγούμενης έχει ως ακολούθως:
01.01.2020
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις:
Μη εκτιπτόμενοι τόκοι (άρθρο 49 Ν.4172/2013)
Λοιπές κατηγορίες ασώματων περιουσιακών στοιχείων
Σύνολο
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις:
Ασώματα περιουσιακά στοιχεία που προέκυψαν από
επιμερισμό κόστους αγοράς θυγατρικής
Λοιπές κατηγορίες ασώματων περιουσιακών στοιχείων
Σύνολο
Καθαρή αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση/(υποχρέωση)

31.12.2020

7.871.809
7.871.809

528.228
528.228

8.400.037
8.400.037

(10.794.667)

2.944.000

(7.850.667)

(10.794.667)

2.944.000

(7.850.667)

(2.922.858)

3.472.228

549.370

01.01.2019
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις:
Μη εκτιπτόμενοι τόκοι (άρθρο 49 Ν.4172/2013)
Λοιπές κατηγορίες ασώματων περιουσιακών στοιχείων
Σύνολο

(Χρέωση)/ Πίστωση
στα συνολικά
αποτελέσματα

7.032.672
1.011.269
8.043.941

(Χρέωση)/ Πίστωση
στα συνολικά
αποτελέσματα
839.137
(1.011.269)
(172.132)

31.12.2019

7.871.809
7.871.809
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Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις:
Ασώματα περιουσιακά στοιχεία που προέκυψαν από
επιμερισμό του κόστους αγοράς θυγατρικής
Λοιπές κατηγορίες ασώματων περιουσιακών στοιχείων
Σύνολο

(15.047.111)

4.252.444

(10.794.667)

633.130
(14.413.981)

(633.130)
3.619.314

(10.794.667)

(6.370.040)

3.447.182

(2.922.858)

Καθαρή αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση/(υποχρέωση)

Οι σωρευμένες φορολογικές ζημίες για τις οποίες δεν αναγνωρίστηκε αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση την 31
Δεκεμβρίου 2020 ανέρχονται σε € 16,8 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2019: € 42,5 εκατ.). Η Εταιρεία δεν έχει αναγνωρίσει
αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση επί των φορολογικών ζημιών καθώς η Διοίκηση εκτίμησε, λαμβάνοντας
υπόψιν τα φορολογικά αποτελέσματα των τελευταίων έτών, 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.
Η επίδραση στον αναβαλλόμενο φόρο της εταιρείας από την αλλαγή του φορολογικού συντελεστή σε 22% αρχής
γενομένης από το 2021, αν ο αναβαλλόμενος φόρος είχε υπολογιστεί με 22% στην τρέχουσα χρήση, παρουσιάζεται
στον κατωτέρω πίνακα:

8.400.037
(7.850.667)

Επίδραση αλλαγής
φορολογικού
συντελεστή
[πίστωση/(χρέωση)]
(700.003)
654.222

549.370

(45.781)

Υπόλοιπο τέλους
χρήσεως (Φορoλ. Συντ.
24%)
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση
Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση
Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση /
(υποχρέωση)

Υπόλοιπο τέλους
χρήσεως (Φορολ.
Συντ. 22%)
7.700.033
(7.196.445)
503.589

11. ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία αναλύονται ως εξής:
Κτίρια Εγκ/σεις
Κτιρίων
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ
Υπόλοιπο 1 Ιαν. 2019
Προσθήκες
Πωλήσεις/Διαγραφές
Υπόλοιπο 31 Δεκ. 2019
Προσθήκες
Πωλήσεις/Διαγραφές
Υπόλοιπο 31 Δεκ. 2020
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Αποσβέσεις έως 1
Ιανουαρίου 2019
Αποσβέσεις χρήσης
Πωλήσεις/Διαγραφές
Αποσβέσεις έως 31 Δεκ.
2019
Αποσβέσεις χρήσης
Πωλήσεις/Διαγραφές
Μεταφορές/Αναταξινομήσεις
Αποσβέσεις έως 31 Δεκ.
2020
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
Αναπόσβεστη αξία 1 Ιαν.
2019
Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκ.
2019
Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκ.
2020

Τηλεπι/κός
εξοπλισμός
και εγκ/σεις

Μηχανήματα
Αναμετάδοσης

Μεταφορικά
Μέσα

Έπιπλα και
Λοιπός
Εξοπλισμός

Πάγια
υπό
εκτέλεση

Σύνολο
Ενσώματων
Παγίων

1.773.034
5.000
1.778.034

1.139.105
36.523
1.175.628

8.003.320
1.210
8.004.530

160.768
(24.126)
136.642

37.337.772
41.744
(2.138)
37.377.379

2.500
(2.500)
-

48.416.500
81.977
(26.264)
48.472.212

1.778.034

108.009
1.283.637

8.004.530

(63.802)
72.840

179.900
37.557.279

-

287.909
(63.802)
48.696.319

(1.700.272)

(576.323)

(7.919.466)

(160.768)

(36.297.372)

-

(46.654.201)

(16.042)
-

(265.207)
-

(27.545)
-

24.126

(363.695)
-

-

(672.490)
24.126

(1.716.315)

(841.530)

(7.947.011)

(136.642)

(36.661.067)

-

(47.302.565)

(15.394)
-

(156.280)
-

(8.559)
6.289

63.803
-

(274.788)
(6.289)

-

(455.020)
63.803
-

(1.731.708)

(997.810)

(7.949.280)

(72.839)

(36.942.144)

-

(47.693.782)

72.761

562.783

83.854

-

1.040.400

2.500

1.762.298

61.719

334.098

57.519

-

716.312

-

1.169.647

46.325

285.827

55.250

1

615.134

-

1.002.537
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Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των ενσώματων παγίων στοιχείων.
12. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ
Μεταφορικά
Μέσα

Η Εταιρεία
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

Μηχανήματα
Αναμετάδοσης

Σύνολο Παγίων με
δικαίωμα χρήσης

364.651
364.651
364.651

123.739.890
123.739.890
61.932.819
185.672.709

123.739.890
364.651
124.104.541
61.932.819
186.037.360

(30.533)
(30.533)
(91.599)
(122.132)

(95.551.758)
(9.396.044)
(104.947.802)
(54.878.624)
(6.620.591)
(166.447.018)

(95.551.758)
(9.426.577)
(104.978.335)
(54.878.624)
(6.712.190)
(166.569.149)

334.118
242.519

18.792.088
19.225.692

19.126.206
19.468.211

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 24)
13. ΑΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα ασώματα πάγια στοιχεία αναλύονται ως εξής:

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ
Υπόλοιπο 1 Ιαν. 2019
Προσθήκες
Υπόλοιπο 31 Δεκ. 2019
Προσθήκες
Μεταφορές και Αναταξινόμηση
Υπόλοιπο 31 Δεκ. 2020
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Αποσβέσεις έως 1 Ιανουαρίου 2019
Αποσβέσεις χρήσης
Από εξαγορά επιχειρήσεων
Αποσβέσεις έως 31 Δεκ. 2019
Αποσβέσεις χρήσης
Πωλήσεις / Διαγραφές
Απαξίωση
Από εξαγορά επιχειρήσεων
Αποσβέσεις έως 31 Δεκ. 2020
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
Αναπόσβεστη αξία 1 Ιαν. 2019
Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκ. 2019
Αναπόσβεστη αξία 31 Δεκ. 2020

Λογισμικά

Άδειες & λοιπά
ασώματα

Λογισμικά υπό
εκτέλεση

Σύνολο
Ασώματων
Παγίων

14.240.433
861.331
15.101.763

266.706.376
5.900
266.712.276

119.755
119.755

280.946.809
986.986
281.933.794

460.516
135.706
15.697.985

1.400
266.713.676

200.048
(135.706)
184.097

661.964
282.595.758

(11.920.765)
(1.151.077)
(13.071.841)

(207.926.378)
(145.092)
(12.266.667)
(220.338.136)

-

(219.847.143)
(1.296.168)
(12.266.667)
(233.409.978)

(1.015.968)
1.656
(14.086.154)

(145.092)
(1.656)
(64.102)
(12.266.667)
(232.815.653)

-

(1.161.060)
(64.102)
(12.266.667)
(246.901.807)

2.319.668
2.029.922
1.611.832

58.779.998
46.374.140
33.898.023

119.755
184.097

61.099.666
48.523.817
35.693.952

Κατά την τρέχουσα χρήση 2020 οι συνολικές επενδύσεις σε ασώματα πάγια αφορούν κυρίως την αναβάθμιση και
ανάπτυξη λογισμικών προγραμμάτων.
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14. ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Το κόστος συμβάσεων για την Εταιρεία αναλύεται ως εξής:

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ
Υπόλοιπο 1 Ιαν. 2019
Προσθήκες
Υπόλοιπο 31 Δεκ. 2019
Προσθήκες
Υπόλοιπο 31 Δεκ. 2020
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Αποσβέσεις έως 1 Ιαν. 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

88.360.513
6.277.355
94.637.868
4.437.388
99.075.256
(72.501.831)
(7.944.758)
(80.446.590)
(6.425.919)
(86.872.508)
15.858.681
14.191.278
12.202.748

Τα κόστη αυτά αφορούν κυρίως εμπορικές προμήθειες συνεργατών, αμοιβές εγκαταστάσεων, κόστη ενεργοποίησης
και κόστη εξοπλισμών. Περισσότερες πληροφορίες για την λογιστική πολιτική της Εταιρείας όσον αφορά τα Κόστη
Συμβάσεων αναφέρονται στη Σημείωση 2.3
15. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Η Εταιρεία συμμετέχει στις κάτωθι εταιρείες ως ακολούθως:
Θυγατρική
Intervision (Services)
B.V.
NetMed N.V.

Έδρα

Συμμετοχή

Λογιστική αξία στην κατάσταση
χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας
31.12.2020
31.12.2019

31.12.2020

31.12.2019

Ολλανδία

100%

100%

0,00

0,00

Ολλανδία

100%

100%

0,00

0,00

Επιπλέον, μέσω της θυγατρικής της NetMed N.V. η Forthnet Media Α.Ε.συμμετέχει και στις κάτωθι εταιρείες:
Εταιρεία
Dikomo Investment Sarl
(Luxembourg)
Tiledrasi S.A. (Luxembourg)
NetMed A.E.

Έδρα

Ποσοστό (%)
31.12.2020

Ποσοστό (%)
31.12.2019

Λουξεμβούργο

0%

100%

Λουξεμβούργο
Κάντζα Αττικής, Ελλάδα

0%
100%

100%
100%

Οι θυγατρικές εταιρείες συμμετοχών Dikomo Investment Sarl και Tiledrasi S.A οι οποίες τελούσαν υπό εκκαθάριση
την 31.12.2019, εκκαθαρίστηκαν στην τρέχουσα χρήση.
Η Εταιρεία δεν προετοιμάζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις διότι οι ανωτέρω θυγατρικές της
ενσωματώνονται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της
εταιρείας “Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών και Τηλεματικών Εφαρμογών Ανώνυμη Εταιρεία” («Forthnet») οι
οποίες είναι καταχωρημένες στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.nova.gr
Σημειώνεται ότι κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020, η Εταιρεία δεν διενήργησε έλεγχο απομείωσης των συμμετοχών σε
θυγατρικές καθότι οι συμμετοχές της έχουν απομειωθεί πλήρως σε προγενέστερες χρήσεις.
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16. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
Τα αποθέματα αναλύονται ως εξής:

Εμπορεύματα
Πρόβλεψη για απαξίωση αποθεμάτων
Σύνολο

31.12.2020
2.414.099
(151.702)
2.262.396

31.12.2019
1.986.615
(48.443)
1.938.171

31.12.2020
48.443
103.259
151.702

31.12.2019
482.950
(434.507)
48.443

Η κίνηση της πρόβλεψης για απαξιωμένα αποθέματα αναλύεται ως εξής:

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

Η πρόβλεψη της χρήσης περιλαμβάνεται στο κόστος πωληθέντων και αναλωσίμων στις συνημμένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
17. 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

31.12.2020

31.12.2019

88.030.121
5.915.207
93.945.328

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
2.464.222
43.494.305

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.
18. 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

31.12.2020
42.544.639
998.011
230.030
1.563.497
45.336.176

31.12.2019
42.459.988
1.058.446
230.030
1.558.261
45.306.724

(31.415.310)
13.920.867

(29.685.128)
15.621.596

Η κίνηση της πρόβλεψης για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές, η οποία έχει καταχωρηθεί στα αποτελέσματα στην
γραμμή «Λοιπά έξοδα» (Σημείωση 9) αναλύεται ως εξής:

Υπόλοιπο έναρξης χρήσεως
Επιβάρυνση αποτελεσμάτων χρήσεως

31.12.2020
29.685.128
1.825.745

31.12.2019
28.277.430
1.548.889
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(95.564)
31.415.310

(141.191)
29.685.128

31.12.2020
9.157.856

31.12.2019
11.561.903

1.975.682
1.456.018
812.462
518.849
13.920.866

1.777.096
831.061
1.112.708
338.828
15.621.596

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

Οι απαιτήσεις από πελάτες δεν είναι τοκοφόρες και συνήθως διακανονίζονται σε 30-360 ημέρες. Οι απαιτήσεις
ποσού € 1.331.311 (31 Δεκεμβρίου 2019: € 1.451.536), οι οποίες βρίσκονται σε καθυστέρηση άνω των 181 ημερών
αφορούν κυρίως υπόλοιπα που απορρέουν από συμβάσεις ανταλλακτικής διαφήμισης. Οι εμπορικές απαιτήσεις της
Εταιρείας έχουν ενεχυριαστεί ως εξασφάλιση για ποσό που ισούται με το 50% του ανοικτού υπολοίπου των νέων
δανείων (σημείωση 29).
Σημειώνεται ότι από την 1 Ιανουαρίου 2018, η Εταιρεία εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση του ΔΠΧΑ 9 και
υπολογίζει τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες καθ' όλη τη διάρκεια ζωής των απαιτήσεων της.
Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού, η Εταιρεία διενεργεί έλεγχο απομείωσης των απαιτήσεων χρησιμοποιώντας
πίνακα με βάσει 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 σε πιστωτικό κίνδυνο:

Σύνολο
Αναμενόμενο
ποσοστό
πιστωτικής
ζημιάς
Συνολικό ποσό
απαιτήσεων
Αναμενόμενη
πιστωτική ζημιά

< 30 ημέρες

31 - 60 ημέρες

61 - 90 ημέρες

91 - 360 ημέρες

> 360 ημέρες

Σύνολο

3-4%

5-8%

55-59%

75-92%

100%

6.859.100

2.428.859

2.168.417

3.736.843

30.142.957

45.336.177

89.138

40.964

192.736

1.468.364

29.624.107

31.415.310

19. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ
Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις από συμβάσεις με πελάτες αναλύονται ως εξής:

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

31.12.2020
902.165
902.165
9.168.071
92.375
9.260.446

31.12.2019
182.069
182.069
8.168.795
190.676
8.359.471

Το έσοδο που τιμολογήθηκε στην τρέχουσα χρήση το οποίο περιλαμβανόταν στα περιουσιακά στοιχεία από
συμβάσεις με πελάτες κατά την έναρξη της χρήσης ανέρχεται € 182.069. (31 Δεκεμβρίου 2019: € 340.550)
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Το έσοδο που αναγνωρίστηκε στην τρέχουσα χρήση το οποίο περιλαμβανόταν στις συμβατικές υποχρεώσεις κατά
την έναρξη της χρήσης ανέρχεται σε € 8.168.795
Τα μη τιμολογηθέντα έσοδα ανέρχονται κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020 σε € 902.165 και περιλαμβάνονται στο
κονδύλι «Περιουσιακά στοιχεία από συμβάσεις με πελάτες» όπως παρουσιάζεται ανωτέρω. (31 Δεκεμβρίου 2019: €
182.069).
Το συνολικό ποσό της τιμήματος συναλλαγής που έχει επιμεριστεί στις υποχρεώσεις εκτέλεσης οι οποίες δεν έχουν
εκπληρωθεί (ή έχουν εκπληρωθεί μερικώς) κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019 ανέρχεται σε € 9.260.446 (31 Δεκεμβρίου
2019: € 8.359.471). Τα ποσά αυτά αναμένεται να αναγνωριστούν ως έσοδα στις επόμενες 2 χρήσεις (2021 και 2022).
Σημειώνεται ότι κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020 καθώς και την 31 Δεκεμβρίου 2019 δεν υφίσταται πρόβλεψη για
αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές στο κονδύλι «Περιουσιακά στοιχεία από συμβάσεις με πελάτες».
20. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Οι προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:

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

31.12.2020
532.954
502.935
138.359
702.714
1.876.962

31.12.2019
1.078.647
1.291.837
137.416
682.905
3.190.806

(713.958)
1.163.004

(1.713.958)
1.476.847

Τα έξοδα επομένων χρήσεων αφορούν κυρίως προτιμολογήσεις για παροχή υπηρεσιών (δικαιώματα προβολής) από
προμηθευτές και γίνονται βάσει των σχετικών συμβάσεων.
Η κίνηση της πρόβλεψης για επισφαλείς λοιπές απαιτήσεις αναλύεται ως εξής:
31.12.2020
1.713.958
(1.000.000)
713.958

31.12.2019
1.713.958
1.713.958

Ταμείο
Καταθέσεις όψεως
Καταθέσεις προθεσμίας
Σύνολο

31.12.2020
3.337
2.179.609
153
2.183.099

31.12.2019
4.084
258.222
153
262.459

Δεσμευμένες καταθέσεις
Σύνολο

2.676
2.185.775

120.473
382.932

Υπόλοιπο έναρξης χρήσεως
Μείον: Χρησιμοποιηθείσα πρόβλεψη
Υπόλοιπο τέλους χρήσεως

21. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΜEΝΕΣ ΚΑΤΑΘEΣΕΙΣ
Τα χρηματικά διαθέσιμα και οι δεσμευμένες καταθέσεις αναλύονται ως εξής:

Οι καταθέσεις σε τράπεζες τοκίζονται με κυμαινόμενα επιτόκια που βασίζονται στα μηνιαία επιτόκια τραπεζών. Τα
έσοδα από τόκους από καταθέσεις όψεως και προθεσμίας σε τράπεζες λογιστικοποιήθηκαν με τη μέθοδο του
δεδουλευμένου και ανήλθαν κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020 σε € 89 (31 Δεκεμβρίου 2019: € 29) και περιλαμβάνονται
στα χρηματοοικονομικά έσοδα στις συνημμένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος (Σημείωση 8).
Οι δεσμευμένες καταθέσεις αφορούν σε συμβάσεις ενεχυρίασης καταθέσεων, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών
υπέρ τρίτων (Σημείωση 33).
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22. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Η Forthnet Media Α.Ε. καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στις 23.4.2008 (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου
2465/24.4.2008)
Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ καταβλητέο σε
μετρητά από το μοναδικό, έως την 30 Οκτωβρίου 2014, μέτοχο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «Forthnet A.E.»
Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο των 60.000 ευρώ ήταν διαιρεμένο σε 60.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ
η κάθε μία.
Με την από 28.7.2008 Έκτακτη Γενική Συνέλευση (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 9288/14.8.2008) το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε
κατά εξακόσιες χιλιάδες (600.000) ευρώ με την έκδοση εξακοσίων (600.000) χιλιάδων νέων ονομαστικών μετοχών,
ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία.
Μετά την απορρόφηση της θυγατρικής, MCH, το μετοχικό κεφάλαιο την 31 Δεκεμβρίου 2016 ανέρχοταν στο ποσό
των εξακοσίων εξήντα χιλιάδων (660.000) ευρώ και διαιρούνταν σε 660.000 μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1)
ευρώ η κάθε μία.
Επίσης, με την από 30.11.2017 Έκτακτη Γενική Συνέλευση (ΓΕΜΗ Αρ. Καταχώρησης 1278491) το μετοχικό κεφάλαιο
αυξήθηκε κατά σαράντα οκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα χιλιάδες (48.840.000) ευρώ με την έκδοση σαράντα
οκτώ εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα χιλιάδων νέων ονομαστικών μετόχων ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η
κάθε μία. Το καταβληθέν ποσό εκ της ανωτέρω αύξησης ανέρχεται σε Ευρώ 48.461.538 και η καταβολή του
πιστοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 184/ 07.02.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Σημειώνεται
ότι το προαναφερόμενο ποσό χρησιμοποιήθηκε στη χρήση 2016 για την άμεση αποπληρωμή ισόποσων
υποχρεώσεων της Εταιρείας από τα υφιστάμενα κοινοπρακτικά ομολογιακά δάνεια εκδόσεως της, προς εκπλήρωση
σχετικού όρου της Αναχρηματοδότησης (Σημείωση 29).
Η εταιρεία Forthnet A.E. κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020 και την 31 Δεκεμβρίου 2019 συμμετέχει στο μετοχικό
κεφαλαίο της Εταιρείας με ποσοστό 99,986%. Επιπλέον, η εταιρεία Lumiere TV Public Company LTD κατά την 31
Δεκεμβρίου 2020 και την 31 Δεκεμβρίου 2019 συμμετέχει στο μετοχικό κεφαλαίο της Εταιρείας με ποσοστό 0,014%.
Το μετοχικό κεφάλαιο την 31 Δεκεμβρίου 2020 και την 31 Δεκεμβρίου 2019 ανερχόταν σε 49.121.538 ευρώ και είναι
διαιρεμένο σε 49.121.538 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία.
23. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Δεν καταβλήθηκαν ή προτάθηκαν μερίσματα για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2020 και την 31 Δεκεμβρίου
2019.
24. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΩΝ
Η Εταιρεία 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 Forthnet. 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 12).
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. Το ποσό αυτό από τη διαγραφή αποτελεί κέρδος για την Εταιρεία βάσει του ΔΠΧΑ 9 και
είναι καταχωρημένο στο κονδύλι «Λοιπά έσοδα» της κατάστασης αποτελεσμάτων της τρέχουσας χρήσης.
Ειδικότερα, οι υποχρεώσεις από μισθώσεις αναμεταδοτών εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:
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31.12.2020
26.495.363
(4.783.884)
21.711.479

Υποχρέωση από μισθώσεις αναμεταδοτών
Μείον: Βραχυπρόθεσμο μέρος
Μακρoπρόθεσμο μέρος

31.12.2019
28.480.602
(13.721.055)
14.759.547

Οι μελλοντικές ελάχιστες καταβολές των μισθώσεων σε σχέση με την παρούσα αξία των καθαρών ελάχιστων
καταβολών για την Εταιρεία κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020 και 2019 αναλύονται ως εξής:
31.12.2020
Ελάχιστες
Παρούσα αξία
καταβολές
καταβολών
6.000.000
4.783.875

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

31.12.2019
Ελάχιστες
Παρούσα αξία
καταβολές
καταβολών
15.352.000
13.721.055

24.000.000

21.711.479

15.352.000

14.759.547

30.000.000

26.495.354

30.704.000

28.480.602

(3.504.647)

-

(2.223.399)

-

26.495.353

26.495.354

28.480.602

28.480.602

25. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
Οι υποχρεώσεις από λοιπές μισθώσεις περιλαμβάνουν τη μίσθωση αυτοκινήτων με βάση το νέο πρότυπο ΔΠΧΑ 16
«Μισθώσεις». Ειδικότερα οι εν λόγω υποχρεώσεις από μισθώσεις εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:
31.12.2020
275.533
(82.800)
192.734

Υποχρέωση από λοιπές μισθώσεις
Μείον: Βραχυπρόθεσμο μέρος
Μακρoπρόθεσμο μέρος

31.12.2019
344.739
(69.206)
275.533

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

H Εταιρεία
Έως ένα χρόνο
Μετά από ένα χρόνο και έως και 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
135.353
82.800

31.12.2019
Ελάχιστες
Παρούσα αξία
καταβολές
καταβολών
138.640
69.465

233.275

192.734

368.628

275.274

368.628

275.533

507.268

344.739

(93.094)

-

(162.529)

-

275.533

275.533

344.739

344.739

26. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής:
Μακροπρόθεσμη υποχρέωση οικονομικού ανταλλάγματος υπέρ Δημοσίου
Μακροπρόθεσμο μέρος υποχρέωσης προμηθευτή εξωτερικού (Σημείωση 24)
Οικονομικό αντάλλαγμα υπέρ τυφλών
Μακροπρόθεσμο μέρος λοιπών εσόδων επομένων χρήσεων
Ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών λόγω COVID-19
Σύνολο

31.12.2020
3.561.313
1.650.053
5.211.365

31.12.2019
5.605.120
6.795.679
802.055
232.375
13.435.228
Σελίδα 64 από 77

FORTHNET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ, ΠΑΡΟΧΗΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2020
(Ποσά σε ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά)

27. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
α) Σύνταξη: Οι υπάλληλοι της επιχείρησης καλύπτονται με ένα από τα διάφορα υποστηριγμένα από το ελληνικό
κράτος συνταξιοδοτικά ταμεία. Κάθε υπάλληλος απαιτείται να καταβάλει ένα ποσό του μηνιαίου μισθού του στο
ταμείο, μαζί με την επιχείρηση που καταβάλει επίσης ένα ποσό. Κατά τη 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 € 1.750.776 και € 1.744.490
αντίστοιχα (Σημείωση 6).
β) Αποζημιώσεις Αποχώρησης Προσωπικού: Βάσει του Ελληνικού εργατικού δικαίου, οι υπάλληλοι και οι
εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσης ή αποχώρησης με ποσό πληρωμής που
υπολογίζεται βάσει την αμοιβή του υπαλλήλου ή του εργαζομένου, την προϋπηρεσία και τον τρόπο της λύσης της
εργασιακής σχέσης (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Οι υπάλληλοι ή οι εργαζόμενοι που παραιτούνται ή απολύονται με
αιτία δεν έχουν δικαίωμα αποζημίωσης. Η πληρωτέα αποζημίωση σε περίπτωση συνταξιοδότησης είναι ίση με το
40% του ποσού που θα ήταν πληρωτέο για απόλυση χωρίς αιτία. Στην Ελλάδα σύμφωνα με την τοπική πρακτική,
αυτά τα προγράμματα δε χρηματοδοτούνται.
Η Εταιρεία 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.
Μια διεθνής εταιρεία ανεξάρτητων αναλογιστών πραγματοποίησε εκτίμηση για τις υποχρεώσεις της Εταιρείας που
απορρέουν από την υποχρέωσή του να καταβάλει αποζημιώσεις λόγω συνταξιοδότησης. Οι λεπτομέρειες και οι
βασικές υποθέσεις της αναλογιστικής μελέτης την 31 Δεκεμβρίου 2020 και 2019 για 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 προυπηρεσίας
Επιπλέον κόστος πρόσθετων επιδομάτων
Συνολική χρέωση στα αποτελέσματα (Σημείωση 6)
Συμφωνία υποχρεώσεων παροχών
Παρούσα αξία υποχρέωσης έναρξης περιόδου
Κόστος υπηρεσίας
Χρηματοοικονομικό κόστος
Πληρωθείσες παροχές
Πρόσθετο κόστος επιπλέον παροχών
Κόστος προυπηρεσίας
Αναλογιστικά (κέρδη)/ζημίες στα λοιπά συγκεντρωτικά εισοδήματα
Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της χρήσεως
Βασικές υποθέσεις
Προεξοφλητικό επιτόκιο
Ποσοστό αύξησης αμοιβών
Αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή

31.12.2020
1.699.668
1.699.668

31.12.2019
1.446.303
1.446.303

54.688
18.079
72.767
37.158
109.925

54.950
26.873
81.823
890
105.633
188.346

1.446.303
54.688
18.079
(52.435)
37.158
195.875
1.699.668

1.343.633
54.950
26.873
(140.142)
105.633
890
54.466
1.446.303

0,60%
1,50%
1,50%

1,25%
1,50%
1,50%

Η ανάλυση ευαισθησίας των σημαντικών παραδοχών που χρησιμοποιήθηκαν στην αναλογιστική μελέτη για την
Εταιρεία για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2020 και 31 Δεκεμβρίου 2019 εμφανίζεται κατωτέρω:
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Επιτόκιο προεξόφλησης
Χρήση
0,5%
αύξηση

Επίπεδο Ευαισθησίας
Επίπτωση στη
συγκεκριμένη
υποχρέωση

0,5%
μείωση

Μελλοντική Μεταβολή
Μισθοδοσίας
0,5%
αύξηση

0,5%
μείωση

Προσδόκιμο Ζωής
Αύξηση
1 έτους

Μείωση
1 έτους

Ποσοστό
αποχώρησης
0%

31.12.2020

(154.670)

171.666

132.574

(152.970)

16.997

(18.696)

458.910

31.12.2019

(133.060)

148.969

120.043

(133.060)

14.463

(15.909)

407.857

Αναφορικά με την υπόθεση θνησιμότητας χρησιμοποιήθηκε ο πίνακας EVK2000, ο οποίος στηρίζεται στην
παρατηρηθείσα θνησιμότητα του Ελβετικού πληθυσμού.
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

31.12.2020
55.102
46.172
2.203.159
2.304.433

31.12.2019
34.406
72.380
2.143.546
2.250.332

Η μέση διάρκεια της υποχρέωσης στο τέλος της περιόδου αναφοράς είναι 17,93 έτη (2019: 17,93 έτη)
Το επιπρόσθετο κόστος των συμπληρωματικών 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 συνταξιοδοτική χρέωση. Η πρόσθετη συνταξιοδοτική χρέωση για τις χρήσεις που
έληξαν την 31 Δεκεμβρίου 2020 και 2019 ανέρχεται σε € 37.158 και € 105.633 αντίστοιχα.
28. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Οι προμηθευτές αναλύονται ως εξής:

Προμηθευτές εσωτερικού
Προμηθευτές εξωτερικού
Μεταχρονολογημένες επιταγές πληρωτέες
Σύνολο

31.12.2020
34.564.072
4.735.708
9.329
39.309.108

31.12.2019
32.148.576
36.660.392
1.513.296
70.322.264

Στα ανωτέρω υπόλοιπα περιλαμβάνονται και προμηθευτές παγίων περιουσιακών στοιχείων.
Η μείωση των υποχρεώσεων προς προμηθευτές εξωτερικού στη τρέχουσα χρήση οφείλεται αφενός σε εκπτώσεις/
διαγραφές παλαιών υπολοίπων προμηθευτών (συνολικής αξίας € 25,3 εκατ.) 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 Forthnet A.E. (Σημείωση 32).
Σύμφωνα με το Ν.2644/1998 για την παροχή συνδρομητικών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, η Eταιρεία
υποχρεούται προς απόδοση μέρους των εσόδων από συνδρομητικές υπηρεσίες. Η Eταιρεία, 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 € 14.864.862, 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 € 3.561.313 (31 Δεκεμβρίου 2019: € 5.605.120), του καταβλητέου ποσού έχει
μεταφερθεί από τους προμηθευτές εσωτερικού στις λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (Σημείωση 26). 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 8).
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29. ΜΑΚΡΟΠΡOΘΕΣΜΑ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΠΡOΘΕΣΜΑ ΔAΝΕΙΑ
Τα μακροπρόθεσμα δάνεια της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020 και 31 Δεκεμβρίου 2019 αναλύονται ως εξής:
31.12.2020
Λοιπά Ομολογιακά δάνεια
Λοιπά Ομολογιακά δάνεια οφειλούμενα σε συνδεδεμένα μέρη
Σύνολο
Μείον βραχυπρόθεσμο μέρος:
Λοιπά Ομολογιακά δάνεια
Λοιπά Ομολογιακά δάνεια από συνδεδεμένα μέρη
Σύνολο βραχυπρόθεσμου μέρους
Σύνολο μακροπρόθεσμου μέρους:
Μακροπρόθεσμο μέρος
Μακροπρόθεσμο μέρος από συνδεδεμένα μέρη
Σύνολο μακροπρόθεσμου μέρους

210.617.456
210.617.456

31.12.2019
176.538.462
176.538.462

176.538.462
176.538.462

176.538.462
176.538.462

34.078.994
34.078.994

-

Τα υφιστάμενα ομολογιακά δάνεια (βραχυπρόθεσμο μέρος) αφορούν σε δύο ομολογιακά δάνεια της Εταιρείας που
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 Εταιρείας της 31
Δεκεμβρίου 2015 και τις ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου Forthnet της 30 Ιουνίου 2016.
Μέχρι και την προηγούμενη χρήση που έληξε την 31/12/2019 τα υφιστάμενα μακροπρόθεσμα κοινοπρακτικά
ομολογιακά δάνεια της Εταιρείας 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 μέσω της άμεσης μητρικής της,
Forthnet A.E. από τον Όμιλο United Group (βλέπε Σημείωση 4), τα προαναφερθέντα κοινοπρακτικά ομολογιακά
δάνεια μεταβιβάστηκαν τον Σεπτέμβριο του 2020 σύμφωνα με τον Νόμο 4354/2015 στην απώτερη μητρική 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 η Εταιρεία μέσω του Ομίλου Forthnet έχει λάβει από την απώτερη 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.
Το μακροπρόθεσμο μέρος των δανείων αφορά σε νέο ομολογιακό δάνειο από την μητρική εταιρεία Forthnet A.E.
συνολικής αξίας € 38.500.000 και διάρκειας 2 ετών με ετήσιο επιτόκιο 4,12%. Εως την 31 Δεκεμβρίου 2020 είχε
εκταμιευτεί συνολικό ποσό € 34.078.994.
Τα συνολικά έξοδα τόκων επί των μακροπρόθεσμων δανείων για τις χρήσεις που έληξαν την 31 Δεκεμβρίου 2020 και
2019 ανήλθαν για την Εταιρεία σε € 11.727.149 και € 5.649.559 αντίστοιχα και περιλαμβάνονται στα
χρηματοοικονομικά έξοδα (Σημείωση 8) στις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Το ποσό των
οφειλόμενων τόκων ποσού € 25.552.654 (31 Δεκεμβρίου 2019:€ 13.878.108) παρουσιάζεται στο κονδύλι
«Δεδουλευμένοι τόκοι δανείων προς συνδεδεμένες εταιρείες» της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης ενώ κατά
την 31/12/2019 περιλαμβανόταν στο κονδύλι «Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις». Επιπλέον
ποσό τόκων € 52.603 που αφορά στο νέο μακροπρόθεσμο δάνειο από την μητρική εταιρεία Forthnet A.E,
εμφανίζεται στο κονδύλι «Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες εταιρείες».
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα εγκεκριμένα όρια βραχυπρόθεσμου δανεισμού της Εταιρείας καθώς επίσης και
το χρησιμοποιηθέν ποσό:

Όριο Χρηματοδότησης
Μη χρησιμοποιηθέν ποσό
Χρησιμοποιηθέν ποσό

31.12.2020
1.073.729
1.073.729

31.12.2019
1.073.729
1.073.729
Σελίδα 67 από 77

FORTHNET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ, ΠΑΡΟΧΗΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2020
(Ποσά σε ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Για την παραπάνω βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση η Εταιρεία έχει ενεχυριάσει τις απαιτήσεις της που απορρέουν
από τις συμβάσεις παραχώρησης τηλεοπτικού περιερχομένου με τις εταιρείες 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 έμμεση μέτοχο εταιρεία NewCO United Group Hellas S.A.R.L.
30. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑΙΝΙΩΝ
Τα δικαιώματα προγραμμάτων και ταινιών αναλύονται ως εξής:
31.12.2020
35.069.243
(35.069.243)
-

Προγράμματα και Δικαιώματα
Μείον: Βραχυπρόθεσμο μέρος
Μακρoπρόθεσμο μέρος

31.12.2019
30.622.961
(30.622.961)
-

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 17).
31. ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Οι δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ως εξής:
31.12.2020
1.101.251
7.640.849
522.685
9.264.785

Ασφαλιστικοί οργανισμοί
Φόρος προστιθέμενης αξίας
Λοιποί φόροι & τέλη
Δεδουλευμένοι τόκοι
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο

31.12.2019
997.997
348.546
5.470.783
13.878.108
728.096
21.423.529

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 της
Εταιρείας από την έμμεση μέτοχο NewCo United Group Hellas Sarl στην τρέχουσα χρήση (Σημείωση 4).
Η αύξηση των λοιπών φόρων & τελών πληρωτέων οφείλεται στην σύναψη ρυθμίσεων αποπληρωμής ορισμένων
φόρων και τελών σε 12 μηνίαιες δόσεις λόγω της πανδημίας.
Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αφορούν κυρίως αποδοχές προσωπικού πληρωτέες (πρόβλεψη μπόνους,
τακτικές αποδοχές που πληρώνονται στην αρχή του επόμενου μήνα και υπόλοιπα αποζημιώσεων απόλυσης).
32. ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Οι κάτωθι εταιρείες συναλλάσσονται με λήψη ή παροχή υπηρεσιών κατά τη συνήθη δραστηριότητα τους και
θεωρούνται συνδεδεμένα μέρη.
Οι συναλλαγές της Εταιρείας και τα υπόλοιπα των λογαριασμών με τα συνδεδεμένα μέρη αναφέρονται παρακάτω:

Επωνυμία Εταιρείας

Σχέση με
τον Όμιλο

Περίοδος
που έληξε

Πωλήσεις προς
συνδεδεμένα
μέρη

Ποσά που
οφείλουν τα
συνδεδεμένα
μέρη

Αγορές από
συνδεδεμένα
μέρη

Ποσά που
οφείλονται στα
συνδεδεμένα μέρη

Νέα συνδεδεμένα μέρη τρέχουσας χρήσης
NewCo United Group
Hellas Sarl

Μέτοχος

31.12.2020

-

1.766.048

-

203.165.688

Solford Trading LTD

Συνδεδεμέ
νο Μέρος

31.12.2020

37.500

-

-

-
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Serbia Broadband d.o.o.

Συνδεδεμέ
νο Μέρος

31.12.2020

-

-

-

-

31.12.2020

37.500

1.766.048

-

203.165.688

31.12.2020

1.609.500

3.862.383

4.384.163

135.008.122

31.12.2019

1.809.636

2.870.739

2.385.782

104.524.861

31.12.2020

-

518.977

112.038

18.263.670

31.12.2019

-

532.201

163.072

20.844.062

31.12.2020

977.410

-

31.492.237

16.193.923

31.12.2020
Πρόβλεψη
για
αναμενόμε
νες
πιστωτικές
ζημιές

-

-

(3.128.134)

-

31.12.2019

981.533

-

30.514.828

16.193.923

31.12.2019
Πρόβλεψη
για
αναμενόμε
νες
πιστωτικές
ζημιές

-

-

(3.128.134)

-

Θυγατρική
Εταιρεία

31.12.2020

16.951

3.077.620

44.488

6.148.660

31.12.2019

-

3.689.818

23.784

5.635.904

Συνδεδεμέ
νο μέρος

31.12.2020

-

-

-

-

31.12.2019

-

-

-

6.378

31.12.2020

2.603.861

7.458.980

32.904.792

175.614.374

31.12.2019

2.791.169

7.092.757

29.959.331

147.205.128

Σύνολα
Προϋπάρχοντα συνδεδεμένα μέρη

Forthnet S.A.

Intervision Services BV

NetMed NV

NetMed S.A.

Lumiere Productions S.A

Μέτοχος

Θυγατρική
Εταιρεία

Θυγατρική
Εταιρεία

Σύνολα
Συνδεδεμένα μέρη προηγουμένων χρήσεων
Vodafone-Panafone AEET

Συνδεδεμέ
νο μέρος

31.12.2019

4.627.082

1.592

11

117

Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδος Α.Ε.

Συνδεδεμέ
νο μέρος

31.12.2019

1.224

48.197

1.795

(1)

Alpha Bank Α.Ε.

Συνδεδεμέ
νο μέρος

31.12.2019

-

-

-

(564)

Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.

Συνδεδεμέ
νο μέρος

31.12.2019

596

-

(231)

-

Wind Ελλάς
Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.

Συνδεδεμέ
νο μέρος

31.12.2019

3.786.748

35.323

-

2.692

31.12.2019

8.415.650

85.112

1.575

2.244

Σύνολα

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 απώτερη μητρική 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 NewCo
United Group Hellas Sarl συνέπεια της συναλλαγής εξαγοράς του Ομίλου Forthnet (βλέπε Σημειώσεις 4 και 29) και τα
οποία την 31/12/2020 (όπως και την 31/12/2019) ανέρχονταν σε € 176,5 εκατ.
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Το πληρωτέο υπόλοιπο προς την άμεση μητρική εταιρεία Forthnet A.Ε. αφορά στις υποχρεώσεις από το νέο
ομολογιακό δάνειο της εταιρείας το οποίο πραγματοποιήθηκε μέσω των νέων δανειακών κεφαλαίων που έλαβε η
μητρική εταιρεία Forthnet A.E. από την απώτερη μητρική εταιρεία NewCo United Group Hellas Sarl (περισσότερες
πληροφορίες περιλαμβάνονται στις σημειώσεις 4 και 29 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων). Η σχετιζόμενη με
τα εν λόγω δάνεια υποχρεωση προς την μητρική εταιρεία Forthnet A.E. ταξινομήθηκε στο κονδύλι «Μακροπρόθεσμα
δάνεια προς συνδεδεμένες εταιρείες» της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2020.
Τα ενδοεταιρικά έξοδα προς τη μητρική εταιρεία Forthnet Α.Ε. σχετίζονται με την επαναχρέωση προμήθειας από
συνδυαστικές υπηρεσίες 3-play, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τηλεφωνία, internet, κ.λ.π.), και επαναχρέωση του
κόστους μισθοδοσίας των στελεχών της. Η υποχρέωση προς την Forthnet Α.Ε. επίσης περιλαμβάνει και χρεώσεις που
έλαβαν χώρα στο παρελθόν για τη μεταπώληση των δικαιωμάτων του Ελληνικού Πρωταθλήματος και της UEFA.
Τα ενδοεταιρικά έσοδα από τη μητρική εταιρεία Forthnet Α.Ε. αναφέρονται κυρίως στη χρέωση του μεριδίου της
Εταιρείας για διαφημίσεις από συνδυαστικές πωλήσεις (συνδυαστικές υπηρεσίες 3-play).
Η ενδοεταιρική απαίτηση από τη μητρική εταιρεία Forthnet Α.Ε. προκύπτει επιπλέον, από την είσπραξη
λογαριασμών μέσω του δικτύου καταστημάτων Forthnet.
Οι συναλλαγές με τη θυγατρική εταιρεία Netmed A.E. αφορούν κυρίως στην παροχή διαχειριστικών και
συμβουλευτικών υπηρεσιών και σε παροχή τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης πελατών.
H θυγατρική εταιρεία Intervision Services B.V. παρέχει στην Εταιρεία δικαιώματα τηλεοπτικού περιεχομένου.
Επίσης, τα «Ενδοεταιρικά δάνεια εισπρακτέα» αφορούν χορήγηση δανείου προς την θυγατρική εταιρεία Netmed
N.V., με επιτόκιο δανεισμού Εuribor πλέον περιθωρίου 3,5% (2019:3,5%).
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2018, η Εταιρεία, αξιολογώντας τις ενδείξεις απομείωσης που υπήρχαν αναφορικά με το
ενδοεταιρικό δάνειο προς την παραπάνω θυγατρική της εκτίμησε ότι το ποσό της εν λόγω απαίτησης δεν είναι
ανακτήσιμο κατά το ποσό των € 3.128.134 και ως εκ τούτου προχώρησε σε σχετική πρόβλεψη απομείωσής του. Για
την εκτίμηση του ποσού της απομείωσης ελήφθησαν υπόψιν όλα τα ενδοεταιρικά υπόλοιπα από και προς την
Netmed N.V., τις θυγατρικές εκείνης καθώς και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες.
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020 και την 31 Δεκεμβρίου 2019 η Εταιρεία επανεξέτασε τις ενδείξεις απομείωσης που
υπήρχαν σχετικά με το ενδοεταιρικό δάνειο προς την θυγατρική Netmed N.V. καταλήγοντας ότι η λογιστική του αξία
είναι μικρότερη από το ανακτήσιμο ποσό, συνεπώς δεν προχώρησε σε περαιτέρω απομείωση της δανειακής
απαίτησης για την τρέχουσα χρήση και την προηγούμενη χρήση αντίστοιχα.
Η υποχρέωση προς τη θυγατρική εταιρεία Netmed N.V. αφορά την εξαγορά από την Εταιρεία των μετοχών που η
Netmed N.V. κατείχε στην εταιρεία Multichoice Hellas A.E.E.
Οι αμοιβές των Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας για τα έτη 2020 και 2019 ανήλθαν σε € 522.393 και € 487.752,
αντίστοιχα. Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας προς τα Διευθυντικά Στελέχη την 31 Δεκεμβρίου 2020 είναι € 15.542 (31
Δεκεμβρίου 2019: € 16.072). Επίσης, οι παροχές της Εταιρείας στη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης προς μέλη
Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικά Στελέχη που σχετίζονται με Ασφαλιστήριο Συνταξιοδοτικού Προγράμματος
ανέρχονται σε €34.700 (31 Δεκεμβρίου 2019: €32.238).
33. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Αντιδικίες και Διεκδικήσεις: 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 της Εταιρείας εκτιμούν ότι όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις
αναμένεται να διευθετηθούν χωρίς σημαντικές αρνητικές επιδράσεις στη χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας στα
αποτελέσματα αυτής (βλέπε Σημείωση 35).
Αποζημίωση Διευθυντικών Στελεχών: Στις συμβάσεις εργασίας του Διευθύνοντος Συμβούλου και ορισμένων
Διευθυντικών Στελεχών προβλέπεται η καταβολή επιπρόσθετης αποζημίωσης σε περίπτωση καταγγελίας της
σύμβασης χωρίς υπαιτιότητά τους ή εξαναγκασμού τους σε παραίτηση, ενώ σε ορισμένες από τις ανωτέρω
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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. Τέτοια αλλαγή ελέγχου θα μπορούσε να επέλθει και συνεπεία της υποβολής
δημόσιας πρότασης. 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 € 402.300 (31
Δεκεμβρίου 2019: € 389.700).
Δεσμεύσεις:
Ενοίκια κτιρίων: Η Εταιρεία έχει συνάψει εμπορικές συμφωνίες λειτουργικής μίσθωσης για τη μίσθωση κτιρίου και
συμφωνίες μίσθωσης αυτοκινήτων. Η Εταιρεία εφαρμόζει το 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
Σύνολο

31.12.2020
1.255.645
1.255.645

31.12.2019
1.255.645
1.255.645

Εγγυήσεις: Η Εταιρεία εκδίδει εγγυητικές επιστολές προς διάφορους τρίτους. Στον παρακάτω πίνακα περιέχεται η
ανάλυση αυτών των εγγυητικών επιστολών όπως έχει διαμορφωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2020 και 2019:

Καλής πληρωμής
Σύνολο

31.12.2020
5.000.000
5.000.000

31.12.2019
5.000.000
5.000.000

Υποχρεώσεις από συμβάσεις με προμηθευτές: Τα ανεκτέλεστα υπόλοιπα συμβάσεων με προμηθευτές κατά την 31
Δεκεμβρίου 2020 και 2019 ανέρχονται στο ποσό των € 47,1 εκατ. και € 91,8 εκατ. περίπου.
34. 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 της Εταιρείας θεωρεί ότι η εύλογη αξία των δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου προσεγγίζει τα ποσά που
εμφανίζονται στις καταστάσεις χρηματοοικονομικής θέσης. Οι εύλογες αξίες των έντοκων μακροπρόθεσμων δανείων
της Εταιρείας, 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.
Η Εταιρεία 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, η Εταιρεία 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. Η Εταιρεία καθορίζει τις πολιτικές
και τις διαδικασίες για τις επαναλαμβανόμενες μετρήσεις (παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία).
Σε κάθε ημερομηνία αναφοράς, η Εταιρεία αναλύει τις μεταβολές στις αξίες των υποχρεώσεων που υπόκεινται σε
επαναεπιμέτρηση και επανεκτίμηση σύμφωνα με τις λογιστικές πολιτικές της Εταιρείας. 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 περιόδου δεν υπήρξαν μεταφορές μεταξύ των επιπέδων 1 και 2, ούτε μεταφορές εντός και
εκτός του επιπέδου 3 για τη μέτρηση της εύλογης αξίας.
Την 31 Δεκεμβρίου 2020 και 2019, η Εταιρεία κατείχε τα παρακάτω χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία δεν
επιμετρούνται στην εύλογη. Η παρακάτω παρουσίαση των χρηματοοικονομικών μέσων γίνεται καθαρά για σκοπούς
γνωστοποίησης. Επίσης εκτιμάται ότι εύλογη αξία τους συμπίπτει με τη λογιστική αξία καθώς το μεγαλύτερο μέρος
των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων είναι βραχυπρόθεσμο, και ως συνέπεια, η επίδραση της προεξόφλησης με
τη χρήση τρέχοντος επιτοκίου αγοράς δεν αναμένεται να είναι σημαντική.
Εύλογη αξία - 31.12.2020
Μακροπρόθεσμα & βραδυπρόθεσμα δάνεια (Σημ. 29)
Μακροπρόθεσμη υποχρέωση οικονομικού
ανταλλάγματος υπέρ Δημοσίου
Βραχυπρόθεσμη υποχρέωση οικονομικού
ανταλλάγματος υπέρ Δημοσίου
Εύλογη αξία - 31.12.2019
Μακροπρόθεσμα δάνεια (Σημ. 29)
Μακροπρόθεσμη υποχρέωση οικονομικού
ανταλλάγματος υπέρ Δημοσίου
Βραχυπρόθεσμη υποχρέωση οικονομικού
ανταλλάγματος υπέρ Δημοσίου
Μακροπρόθεσμη υποχρέωση προμηθευτή εξωτερικού
Βραχυπρόθεσμη υποχρέωση προμηθευτή εξωτερικού

Επίπεδο 1
-

Επίπεδο 2
211.691.185

-

Επίπεδο 3
-

Σύνολο
211.691.185

3.561.313

-

3.561.313

-

2.043.808

-

2.043.808

-

217.296.305

-

217.296.305

Επίπεδο 1
-

Επίπεδο 2
177.612.191

Επίπεδο 3
-

Σύνολο
177.612.191

-

5.605.120

-

5.605.120

-

1.976.860

-

1.976.860

-

6.795.679
456.417
192.446.265

-

6.795.679
456.417
192.446.267

Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι
Πιστωτικός Κίνδυνος: Ο πιστωτικός κίνδυνος συνίσταται στην πιθανότητα κάποιος αντισυμβαλλόμενος να
προκαλέσει στην Εταιρεία οικονομική ζημιά εξαιτίας της αθέτησης των συμβατικών του υποχρεώσεων. Η μέγιστη
έκθεση της Εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο, λόγω της μη εκτέλεσης των υποχρεώσεων από τους
αντισυμβαλλόμενους κατά την τρέχουσα χρήση, είναι η καταχωρημένη αξία των στοιχείων αυτών όπως αναφέρεται
στις συνημμένες καταστάσεις χρηματοοικονομικής θέσης. Η Εταιρεία 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. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε διεθνές επίπεδο και συνεπώς είναι εκτεθειμένη 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 την
Εταιρεία:
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31.12.2020
Ονομαστικά ποσά US$
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
Βραχυχρόνια έκθεση

31.12.2019

(3.076.747)
(3.076.747)

(8.226.067)
(8.226.067)

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσματος της χρήσης σε σχέση με 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%. Η ανάλυση ευαισθησίας βασίζεται στα χρηματοοικονομικά μέσα σε ξένο νόμισμα που κατέχει η Εταιρεία για
κάθε περίοδο αναφοράς.
Σε περίπτωση όπου το Ευρώ ανατιμηθεί / υποτιμηθεί σε σχέση με το Δολάριο κατά ποσοστό 5% τότε στο
αποτέλεσμα της χρήσης, θα έχουμε την εξής επίπτωση:
31.12.2020
Aνατίμηση του Ευρώ σε σχέση με το Δολλάριο 5%
Αποτελέσματα χρήσης
Υποτίμηση του Ευρώ σε σχέση με το Δολλάριο 5%
Αποτελέσματα χρήσης

31.12.2019

119.397

348.689

(131.965)

(385.393)

Ο υπολογισμός της "Επίδρασης στα Αποτελέσματα προ φόρων" βασίζεται στις μεταβολές του μέσου όρου των
ισοτιμιών συναλλάγματος της χρονιάς.
Η έκθεση 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 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 της Εταιρείας στον κίνδυνο επιτοκίου σχετίζεται κυρίως με το 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 της Εταιρείας 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 της Εταιρείας στις μεταβολές των επιτοκίων
παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.
Κίνδυνος Επιτοκίου:

Ευρώ

31-Δεκ-20
Mεταβλητότητα
Επιτοκίων
1,00%
-1,00%

31-Δεκ-19

Επίδραση στα
Αποτελέσματα
(1.794.808)
-

Mεταβλητότητα
Επιτοκίων
1,00%
-1,00%

Επίδραση στα
Αποτελέσματα
(1.789.904)
-

Σημείωση: Ο παραπάνω πίνακας δεν περιλαμβάνει την θετική επίπτωση των εισπραχθέντων τόκων από τις
καταθέσεις και τυχόν επιπτώσεις (θετικές ή αρνητικές) από τις συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων.

Κίνδυνος ρευστότητας:
Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο η Εταιρεία να μη μπορέσει να εκπληρώσει τις χρηματοοικονομικές
της υποχρεώσεις όταν απαιτείται. H Εταιρεία και ο Όμιλος Forthnet στην προσπάθεια τους να διαχειριστούν τους
κινδύνους που μπορούν να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας έχουν έρθει σε συμφωνία με τις
τράπεζες για την επίτευξη της αναχρηματοδότησης των υφιστάμενων δανείων τους.
Οι παρακάτω πίνακες συνοψίζουν για 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):
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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

1 με 5 έτη

>5έτη

Σύνολο

-

177.612.191
3.067.676

3.067.676

34.078.994
24.233.275

-

211.691.185
30.368.628

-

147.137.075

112.067.832

-

-

259.204.907

-

327.816.942

115.135.508

58.312.269

-

501.264.719

-

177.612.191
7.745.191

7.745.191

15.721.012

-

177.612.191
31.211.394

-

150.013.618

119.390.657

-

-

269.404.275

-

335.371.000

127.135.848

15.721.012

-

478.227.860

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», σημειώνεται ότι ο Όμιλος της United Group έχει
ανακοινώσει δημόσια, την δέσμευσή του για ανακεφαλαιοποίηση και ουσιαστική μείωση του χρέους της Εταιρείας
και γενικότερα του Ομίλου Forthnet 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 του
Ομίλου Forthnet και να παράσχουν σε αυτούς σημαντικούς επιπρόσθετους κεφαλαιακούς πόρους, που θα
εξασφαλίσουν την οικονομική τους σταθερότητα, την περαιτέρω κερδοφόρα ανάπτυξή τους και τη δυνατότητα
υλοποίησης των στρατηγικών πλάνων τους.

35. ΝΟΜΙΚΈΣ ΥΠΟΘΈΣΕΙΣ - ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΕΝΔΕΧΌΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΚΚΡΕΜΕΊΣ ΝΟΜΙΚΈΣ ΥΠΟΘΈΣΕΙΣ
Oι ενδεχόμενες υποχρεώσεις της Εταιρείας που προκύπτουν από εκκρεμείς νομικές υποθέσεις παρουσιάζονται
παρακάτω:
ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Οι συνολικές ενδεχόμενες υποχρεώσεις (προ προβλέψεων) από εκκρεμείς αξιώσεις τρίτων κατά της Εταιρείας
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 Εταιρείας (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.
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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.
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 Εταιρείας, O Όμιλος Forthnet έχει σχηματιστεί πρόβλεψη συνολικής
αξίας € 110 χιλιάδων οι οποίες σχετίζονται κυρίως με εργατικές διαφορές.
Για τις υπόλοιπες υποθέσεις κατά της Εταιρείας 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.
ΕΝΔΕΧΌΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ ΑΠΌ ΕΚΚΡΕΜΕΊΣ ΝΟΜΙΚΈΣ ΥΠΟΘΈΣΕΙΣ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 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 συζήτηση της οποίας είχε οριστεί για την
19.01.2021 οπότε και συζητήθηκε και εκδόθηκε η απόφαση με αρ. 2706/2021 του Εφετείου Αθήνών, που απορρίπτει
την έφεση της εταιρείας.
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,
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Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, η οποία εκδόθηκε στις 29/12/2017 και αφορούσε στο οικονομικό αντάλλαγμα, το
οποίο φέρεται να οφείλει η Εταιρεία για το έτος 2016 βάσει των διατάξεων του Ν. 2644/1998 και της Συμβάσεως
Παραχώρησης που έχει υπογράψει η Εταιρεία με το Ελληνικό Δημόσιο. Λόγω του εσφαλμένου εκ της Διοικήσεως
υπολογισμού του οφειλομένου εκ της Εταιρείας 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 Εταιρεία 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 Forthnet έχουν διενεργήσει από
προηγούμενες χρήσεις επιπλέον πρόβλεψη εξόδου στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις τους για το ποσό των
€433.925,87.
Σημειώνεται ότι η Εταιρεία έχει αναγνωρίσει στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του εις ολόκληρο την υποχρέωση
που απορρέει από την ανωτέρω αναφερθείσα εισφορά.
36. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Την 10.12.2020, η NEWCO UNITED GROUP HELLAS S.A.R.L. (ο «Προτείνων») ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της
μητρικής εταιρείας Forthnet A.E. 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
ιδίας, 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 μητρικής εταιρείας Forthnet A.E. 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 μητρικής 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
μητρικής εταιρείας Forthnet A.E. 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 μητρικής εταιρείας Forthnet A.E.
και μετόχου της Forthnet Media A.E. 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 μητρικής εταιρείας Forthnet
A.E., 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 μητρικής εταιρείας Forthnet A.E., 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 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 μητρική
εταιρεία, Forthnet A.E. προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αίτημα διαγραφής των μετοχών της από το Χρηματιστήριο
Αθηνών.
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FORTHNET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ, ΠΑΡΟΧΗΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2020
(Ποσά σε ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Σύμφωνα με την από 9.4.2021 ανακοίνωση της μητρικής εταιρείας Forthnet A.E., 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 μητρικής εταιρείας Forthnet A.E. που δεν κατέχει ο
Προτείνων, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.3461/2006, και (β) όρισε ως ημέρα παύσης της διαπραγμάτευσης των
μετοχών της την 23η Απριλίου 2021. Σύμφωνα με την από 7 Ιουνίου 2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφασίστηκε η αφαίρεση του συνόλου των κοινών, ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου
μετοχών της μητρικής εταιρείας Forthnet Α.Ε. από τα συστήματα διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών με
ημερομηνία 8 Ιουνίου 2021.
Με εξαίρεση τα ανωτέρω αναφερθέντα γεγονότα, δεν υπάρχουν λοιπά μεταγενέστερα γεγονότα της 31 Δεκεμβρίου
2020 που ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά την οικονομική θέση της Εταιρείας.

Κάντζα, 30 Ιουνίου 2021

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου
& Δ/νων Σύμβουλος

Το μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου

Δημήτρης Τζελέπης
Α.Δ.Τ. ΑΚ 737381

Κασκανιώτη Αικατερίνη
Α.Δ.Τ. ΑΝ 036121

O Διευθυντής Λογιστηρίου &
Χρηματοοικονομικών Αναφορών

Γρηγόρης Σανδαλίδης
Α.Δ.Τ. ΑΕ 135454
Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 117581 Α’ Τάξης
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