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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
Στις κατωτέρω δηλώσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του N. 3556/2007, όπως 
ισχύει, προβαίνουν τα ακόλουθα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας: 
 

1. Deepak Srinivas Padmanabhan του Velaidam, κάτοικος Ντουμπάι, Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Πρόεδρος 
του Διοικητικού Συμβουλίου 

2. Παναγιώτης Παπαδόπουλος του Γεωργίου, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, Λιβύης 8  Άνω Γλυφάδα, 
Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, και 

3. Mohsin Majid του Khawaja Abdul, κάτοικος Ντουμπάι, Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου 

 
Οι κάτωθι υπογράφοντες, υπό την ως άνω ιδιότητά μας, ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το Διοικητικό 
Συμβούλιο της ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών και Τηλεματικών 
Εφαρμογών Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Forthnet A.E.» (εφεξής καλούμενης για λόγους συντομίας 
ως «Εταιρεία» ή «Forthnet»), δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την παρούσα ότι εξ' όσων γνωρίζουμε: 
 
(α) Οι ενδιάμεσες συνοπτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της Εταιρείας με 

την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών και Τηλεματικών Εφαρμογών Ανώνυμη Εταιρεία» και το 
διακριτικό τίτλο «Forthnet A.E.» για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2019 έως την 30 Ιουνίου 2019, οι οποίες 
καταρτίσθηκαν σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά», απεικονίζουν κατά 
τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα 
περιόδου της Εταιρείας καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση 
εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του Ν. 
3556/2007, και τις επ’ αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς. 

 
(β)  Η εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, 

τις επιδόσεις και τη θέση της Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση 
εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και 
αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν και λοιπές πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παράγραφο 6 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007, και τις επ’ αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

 
 

Ηράκλειο, 26 Σεπτεμβρίου 2019 

Οι Βεβαιούντες 

 

Deepak Srinivas Padmanabhan 
 

Παναγιώτης Παπαδόπουλος 
 

Mohsin Majid 

     

     

     Πρόεδρος 
 

Αντιπρόεδρος 
 

Μέλος του 

του Διοικητικού Συμβουλίου 
 

του Διοικητικού Συμβουλίου και 
 

Διοικητικού Συμβουλίου 

  
Διευθύνων Σύμβουλος 
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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών και 

Τηλεματικών Εφαρμογών Α.Ε. δ.τ. - Forthnet A.E.» έχει συνταχθεί με βάση τις διατάξεις του άρθρου 5 του Νόμου 

3556/2007 και αναφέρεται στις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (Ενοποιημένες και 

Εταιρικές) της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2019.  

Η παρούσα έκθεση, περιέχει τον οικονομικό απολογισμό της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2019 έως 30 Ιουνίου 
2019, τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά το Α’ εξάμηνο του 2019, την περιγραφή των κυριότερων 
κινδύνων και αβεβαιοτήτων για το Β’ εξάμηνο της οικονομικής χρήσης, τις σημαντικές συναλλαγές του Ομίλου και 
της Εταιρείας με τα συνδεμένα τους μέρη και τέλος τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα μετά το τέλος του Α’ 
εξαμήνου του 2019. 
 

Α. ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ 
 
 Παρά την μείωση των πωλήσεων, το EBITDA του Ομίλου στο Α’ Εξάμηνο του 2019 παρέμεινε στα ίδια επίπεδα 

με αυτό της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης ως αποτέλεσμα της πιστής εφαρμογής του 
προγράμματος λειτουργικής αναδιάρθρωσης της Εταιρείας και του Ομίλου. Το EBITDA ανήλθε στα €17,8 εκατ. 
(εξαιρουμένης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 16) (Α εξάμηνο 2018: €17,9 εκατ.) ενώ τα συνολικά έσοδα περιόδου 
ανήλθαν στα €133,5 εκατ. (Α εξάμηνο 2018: € 144,3 εκατ.).  

 Ο Όμιλος αριθμεί 899 χιλιάδες συνδρομές λιανικής, εξυπηρετεί 656 χιλιάδες μοναδικά νοικοκυριά, 549 
χιλιάδες συνδρομητές broadband και 351 χιλιάδες συνδρομητές Pay-TV λιανικής. 

 Η Εταιρεία προετοιμάζεται για την είσοδο της στην αγορά της κινητής τηλεφωνίας ως ιδεατός πάροχος 
(MVNO) το πρώτο τρίμηνο του 2020 μετά την υπογραφή συμφωνίας τετραετούς διάρκειας με τη Vodafone. 

 Το περιεχόμενο των αθλητικών καναλιών της Nova ενισχύεται σημαντικά με την επέκταση της συνεργασίας με 
την EuroLeague μέχρι το 2023. 
 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Forthnet, κ. Πάνος Παπαδόπουλος δήλωσε: 

«Στο Α’ Εξάμηνο του 2019 διατηρήσαμε το επίπεδο του EBITDA στα περυσινά επίπεδα και καταγράψαμε αύξηση 
του περιθωρίου EBITDA ως ποσοστό επί των πωλήσεων, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα της εταιρείας μας σε 
ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από την υπερφορολόγηση της αγοράς συνδρομητικής τηλεόρασης και τον 
αθέμιτο ανταγωνισμό σε σχέση με τις πολυεθνικές εταιρείες που παρέχουν παρόμοιες υπηρεσίες.  

Παράλληλα, προχωρούμε με εντατικούς ρυθμούς προς τον στόχο μας να προσφέρουμε στις αρχές του 2020 και 
υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας (μέσω μοντέλου MVNO) παρέχοντας συνολική κάλυψη των αναγκών της ελληνικής 
οικογένειας για ψυχαγωγία και επικοινωνία.  

Ταυτόχρονα, επιβεβαιώσαμε την στρατηγική μας τοποθέτηση στις μεταδόσεις αποκλειστικού αθλητικού 
περιεχομένου καθώς επεκτείναμε μέχρι και το 2023 την συνεργασία μας με την κορυφαία ευρωπαϊκή 
διασυλλογική διοργάνωση στο χώρο του μπάσκετ, την EuroLeague»  
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Συνδυαστικές Υπηρεσίες/3Play 
Στο τέλος του 1

ου
 εξαμήνου του 2019, τα νοικοκυριά με Nova 3Play/συνδυαστικές υπηρεσίες του Ομίλου, ανήλθαν 

στα 243,5 χιλιάδες. Το μερίδιο των συνδρομητών Nova 3Play, σε σχέση με τον αριθμό των μοναδικών νοικοκυριών 
διαμορφώθηκε στο 37,1%. 

  30.06.2019 30.06.2018 Δ 

Νοικοκυριά με Nova 3Play/συνδυαστικές υπηρεσίες             243.464              279.666 -12,9% 

Ποσοστό νοικοκυριών με Nova 3Play/συνδυαστικές 
υπηρεσίες 

37,12% 41,6% -4,5 π.μ. 

 
Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες 
Κατά το τέλος του 1ο εξάμηνο του 2019 οι ενεργοί συνδρομητές LLU ήταν 537 χιλιάδες. 

Συνδρομητές Broadband 30.06.2019 30.06.2018 Δ 

Συνδρομητές Broadband 
1
               548.485      555.500  -1,3% 

Ενεργοί συνδρομητές ΑΠΤΒ                536.935         542.216  -1,0% 

Ποσοστό ΑΠΤΒ  97,9% 97,6% +0,3 π.μ. 

Συνολικό μερίδιο αγοράς ΑΠΤΒ 25,2% 25,7% -0,5 π.μ. 

 
Υπηρεσίες Συνδρομητικής Τηλεόρασης 
Σε επίπεδο Ομίλου, στο τέλος του 1ου εξαμήνου του 2019, η συνδρομητική βάση Pay TV Λιανικής και Χονδρικής 
έκλεισε στους 350,8 χιλιάδες και 108,3 χιλιάδες συνδρομητές αντίστοιχα. 
 

  30.06.2019 30.06.2018 Δ 

Συνδρομητές Pay TV Λιανικής Ελλάδας & Κύπρου             350.808              396.375  -11,5% 

Συνδρομητές Pay TV Χονδρικής Ελλάδας & Κύπρου
2
 108.284 66.739 +62,2% 

 
Ενοποιημένα αποτελέσματα 1ου εξαμήνου 2019 
Τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα για το 1ο εξάμηνο του 2019, ανήλθαν στα €133,5 εκατ., παρουσιάζοντας μείωση 
σε σχέση με 1ο εξάμηνο του 2018 κατά 7,5%, κυρίως εξαιτίας της μείωσης της συνδρομητικής βάσης στην λιανική. 
Τα έσοδα από εταιρικούς πελάτες παρέμειναν σταθερά ενώ η μείωση στα λοιπά έσοδα οφείλεται κυρίως στο 
γεγονός ότι στην περυσινή περίοδο περιλαμβάνονταν και τα έσοδα θυγατρικής που πωλήθηκε στο δεύτερο 
εξάμηνο του 2018.                                                                                                                                       .        
 

Ανάλυση εσόδων (€ ‘000) 6M 2019 6M 2018 Δ 

Λιανική                           91.560                    100.436  -8,8% 

   Λιανική - Telco                           52.295                      54.733  -4,5% 

   Λιανική - PayTV                           39.265                      45.703  -14,1% 

Εταιρικοί πελάτες                           29.599                      29.517  0,3% 

   Εταιρικοί πελάτες -Telco                           16.948                      17.371  -2,4% 

   Εταιρικοί πελάτες - Pay TV                           12.651                      12.146  4,2% 

Διαφήμιση                             5.045                         5.187  -2,7% 

Λοιπά έσοδα                             7.298                         9.214  -20,8% 

Συνολικά Έσοδα 133.502 144.354 -7,5% 

 
Σε επίπεδο Ομίλου, το EBITDA του 1ου εξαμήνου του 2019 παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με το 1

ο
 εξάμηνο του 2018 

παρά την μείωση των πωλήσεων. Συγκεκριμένα το EBITDA ανήλθε στα €17,8 εκατ. (πριν την επίδραση του ΔΠΧΑ 

                                                           
1
 Ενεργοί & υπό ενεργοποίηση συνδρομητές 

2
 Σύνολο συνδρομητών χονδρικής σε Ελλάδα και Κύπρο (Vodafone, Wind, Cyta Κύπρου, Cablenet, MTN και Primetel) 
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16), έναντι €17,9 εκατ. του 1ου εξαμήνου του 2018, παρά τη συμπίεση των τιμών και το δυσμενές μακροοικονομικό 
περιβάλλον. 

(€ ‘000) 6M 2019 6M 2018 Δ 

Συνολικά έσοδα (συμπ. λοιπών εσόδων) 133.502 144.354 -7,52% 

EBITDA (προ επίδρασης ΔΠΧΑ 16) 17.832 17.933 -0,56% 

EBITDA (μετά την επίδραση ΔΠΧΑ 16) 18.097 17.933 0,91% 

Περιθώριο EBITDA (προ επίδρασης ΔΠΧΑ 16) 13,36% 12,42% +0,93 π.μ. 

Περιθώριο EBITDA (μετά την επίδραση ΔΠΧΑ 16) 13,56% 12,42% +1,13 π.μ. 

 
Σημειώνεται ότι ο δείκτης EBITDA (Ο δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές 
δραστηριότητες, αποσβέσεις και απομειώσεις) υπολογίζεται ως κάτωθι: 
 

  

Ο Όμιλος 

6M 2019 6M 2018 

Κύκλος εργασιών            132.476.428                143.586.742  

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης                  1.025.599                          767.090  

Λειτουργικά έξοδα προ αποσβέσεων και απομειώσεων συμμετοχών          (114.947.827)             (125.949.641) 

Μείον αποσβέσεις επιχορηγήσεων                     (457.559)                       (471.366) 

 EBITDA (προ επίδρασης ΔΠΧΑ 16)                17.832.245                   17.932.825  

Βελτίωση EBITDA από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 (Σημείωση 5)                       264.396                                            -  

 EBITDA (μετά την επίδραση ΔΠΧΑ 16)                18.096.641                   17.932.825  

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

  
Ο Όμιλος 

6M 2019 6M 2018 

Τηλεπικοινωνιακά κόστη                   (38.170.379)                  (40.357.534) 

Χρήσεις δικαιωμάτων και αδειών                   (32.769.529)                  (36.420.071) 

Κόστος πωληθέντων εμπορευμάτων και αναλωσίμων                        (999.017)                       (911.726) 

Έξοδα προβολής, διαφήμισης και εκθέσεων                     (1.285.505)                    (2.369.622) 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                   (17.129.540)                  (18.282.781) 

Λοιπά έξοδα                   (24.593.857)                  (27.607.907) 

Λειτουργικά έξοδα προ αποσβέσεων και απομειώσεων συμμετοχών                 (114.947.827)                (125.949.641) 

 
Σε επίπεδο Ομίλου, ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός τον Ιούνιο του 2019 εξαιρουμένου του μετατρέψιμου 
ομολογιακού δανείου, παραμένει στα επίπεδα του Δεκεμβρίου 2018 και ανέρχεται, σε € 256,3 εκατ. 
 
Τέλος σημειώνεται ότι εξαιτίας της διόρθωσης λάθους προηγούμενης χρήσης στην τρέχουσα περίοδο, οι «Ζημιές 
Εις Νέον» σε επίπεδο Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2018 εμφανίζονται μειωμένες κατά € 4.446.743 ενώ 
αυξημένα και μειωμένα κατά € 6.091.142 και € 1.644.399 αντίστοιχα εμφανίζονται τα κονδύλια «Κόστος 
συμβάσεων» και «Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις». Διευκρινίζεται ότι η συγκεκριμένη διόρθωση δεν 
επηρέασε τον Όμιλο. Σχετική αναφορά και περαιτέρω λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στην Σημείωση 7 των 
ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας περιόδου. 
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Β. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 
Δικαιώματα Περιεχομένου 
Κατά τη διάρκεια του 1

ου
 εξαμήνου του 2019,  

 

 Σε ότι αφορά το κινηματογραφικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο, η Nova εμπλούτισε με νέες σειρές & box sets 
το πρόγραμμα που παίρνει από την Sony Pictures,  μέσω της πολυετούς συμφωνίας της  την οποία πρόσφατα 
επέκτεινε, εξασφαλίζοντας έτσι περισσότερες κατηγορίες προγράμματος, με περισσότερα δικαιώματα στο on 
demand world.   

 Συνέχισε την πολυετή συνεργασία με την Spentzos Film, με νέα πακέτα προγράμματος ταινιών 1
ης

 προβολής. 

 Δημιούργησε νέες κατηγορίες και ειδικά αφιερώματα, όπως το Βook Club tribute, Easter Kids tribute, Happy 
Mother’s day, Cannes festival, κ.α., με στόχο την ικανοποίηση όλων των συνδρομητών σε ποικιλία 
προγράμματος, όσον αφορά στα κανάλια αλλά κυρίως στην οn demand υπηρεσία.  

 Εμπλούτισε περαιτέρω το περιεχόμενο στις υπηρεσίες Nova On Demand and Nova GO, προσθέτοντας μεγάλη 
ποικιλία από box sets από μεγάλους προμηθευτές όπως ΗΒΟ, CBS, LIONSGATE, MGM, FREMANTLE, SONY, κ.α. 

 Δημιούργησε pop up Nova branded κινηματογραφικά κανάλια για τους συνδρομητές της: 
o Το κανάλι των βραβείων NovastarsHD, με  ταινίες που διακρίθηκαν στα διεθνή βραβεία αλλά και στα 

σημαντικότερα φεστιβάλ κινηματογράφου, 
o Το θεματικό κανάλι NovaRockHD, με αφορμή την μεγάλη πρεμιέρα Bohemian Rhapsody και την 

Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής τον Ιούνιο,  
o και τέλος, το θεματικό κανάλι ΝοvaThronesHD, προσφέροντας στους συνδρομητές της την δυνατότητα να 

παρακολουθήσουν ξανά όλα τα προηγούμενα seasons της παγκόσμιας επιτυχίας Game of Thrones, καθώς 
και το φινάλε της σειράς, μαζί με πλούσιο backstage υλικό, συνεντεύξεις, making off και αποκλειστικό 
υλικό από τα γυρίσματα. 

 Εμπλούτισε το μπουκέτο Nova με το κανάλι Insight TV, το απόλυτο κανάλι δράσης & περιπέτειας, το οποίο 
έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.  

 Επιπλέον, πρόσθεσε στο μπουκέτο το ελληνικό κανάλι One Channel, το οποίο μεταδίδεται σε high definition και 
προσφέρει ενημερωτικές και πολιτικές εκπομπές, μαγκαζίνο και δελτία ειδήσεων ενώ εμπλουτίζει συνεχώς το 
περιεχόμενό του με ντοκιμαντέρ, ξένες και ελληνικές σειρές.  

 Επέκτεινε την υπάρχουσα συμφωνία για τα κανάλια DISCOVERY/EUROSPORT/ANIMAL PLANET/TRAVEL 
CHANNEL για 6 μήνες.   

 Το ειδησεογραφικό κανάλι NHK World Japan και το Travel Channel εκπέμπουν πλέον σε high definition, 
προσφέροντας στους συνδρομητές την πλούσια θεματολογία τους με εκπληκτική ποιότητα εικόνας και ήχου. 

 

 Σχετικά με το αθλητικό περιεχόμενο, η Nova  συνέχισε την εφαρμογή της πολιτικής σύναψης διμερών 
συμβάσεων με διάφορες ΠΑΕ, διαμέσου των οποίων εξασφαλίζει την αποκλειστική μετάδοση, σε παγκόσμιο 
επίπεδο των εντός έδρας αγώνων τους, στο πλαίσιο του πρωταθλήματος της Super League, καθώς και τους 
φιλικούς και τους ευρωπαϊκούς προκριματικούς αγώνες τους.  

 Για τη σεζόν 2019-2020 η Εταιρεία έχει υπογράψει διμερείς εμπορικές συμφωνίες με εννέα ΠΑΕ, μεταξύ των 
οποίων οι ΑΕΚ, ΑΡΗΣ, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, που διεκδικούν τον τίτλο στο ελληνικό πρωτάθλημα 
ποδοσφαίρου. To φετινό ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου με το νέο σύστημα διεξαγωγής (play off για την 
ανάδειξη πρωταθλητή και την έξοδο στην Ευρώπη και play out για την παραμονή στη μεγάλη κατηγορία) 
αναμένεται να τονώσει το ενδιαφέρον των φιλάθλων βελτιώνοντας έτσι σε σημαντικό βαθμό και την 
εμπορικότητά του.  

 Σε αυτό το  πλαίσιο  επέκτεινε τη συνεργασία της με τις ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ και ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, δηλαδή δύο 
από τις ομάδες, με τις οποίες ήδη είχε εν ισχύ συμφωνία. Παράλληλα, εξακολούθησε να μεταδίδει έως και το 
τέλος της σεζόν 2018-2019 τη μεγάλη πλειοψηφία των πλέον εμπορικών αγώνων του πρωταθλήματος της Super 
League, εφαρμόζοντας τις συμβάσεις, που είχε συνάψει με τις πλέον δημοφιλείς ομάδες, όπως ο ΟΣΦΠ, η ΑΕΚ 
και ο ΠΑΟΚ. 

 Η Εταιρεία προχώρησε στην επέκταση της συνεργασίας της με την EuroLeague και έτσι η κορυφαία ευρωπαϊκή 
διασυλλογική διοργάνωση στο χώρο του μπάσκετ με την εξασφαλισμένη συμμετοχή του Ολυμπιακού και του 
Παναθηναϊκού, θα συνεχίσει να προβάλλεται αποκλειστικά από τα κανάλια Novasports μέχρι το 2023. 

 Περαιτέρω, η πλατφόρμα της Nova όχι μόνο διατήρησε τα αποκλειστικά δικαιώματα μετάδοσης κορυφαίων 
αθλητικών προϊόντων, όπως ενδεικτικά του Ιταλικού και του Γαλλικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, της 
κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης καλαθοσφαίρισης «Euroleague Basketball», του πλέον 
ιστορικού και φημισμένου τουρνουά tennis «The Wimbledon Championships», αλλά, ταυτόχρονα προέβη στην 
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προσθήκη σημαντικών νέων προϊόντων στο portfolio της, όπως τα δικαιώματα του Γερμανικού Κυπέλλου 
Ποδοσφαίρου , καθώς και στην ανανέωση της συνεργασίας της για πλειάδα άλλων ενδιαφέροντων προϊόντων, 
όπως το Ολλανδικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, ο Τελικός ποδοσφαίρου του Κυπέλλου Ισπανίας, το κορυφαίο 
καλοκαιρινό διεθνές τουρνουά ποδοσφαίρου International Champions Cup, και δύο από τα πλέον φημισμένα 
παγκοσμίως τουρνουά golf (PGA of America Championship, R & A Open Championships  κλπ.)  

 
Με αυτόν τον τρόπο η Nova συνέχισε να ενισχύει το πρόγραμμά της και να προσφέρει ευρεία  γκάμα προϊοντικών 
επιλογών για τους συνδρομητές της.   
 
Ανάπτυξη Δικτύου και Επενδύσεις 
Κατά τη διάρκεια του 1ου εξαμήνου του 2019, η Forthnet: 
 

 Αναβάθμισε τη διεθνή διασύνδεση με το διαδίκτυο, η οποία έφτασε συνολικά στα 233 Gbps στο τέλος του 
1

ου
 εξαμήνου 2019. Η χωρητικότητα για τις υπηρεσίες Content Delivery Network (CDN) στην Αθήνα και στη 

Θεσσαλονίκη (Google, Akamai, Facebook, Netflix) αναβαθμίστηκε φτάνοντας συνολικά τα 335 Gbps. 

 Ενεργοποίησε CDN υποδομή του Facebook στη Θεσσαλονίκη με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας της 
αντίστοιχης υπηρεσίας προς τους συνδρομητές της προχώρησε στις απαραίτητες διασυνδέσεις και 
ενεργοποίησε 51 νέα Α/Κ παροχής υπηρεσιών VPU/VDSL 

 Προχώρησε σε ανασχεδιασμό και αναβάθμιση περιφερειακών κόμβων με σκοπό την εξοικονόμηση 
κόστους στην παροχή υπηρεσιών προς στους επιχειρηματικούς πελάτες 

 Αναβάθμισε κεντρικά κυκλώματα του δικτύου κορμού σε Αθήνα (σε 3 κεντρικούς κόμβους) σε 
χωρητικότητες 100G για την εξυπηρέτηση της αυξημένης ζήτησης τόσο των νέων υπηρεσιών υψηλών 
ταχυτήτων αλλά και των υπηρεσιών περιεχομένου 

 Προχώρησε στον ανασχεδιασμό και την αναβάθμιση της δικτυακής υποδομής στο Κέντρο Δεδομένων (DC) 
επιχειρηματικών  πελατών στην ΕΧΑΕ  

 
Καινοτομία και Νέες Υπηρεσίες  

Κατά τη διάρκεια  του 1ου εξαμήνου του  2019  η Forthnet:  

 Ανέπτυξε και διέθεσε τη νέα Over the Top υπηρεσία “Novaflix”, που παρέχει θέαση του περιεχομένου NOVA 
μέσα από τερματικά Android, IOS και Web Portal.  

 Προχώρησε στις απαραίτητες διασυνδέσεις με παρόχους χονδρικής πρόσβασης (Vodafone & Wind) και στην 
ενεργοποίηση υπηρεσιών NGA/VLU σε 40 νέα Α/Κ. 

 Ολοκλήρωσε τις διαγωνιστικές διαδικασίες για την επιλογή προμηθευτών εξοπλισμού και υπηρεσιών στα 
πλαίσια της ανάπτυξης κεντρικού δικτύου κινητών υπηρεσιών και της επικείμενης δραστηριοποίησης του 
Ομίλου ως MVNO. Σε συνέχεια της απόφασης της Ολομέλειας της ΕΕΤΤ που έχει και την έγκριση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Εταιρεία προχώρησε σε συμφωνία με τη Vodafone για την παροχή υπηρεσιών κινητής 
τηλεφωνίας ως Mobile Virtual Network Operator (MVNO). Η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές θα είναι 
τετραετούς διάρκειας από την ημερομηνία έναρξης εμπορικής διάθεσης από τη Forthnet των ανωτέρω 
υπηρεσιών, που προβλέπεται για το πρώτο τρίμηνο του 2020. Με την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας 
(μέσω μοντέλου MVNO) η Εταιρεία θα προσφέρει συνολική κάλυψη των αναγκών του ελληνικού νοικοκυριού 
για ψυχαγωγία και επικοινωνία. 

 Αναβάθμισε την ποιότητα υποστήριξης των συνδρομητών της, μέσω της παροχής σύγχρονων εργαλείων στους 
τεχνικούς πεδίου για τον έλεγχο και την αναφορά βλαβών, με αποτέλεσμα τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών 
βλαβοδιαχείρισης και τη μείωση του μέσου χρόνου επίλυσης βλάβης.  

 Συμμετείχε με επιτυχία σε έναν αριθμό Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Έργων στο πλαίσιο του 
προγράμματος HORIZON 2020, σε συνεργασία με εξέχοντα ερευνητικά ιδρύματα χωρών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Η συμμετοχή στα έργα αυτά βοηθά τον Όμιλο να αναπτύξει τεχνογνωσία για να παρέχει εξελιγμένες 
υπηρεσίες και βελτιωμένη εμπειρία στους πελάτες της. Αναλυτικά:  
o Ολοκληρώθηκε το έργο SpeechXRays στα πλαίσια του  οποίου αναπτύχθηκαν πρωτοποριακοί αλγόριθμοι 

αναγνώρισης χρηστών ηλεκτρονικών υπηρεσιών αυξημένης ακρίβειας και ασφάλειας. 
o Συνεχίζεται εντός του 2019 η υλοποίηση του έργου Safe-DEED. Στα πλαίσια του έργου θα υλοποιηθούν 

αλγόριθμοι και διαδικασίες για ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων τόσο εντός της εταιρείας όσο και με 
τρίτους φορείς π.χ. εξειδικευμένους συμβούλους ανάλυσης δεδομένων. 

o Εντός του 2019 ξεκίνησε το έργο 5G-SOLUTIONS που έχει ως σκοπό τη μέτρηση δεικτών ποιότητας 
υπηρεσιών που διατίθενται μέσω δικτύων 5G. Οι κατηγορίες των υπηρεσιών που θα ελεγχθούν στα 
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πιλοτικά δίκτυα 5G που διατίθενται στο έργο είναι: Factories of the Future, Smart Energy, Smart Cities & 
Ports, Media & Entertainment. 

o Εντός του 2019 ανακοινώθηκε η έγκριση του έργου TRUSTS. Το έργο αναμένεται να ξεκινήσει τον 
Ιανουάριο 2020 και  αφορά στη δημιουργία marketplace δεδομένων το οποίο θα μπορεί να ικανοποιεί 
επιχειρηματικές ανάγκες εξεύρεσης, απόκτησης και ανάλυσης δεδομένων, βασισμένο σε διεθνή πρότυπα 
διαλειτουργικότητας και ασφάλειας. 

o Η Εταιρεία προχώρησε στην υπογραφή της σύμβασης - πλαίσιο για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ. Η Forthnet  είναι ένας 
από τους επιλεγμένους αναδόχους που έχουν υπογράψει τις «συμφωνίες πλαίσιο», σε 4 από τις 8 αυτές 
Νησίδες (Αττική, Ανατολική Μακεδονία & Θεσσαλονίκη, Θράκη, Βόρειο Αιγαίο & Δωδεκάνησα, και Δυτική 
Μακεδονία και Ανατολική Κρήτη). Η Εταιρεία αναμένει τον καταμερισμό των εκτελεστικών συμβάσεων 
προκειμένου να ξεκινήσει την παροχή υπηρεσιών.  

Γ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019 
 
Για το 2o εξάμηνο του 2019 οι βασικές προτεραιότητες της διοίκησης και οι στρατηγικές κατευθύνσεις παραμένουν 
ως έχουν υποστηρίζοντας τη σταθερή πορεία της Forthnet. H στρατηγική του Ομίλου θα είναι η διατήρηση της 
υφιστάμενης θέσης του στις αγορές των τηλεπικοινωνιών και της συνδρομητικής τηλεόρασης και η δυνατότητα να 
διαφοροποιηθεί μέσω της ανάπτυξης νέων υπηρεσιών. Σε αυτό το πλαίσιο, η Forthnet ετοιμάζεται να μπει στην 
αγορά της κινητής τηλεφωνίας ως ιδεατός πάροχος (MVNO) έπειτα από την απόφαση της ΕΕΤΤ που έχει την 
έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 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, o Όμιλος και για το 2ο εξάμηνο του 2019 θα επικεντρώσει το 
ενδιαφέρον του στη διακράτηση του υφιστάμενου πελατολογίου του 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 ανάπτυξη της συνδρομητικής του βάσης διαθέτοντας ποιοτικές υπηρεσίες 
προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες της ελληνικής οικογένειας για επικοινωνία, ψυχαγωγία και οικονομία στο 
σπίτι. Πιο συγκεκριμένα:  

 με την ενδυνάμωση των συνδυαστικών υπηρεσιών με επιπρόσθετες υπηρεσίες (add-ons) που θα 
βελτιώνουν τη συνολική εμπειρία πελάτη. 

 με την περαιτέρω προώθηση των υπηρεσιών Nova Energy στο πλαίσιο του διαρκούς στόχου της Εταιρείας 
για ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών των ελληνικών νοικοκυριών 

 με την διάθεση νέων καινοτόμων υπηρεσιών για αξιόπιστη επικοινωνία και ποιοτική ψυχαγωγία σε 
προσιτή τιμή. 

 
Το Nova 3Play θα συνεχίσει να είναι ο βασικός άξονας ανάπτυξης του Ομίλου στην αγορά της συνδρομητικής 
τηλεόρασης ακολουθώντας στρατηγική με έμφαση στον εμπλουτισμό των παρεχομένων 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 περεταίρω βελτίωση της νέας υπηρεσίας ΟΤΤ «Novaflix» που λανσαρίστηκε πρόσφατα και η οποία 
στοχεύει κυρίως σε μη συνδρομητές συνδρομητικής τηλεόρασης. 
 
Για τους υφιστάμενους συνδρομητές, βασικό εργαλείο των υπηρεσιών μετάδοσης περιεχομένου μέσω διαδικτύου 
(Over The Top) 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 2ο εξάμηνο του 2019 
ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων καθώς και 
Διαφήμισης. Παράλληλα, θα εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες προώθησης συνδυαστικών υπηρεσιών 
εστιασμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων. Επίσης, η Εταιρεία θα δώσει ιδιαίτερη 
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έμφαση στα έργα δημοσίου τομέα στοχεύοντας στην ενεργή συμμετοχή της στο έργο Σύζευξις ΙΙ, ένα έργο που 
αναβαθμίζει σημαντικά τις υποδομές του Δημοσίου Τομέα και περιορίζει παράλληλα τα κόστη λειτουργίας. 
 
Επενδύσεις 
Οι επενδύσεις που προβλέπονται για το υπόλοιπο του 2019 έχουν ως στόχο την ανάπτυξη της κατάλληλης 
υποδομής για τη διάθεση και υποστήριξη υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών στα πλαίσια δραστηριοποίησης του 
Ομίλου ως Mobile Virtual Network Operator,  αλλά και την περαιτέρω βελτίωση και διασφάλιση των 
προσφερόμενων υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπονται: 
 

 Ανάπτυξη κεντρικού δικτύου MVNO ικανού να υποστηρίξει υπηρεσίες Κινητής Τηλεφωνίας, Δεδομένων και 
Μηνυμάτων και η διασύνδεση του δικτύου αυτού με τον πάροχο πρόσβασης κινητών επικοινωνιών και με 
πάροχο υπηρεσιών περιαγωγής (roaming).   

 Παραγωγή καρτών Subscriber Identity Module (SIM) καθώς ανάπτυξη των κατάλληλων εργαλείων λειτουργικής  
διαχείρισης αυτών, σε συνεργασία με εξειδικευμένο προμηθευτή. 

 Πρόσθετη επέκταση της κάλυψης για την παροχή VDSL και άλλων NGA υπηρεσιών με αυξημένες ταχύτητες 
(τεχνολογίες vectoring & FTTH). 

 Αναβάθμιση κεντρικών κυκλωμάτων του δικτύου κορμού σε δύο κεντρικούς κόμβους στη Θεσσαλονίκη αλλά 
και ανάπτυξη νέων DWDM ζεύξεων σε χωρητικότητες 100G για την εξυπηρέτηση της αυξημένης ζήτησης 
χωρητικοτήτων τόσο των νέων υπηρεσιών υψηλών ταχυτήτων αλλά και των υπηρεσιών περιεχομένου. 

 Ανασχεδιασμός και αναβάθμιση κεντρικού κόμβου της Αττικής με σκοπό την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών 
στους επιχειρηματικούς πελάτες. 

 Ανασχεδιασμός και αναβάθμιση υπηρεσιών και δικτυακής ασφάλειας στο Κέντρο Δεδομένων (DC) 
επιχειρηματικών  πελατών στην ΕΧΑΕ.  

 Ανασχεδιασμός και αναβάθμιση των υπόλοιπων περιφερειακών κόμβων με σκοπό την εξοικονόμηση κόστους 
στην παροχή υπηρεσιών προς στους επιχειρηματικούς πελάτες. 

 Αναβάθμιση του λογισμικού υποδομής δικτύου τηλεφωνίας (IMS) διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη συνέχεια 
της λειτουργίας του. Παράλληλα, προβλέπεται η ολική μετάβαση των διασυνδέσεων τηλεφωνίας με τρίτους 
παρόχους σε υποδομή IMS, οδηγώντας σε αποδέσμευση και κατάργηση παλαιών διαβιβαστικών κέντρων και 
υποδομών ανά την Ελλάδα. 

 
Τέλος, κατά το 2

ο
 εξάμηνο του 2019, θα συνεχιστούν οι πρωτοβουλίες μείωσης του λειτουργικού κόστους με 

έμφαση στη βελτιστοποίηση των λειτουργιών και τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας των υφιστάμενων 
υποδομών και εν γένει περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. 
 

Δ. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019 

 
Κίνδυνοι που σχετίζονται με το μακροοικονομικό περιβάλλον 

 Οι οικονομικές και πολιτικές συνθήκες και αβεβαιότητες στην Ελλάδα έχουν επηρεάσει δυσμενώς τον Όμιλο 
και πιθανόν να συνεχίσουν να επιδρούν αρνητικά στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στην 
χρηματοοικονομική κατάσταση, στα λειτουργικά αποτελέσματα και στις προοπτικές του Ομίλου. 

 

 Η τρέχουσα  οικονομική κρίση μπορεί να επιδράσει αρνητικά τόσο στη δυνατότητα του Ομίλου να αντλήσει 
πρόσθετα κεφάλαια όσο και στο κόστος δανεισμού του, γεγονός που θα μπορούσε να έχει αρνητική επίδραση 
στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στην χρηματοοικονομική κατάσταση και στις προοπτικές του Ομίλου. 

 

 Μεταβολές στην καταναλωτική συμπεριφορά λόγω της ύφεσης, της εφαρμογής της πολιτικής λιτότητας από 
την Ελληνική κυβέρνηση, της αυξανόμενης ανεργίας θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη ζήτηση των προϊόντων 
και υπηρεσιών του Ομίλου επιδρώντας δυσμενώς στη δραστηριότητα, στη χρηματοοικονομική κατάσταση, 
στα αποτελέσματα και στις προοπτικές του Ομίλου. 

 

 Η Διοίκηση εκτιμά συνεχώς τον πιθανό αντίκτυπο τυχόν αλλαγών στο μακροοικονομικό και χρηματοπιστωτικό 
περιβάλλον στην Ελλάδα έτσι ώστε να εξασφαλίσει ότι θα ληφθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες και τα 
μέτρα προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι τυχόν επιπτώσεις στις δραστηριότητες του Ομίλου στην Ελλάδα. 
Η Διοίκηση δεν είναι σε θέση να προβλέψει με ακρίβεια τις πιθανές εξελίξεις στην ελληνική οικονομία, 
ωστόσο με βάση την αξιολόγησή της, η Διοίκηση έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν απαιτούνται 
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πρόσθετες προβλέψεις απομείωσης των χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων του Ομίλου κατά την 30

η
 Ιουνίου 2019. 

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

 Η ανεπάρκεια του κεφαλαίου κίνησης του Ομίλου για τους επόμενους 12 μήνες από την ημερομηνία της 
παρούσας έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και η αβεβαιότητα για την αποτελεσματικότητα των 
σκοπούμενων ενεργειών για την κάλυψή του υποδηλώνουν την ύπαρξη σημαντικής αβεβαιότητας σχετικά με 
τη δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας και των λοιπών μελών του Ομίλου. 

 
Η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι, με βάση τα σημερινά δεδομένα και την προϋπόθεση της  επιτυχούς  
ολοκλήρωσης  της Αναχρηματοδότησης των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου που απορρέουν από τις 
συμβάσεις των υφιστάμενων κοινών ομολογιακών δανείων εκδόσεως της Εταιρείας και της Forthnet Media 
συνολικού ύψους €255 εκατ., που έχει η συνάψει η Εταιρεία και η θυγατρική της, Forthnet Media A.E. («FM») 
με τις δανείστριες τράπεζες («Υφιστάμενα ΚΟΔ», βλ. και Σημείωση 8 των παρουσών ενδιάμεσων 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, «Συνέχιση Δραστηριότητας»), οι ταμειακές ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης  
για τους επόμενους 12 μήνες από την υπογραφή των παρουσών χρηματοοικονομικών καταστάσεων  θα 
ανέρχονται  σε  περίπου €57,4 εκατ. Η Διοίκηση θα επιδιώξει την κάλυψη του ανωτέρω ποσού με περαιτέρω 
μείωση του λειτουργικού κόστους του Ομίλου, την επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των προμηθευτών 
του, τη σύναψη νέου βραχυχρόνιου δανεισμού και, τέλος, την άντληση νέων κεφαλαίων από τους Μετόχους 
ή/και τυχόν τρίτους ενδιαφερόμενους επενδυτές. Ως προς την τελευταία δυνατότητα, σημειώνεται ότι η 
Nomura International plc., κατόπιν εξουσιοδότησης έκαστης εκ των Alpha Τράπεζα, Εθνικής Τράπεζας της 
Ελλάδος, Τράπεζας Αττικής και Τράπεζας Πειραιώς, έχει εκκινήσει διαδικασία για την πρόσκληση πιθανών 
επενδυτών προς υποβολή προσφορών σχετικά με τα ανοίγματά της (exposures) (συμπεριλαμβανομένων 
μετοχών και μετατρέψιμων ομολογιών) έναντι της Εταιρείας και των θυγατρικών της. Η εν λόγω διαδικασία 
βρίσκεται σε εξέλιξη. 

 
Αν οι ανωτέρω επιδιωκόμενες ενέργειες της Διοίκησης και η διαδικασία της Nomura International plc. δεν 
τελεσφορήσουν ή αποδειχτούν ανεπαρκείς, λόγω της αστάθειας και της αβεβαιότητας που επικρατεί στην 
Ελλάδα αλλά και διεθνώς, καθώς και της αβεβαιότητας ως προς την υλοποίηση αυτών των ενεργειών 
(ιδιαίτερα δε όσων δεν εξαρτώνται αποκλειστικά από την Διοίκηση του Ομίλου) με αποτέλεσμα να μην είναι 
δυνατή η ολική ή μερική κάλυψη των ταμειακών αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης, τότε ενδέχεται να 
επηρεαστούν δυσμενώς τα αποτελέσματα, η λειτουργία και οι προοπτικές του Ομίλου. 
 

 Κατά την 30 Ιουνίου 2019 η Εταιρεία παρουσίαζε αρνητική καθαρή θέση ύψους € 75.4 εκατ. και ως εκ τούτου 
συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας. 

 
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που έλαβε χώρα την 28η Ιουνίου 2019, ενέκρινε τις 
ενέργειες που προτάθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στο πλαίσιο των προβλεπόμενων του άρθρου 119, παρ. 4 
του Ν. 4548/2018 και έδωσε εντολή για την περαιτέρω διερεύνηση και την επιδίωξή τους στο πλαίσιο και προς το 
σκοπό των προβλεπόμενων του άρθρου 119, παρ. 4 του Ν. 4548/2018. Πιο συγκεκριμένα, οι προταθείσες ενέργειες 
αφορούν: 

1) Τη διερεύνηση της δυνατότητας αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού του Ομίλου, με ενέργειες όπως, 
ενδεικτικά, την ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης των Κοινών Ομολογιακών Δανείων (ΚΟΔ) με τους όρους 
που είχαν συμφωνηθεί με τις Δανείστριες Τράπεζες το 2016 ή με βελτιωμένους όρους, οι οποίοι να 
ανταποκρίνονται στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, στη χρηματοοικονομική κατάσταση, στα αποτελέσματα 
και στις προοπτικές της Εταιρείας και του Ομίλου. 

2) Σε συνέχεια και της πώλησης της θυγατρικής εταιρείας ForthCRS τον Σεπτέμβριο του 2018, την περαιτέρω 
αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου.  

3) Τη διερεύνηση των δυνατοτήτων για οργανωτική αναδιάρθρωση του Ομίλου, της εταιρικής δομής αυτού 
καθώς και του κοστολογικού μοντέλου της Εταιρείας, με κύριο σκοπό τον περαιτέρω περιορισμό και 
εξορθολογισμό των  λειτουργικών και διοικητικών δαπανών. 

4) Την εκτέλεση ενεργειών για την βελτίωση των λειτουργικών  αποτελεσμάτων της Εταιρείας όπως ενδεικτικά: 
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(i) Την επίσπευση της εισόδου της Εταιρείας στην αγορά της κινητής τηλεφωνίας ως εικονικού παρόχου 
(ΜVNO) κατόπιν της πρόσφατης σχετικής απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Ταχυδρομείων και 
Τηλεπικοινωνιών (Ε.Ε.Τ.Τ.). 

(ii) Την περαιτέρω ανάπτυξη και εμπορική προώθηση νέων υπηρεσιών και ειδικά των ΟΤΤ υπηρεσιών στη 
συνέχεια και του λανσαρίσματος της υπηρεσίας Novaflix. 

(iii) Την περαιτέρω βελτίωση των οικονομικών όρων των συμφωνιών με προμηθευτές. Ήδη εντός του 2018 οι 
εταιρείες του Ομίλου πέτυχαν συμφωνίες με σημαντικούς προμηθευτές τόσο για το διακανονισμό/τη 
ρύθμιση υφιστάμενων υποχρεώσεων όσο και για επέκταση/ανανέωση συνεργασίας με ευνοϊκότερους 
όρους σε σχέση με το παρελθόν. 

(iv) Τον άμεσο σχεδιασμό και την προσφορά νέων συνδυαστικών και ανταγωνιστικών προϊόντων με σκοπό τη 
διακράτηση των υφιστάμενων πελατών αλλά και την ενίσχυση της πελατειακής βάσης της Εταιρείας. 

5) Για την περίπτωση που η προαναφερθείσα διαδικασία των Δανειστριών Τραπεζών δεν τελεσφορήσει, την 
εντατικοποίηση των διερευνητικών επαφών με τρίτους ενδιαφερόμενους να επενδύσουν στην Εταιρεία με τη 
συνδρομή ενός ή περισσότερων χρηματοοοικονομικών συμβούλων. 

 
Πέραν των ανωτέρω μέτρων, το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να εξετάσει τους επόμενους μήνες την περαιτέρω 
κεφαλαιακή ενίσχυση της Εταιρείας μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις 
που τυχόν υπάρξουν στη διαδικασία των Δανειστριών Τραπεζών καθώς και λοιπές παραμέτρους που σχετίζονται με 
τις συνθήκες της αγοράς και με την Εταιρεία. Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εξετάσει και το μέτρο της 
μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με σκοπό το συμψηφισμό  αντίστοιχου ποσού για την απόσβεση 
ζημιών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 4548/2018.  Παρά ταύτα, η αβεβαιότητα για την επάρκεια 
και αποτελεσματικότητα των επιδιωκόμενων ενεργειών της Διοίκησης όσον αφορά την ενίσχυση της κεφαλαιακής 
διάρθρωσης της Εταιρείας, προκειμένου σταδιακά να εκλείψει το ζήτημα εφαρμογής του άρθρου 119, παρ. 4 του 
Ν. 4548/2018, υποδηλώνει την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική 
αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα του Ομίλου και της Εταιρείας να συνεχίσουν τη δραστηριότητα τους. 
 

 Η χρηματοοικονομική κατάσταση, οι προοπτικές και η δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας της 
Εταιρείας και των λοιπών μελών του Ομίλου εξαρτώνται από την ολοκλήρωση της Αναχρηματοδότησης.  

 
Όπως αναφέρεται και στη Σημείωση 8 των παρουσών ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
(Συνέχιση δραστηριότητας) ο Όμιλος ήλθε σε συμφωνία με τις δανείστριες τράπεζες επί των βασικών όρων 
της αναχρηματοδότησης των Υφιστάμενων ΚΟΔ, συνολικού ποσού €255 εκατ. Η υλοποίηση της 
Αναχρηματοδότησης προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, την καταβολή ενός ελάχιστου αναγκαίου ποσού €70 εκατ. Η 
Εταιρεία άντλησε μέσω του εκδοθέντος μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου συνολικά το ποσό των 
€70.124.680, πιστοποίησε τη μερική κάλυψή του και κατέβαλε στις δανείστριες τράπεζες το ελάχιστο 
αναγκαίο ποσό των €70 εκατ. Συνεπώς, εκπληρώθηκε η βασική προϋπόθεση που είχε αναλάβει η Εταιρεία 
προς τις δανείστριες τράπεζες για την Αναχρηματοδότηση των Υφιστάμενων ΚΟΔ. Έχοντας εκπληρώσει την 
βασική υποχρέωση αποπληρωμής των € 70 εκατ. ο Όμιλος βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τις 
δανείστριες τράπεζες για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων και την ολοκλήρωση της 
Αναχρηματοδότησης  των Υφιστάμενων ΚΟΔ.  

 
Εάν δεν ολοκληρωθεί η Αναχρηματοδότηση, οι δανείστριες τράπεζες θα δικαιούνται να καταγγείλουν τα 
Υφιστάμενα ΚΟΔ και να απαιτήσουν την άμεση εξόφλησή τους. Σε αυτήν την περίπτωση, η Εταιρεία και η 
Forthnet Media δεν θα έχουν τη δυνατότητα εξόφλησης των Υφιστάμενων ΚΟΔ, με αποτέλεσμα να προκύπτει 
σημαντική αβεβαιότητα ως προς τη δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας και των λοιπών 
εταιρειών του Ομίλου.  

 
Μέχρι την ολοκλήρωση της Αναχρηματοδότησης, η αθέτηση συμβατικών όρων από τα Υφιστάμενα ΚΟΔ από 
την Εταιρεία και τη Forthnet Media και ενδεχόμενη μη ικανοποίηση των αιτημάτων τους προς τις οικείες 
δανείστριες τράπεζες για τη ρύθμιση ή την άρση των συνεπειών αυτής θα μπορούσε να έχει ουσιώδη 
δυσμενή επίπτωση στις δραστηριότητες, στην χρηματοοικονομική κατάσταση και στις προοπτικές του Ομίλου. 

 
Κατά το παρελθόν, η Εταιρεία και η Forthnet Media έχουν ζητήσει και λάβει από τις οικείες δανείστριες 
τράπεζες είτε ρυθμίσεις, όπως χρονικές παρατάσεις για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, είτε τη 
συναίνεσή τους ή την επίδειξη ανοχής σχετικά με την αθέτηση σημαντικών όρων των Υφιστάμενων ΚΟΔ. Εάν η 
Εταιρεία ή/και η Forthnet Media αθετήσουν σημαντικούς όρους που προβλέπονται στα Υφιστάμενα ΚΟΔ και 
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οι οικείες δανείστριες τράπεζες δεν αποδεχθούν εκκρεμή ή νέα αιτήματα της Εταιρείας και της Forthnet 
Media αναφορικά με τη μη συμμόρφωσή τους με τέτοιους όρους των Υφιστάμενων ΚΟΔ και καταγγείλουν 
αυτά τα δάνεια πριν από την ολοκλήρωση της Αναχρηματοδότησης, η Αναχρηματοδότηση ενδέχεται να 
ματαιωθεί, ενώ η Εταιρεία και η Forthnet Media δεν θα έχουν τη δυνατότητα εξόφλησης των Υφιστάμενων 
ΚΟΔ, και αυτά τα ενδεχόμενα θα μπορούσαν να έχουν ουσιώδη δυσμενή επίπτωση στις δραστηριότητες, στην 
χρηματοοικονομική κατάσταση και στις προοπτικές του Ομίλου.  

 

 Η ομαλή διεξαγωγή των δραστηριοτήτων του Ομίλου, η χρηματοοικονομική κατάσταση και οι προοπτικές του 
εξαρτώνται επίσης και από την ικανότητά του να εξυπηρετεί προσηκόντως τους όρους του ΜΟΔ, καθώς 
επίσης και τον υψηλό τραπεζικό δανεισμό του μετά την ολοκλήρωση της Αναχρηματοδότησης και να 
συμμορφώνεται με τους χρηματοοικονομικούς δείκτες και τους λοιπούς όρους των Νέων ΚΟΔ, οι οποίοι θα 
προσδιοριστούν και εξειδικευθούν σε μεταγενέστερο στάδιο κατά τη διαπραγμάτευση των συμβατικών 
κειμένων για την έκδοση και κάλυψη των Νέων ΚΟΔ που θα εκδοθούν από την Εταιρεία και την Forthnet 
Media στο πλαίσιο της Αναχρηματοδότησης. Ειδικότερα, η δομή της Αναχρηματοδότησης συνίσταται στα 
ακόλουθα: (i) Στην έκδοση από την Εταιρεία ενός νέου κοινού, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, ομολογιακού 
δανείου συνολικού ύψους €78.461.538 με συνδιοργανώτριες τις τράπεζες Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, 
Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Τράπεζα και Τράπεζα Αττικής, οκταετούς διάρκειας με τριετή περίοδο χάριτος, 
κυμαινόμενο επιτόκιο βάσει του Euribor έξι μηνών πλέον περιθωρίου και θα το οποίο θα εκδοθεί με την 
εγγύηση της Forthnet Media και (ii) Στην έκδοση από τηv Forthnet Media ενός νέου κοινού, εμπραγμάτως 
εξασφαλισμένου, ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους €176.538.462 με συνδιοργανώτριες τις τράπεζες 
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς και Alpha Τράπεζα, οκταετούς διάρκειας με τριετή περίοδο 
χάριτος, κυμαινόμενο επιτόκιο βάσει του Euribor έξι μηνών πλέον περιθωρίου και το οποίο θα εκδοθεί με την 
εγγύηση της Εταιρείας. Η παραβίαση οποιασδήποτε εκ των συμβατικών υποχρεώσεων που θα συμφωνηθούν 
στο πλαίσιο των Νέων ΚΟΔ θα μπορούσε να έχει ουσιώδη δυσμενή επίπτωση στις δραστηριότητες, στην 
χρηματοοικονομική κατάσταση και στις προοπτικές του Ομίλου.  

 

 Τυχόν πρόωρη λήξη ή μη ανανέωση δικαιωμάτων περιεχομένου που λήγουν ή αδυναμία εμπλουτισμού του 
υφιστάμενου προγράμματος του Ομίλου θα έχει ουσιώδη δυσμενή επίπτωση στις δραστηριότητες, στην 
χρηματοοικονομική κατάσταση, στα λειτουργικά αποτελέσματα και στις προοπτικές του.  

 
Ο Όμιλος διατηρεί ουσιώδεις συνεργασίες για την απόκτηση (αποκλειστικών ή/και μη αποκλειστικών) 
τηλεοπτικών δικαιωμάτων μετάδοσης ελκυστικού οπτικοακουστικού περιεχομένου. Ο Όμιλος προβαίνει στις 
απαιτούμενες ενέργειες για την έγκαιρη ανανέωση των δικαιωμάτων περιεχομένου αλλά και τον εμπλουτισμό 
αυτών με νέα δικαιώματα ποικίλου περιεχομένου, προκειμένου να καθίσταται επίκαιρος και ανταγωνιστικός. 
Τυχόν πρόωρη λήξη ή μη ανανέωση ουσιωδών συνεργασιών του Ομίλου με παραγωγούς, δικαιούχους ή 
διανομείς αθλητικού, ψυχαγωγικού, ενημερωτικού, επιμορφωτικού ή άλλου περιεχομένου ή αδυναμία 
εμπλουτισμού του περιεχομένου υφιστάμενων προγραμμάτων του είτε γενικώς είτε υπό εμπορικώς εύλογους 
όρους, θα μπορούσε να έχει ουσιώδη δυσμενή επίπτωση στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στην 
χρηματοοικονομική κατάσταση, στα λειτουργικά αποτελέσματα και στις προοπτικές του Ομίλου.  

 

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

 

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

 

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

 



 
 

Σελίδα 14 από 60 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε. 
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2019 
(Ποσά σε ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 

 Βασικοί Μέτοχοι δύνανται να επηρεάσουν τη λήψη σημαντικών αποφάσεων που αφορούν τον Όμιλο και 
τυχόν σύγκρουση συμφερόντων τους ενδέχεται να έχει ουσιώδη επίπτωση στις δραστηριότητες, στην 
χρηματοοικονομική κατάσταση, στα λειτουργικά αποτελέσματα και στις προοπτικές του. Λόγω του ποσοστού 
συμμετοχής τους, οι Βασικοί Μέτοχοι δύνανται να ασκούν σημαντική επιρροή στη λήψη αποφάσεων επί 
θεμάτων αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης, ιδίως επί θεμάτων για τα οποία απαιτείται αυξημένη απαρτία 
και πλειοψηφία σύμφωνα με τον N.4548/2018 και το Καταστατικό όπως, μεταξύ άλλων, αύξηση και μείωση 
του μετοχικού κεφαλαίου, έκδοση μετατρέψιμων ομολογιών, μεταβολή της εθνικότητας και του σκοπού της 
Εταιρείας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, διάλυση, αλλαγή του τρόπου διάθεσης κερδών και λοιπές 
εταιρικές πράξεις. 

 

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

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

 

 Η ικανότητα του Ομίλου να διατηρεί τους υφιστάμενους πελάτες και να προσελκύει νέους εξαρτάται από τη 
δική του ικανότητα να ανταποκριθεί επιτυχημένα στις απαιτήσεις της αγοράς αλλά και ενδεχομένως από 
άλλους παράγοντες που εκφεύγουν του ελέγχου του. 

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

 

 Εάν ο Όμιλος δεν κατορθώσει να διασυνδεθεί αποδοτικά από άποψη κόστους ή γενικότερα με άλλους 
παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ενδέχεται να μην μπορέσει να παρέχει τις υπηρεσίες του. 

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

 

 Ο Όμιλος εξαρτάται από την αξιοπιστία των δικών του δικτύων ή των δικτύων τρίτων, και οι βλάβες του 
συστήματος ή οι παραβιάσεις της ασφάλειας και η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα σήματα του 
προγράμματός του ενδέχεται να οδηγήσουν σε απώλεια πελατών και εσόδων.  
Ο Όμιλος είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίες μόνο στο βαθμό στον οποίο μπορεί να συντηρεί και να 
υποστηρίζει τα συστήματα του δικτύου του από βλάβες που οφείλονται σε προβλήματα σύνδεσης ή σε 
διακοπές ρεύματος, σε φυσικές καταστροφές, σε τρομοκρατικές ή άλλες εσκεμμένες ενέργειες, σε 
ηλεκτρονικούς ιούς και σε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Επιπλέον, στο βαθμό που κάποια διαταραχή ή 
παραβίαση της ασφάλειας οδηγήσει σε απώλεια ή καταστροφή δεδομένων ή αιτήσεων πελατών, ή σε 
ανάρμοστη γνωστοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών, ο Όμιλος ενδέχεται, ως εκ τούτου, να επιβαρυνθεί με 
σημαντικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων της ευθύνης και του κόστους αποκατάστασης των ζημιών που 
προκλήθηκαν από τις εν λόγω διαταραχές ή παραβιάσεις της ασφάλειας, ιδίως 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 του Ομίλου και η απώλεια ή η καταστροφή δεδομένων ή αιτήσεων πελατών, ή η 
ανάρμοστη γνωστοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών μπορούν να οδηγήσουν σε απώλεια πελατών και να 
έχουν ουσιώδη δυσμενή αντίκτυπο στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στην χρηματοοικονομική κατάσταση 
και στα λειτουργικά αποτελέσματα του Ομίλου. Επιπλέον, η λειτουργία των δορυφόρων εκφεύγει του ελέγχου 
του Ομίλου. Οι δορυφόροι υπόκεινται σε σημαντικούς κινδύνους, όπως ελαττώματα, εσφαλμένη τροχιακή 
θέση αυτού, καταστροφή ή/και βλάβη, οι οποίοι ενδέχεται να εμποδίσουν ή να παρακωλύσουν τις ορθές 
εμπορικές εργασίες.  

 
Σε περίπτωση βλάβης των δορυφόρων, ο Όμιλος θα πρέπει να προβεί σε εναλλακτικές συμφωνίες για την 
εξασφάλιση αναμεταδοτών. Εάν ο Όμιλος υποχρεωθεί να αποκτήσει εναλλακτικούς μεταδότες, οι πελάτες 
ενδέχεται να πρέπει να ευθυγραμμίσουν εκ νέου τις δορυφορικές κεραίες τους, προκειμένου να λαμβάνουν 
τα σήματα της εκπομπής, κάτι που μπορεί να αποδειχθεί δυσχερές και με σημαντικό κόστος στην εφαρμογή 
του. Ως εκ τούτου, εάν δεν εξασφαλίσει εγκαίρως και με αποδεκτούς οικονομικά όρους επαρκή δυναμικότητα 
δορυφορικής μετάδοσης, ο Όμιλος μπορεί να υποστεί ουσιώδη δυσμενή αντίκτυπο στην επιχειρηματική 
δραστηριότητα, στην χρηματοοικονομική κατάσταση, στα λειτουργικά αποτελέσματα και στις προοπτικές του.  

 
Ενδεχόμενη σημαντική βλάβη, ανεπάρκεια ή τερματική απαξίωση του εξοπλισμού, διακοπή ρεύματος, φυσική 
καταστροφή, τρομοκρατική ή άλλη εσκεμμένη ενέργεια ή κάθε άλλη παραβίαση του δικτύου ή της ασφάλειας 
του συστήματος των ηλεκτρονικών υπολογιστών που επηρεάζει συνδεδεμένα συστήματα και δίκτυα στα 
οποία βασίζεται ο Όμιλος και από τα οποία εξαρτάται, καθώς και η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα 
σήματα του προγράμματος του Ομίλου, ενδέχεται επίσης να οδηγήσει σε απώλεια πελατών και εσόδων, και 
να έχει ουσιώδη δυσμενή αντίκτυπο στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στην χρηματοοικονομική 
κατάσταση και στα λειτουργικά αποτελέσματά του. 

 

 Επίσης, ο Όμιλος διατρέχει τον κίνδυνο πρόσβασης στο σήμα του προγράμματός του από μη 
εξουσιοδοτημένους χρήστες. Η παροχή συνδρομητικού προγράμματος απαιτεί τη χρήση τεχνολογίας 
κρυπτογράφησης για την αποτροπή της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στο πρόγραμμα, δηλαδή της 
«πειρατείας». Ο Όμιλος χρησιμοποιεί υψηλών προδιαγραφών τεχνολογία κρυπτογράφησης για την ασφαλή 
μετάδοση του συνδρομητικού τηλεοπτικού σήματός του. Καμία τεχνολογία όμως δεν μπορεί να αποτρέψει 
πλήρως κάθε πειρατεία, και όλες ουσιαστικά οι αγορές συνδρομητικής τηλεόρασης χαρακτηρίζονται, σε 
διαφορετικό βαθμό, από πειρατεία, η οποία προσλαμβάνει διάφορες μορφές. Επιπλέον, η τεχνολογία 
κρυπτογράφησης δεν μπορεί να εμποδίσει τελείως την παράνομη αναμετάδοση ή την κοινή χρήση ενός 
τηλεοπτικού σήματος από τη στιγμή που αποκρυπτογραφείται. Εάν ο Όμιλος δεν εξακολουθεί να αποτρέπει, 
με τη χρήση των κατάλληλων μέσων και μέτρων, την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις τηλεοπτικές 
μεταδόσεις, η ικανότητα του Ομίλου να συμβάλλεται για την παροχή υπηρεσιών προγράμματος θα μπορούσε 
να επηρεασθεί δυσμενώς και, σε κάθε περίπτωση, θα απωλέσει έσοδα από πελάτες που λαμβάνουν 
πειρατικά σήματα.  

 
Επίσης ο Όμιλος διατρέχει σοβαρό κίνδυνο στην παροχή υπηρεσιών προς το κοινό από παρεμβολές τρίτων 
στις δορυφορικές συχνότητες που χρησιμοποιεί. Παρόλο που ο Όμιλος έχει κάνει σχετικές προβλέψεις στη 
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σύμβαση παροχής δορυφορικής χωρητικότητας, μπορεί, ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, να υποστεί ουσιώδη 
δυσμενή αντίκτυπο στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στην χρηματοοικονομική κατάσταση, στα 
λειτουργικά αποτελέσματα και στις προοπτικές του. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Ε. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 

Η Εταιρεία και ο Όμιλος αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες και παρέχουν υπηρεσίες κατά την συνήθη 
δραστηριότητα τους σε εταιρείες συνδεδεμένα μέρη. Οι συναφείς αυτές επιχειρήσεις είναι εταιρείες με σημαντική 
επιρροή στον Όμιλο (μέτοχοι) και στην Εταιρεία, θυγατρικές ή συγγενείς εταιρείες του Ομίλου. 
 
Οι συναλλαγές του Ομίλου με τα συνδεδεμένα μέρη αναφέρονται παρακάτω: 
 

Επωνυμία Εταιρείας 
Σχέση με τον 

Όμιλο 
Περίοδος 
που έληξε 

Πωλήσεις προς 
συνδεδεμένα μέρη 

Αγορές από 
συνδεδεμένα μέρη 

Wind Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. Μέτοχος 
30.06.2019              2.287.441               1.240.411  

30.06.2018              1.241.856               1.245.333  

Vodafone – Panafon AEET Μέτοχος 
30.06.2019              2.432.084               1.237.315  

30.06.2018              2.253.621               1.003.210  

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Μέτοχος 
30.06.2019                    16.262                       1.627  

30.06.2018                    16.640                     42.450  

Alpha Bank A.E. Μέτοχος 
30.06.2019                    60.977                     61.037  

30.06.2018                  101.049                     60.302  

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. Μέτοχος 
30.06.2019                      8.830                     73.966  

30.06.2018                    75.511                     79.730  

Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. Μέτοχος 
30.06.2019                  354.299                             71  

30.06.2018                  657.972                       2.065  

Τράπεζα Αττικής Α.Ε. Μέτοχος 
30.06.2019                    19.552                                -  

30.06.2018                    15.878                                -  

Vodafone Ltd. 
Συνδεδεμένο 
μέρος 

30.06.2019              1.017.539                  748.978  

30.06.2018                  846.275                  465.651  

Cablenet Ltd 
Συνδεδεμένο 
μέρος 

30.06.2019                      5.723                     16.543  

30.06.2018                      3.060                     27.600  

Σύνολα 30.06.2019              6.202.707               3.379.948  

Σύνολα 30.06.2018              5.211.861               2.926.341  

 

 Σε επίπεδο Εταιρείας τα ενδοεταιρικά κόστη και έσοδα από την Wind  Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. προκύπτουν 
από τέλη διασύνδεσης, συμβάσεις ανταλλαγής δικτύου οπτικών ινών και μισθωμένες γραμμές ενώ της 
Vodafone Ltd., Vodafone – Panafon AEET προκύπτουν από τέλη διασύνδεσης και μισθωμένες γραμμές. Σε 
επίπεδο Ομίλου, τα έσοδα από τις προαναφερθείσες εταιρείες περιλαμβάνουν και τα έσοδα από την 
παραχώρηση χρήσης περιεχομένου και την διάθεση συνδρομητικών τηλεοπτικών καναλιών Novasports από την 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε. 
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2019 
(Ποσά σε ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 

διαδικτυακή πλατφόρμα της Nova προς τους συνδρομητές της Vodafone – Panafon AEET και Wind Ελλάς 
Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. αντίστοιχα. 
 

 Tα ενδοεταιρικά κόστη από την Alpha Bank A.E. και την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. σχετίζονται με 
προμήθειες για εισπράξεις από πελάτες. Τα ενδοεταιρικά έσοδα από Alpha Bank A.E., Εθνική Τράπεζα της 
Ελλάδος Α.Ε, Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε και Τράπεζα Αττικής Α.Ε. προκύπτουν από παροχή υπηρεσιών (μισθωμένες 
γραμμές, κτλ) καθώς και από την επανατιμολόγηση του κόστους της υπηρεσίας του monitoring officer. 

 
Τα υπόλοιπα των λογαριασμών του Ομίλου με τα συνδεδεμένα μέρη αναφέρονται παρακάτω: 
 

Επωνυμία Εταιρείας 
Σχέση με τον 

Όμιλο 

Χρήση/ 
Περίοδος 
που έληξε 

Ποσά που οφείλουν 
τα συνδεδεμένα 

μέρη 

Ποσά που 
οφείλονται στα 

συνδεδεμένα μέρη 

Wind Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. Μέτοχος 
30.06.2019                  360.837                  356.288  

31.12.2018                  301.868                  551.124  

Vodafone – Panafon AEET Μέτοχος 
30.06.2019                  385.464                  476.046  

31.12.2018                  300.428                  548.014  

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Μέτοχος 
30.06.2019                    27.568                          558  

31.12.2018                    24.671                          333  

Lumiere Productions A.E. Μέτοχος 
30.06.2019                               -                       6.378  

31.12.2018                               -                       6.378  

Lumiere Cosmos Communications Μέτοχος 
30.06.2019                               -                             10  

31.12.2018                               -                             10  

Alpha Bank A.E. Μέτοχος 
30.06.2019                    33.319                         (126) 

31.12.2018                    88.217                     15.155  

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. Μέτοχος 
30.06.2019                    70.969                     46.951  

31.12.2018                  137.679                  124.455  

Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. Μέτοχος 
30.06.2019                      9.612                       2.565  

31.12.2018                    98.851                       4.968  

Τράπεζα Αττικής Α.Ε. Μέτοχος 
30.06.2019                      1.360                                -  

31.12.2018                      2.289                                -  

Vodafone Ltd. 
Συνδεδεμένο 
μέρος 

30.06.2019                  406.576                                -  

31.12.2018                  357.597                  216.431  

Cablenet Ltd 
Συνδεδεμένο 
μέρος 

30.06.2019                      6.743                       8.914  

31.12.2018                      1.020                                -  

Hellas Online 
Συνδεδεμένο 
μέρος 

30.06.2019                            11                          118  

31.12.2018                            12                          116  

Telemedicine Technologies S.A. 
Συγγενής 
εταιρεία 

30.06.2019                      3.734                                -  

31.12.2018                      3.734                                -  

Άθλονετ Α.Ε. 
Συγγενής 
εταιρεία 

30.06.2019                      4.239                       4.239  

31.12.2018                      4.497                       4.497  

Σύνολα 30.06.2019              1.310.432                  901.940  

Σύνολα 31.12.2018              1.320.863               1.471.481  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε. 
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2019 
(Ποσά σε ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 

Οι συναλλαγές της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη αναφέρονται παρακάτω: 

Επωνυμία Εταιρείας 
Σχέση με την 

Forthnet 
Περίοδος 
που έληξε 

Πωλήσεις προς 
συνδεδεμένα μέρη 

Αγορές από 
συνδεδεμένα μέρη 

Wind Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. Μέτοχος 
30.06.2019                  449.067               1.213.766  

30.06.2018                  341.046               1.210.012  

Vodafone – Panafon AEET Μέτοχος 
30.06.2019                  549.663               1.235.916  

30.06.2018                  472.960               1.001.752  

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Μέτοχος 
30.06.2019                    16.262                       1.627  

30.06.2018                    16.640                     42.450  

Alpha Bank A.E. Μέτοχος 
30.06.2019                    60.977                     61.037  

30.06.2018                  101.049                     59.885  

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. Μέτοχος 
30.06.2019                      7.692                     49.286  

30.06.2018                    75.357                     51.999  

Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. Μέτοχος 
30.06.2019                  353.955                             71  

30.06.2018                  658.559                       2.065  

Τράπεζα Αττικής Α.Ε. Μέτοχος 
30.06.2019                    19.538                                -  

30.06.2018                    15.878                                -  

Vodafone Ltd. 
Συνδεδεμένο 
μέρος 

30.06.2019              1.017.539                  748.978  

30.06.2018                  846.275                  465.651  

Cablenet Ltd 
Συνδεδεμένο 
μέρος 

30.06.2019                      5.723                     16.543  

30.06.2018                      3.060                     27.600  

Forth CRS S.A. 
Θυγατρική 
εταιρεία 

30.06.2019                               -                                -  

30.06.2018                    53.341                     79.268  

Forthnet Media S.A. 
Θυγατρική 
εταιρεία 

30.06.2019              2.332.631                  758.852  

30.06.2018              2.663.529                  400.021  

NetMed S.A. 
Θυγατρική 
εταιρεία 

30.06.2019                    71.743                               1  

30.06.2018                    40.824                               1  

Intervision Services BV 
Θυγατρική 
εταιρεία 

30.06.2019                    88.248                                -  

30.06.2018                               -                                -  

Σύνολα 30.06.2019                  4.973.038               4.086.077  

Σύνολα 30.06.2018                  5.288.518               3.340.704  

 

 Τα έσοδα από την Forthnet Media A.E. αφορούν κυρίως προμήθεια από συνδυαστικές υπηρεσίες 3-play 
που επαναχρεώθηκαν στη θυγατρική από την μητρική εταιρεία.  

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη αναφέρονται παρακάτω: 

Επωνυμία Εταιρείας 
Σχέση με την 

Forthnet 

Χρήση/ 
Περίοδος 
που έληξε 

Ποσά που 
οφείλουν τα 
συνδεδεμένα 

μέρη 

Ποσά που 
οφείλονται στα 
συνδεδεμένα 

μέρη 

Wind Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. Μέτοχος 
30.06.2019                  360.837                  356.121  

31.12.2018                  301.868                  545.263  

Vodafone – Panafon AEET Μέτοχος 
30.06.2019                  385.464                  476.046  

31.12.2018                  300.428                  547.788  

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Μέτοχος 
30.06.2019                    27.568                          558  

31.12.2018                    24.671                          333  

Alpha Bank A.E. Μέτοχος 
30.06.2019                    33.319                          439  

31.12.2018                    88.218                     15.719  

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. Μέτοχος 
30.06.2019                    69.423                     46.952  

31.12.2018                  137.389                  124.456  

Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. Μέτοχος 30.06.2019                      9.933                       2.565  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε. 
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2019 
(Ποσά σε ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 

31.12.2018                    99.554                       4.968  

Τράπεζα Αττικής Α.Ε. Μέτοχος 
30.06.2019                      1.360                                -  

31.12.2018                      2.289                                -  

Vodafone Ltd. 
Συνδεδεμένο 
μέρος 

30.06.2019                  406.575                                -  

31.12.2018                  357.597                  216.431  

Cablenet Ltd 
Συνδεδεμένο 
μέρος 

30.06.2019                      6.743                       8.914  

31.12.2018                      1.019                               2  

Telemedicine Technologies S.A. 
Συγγενής 
εταιρεία 

30.06.2019                      3.734                                -  

31.12.2018                      3.734                                -  

Άθλονετ Α.Ε. 
Συγγενής 
εταιρεία 

30.06.2019                      4.240                       4.239  

31.12.2018                      4.497                       4.497  

Forthnet Media S.A. 
Θυγατρική 
εταιρεία 

30.06.2019                               -                                -  

31.12.2018                               -                                -  

NetMed S.A. 
Θυγατρική 
εταιρεία 

30.06.2019                  865.135                     74.818  

30.06.2019 - 
Πρόβλεψη 
απομείωσης 

               (865.135)                  (74.818) 

31.12.2018                  834.673                     74.715  

Intervision Services BV 
Θυγατρική 
εταιρεία 

30.06.2019                  449.297                                -  

30.06.2019 - 
Πρόβλεψη 
απομείωσης 

               (449.297)  - 

31.12.2018                  361.051                                -  

Σύνολα 30.06.2019                  1.309.197                  895.834  

Σύνολα 31.12.2018                  2.516.987               1.534.172  

 
Κατά την 30 Ιουνίου 2019, η Εταιρεία, αξιολογώντας  τις ενδείξεις απομείωσης που υπήρχαν αναφορικά με τις 
καθαρές απαιτήσεις της από τις θυγατρικές εταιρείες Netmed Α.Ε. & Intervision BV  (€ 790.317 και € 449.297),  
θεώρησε ότι το ποσό των εν λόγω απαιτήσεων δεν είναι ανακτήσιμο καθώς η αναμενόμενη πιστωτική ζημία βάσει 
του ΔΠΧΑ 9 ανερχόταν σε ποσοστό 100% και ως εκ τούτου προχώρησε σε πλήρη απομείωση τους. Οι ενδείξεις 
απομείωσης  των απαιτήσεων από τις θυγατρικές εταιρείες Netmed Α.Ε. και Intervision BV, περιλάμβαναν μεταξύ 
άλλων, τις δυσχερείς οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική αγορά καθώς και την αβεβαιότητα σε 
σχέση με την επιτυχή έκβαση της διαδικασίας που έχει ξεκινήσει για την εύρεση επενδυτή όπως επισημαίνεται στη 
Σημείωση 8, ενώ κατά την αξιολόγηση ελήφθησαν επιπλέον υπόψιν η επικρατούσα αβεβαιότητα σχετικά με την 
επάρκεια και αποτελεσματικότητα των επιδιωκόμενων ενεργειών της διοίκησης για την κάλυψη του ταμειακού 
ελλείμματος σε κεφάλαιο κίνησης των θυγατρικών εταιρειών και η ικανότητα της διοίκησης να ολοκληρώσει την 
αναχρηματοδότηση του συνόλου των δανειακών της υποχρεώσεων. 
 

Οι αμοιβές των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων καθώς επίσης των Διευθυντικών Στελεχών του Ομίλου και της 
Εταιρείας κατά την 30 Ιουνίου 2019 και 2018 αναλύονται ως εξής: 

  

Ο Όμιλος Η Εταιρεία 

01.01- 
30.6.2019 

01.01- 
30.6.2018 

01.01- 
30.6.2019 

01.01- 
30.6.2018 

Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου - εκτελεστικών  149.987 149.042 149.987 149.042 

Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου - μη εκτελεστικών  110.435 176.667 110.435 176.667 

Αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών 986.074 869.783 668.334 502.395 

Σύνολο 1.246.496  1.195.492  928.756               828.104  

 
Σημειώνεται ότι οι παροχές του Ομίλου και της Εταιρείας στη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου προς μέλη 
Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικά Στελέχη που σχετίζονται με Ασφαλιστήριο Συνταξιοδοτικού 
Προγράμματος ανέρχονται σε € 76.606 και € 55.625 αντίστοιχα (30 Ιουνίου 2018: € 38.019  και € 24.511 για τον 
Όμιλο και την Εταιρεία). 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε. 
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2019 
(Ποσά σε ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 

 

 

 

 

 

Ηράκλειο, 26 Σεπτεμβρίου 2019 

Deepak Srinivas Padmanabhan 

 

Πρόεδρος 

του Διοικητικού Συμβουλίου 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε. 
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2019 
(Ποσά σε ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
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EΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) 
Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές Α.E. 
Χειμάρρας 8Β, Μαρούσι 
151 25 Αθήνα 

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

 
 

 
ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
 

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών και Τηλεματικών 
Εφαρμογών Α.Ε. δ.τ. Forthnet Α.Ε.»  
 

Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Συνοπτικής Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 
 

Εισαγωγή 
 

Έχουμε επισκοπήσει τη συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση 
χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών και Τηλεματικών 
Εφαρμογών Α.Ε. δ.τ. Forthnet Α.Ε.», (η «Εταιρεία») και των θυγατρικών της, (ο «Όμιλος») της 30ης Ιουνίου 
2019 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, 
μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή, 
καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική 
χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής 
έκθεσης του Ν.3556/2007.  
 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, 
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση 
Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ 34»). Η δική μας ευθύνη είναι να 
εκφράσουμε συμπέρασμα επί της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση 
την επισκόπησή μας. 
 

Εύρος Επισκόπησης 
 

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκόπησης (ΔΠΑΕ) 
2410 “Επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο 
ελεγκτή της οντότητας”. Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται 
στην υποβολή διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως σε πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για 
χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών 
επισκόπησης. Η επισκόπηση έχει ουσιωδώς μικρότερο εύρος από τον έλεγχο, ο οποίος διενεργείται 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και συνεπώς, 
δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα 
σημαντικά θέματα που θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια δεν εκφράζουμε 
γνώμη ελέγχου. 
 

Συμπέρασμα 
 

Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας έκανε να 
πιστεύουμε ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτιστεί, 
από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 
 

Έμφαση Θέματος 
 

Εφιστούμε την προσοχή σας στη Σημείωση 8 των ενδιάμεσων συνοπτικών εταιρικών και ενοποιημένων 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην οποία αναφέρεται ότι στις 30 Ιουνίου 2019, (α) η Εταιρεία και ο 
Όμιλος δεν προχώρησαν σε αποπληρωμή δόσεων ύψους € 78,5 εκατ. και € 255,0 εκατ., αντίστοιχα,  οι 
οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες και έχουν απεικονιστεί στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και 
τόκων ύψους € 4.3 εκατ. και € 15.6 εκατ., αντίστοιχα, και (β) το σύνολο των βραχυπρόθεσμων 
υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Ομίλου υπερβαίνει το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών 
τους στοιχείων κατά € 96.1 εκατ. και € 370.9 εκατ. αντίστοιχα. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία και ο Όμιλος 
ενδεχομένως να μην είναι σε θέση να αποπληρώσουν τις συμβατικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τις 
δανειακές τους συμβάσεις και να καλύψουν το σύνολο των αναγκών τους σε κεφάλαιο κίνησης. Επίσης, 
κατά την 30 Ιουνίου 2019 η Εταιρεία και ο Όμιλος παρουσίαζαν αρνητική καθαρή θέση ύψους € 75.4 εκατ. 
και € 212.8 εκατ., αντίστοιχα. Όπως περαιτέρω αναφέρεται στη Σημείωση 8, (i) η ικανότητα της Εταιρείας 
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και του Ομίλου να ολοκληρώσουν την αναχρηματοδότηση του συνόλου των δανειακών τους υποχρεώσεων 
και (ii) η επάρκεια κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας και του Ομίλου, δεν μπορούν να διασφαλιστούν, ενώ 
υφίσταται επιπλέον αβεβαιότητα που συνδέεται  (α) με την τρέχουσα οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα, 
(β) με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας που έχει ξεκινήσει για την προσέλκυση επενδυτών  και (γ) 
με τις τελικές αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων αναφορικά με την αρνητική καθαρή θέση 
της Εταιρείας. Κατά συνέπεια, οι ανωτέρω συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας η 
οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα της Εταιρείας και του Ομίλου 
να συνεχίσουν τη δραστηριότητα τους. Οι συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν προσαρμογές σχετικές με την ανακτησιμότητα και την ταξινόμηση των 
περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού, τα ποσά και την ταξινόμηση των υποχρεώσεων ή άλλες 
προσαρμογές οι οποίες τυχόν θα απαιτούνταν αν η Εταιρεία και ο ‘Όμιλος δεν ήταν σε θέση να συνεχίσουν 
ομαλά τις δραστηριότητές τους. Το συμπέρασμα μας δεν τροποποιείται σε σχέση με το θέμα αυτό. 
 
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 
 
Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε ουσιώδη ασυνέπεια ή σφάλμα στις δηλώσεις των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου και στις πληροφορίες της εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 5 και 5α  του Ν. 3556/2007, σε σχέση με την ενδιάμεση συνοπτική 
χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 
 
Επισημαίνεται ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας κατά την 30η Ιουνίου 2019 έχει καταστεί 
αρνητικό και ως εκ τούτου συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας. 
 
 
 

Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2019 
 
 
 
 

Ανδρέας Χατζηδαμιανού 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 61391 
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ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 
XΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Β 

151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Για την περίοδο από 
1 Ιανουαρίου 2019 μέχρι 30 Ιουνίου 2019 

 
Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ  2019 

  Σημ. 

Ο Όμιλος Η Εταιρεία 

01.01- 
30.6.2019 

01.01- 
30.6.2018 

01.01- 
30.6.2019 

01.01- 
30.6.2018 

(*)
 

Επαναδιατυπωμένα 

Έσοδα 10     132.476.428      143.586.742        75.910.235        79.164.623  

      Τηλεπικοινωνιακά κόστη       (38.170.379)     (40.357.534)  (38.170.378)     (40.314.050) 

Χρήσεις δικαιωμάτων και αδειών 18     (32.769.529)     (36.420.071)                       -                        -  

Κόστος πωληθέντων εμπορευμάτων και αναλωσίμων            (999.017)          (911.726)          (916.850)          (703.930) 

Έξοδα προβολής, διαφήμισης και εκθέσεων         (1.285.505)       (2.369.622)          (514.375)          (326.527) 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού       (17.129.540)     (18.282.781)  (10.173.922)     (10.247.146) 

Λοιπά έξοδα 11     (24.593.857)     (27.607.907)  (15.994.675)     (17.212.683) 

Aπομείωση απαιτήσεων από συνδεδεμένες εταιρείες                         -                        -           (990.223)                       -  

Λοιπά έσοδα            1.025.599             767.090          1.016.698             696.089  

Αποσβέσεις       (27.684.312)     (30.067.294)  (11.911.066)     (13.623.921) 

Χρηματοοικονομικά  έσοδα              480.598                 8.588             491.843               33.475  

Χρηματοοικονομικά  έξοδα         (7.383.070)       (8.125.897)       (2.715.632)       (2.443.063) 

Ζημίες  προ φόρων       (16.032.584)     (19.780.412)       (3.968.345)       (4.977.133) 

Φόρος εισοδήματος  12            778.999          2.388.263        (1.119.544)            441.063  

Ζημίες μετά από φόρους       (15.253.585)     (17.392.149)       (5.087.889)       (4.536.070) 

Η ζημία περιόδου αποδίδεται σε : 
 

    
Μετόχους της Μητρικής Εταιρείας       (15.251.845)     (17.245.089)       (5.087.889)       (4.536.070) 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές                (1.740)          (147.060)                       -                        -  

        (15.253.585)     (17.392.149)       (5.087.889)       (4.536.070) 

      Ζημίες ανά μετοχή  (βασικές και απομειωμένες)              (0,0899)            (0,1053)     

Λοιπά συγκεντρωτικά εισοδήματα που δε θα 
ταξινομηθούν στην κατάσταση συνολικού 
εισοδήματος σε επόμενες περιόδους: 

                        -                        -                        -                        -  

Αναλογιστικά κέρδη / (ζημίες) της αποζημίωσης 
προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

                        -                        -                        -                        -  

Φόρος εισοδήματος                         -                        -                        -                        -  

Καθαρά λοιπά συγκεντρωτικά εισοδήματα που δε 
θα ταξινομηθούν στην κατάσταση συνολικού 
εισοδήματος σε επόμενες περιόδους 

  
                                   

-  
                                   

-  
                                   

-  
                                   

-  

Καθαρά λοιπά συγκεντρωτικά εισοδήματα που 
ενδέχεται να ταξινομηθούν στην κατάσταση 
συνολικού εισοδήματος σε επόμενες περιόδους 

          

Τα λοιπά συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα 
αποδίδονται σε : 

          

Μετόχους της Μητρικής Εταιρείας                         -                        -                        -                        -  

Μη ελέγχουσες συμμετοχές                         -                        -                        -                        -  

      Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα (Ζημίες) 
Περιόδου 

      (15.253.585)     (17.392.149)       (5.087.889)       (4.536.070) 

Τα συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες) αποδίδονται σε : 
  Μετόχους της Μητρικής Εταιρείας       (15.251.845)     (17.245.089)       (5.087.889)       (4.536.070) 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές                (1.740)          (147.060)                       -                        -  

        (15.253.585)     (17.392.149)       (5.087.889)       (4.536.070) 

 

*Τα συγκριτικά στοιχεία της Εταιρείας εμφανίζονται επαναδιατυπωμένα με σκοπό την διόρθωση λάθους που εντοπίστηκε στην 

τρέχουσα περίοδο. Βλέπε Σημείωση 7. 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ  2019 

  Σημ. 

Ο Όμιλος Η Εταιρεία 

 30.6.2019  31.12.2018 (*)  30.6.2019  
31.12.2018 (*) (**) 

Επαναδιατυπωμένα 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ           

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία           

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 13          45.342.403             78.989.988           43.829.473           49.314.374  

Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης 5          26.231.053                                  -             2.740.943                               -  

Ασώματα πάγια στοιχεία 14          63.184.642             70.452.275             8.258.117             9.099.688  

Κόστος συμβάσεων  15          30.769.966             31.707.393           16.211.206           15.848.713  

Υπεραξία 16          83.144.217             83.144.217                 512.569                 512.569  

Άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις              2.944.971                3.055.308                 575.333                 620.033  

Περιουσιακά στοιχεία από συμβάσεις με πελάτες              5.058.047                5.337.186             5.058.047             5.337.186  

Λοιπά χρηματ/κά στοιχεία                  339.389                   339.389                 248.394                 248.394  

Αναβαλλόμενες  φορολογικές απαιτήσεις              7.998.905                9.070.347                              -                149.982  

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων         265.013.593           282.096.103           77.434.082           81.130.939  

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία           

Αποθέματα              1.936.318                2.416.858                 544.970                 590.445  

Δικαιώματα προγραμμάτων και ταινιών 18          11.558.859             32.658.897                               -                               -  

Εμπορικές απαιτήσεις  19          35.952.528             36.314.883           19.198.073           19.990.021  

Περιουσιακά στοιχεία από συμβάσεις με πελάτες            15.471.219             12.466.537           15.262.087           12.125.987  

Προκαταβολές  και λοιπές απαιτήσεις               5.250.603                4.296.373             3.661.045             2.987.356  

Απαιτήσεις από συνδεδεμένες εταιρείες 24            1.310.432                1.320.863             1.309.197             2.516.987  

Χρηματικά διαθέσιμα              1.785.354                1.532.249             1.283.970                 901.423  

Δεσμευμένες καταθέσεις προθεσμίας              6.458.845                5.477.465             6.426.182             5.404.813  

Σύνολο Κυκλοφορούντων  περιουσιακών στοιχείων             79.724.158             96.484.125           47.685.524           44.517.032  

ΣΥΝΟΛΟ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ         344.737.751           378.580.227        125.119.606        125.647.971  

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ           

Ίδια κεφάλαια            

Μετοχικό κεφάλαιο 20          51.773.224             49.156.253           51.773.224           49.156.253  

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο         300.499.045           300.499.045        300.499.045        300.499.045  

Λοιπά αποθεματικά          191.845.976           192.292.303        191.647.763        192.094.093  

Ζημίες εις νέον       (756.911.990)        (741.662.288)     (619.326.859)     (614.238.970) 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων        (212.793.745)        (199.714.687)        (75.406.828)        (72.489.579) 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές                  (45.033)                   (40.725)                              -                               -  

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων       (212.838.779)        (199.755.412)        (75.406.828)        (72.489.579) 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις            

Μακροπρόθεσμα δάνεια 21          41.850.416             42.977.769           41.850.416           42.977.769  

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μίσθωσης αναμεταδοτών             21.745.061             28.480.602                               -                               -  

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις 5                299.067                      36.709                 299.067                   36.709  

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις            16.193.092             16.023.078             1.917.880                 363.594  

Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού              4.052.163                4.050.255             2.423.520             2.443.546  

Υποχρεώσεις από συμβάσεις με πελάτες              6.427.448                6.832.296             6.236.773             6.641.620  

Επιχορηγήσεις              3.007.711                3.465.270             3.007.711             3.465.270  

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις            13.329.778             15.047.111                 978.070                               -  

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων         106.904.736           116.913.090           56.713.436           55.928.509  

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις           

Προμηθευτές            97.924.775             92.634.389           29.562.459           29.386.824  

Υποχρεώσεις  προς συνδεδεμένες εταιρείες 24                901.940                1.471.481                 895.833             1.534.172  

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 21            1.296.200                1.296.200                   38.400                   38.400  

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακρ/σμων  δανείων 21       255.000.000           255.000.000           78.461.538           78.461.538  

Υποχρεώσεις από συμβάσεις με πελάτες            20.568.024             22.268.835           12.097.571           12.317.977  

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μίσθωσης αναμεταδοτών            13.155.906             12.611.474                               -                               -  

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις 5                843.317                   218.063                 843.317                 218.063  

Υποχρεώσεις από δικαιώματα προγραμμάτων και ταινιών  22          15.475.103             36.763.965             2.872.993             4.115.507  

Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι                  982.408                1.963.971                               -                 942.762  

Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 23          44.524.121             37.194.171           19.040.885           15.193.800  

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων         450.671.793           461.422.549        143.812.997        142.209.043  

Σύνολο Υποχρεώσεων         557.576.529           578.335.639        200.526.433        198.137.551  

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ         344.737.751           378.580.227        125.119.606        125.647.971  

*Ο Όμιλος έχει εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 16 χρησιμοποιώντας τη μέθοδο σωρευτικής επίδρασης. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή η 
συγκριτική πληροφορία δεν επαναδιατυπώνεται αλλά η επίδραση απεικονίζεται στα Ίδια Κεφάλαια την ημερομηνία πρώτης 
εφαρμογής. Βλέπε Σημείωση 5. 
**Τα συγκριτικά στοιχεία της Εταιρείας εμφανίζονται επαναδιατυπωμένα με σκοπό την διόρθωση λάθους που εντοπίστηκε στην 
τρέχουσα περίοδο. Βλέπε Σημείωση  7. 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.



 
 

Σελίδα 28 από 60 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε. 
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2019 
(Ποσά σε ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019 
  Αναλογούντα στους μετόχους της μητρικής εταιρείας 

Μη ελέγχουσες 
συμμετοχές 

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων Ο Όμιλος 

Μετοχικό 
κεφάλαιο          

Διαφορά από 
έκδοση μετοχών 

υπέρ το άρτιο 
Λοιπά αποθεματικά  Ζημίες εις νέο Σύνολο 

                

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης  1 Ιανουαρίου 
2018 

   49.144.742        300.499.045            192.145.413      (730.781.218)     (188.992.018)          (2.928.377)         (191.920.395) 

Επίδραση εφαρμογής των ΔΠΧΑ 15 & ΔΠΧΑ 9 - - -          21.063.166           21.063.166                 158.360               21.221.526  

Λοιπές κινήσεις - -                         13.105                    (13.142)                             (37) -                                 (37) 

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου              11.511                                     -  -                                    -                     11.511                                   -                          11.511  

Ζημίες μετά από φόρους                             -                                     -                                         -         (17.245.089)        (17.245.089)              (147.060)            (17.392.149) 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης 30 Ιουνίου 2018    49.156.253        300.499.045            192.158.518      (726.976.283)     (185.162.467)          (2.917.077)         (188.079.544) 

                

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης  1 Ιανουαρίου 
2019 

   49.156.253        300.499.045            192.292.303      (741.662.288)     (199.714.687)                 (40.725)         (199.755.412) 

Λοιπές κινήσεις                             -                                     -                       547.315                         2.144                  549.459                     (2.568)                      546.891  

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου       2.616.971                                     -                     (993.642)                                    -              1.623.329                                   -                  1.623.329  

Ζημίες μετά από φόρους -                                    -                                         -         (15.251.846)        (15.251.846)                    (1.740)            (15.253.586) 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης 30 Ιουνίου 2019    51.773.224        300.499.045            191.845.976      (756.911.990)     (212.793.745)                 (45.033)         (212.838.779) 
 

Η Εταιρεία Μετοχικό κεφάλαιο          
Διαφορά από έκδοση 

μετοχών υπέρ το άρτιο 
Λοιπά αποθεματικά  Ζημίες εις νέο Σύνολο 

            

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης  1 Ιανουαρίου 2018 (όπως δημοσιεύτηκαν)    49.144.742        300.499.045            191.960.308      (510.699.925)          30.904.170  

Διόρθωση σφάλματος που εντοπίστηκε στη περίοδο 2019                             -                                     -                                         -              3.370.409              3.370.409  

Επίδραση εφαρμογής των ΔΠΧΑ 15 & ΔΠΧΑ 9 - - -             3.405.871              3.405.871  

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης  1 Ιανουαρίου 2018 (επαναδιατυπωμένα)(*)    49.144.742        300.499.045            191.960.308      (503.923.645)          37.680.450  

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου              11.511  -                                        -                                     -                     11.511  

Ζημίες μετά από φόρους                             -                                     -                                         -  (4.536.070) (4.536.070) 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης 30 Ιουνίου 2018  (επαναδιατυπωμένα) (*)    49.156.253        300.499.045            191.960.308      (508.459.715)          33.155.891  

            

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης  1 Ιανουαρίου 2019 (όπως δημοσιεύτηκαν)    49.156.253        300.499.045            192.094.093      (618.685.713)        (76.936.322) 

Διόρθωση σφάλματος που εντοπίστηκε κατά την περίοδο  2019 - - -             4.446.743              4.446.743  

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης  1 Ιανουαρίου 2019 (επαναδιατυπωμένα) (*)    49.156.253        300.499.045            192.094.093      (614.238.970)        (72.489.579) 

Λοιπές κινήσεις                             -                                     -                       547.312                                     -                  547.312  

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου       2.616.971                                     -                     (993.642)                                    -              1.623.329  

Ζημίες μετά από φόρους                             -                                     -                                         -            (5.087.889)           (5.087.889) 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης 30 Ιουνίου 2019    51.773.224        300.499.045            191.647.763      (619.326.859)        (75.406.828) 

*Τα συγκριτικά στοιχεία της Εταιρείας εμφανίζονται επαναδιατυπωμένα με σκοπό την διόρθωση λάθους που εντοπίστηκε στην τρέχουσα περίοδο. Βλέπε Σημείωση  7.  
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.



 
 

Σελίδα 29 από 60 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε. 
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2019 
(Ποσά σε ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019 

  Σημ. 

Ο Όμιλος Η Εταιρεία 

01.01- 
30.6.2019 

01.01- 
30.6.2018(*) 

01.01- 
30.6.2019 

01.01- 
30.6.2018(*) (**) 

Επαναδιατυπωμένα 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες           

Ζημίες προ φόρων     (16.032.584)   (19.780.412)      (3.968.345)      (4.977.133) 

Προσαρμογές για:           

Αποσβέσεις       27.684.312      30.067.291      11.911.066      13.623.921  

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων πάγιου εξοπλισμού            (457.559)          (471.366)          (457.559)          (471.366) 

Κέρδος από πώληση ενσώματων και ασώματων 
παγίων στοιχείων 

           (120.870)          (171.165)          (151.970)          (202.264) 

Χρηματοοικονομικά  (έσοδα)/έξοδα          6.902.471         8.117.309         2.223.789         2.409.588  

Aπομείωση απαιτήσεων από συνδεδεμένες 
εταιρείες 

                               -                               -             990.223    

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις          2.812.576         2.373.476         1.795.511         1.421.492  

Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού              236.561             546.314                               -                               -  

Λοιπές προβλέψεις            (267.002)             (85.984)               15.400              (44.208) 

Λειτουργικά κέρδη προ μεταβολών του κεφαλαίου 
κίνησης 

      20.757.905      20.595.463      12.358.115      11.760.030  

(Αύξηση)/Μείωση:           

Αποθέματα              747.543           (104.638)               30.075             390.415  

Εμπορικές απαιτήσεις και απαιτήσεις από 
συνδεδεμένες εταιρείες και περιουσιακά στοιχεία 
από συμβάσεις με πελάτες 

       (2.450.318)      (3.877.963)          (658.551)      (2.370.433) 

Δικαιώματα προγραμμάτων και ταινιών       21.100.038      24.375.208       (1.242.512)      (7.617.406) 

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις        (1.244.843)          (569.663)          (462.325)               81.367  

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις              389.480                80.604             323.839             333.003  

Αύξηση/(Μείωση):           

Προμηθευτές και υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες 
εταιρείες 

    (16.635.608)   (22.419.927)          (417.756)          (229.869) 

Έσοδα επομένων χρήσεων & Υποχρεώσεις από 
συμβάσεις με πελάτες 

       (4.705.494)      (3.442.253)      (3.761.353)          (465.418) 

Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 

         5.567.690         5.926.455         4.041.393         4.313.400  

Φόροι πληρωθέντες                                -                               -           (598.303)                              -  

Πληρωμές για αποζημίωση προσωπικού            (234.653)          (574.962)             (20.026)               11.616  

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις        (2.197.798)      (3.194.601)                (8.973)          (399.090) 

Ταμειακές εισροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες 

      21.093.942      16.793.723         9.583.624         5.807.614  

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες           

Αγορές ενσώματων και ασωμάτων παγίων 
στοιχείων & Κόστος συμβάσεων 

    (12.638.576)   (11.538.218)      (7.759.775)      (7.202.906) 

Πωλήσεις ενσώματων και ασώματων παγίων 
στοιχείων 

             171.166             171.166                               -                               -  

Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα                    7.482                   8.588                28.917                33.475  

Δεσμευμένες καταθέσεις προθεσμίας            (981.380)        1.625.343       (1.021.369)        1.625.339  

Ταμειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες     (13.441.308)      (9.733.121)      (8.752.227)      (5.544.092) 

Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές 
δραστηριότητες 

          

Αύξηση βραχυπρόθεσμου δανεισμού 21                              -         1.296.200                               -                38.400  

Τόκοι και συναφή έξοδα πληρωθέντα        (1.193.335)          (603.945)          (338.548)          (513.721) 

Καθαρή μεταβολή χρηματοδοτικής μίσθωσης        (6.206.193)      (7.710.196)          (110.301)          (110.196) 

Ταμειακές εκροές για χρηματοοικονομικές 
δραστηριότητες 

       (7.399.528)      (7.017.941)          (448.849)          (585.517) 

      

Καθαρή μείωση χρηματικών διαθεσίμων              253.105                42.660             382.548           (321.995) 

Χρηματικά διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου          1.532.249         2.603.540             901.423         1.750.073  

Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος της περιόδου          1.785.354         2.646.200         1.283.970         1.428.078  

*Ο Όμιλος έχει εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 16 χρησιμοποιώντας τη μέθοδο σωρευτικής επίδρασης. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή η 
συγκριτική πληροφορία δεν επαναδιατυπώνεται αλλά η επίδραση απεικονίζεται στα Ίδια Κεφάλαια την ημερομηνία πρώτης 
εφαρμογής. Βλέπε Σημείωση 5. 
**Τα συγκριτικά στοιχεία της Εταιρείας εμφανίζονται επαναδιατυπωμένα με σκοπό την διόρθωση λάθους που εντοπίστηκε στην 
τρέχουσα περίοδο. Βλέπε Σημείωση  7.  
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.



 

Σελίδα 30 από 60 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε. 
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2019 
(Ποσά σε ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ     
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019 
 
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ 
 
Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής 
καλούμενη «Εταιρεία» ή «Forthnet») ιδρύθηκε στην Ελλάδα το Νοέμβριο του 1995 (ΦΕΚ 6718/27.11.1995) ως 
ανώνυμη Εταιρεία, από το «Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας» και τις «Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε.». 

Η έδρα της Εταιρείας είναι στα Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης, ενώ τα κεντρικά της γραφεία βρίσκονται στην 
Παλλήνη, Προέκταση Οδού Μάνης, Θέση Κάντζα 153 51. Η διάρκεια της Εταιρείας, σύμφωνα με το Καταστατικό 
της, ανέρχεται σε 40 χρόνια από την ημερομηνία ίδρυσής της, με δυνατότητα επέκτασης της διάρκειας μετά από 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της. 
 
Οι βασικές δραστηριότητες της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού της είναι η παροχή 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και συστημάτων ηλεκτρονικής πληροφόρησης και επικοινωνίας, η ανάπτυξη και 
χρήση κάθε πρόσφορης τηλεπικοινωνιακής δικτυακής υποδομής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και η ανάπτυξη 
κάθε άλλης συναφούς δραστηριότητας, η παροχή ψηφιακών ραδιοτηλεοπτικών ή/και οπτικοακουστικών 
υπηρεσιών, με οποιοδήποτε τεχνικό τρόπο, μέσο ή μέθοδο μετάδοσης για τη λειτουργία των οποίων είτε 
απαιτείται είτε δεν απαιτείται συχνότητα. 
 
Η Εταιρεία είναι αδειοδοτημένη υπό καθεστώς γενικών αδειών από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ), δυνάμει του «Κανονισμού Γενικών Αδειών» (ΑΠ ΕΕΤΤ 390/3/13.6.2006) για τη λειτουργία 
σταθερού δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου, σταθερού δικτύου ασύρματης πρόσβασης, σταθερού δικτύου 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών αποτελούμενου από ασυρματικές μικροζεύξεις, δικτύου οπτικών ινών και για την 
παροχή υπηρεσιών Ευρυζωνικής Πρόσβασης, Μετάδοσης Δεδομένων, Δεδομένων Προστιθέμενης Αξίας, 
Τηλεματικής/Τηλεμετρίας-ραδιοεντοπισμού, τηλεηχοπληροφόρησης, ενοποίησης φωνής και δεδομένων για 
ενδοεπιχειρησιακά δίκτυα και κλειστές ομάδες χρηστών, τηλεφωνικών υπηρεσιών καθώς και υπηρεσιών Φωνής 
μέσω Πρωτοκόλλου IP και μέσω διαδικτύου. 
 
Τον Οκτώβριο του 2000 οι μετοχές της Forthnet εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.). Στις 24 Νοεμβρίου 
2011 το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποφάσισε να θέσει υπό επιτήρηση την 
διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρείας λόγω του γεγονότος ότι οι ζημίες της χρήσης 2010 υπερέβαιναν το 
30% της καθαρής της θέσης. 
 
Οι εταιρείες που συμμετέχουν άμεσα (με ποσοστό άνω του 5%) στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την 30 
Ιουνίου 2019 και 31 Δεκεμβρίου 2018 έχουν ως εξής: 
 

  
%        

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
30.06.2019 

%        
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

31.12.2018 

WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ 21,05% 22,17% 

GO PLC  14,42% 15,19% 

MASSAR INVESTMENTS LLC 14,42% 15,19% 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 12,14% 11,01% 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 15,11% 13,69% 

ALPHA BANK A.E. 8,48% 7,69% 

  
Ο αριθμός προσωπικού του Ομίλου στις 30 Ιουνίου 2019 ανέρχεται στα 960 άτομα, ενώ της Εταιρείας στα 606 
άτομα. Στις 30 Ιουνίου 2018 ο αντίστοιχος αριθμός του προσωπικού ήταν 1.066  άτομα για τον Όμιλο και 637 άτομα 
για την Εταιρεία. Διευκρινίζεται ότι οι παραπάνω αριθμοί αφορούν ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης (Full Time 
Equivalent – FTEs) και όχι απόλυτο αριθμό προσωπικού (Head Count). 
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Οι συνημμένες ενδιάμεσες ενοποιημένες συνοπτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις, όπως και οι 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2018, εκτός της Forthnet A.E. περιλαμβάνουν και τις ακόλουθες 
θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες στις οποίες η Forthnet άμεσα ή έμμεσα ασκεί έλεγχο: 

 

ΟΝΟΜΑ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΣΥΣΤΑΣΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΟΜΙΛΟΥ 

30.06.2019 31.12.2018 

Forth CRS S.A.* 18/02/2000 
Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών 
Κρατήσεων 

Ελλάδα 0,00% 0,00% 

Forth-CRS ITALIA 
S.R.L.* 

29/9/2015 
Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών 
Κρατήσεων 

Ιταλία 0,00% 0,00% 

Forthnet Media 
A.E. 

23/4/2008 
Υπηρεσίες Συνδρομητικής 
Τηλεόρασης 

Ελλάδα 99,99% 99,99% 

NetMed N.V. 12/1/1996 Εταιρεία Συμμετοχών Ολλανδία 100% 100% 

NetMed Α.Ε. 12/1/1996 Υπηρεσίες Υποστήριξης Πελατών Ελλάδα 100% 100% 

Intervision 
Services B.V. 

12/1/1996 
Υπηρεσίες Απόκτησης 
Περιεχομένου 

Ολλανδία 100% 100% 

Dikomo 
Investment Sarl 

12/1/1996 
Εταιρεία Συμμετοχών                             
(υπό εκκαθάριση) 

Λουξεμβούργο 100% 100% 

Tiledrasi S.A 18/6/2003 
Εταιρεία Συμμετοχών                         
(υπό εκκαθάριση) 

Λουξεμβούργο 100% 100% 

 
* Οι θυγατρικές εταιρείες Forth CRS S.A και Forth-CRS Italia S.R.L. πωλήθηκαν τον Σεπτέμβριο 2018 και 
εμφανίζονται στον ανωτέρω πίνακα λόγω της επίδρασής τους στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος του Ομίλου 
για την χρήση 2018. 
 

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

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Forthnet ενέκρινε τις ενδιάμεσες συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις για την εξάμηνη περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2019, στις 26 Σεπτεμβρίου 
2019. 

2. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
Οι συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας 
και του Ομίλου καλύπτουν την εξάμηνη περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2019 έως 30 Ιουνίου 2019 και έχουν συνταχτεί 
σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (Δ.Λ.Π.) 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά». 
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Οι ενδιάμεσες συνοπτικές 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. 
 
Οι ενδιάμεσες συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν όλες 
τις πληροφορίες που απαιτούνται στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και για το λόγο αυτό θα πρέπει να 
εξετάζονται σε συνδυασμό με τις δημοσιευμένες ελεγμένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για την 
χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2018, οι οποίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στη διεύθυνση 
διαδικτύου www.forthnet.gr . 

 
3. ΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
Οι συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις περιέχουν τις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας Forthnet και όλων των θυγατρικών εταιρειών στις οποίες 
η Forthnet έχει τη δυνατότητα άσκησης ελέγχου. Οι θυγατρικές (εταιρείες στις οποίες ο Όμιλος έμμεσα ή άμεσα 
συμμετέχει με περισσότερο από το 50% των ψήφων ή με άλλον τρόπο ελέγχει τη διοίκησή τους) έχουν ενοποιηθεί. 
Ο Όμιλος επανεκτιμά σε κάθε περίοδο αναφοράς εάν ασκεί ουσιαστικό έλεγχο σε επενδύσεις, εάν τα γεγονότα και 
οι συνθήκες υποδεικνύουν αλλαγή στις ενδείξεις ουσιαστικού ελέγχου. Οι θυγατρικές ενοποιούνται από την 
ημερομηνία κατά την οποία ο ουσιαστικός έλεγχος μεταφέρεται στον Όμιλο και παύουν να ενοποιούνται από την 
ημερομηνία κατά την οποία ο έλεγχος παύει να υφίσταται. 
 
Η ημερομηνία κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των θυγατρικών εταιρειών συμπίπτει με αυτή 
της Εταιρείας χρησιμοποιώντας τις ίδιες λογιστικές αρχές (με εξαίρεση όσων αναφέρονται στη Σημείωση 5 σχετικά 
με την εφαρμογή του νέου προτύπου ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»). 
 
Τα κέρδη ή οι ζημίες καθώς και κάθε στοιχείο των Λοιπών Συνολικών Εισοδημάτων αποδίδονται στους μετόχους 
του Ομίλου στις μη ελέγχουσες συμμετοχές ακόμη κι αν αυτό δημιουργεί χρεωστικό υπόλοιπο. 
 
Όλες οι ενδοεταιρικές συναλλαγές και υπόλοιπα και χρηματοροές έχουν απαλειφθεί στις συνημμένες ενδιάμεσες 
συνοπτικές ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Όπου απαιτήθηκε, οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών 
έχουν τροποποιηθεί έτσι ώστε να διασφαλιστεί η συνέπεια με τις λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν από τον 
Όμιλο. Μια μεταβολή σε ποσοστό συμμετοχής σε θυγατρική χωρίς απώλεια ελέγχου αποτελεί συναλλαγή μεταξύ 
των μετόχων και συνεπώς το αποτέλεσμα της συναλλαγής καταχωρείται στα ίδια κεφάλαια. 
  
Σε περίπτωση που ο Όμιλος χάνει τον έλεγχο μιας θυγατρικής, τότε: 
 

 διαγράφει τα στοιχεία του ενεργητικού (συμπεριλαμβανομένης της υπεραξίας) και τις υποχρεώσεις της 
θυγατρικής 

 διαγράφει τη λογιστική αξία των μη ελεγχόμενων συμμετοχών 

 αναγνωρίζει την εύλογη αξία της εναπομείνασας επένδυσης 

 αναγνωρίζει οποιοδήποτε κέρδος ή ζημία στα αποτελέσματα 

 ανακατατάσσει το μερίδιο της μητρικής επί των στοιχείων που είχαν προηγουμένως αναγνωριστεί στα λοιπά 
συνολικά εισοδήματα στα αποτελέσματα. 

 
Οι συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις στις εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις αποτιμώνται στο κόστος 
κτήσης μείον τυχόν σωρευμένες ζημίες απομείωσης. 
 
Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 
 
 
 
 
 

http://www.forthnet.gr/
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4. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 
Α) Αλλαγές λογιστικών πολιτικών και γνωστοποιήσεις 
 
Οι λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν συνάδουν με εκείνες που είχαν υιοθετηθεί κατά την προηγούμενη 
οικονομική χρήση εκτός από τα παρακάτω πρότυπα τα οποία ο Όμιλος / Εταιρεία έχει υιοθετήσει κατά την 1 
Ιανουαρίου 2019. 
 
ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» 
Το ΔΠΧΑ 16 καθορίζει τις αρχές για την αναγνώριση, επιμέτρηση, παρουσίαση και γνωστοποίηση των μισθώσεων 
για αμφότερα τα μέρη της σύμβασης, ήτοι για τον πελάτη («μισθωτή») και τον προμηθευτή («εκμισθωτή»). Το νέο 
πρότυπο απαιτεί οι μισθωτές να αναγνωρίζουν τις περισσότερες μισθώσεις στις οικονομικές τους καταστάσεις. Οι 
μισθωτές θα έχουν ένα ενιαίο λογιστικό πλαίσιο για όλες τις μισθώσεις, με ορισμένες εξαιρέσεις. Η λογιστική των 
εκμισθωτών παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη. Η επίδραση του νέου προτύπου στις χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας εμφανίζεται στην Σημείωση 5. 
 
ΔΠΧΑ 9: Δικαίωμα Προπληρωμής με Αρνητική Αποζημίωση (Τροποποίηση) 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα προπληρωμής που 
επιτρέπουν ή απαιτούν από ένα συμβαλλόμενο μέρος είτε να καταβάλει είτε να λάβει εύλογη αποζημίωση για την 
πρόωρη λήξη της σύμβασης (υπό την έννοια ότι από την πλευρά του κατόχου του περιουσιακού στοιχείου 
ενδέχεται να υπάρχει επιβάρυνση λόγω πρόωρης εξόφλησης) επιτρέπεται να επιμετρηθούν στο αποσβέσιμο 
κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης λοιπών συνολικών εισοδημάτων. Η διοίκηση εκτιμά ότι η 
τροποποίηση δεν έχει σημαντική επίδραση στην χρηματοοικονομική θέση ή/και στην χρηματοοικονομική επίδοση 
του Ομίλου και της Εταιρείας. 
 
ΔΛΠ 28: Μακροπρόθεσμες Συμμετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (Τροποποιήσεις) 
Οι τροποποιήσεις σχετίζονται με το κατά πόσο η επιμέτρηση (και κυρίως η απομείωση) των μακροπρόθεσμων 
συμμετοχών σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες, οι οποίες στην ουσία, αποτελούν μέρος της καθαρής 
επένδυσης στη συγγενή επιχείρηση ή στην κοινοπραξία, διέπονται από το ΔΠΧΠ 9, ΔΛΠ 28 ή ένα συνδυασμό των 
δύο προτύπων. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι μια οικονομική οντότητα εφαρμόζει το ΔΠΧΑ 9, προτού 
εφαρμόσει το ΔΛΠ 28, σε αυτές τις μακροπρόθεσμες συμμετοχές για τις οποίες δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της 
καθαρής θέσης. Κατά την εφαρμογή του ΔΠΧΠ 9 η οικονομική οντότητα δεν λαμβάνει υπόψη τυχόν προσαρμογές 
στην λογιστική αξία των μακροπρόθεσμων συμμετοχών οι οποίες προκύπτουν από την εφαρμογή του ΔΛΠ 28. Η 
διοίκηση εκτιμά ότι η τροποποίηση δεν έχει σημαντική επίδραση στην χρηματοοικονομική θέση ή/και στην 
χρηματοοικονομική επίδοση του Ομίλου και της Εταιρείας. 
 
ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΔΔΠΧΑ 23: Αβεβαιότητα σχετικά με τις Θεωρήσεις Φόρου Εισοδήματος   
Η διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση για την αντιμετώπιση της αβεβαιότητας που εμπεριέχεται σε φορολογικούς 
χειρισμούς, κατά το λογιστικό χειρισμό των φόρων εισοδήματος. Η διερμηνεία παρέχει πρόσθετες διευκρινίσεις 
σχετικά με την εξέταση αβέβαιων φορολογικών θεωρήσεων μεμονωμένα ή από κοινού, την εξέταση των 
φορολογικών θεωρήσεων από τις φορολογικές αρχές, την κατάλληλη μέθοδο ώστε να αντικατοπτρίζεται η  
αβεβαιότητα της αποδοχής της θεώρησης από τις φορολογικές αρχές καθώς και την εξέταση των συνεπειών των 
αλλαγών στα πραγματικά περιστατικά και τις περιστάσεις. Η διερμηνεία δεν έχει σημαντική επίδραση στην 
χρηματοοικονομική θέση ή/και στην χρηματοοικονομική επίδοση του Ομίλου και της Εταιρείας. 
 
ΔΛΠ 19: Μεταβολή, περικοπή ή διακανονισμός προγράμματος καθορισμένων παροχών (Τροποποιήσεις) 
Οι τροποποιήσεις απαιτούν τις οντότητες να χρησιμοποιούν επικαιροποιημένες αναλογιστικές παραδοχές για τον 
προσδιορισμό του κόστους  τρέχουσας απασχόλησης και του καθαρού τόκου για το υπόλοιπο της ετήσιας 
περιόδου αναφοράς, μετά την πραγματοποίηση μιας μεταβολής, περικοπής ή ενός διακανονισμού του 
προγράμματος καθορισμένων παροχών. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν επίσης, πως επηρεάζεται η εφαρμογή των 
απαιτήσεων του ανώτατου ορίου του περιουσιακού στοιχείου, από το λογιστικό χειρισμό μιας μεταβολής, 
περικοπής ή ενός διακανονισμού του προγράμματος καθορισμένων παροχών. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση 
στην χρηματοοικονομική θέση ή/και στην χρηματοοικονομική επίδοση του Ομίλου και της Εταιρείας 
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Το ΣΔΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθμίσεων των ΔΠΧΑ 2015 -2017, το οποίο είναι μια συλλογή 
τροποποιήσεων των ΔΠΧΑ. Η διοίκηση εκτιμά ότι οι αναβαθμίσεις δεν έχουν σημαντική επίδραση στην 
χρηματοοικονομική θέση ή/και στην χρηματοοικονομική επίδοση του Ομίλου και της Εταιρείας. 
 

 ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων και ΔΠΧΑ 11 Σχήματα υπό κοινό έλεγχο: οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 
διευκρινίζουν ότι όταν μια οικονομική οντότητα αποκτά τον έλεγχο μιας επιχείρησης που αποτελεί κοινή 
επιχείρηση, η οικονομική οντότητα επιμετρά εκ νέου τη συμμετοχή  που προηγουμένως κατείχε στην 
επιχείρηση αυτή. Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 11 διευκρινίζουν ότι όταν μια οικονομική οντότητα αποκτά 
από κοινού έλεγχο μιας επιχείρησης που αποτελεί κοινή επιχείρηση, η οικονομική οντότητα δεν επιμετρά 
εκ νέου τη συμμετοχή που προηγουμένως κατείχε στην επιχείρηση αυτή.  

 ΔΛΠ 12 Φόροι εισοδήματος: οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι φορολογικές συνέπειες των πληρωμών 
για χρηματοοικονομικά μέσα που ταξινομούνται ως στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων, θα πρέπει να 
αναγνωρίζονται ανάλογα με το που οι συναλλαγές ή τα γεγονότα του παρελθόντος που δημιούργησαν τα 
διανεμητέα κέρδη έχουν αναγνωριστεί. 

 ΔΛΠ 23 Κόστος δανεισμού: οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την παράγραφο 14 του προτύπου ώστε, όταν 
ένα περιουσιακό στοιχείο που πληροί τις προϋποθέσεις είναι έτοιμο για τη χρήση για την οποία 
προορίζεται ή για πώληση και μέρος δανείου που λήφθηκε ειδικά για αυτό το περιουσιακό στοιχείο 
παραμένει ως ανοικτό υπόλοιπο κατά τη στιγμή εκείνη, το κόστος δανεισμού αυτό πρέπει να 
συμπεριληφθεί στα κεφάλαια που προέρχονται από γενικό δανεισμό. 
 
 

B) Πρότυπα που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα λογιστική περίοδο και η Εταιρεία / 
Όμιλος δεν έχει υιοθετήσει νωρίτερα 
 
ΔΠΧΑ 10 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και 
Κοινοπραξίες - Τροποποίηση: Πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ενός επενδυτή και της 
συγγενούς του εταιρείας ή της κοινοπραξίας του 
Οι τροποποιήσεις αντιμετωπίζουν μια αναγνωρισμένη ασυνέπεια μεταξύ των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 10 και εκείνες 
του ΔΛΠ 28, για την αντιμετώπιση της πώλησης ή της εισφοράς των περιουσιακών στοιχείων μεταξύ του επενδυτή 
και της συγγενούς του εταιρείας ή της κοινοπραξίας του. Η κύρια συνέπεια των τροποποιήσεων είναι ότι ένα 
πλήρες κέρδος ή η ζημία αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαμβάνει μια επιχείρηση (είτε στεγάζεται σε μια 
θυγατρική είτε όχι). Ένα μερικό κέρδος ή η ζημία αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαμβάνει στοιχεία 
ενεργητικού που δεν συνιστούν επιχείρηση, ακόμη και αν τα στοιχεία αυτά στεγάζονται σε θυγατρική. Το 
Δεκέμβριο του 2015 το ΣΔΛΠ ανέβαλε επ’ αόριστο την ημερομηνία εφαρμογής της τροποποίησης αυτής, 
αναμένοντας το αποτέλεσμα του έργου του για τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διοίκηση εκτιμά ότι οι τροποποιήσεις δεν θα έχουν επίδραση στην 
χρηματοοικονομική θέση ή/και στην χρηματοοικονομική επίδοση του Ομίλου και της Εταιρείας. 
 
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 
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μετά την 1η Ιανουαρίου 2020 και για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων που συμβαίνουν την ή μετά την έναρξη 
αυτής της περιόδου, ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διοίκηση εκτιμά ότι οι τροποποιήσεις δεν θα έχουν επίδραση στην χρηματοοικονομική θέση 
ή/και στην χρηματοοικονομική επίδοση του Ομίλου και της Εταιρείας. 
 
ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και ΔΛΠ 8 Λογιστικές πολιτικές, αλλαγές στις 
λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη: Ορισμός της σημαντικότητας (Τροποποιήσεις) 
Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020 
ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον ορισμό της σημαντικότητας και τον 
τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να εφαρμοστεί. Ο νέος ορισμός αναφέρει πως «πληροφόρηση θεωρείται σημαντική 
εφόσον όταν παραλείπεται, αποκρύπτεται ή είναι ανακριβής, εύλογα αναμένεται να επηρεάσει τις αποφάσεις των 
κύριων χρηστών των οικονομικών καταστάσεων, που λαμβάνουν με βάση αυτές τις χρηματοοικονομικές 
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. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διοίκηση εκτιμά ότι οι τροποποιήσεις δεν θα έχουν επίδραση στην 
χρηματοοικονομική θέση ή/και στην χρηματοοικονομική επίδοση του Ομίλου και της Εταιρείας. 
 

5. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 
Ο Όμιλος υιοθέτησε τo καινούριο πρότυπο ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» κατά την απαιτούμενη ημερομηνία (την 1 
Ιανουαρίου 2019) χρησιμοποιώντας τη μέθοδο σωρευτικής επίδρασης με ισόποση αύξηση των κονδυλίων 
«Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης» και «Υποχρεώσεις από μισθώσεις». Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή η 
συγκριτική πληροφορία δεν επαναδιατυπώνεται αλλά η επίδραση απεικονίζεται στα ανωτέρω κονδύλια της 
Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης  χωρίς επίδραση στα Ίδια Κεφάλαια την ημερομηνία πρώτης εφαρμογής. 
Ο Όμιλος για να προεξοφλήσει τα υπολειπόμενα μελλοντικά μισθώματα χρησιμοποιεί το σχετικό επιτόκιο 
προεξόφλησης (Incremental Borrowing Rate) της κάθε κατηγορίας μίσθωσης.  

Όπως απαιτείται από το ΔΛΠ 34, η φύση και η επίδραση αυτών των αλλαγών παρουσιάζονται παρακάτω. 
 
ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» 
Στις περιπτώσεις που ο Όμιλος ενεργεί ως πάροχος υπηρεσιών δεν προκύπτει ουσιώδης διαφοροποίηση στο χρόνο 
και τον τρόπο αναγνώρισης και στην απεικόνιση / παρουσίαση των παρεχόμενων υπηρεσιών στις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Τούτο διότι, λόγω της φύσης των συμβάσεων και των υπηρεσιών που 
προσφέρονται, (α) ο παρεχόμενος εξοπλισμός παραμένει στην αποκλειστική νομή του Ομίλου χωρίς να 
μεταφέρονται στον πελάτη ουσιωδώς όλα τα οικονομικά οφέλη από την χρήση του και (β) η τηλεπικοινωνιακή 
γραμμή που παρέχεται αποτελεί μέρος ενός μεγαλύτερου, αδιάσπαστου δικτύου τηλεπικοινωνιακών γραμμών που 
δεν μπορεί να διαχωριστεί σε μικρότερα λειτουργικά αυτόνομα μέρη. 

Στις περιπτώσεις που ο Όμιλος ενεργεί ως λήπτης υπηρεσιών δεν προκύπτει ουσιώδης διαφοροποίηση στο χρόνο 
και τον τρόπο αναγνώρισης και στην απεικόνιση / παρουσίαση των λαμβανόμενων υπηρεσιών στις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου καθώς οι πάροχοι διακρατούν τα οικονομικά οφέλη από την χρήση 
του παρεχόμενου εξοπλισμού συνεπώς δεν συντρέχει περίπτωση μίσθωσης και η ληφθείσα υπηρεσία λογίζεται με 
βάση το πρότυπο ΔΠΧΑ 15.  

Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις μίσθωσης αυτοκινήτων και ακινήτων με διάρκεια μεγαλύτερη του έτους η 
επίδραση στον Όμιλο από την εφαρμογή του νέου προτύπου εμφανίζεται κατωτέρω.  

Επιπλέον ο Όμιλος χρησιμοποιεί τις εξαιρέσεις του προτύπου αναφορικά με τις μισθώσεις παγίων χρονικής 
περιόδου μικρότερης των 12 μηνών και με τις μισθώσεις χαμηλής αξίας. Τέλος ο Όμιλος εφαρμόζει ενιαίο 
προεξοφλητικό επιτόκιο σε κάθε κατηγορία μισθώσεων με παρόμοια χαρακτηριστικά (όπως μισθώσεις με 
αντίστοιχη διάρκεια, για παρόμοια πάγια και σε αντίστοιχο οικονομικό περιβάλλον). 

Μισθώσεις που προηγουμένως ταξινομούνταν ως χρηματοδοτικές 

Ο Όμιλος δεν άλλαξε τις προ υπάρχουσες λογιστικές αξίες των παγίων και των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία 
αρχικής εφαρμογής του προτύπου για μισθώσεις που ήταν ταξινομημένες ως χρηματοδοτικές (τα δικαιώματα 
χρήσης παγίων και οι υποχρεώσεις μισθώσεων ισούνται με τα μισθωμένα πάγια και υποχρεώσεις υπό το ΔΛΠ 17 
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στα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία). Οι απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 16 εφαρμόστηκαν στις μισθώσεις αυτές από 
την 1 Ιανουαρίου 2019. 

Μισθώσεις που προηγουμένως ταξινομούνταν ως λειτουργικές 

Ο Όμιλος αναγνώρισε δικαιώματα χρήσης παγίων και υποχρεώσεις για τις μισθώσεις αυτές που προηγουμένως 
ταξινομούνταν ως λειτουργικές, εκτός από τις μισθώσεις χαμηλής αξίας. Το δικαίωμα χρήσης παγίου 
αναγνωρίστηκε ως ίσο με την υποχρέωση μίσθωσης, προσαρμοσμένο κατά το ποσό τυχόν προπληρωμένου ποσού 
μίσθωσης που σχετίζεται με τη μίσθωση που αναγνωρίστηκε στην κατάσταση οικονομικής θέσης αμέσως πριν την 
ημερομηνίας αρχικής εφαρμογής. Η υποχρέωση μίσθωσης αναγνωρίστηκε ως η παρούσα αξία των υπολειπομένων 
πληρωμών, προεξοφλημένης με το κόστος επιπρόσθετου δανεισμού κατά την ημερομηνία της αρχικής εφαρμογής. 

Ο Όμιλος εφάρμοσε τις πρακτικές διευκόλυνσης όπως παρακάτω: 

 Χρησιμοποίησε ένα ενιαίο προεξοφλητικό επιτόκιο για χαρτοφυλάκια μισθώσεων με παρόμοια 
χαρακτηριστικά 

 Αξιολόγησε την ύπαρξη επαχθών συμβάσεων, αμέσως πριν την ημερομηνία αρχικής εφαρμογή 

 Εξαίρεσε τις αρχικές άμεσες δαπάνες, από την επιμέτρηση των δικαιωμάτων χρήσης παγίων κατά την 
ημερομηνία αρχικής εφαρμογή 

 Αξιολόγησε, με βάση την προγενέστερη εμπειρία, τη διάρκεια των μισθώσεων των οποίων η σύμβαση 
περιλαμβάνει όρο επέκτασης ή λύσης 

Απεικόνιση 

Ο Όμιλος στην εφαρμογή του προτύπου, ως μισθωτής ακινήτων και επιβατηγών αυτοκινήτων, αναγνωρίζει στην 
κατάσταση οικονομικής θέσης τα «Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης» επί των μισθωμένων παγίων. Τα 
δικαιώματα χρήσης παγίων επιμετρούνται στο κόστος τους, μειωμένο κατά τη συσσωρευμένη απόσβεση και την 
απομείωση της αξίας τους και προσαρμοσμένο κατά την επαναμέτρηση των αντίστοιχων υποχρεώσεων 
μισθώσεων. Το κόστος των δικαιωμάτων χρήσης παγίων συμπεριλαμβάνει το ποσό των υποχρεώσεων μισθώσεων 
που έχουν αναγνωριστεί, τις αρχικές άμεσα συνδεδεμένες σχετικές δαπάνες και τις πληρωμές μισθώσεων που 
έγιναν την ή πριν την ημερομηνία έναρξης, μειωμένες κατά το ποσό των προσφερόμενων εκπτώσεων ή άλλων 
κινήτρων. Εκτός των περιπτώσεων όπου ο Όμιλος είναι σχετικά βέβαιος ότι το μισθωμένο πάγιο θα παρέλθει στην 
κατοχή του στο τέλος της σύμβασης μίσθωσης, τα αναγνωρισμένα δικαιώματα χρήσης παγίων αποσβένονται με τη 
σταθερή μέθοδο κατά τη μικρότερη διάρκεια μεταξύ της ωφέλιμης ζωής του υποκείμενου παγίου και των όρων της 
σύμβασης μίσθωσης. Τα δικαιώματα χρήσης παγίων υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους. 

Ο Όμιλος στην εφαρμογή του προτύπου, ως μισθωτής ακινήτων και επιβατηγών αυτοκινήτων, αναγνωρίζει στην 
κατάσταση οικονομικής θέσης την «Υποχρέωση από μισθώσεις» κατανεμημένη σε βραχυχρόνια και μακροχρόνια 
αναλόγως του χρόνου αποπληρωμής της, αποαναγνωρίζοντας ταυτόχρονα την «βραχυπρόθεσμη υποχρέωση προς 
προμηθευτές».  Κατά την έναρξη της μίσθωσης, ο Όμιλος αναγνωρίζει υποχρεώσεις μισθώσεων ίσες με την 
παρούσα αξία των μισθωμάτων κατά τη συνολική διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης. Οι πληρωμές 
συμπεριλαμβάνουν τα συμβατικά σταθερά μισθώματα, μειωμένα κατά το ποσό των προσφερόμενων επιδοτήσεων, 
μεταβλητά μισθώματα που εξαρτώνται από κάποιον δείκτη, καθώς και ποσά για πληρωμές υπολειμματικής αξίας 
που αναμένεται να πληρωθούν. Τα μισθώματα επίσης περιλαμβάνουν την τιμή εξάσκησης ενός δικαιώματος 
αγοράς, που είναι σχετικά βέβαιο να εξασκηθεί από τον Όμιλο και πληρωμές κυρώσεων λύσης μιας μίσθωσης, αν 
οι όροι σύμβασης δείχνουν με σχετική βεβαιότητα ότι ο Όμιλος θα εξασκήσει το δικαίωμα για λύση. Τα μεταβλητά 
μισθώματα που δεν εξαρτώνται από κάποιον δείκτη, αναγνωρίζονται ως έξοδο στην περίοδο που επέρχεται το 
γεγονός ή η συνθήκη και γίνεται η πληρωμή. Για να υπολογίσει την παρούσα αξία των πληρωμών, ο Όμιλος 
χρησιμοποιεί το κόστος επιπρόσθετου δανεισμού κατά την ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης, εάν το πραγματικό 
επιτόκιο δεν προσδιορίζεται ευθέως από τη σύμβαση μίσθωσης. Μεταγενέστερα της έναρξης μίσθωσης, το ποσό 
των υποχρεώσεων μισθώσεων προσαυξάνεται με έξοδα τόκων και μειώνεται με τις πληρωμές μισθωμάτων που 
πραγματοποιούνται. Επιπλέον, η λογιστική αξία των υποχρεώσεων μισθώσεων επαναμετράται εάν υπάρξει 
τροποποίηση στη σύμβαση, ή οποιαδήποτε αλλαγή στη διάρκεια της σύμβασης, στα σταθερά μισθώματα ή στην 
αξιολόγηση αγοράς του περιουσιακού στοιχείου. Οι επαναμετρήσεις αυτές καταχωρούνται σε μια γραμμή στη 
σημείωση των δικαιωμάτων χρήσης παγίων ως μετατροπές.  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε. 
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2019 
(Ποσά σε ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 

Σε επίπεδο κατάστασης συνολικού εισοδήματος αναγνωρίζεται η «απόσβεση δικαιώματος χρήσης» καθώς επίσης 
και το «χρηματοοικονομικό κόστος  μίσθωσης» αποαναγνωρίζοντας ταυτόχρονα το λειτουργικό κόστος των 
δεδουλευμένων μισθωμάτων. 

Τον Ιούνιο του 2019, η Επιτροπή Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (η 
«Επιτροπή») εξέδωσε μια περίληψη των αποφάσεων που λήφθηκαν στις δημόσιες συνεδριάσεις της για να 
αποσαφηνίσει τις διερμηνείες του ΔΠΧΑ 16 σχετικά με τα ακόλουθα θέματα: 

- Δικαιώματα που σχετίζονται με το υπέδαφος: 

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα όσον αφορά τη συγκεκριμένη περίπτωση που παρουσιάζεται στην 
απόφασή της, ότι όταν ένας φορέας εκμετάλλευσης αγωγού έχει το δικαίωμα να τοποθετήσει έναν αγωγό 
σε υπόγειο χώρο, αυτό αποτελεί μίσθωση και ως εκ τούτου στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως 
παρουσιάζεται στην παρούσα απόφαση, πρέπει να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 16. 

- Κόστος επιπρόσθετου δανεισμού μισθωτή: 

Η Επιτροπή εξέδωσε προσωρινή απόφαση, σύμφωνα με την οποία το διαφορικό επιτόκιο δανεισμού 
(incremental borrowing rate) του μισθωτή θα πρέπει να καθοριστεί ως συγκεκριμένο επιτόκιο μίσθωσης το 
οποίο λαμβάνει υπόψη το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο και τους όρους και προϋποθέσεις της 
μίσθωσης. 

- Όροι μίσθωσης και Ωφέλιμη ζωή βελτιώσεων μισθώσεων 

Η Επιτροπή εξέδωσε προσωρινή απόφαση, σύμφωνα με την οποία κατά την εκτίμηση της έννοιας της μη 
σημαντικής ποινής, κατά την κατάρτιση των όρων μίσθωσης, η ανάλυση δεν πρέπει να καλύπτει μόνο την 
χρηματική ποινή που προβλέπεται στη σύμβαση, αλλά να χρησιμοποιεί μια ευρύτερη οικονομική εκτίμηση 
της ποινής έτσι ώστε να περιλαμβάνει όλες τις πιθανές οικονομικές εκροές που συνδέονται με την 
καταγγελία της σύμβασης. 

Οι τελικές θέσεις της Επιτροπής σχετικά με τις προσωρινές αποφάσεις αναμένεται να δημοσιευθούν κατά το 
δεύτερο εξάμηνο του 2019. Λόγω της χρονικής στιγμής των αποφάσεων της Επιτροπής, ο Όμιλος αναλύει επί του 
παρόντος τις πιθανές επιπτώσεις, αν υπάρχουν, των προαναφερθεισών αποφάσεων στις λογιστικές αρχές και 
συστήματα του Ομίλου, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αύξηση των περιουσιακών στοιχείων με 
δικαίωμα χρήσης και των υποχρεώσεων από μισθώσεις που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής 
Θέσης. Στις 30 Ιουνίου 2019, η πιθανή επίπτωση των αποφάσεων της Επιτροπής δεν μπορεί να προσδιοριστεί 
αξιόπιστα. 

Βραχυχρόνιες μισθώσεις και μισθώσεις παγίων χαμηλής αξίας 

Ο Όμιλος εφαρμόζει την εξαίρεση σχετικά με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις (δηλαδή μισθώσεις διάρκειας μικρότερης 
ή ίσης των 12 μηνών , από την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης μίσθωσης, όπου δεν υπάρχει το δικαίωμα 
αγοράς του περιουσιακού στοιχείου). Επίσης εφαρμόζει την εξαίρεση σχετικά με περιουσιακά στοιχεία χαμηλής 
αξίας (δηλαδή αξίας μικρότερης των €5 χιλιάδων). Πληρωμές μισθωμάτων για βραχυχρόνιες και χαμηλής αξίας 
μισθώσεις αναγνωρίζονται ως έξοδα με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

Σημαντικές εκτιμήσεις στον προσδιορισμό της διάρκειας μισθώσεων με δικαίωμα ανανέωσης 

Ο Όμιλος προσδιορίζει τη διάρκεια μίσθωσης ως τη συμβατική διάρκεια μίσθωσης, συμπεριλαμβανομένης της 
χρονικής περιόδου που καλύπτεται από (α) δικαίωμα επέκτασης της μίσθωσης, εάν είναι σχετικά βέβαιο ότι το 
δικαίωμα θα εξασκηθεί ή από (β) δικαίωμα λύσης της σύμβασης, εάν είναι σχετικά βέβαιο ότι το δικαίωμα δε θα 
εξασκηθεί. Ο Όμιλος έχει το δικαίωμα για κάποιες μισθώσεις, να επεκτείνει τη διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης. Ο 
Όμιλος αξιολογεί εάν υπάρχει σχετική βεβαιότητα ότι θα εξασκηθεί το δικαίωμα ανανέωσης, λαμβάνοντας υπόψη 
όλους τους σχετικούς παράγοντες που δημιουργούν οικονομικό κίνητρο, να εξασκήσει το δικαίωμα ανανέωσης. 
Μεταγενέστερα της ημερομηνίας έναρξης της μίσθωσης, ο Όμιλος επανεξετάζει τη διάρκεια της μίσθωσης, εάν 
υπάρξει ένα σημαντικό γεγονός ή αλλαγή στις συνθήκες που εμπίπτουν στον έλεγχό του και επηρεάζουν την 
επιλογή εξάσκησης (ή όχι) του δικαιώματος ανανέωσης (όπως για παράδειγμα μια αλλαγή στην επιχειρηματική 
στρατηγική του Ομίλου). 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε. 
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2019 
(Ποσά σε ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 

Οι ακόλουθοι πίνακες συνοψίζουν την επίδραση της υιοθέτησης του ΔΠΧΑ 16 στις καταστάσεις 
χρηματοοικονομικής θέσης του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 1 Ιανουαρίου 2019 και την 30 Ιουνίου 2019 και 
στις καταστάσεις αποτελεσμάτων του Ομίλου και της Εταιρείας για την εξάμηνη περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 
2019, για καθένα από τα επηρεαζόμενα κονδύλια.  
 
Στην τρέχουσα περίοδο τα περιουσιακά στοιχεία με δικαιώματα χρήσης που την 31 Δεκεμβρίου 2018 
περιλαμβάνονταν στο κονδύλι «Ενσώματα πάγια στοιχεία» και ανέρχονταν για τον Όμιλο σε € 30.203.693 και για 
την Εταιρεία σε €2.015.561, αναταξινομήθηκαν στα πλαίσια της μετάβασης στο ΔΠΧΑ 16 στην γραμμή 
«Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης». Τα αντίστοιχα ποσά της 30 Ιουνίου 2019 για τον ‘Oμιλο και την 
Εταιρεία ανέρχονται σε ποσό € 25.478.998 και 1.988.888 (Σημείωση 5).  
 

Επίδραση στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης του Ομίλου και της Εταιρείας την 1/1/2019: 

  

ΟΜΙΛΟΣ 

Υπόλοιπα 
ΔΛΠ 17 

ΔΠΧΑ 16  
Προσαρμογές 

ΔΠΧΑ 16  
Αναταξινομήσεις 

Υπόλοιπα 
ΔΠΧΑ 16 

31.12.2018 1.1.2019 

Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης                                -               978.549           30.203.693                31.182.242  

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία            78.989.988                              -         (30.203.693)               48.786.295  

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις                    36.709               525.561  -                     562.270  

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις                  218.063               452.988  -                     671.051  

 

  

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Υπόλοιπα 
ΔΛΠ 17 

ΔΠΧΑ 16  
Προσαρμογές 

ΔΠΧΑ 16  
Αναταξινομήσεις 

Υπόλοιπα 
ΔΠΧΑ 16 

31.12.2018  1.1.2019  

Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης                                 -              978.549               2.015.561                   2.994.110  

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία             49.314.374  -             (2.015.561) 47.298.813  

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις                     36.709              525.561                                 -  562.270  

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις                   218.063              452.988                                 -  671.051  

 
 
Επίδραση στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης του Ομίλου και της Εταιρείας την 30/6/2019: 
 

  

O Όμιλος 

Υπόλοιπα 
ΔΛΠ 17 

ΔΠΧΑ 16  
Προσαρμογές 

ΔΠΧΑ 16  
Αναταξινομήσεις 

Υπόλοιπα 
ΔΠΧΑ 16 

30.6.2019 30.6.2019 

Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης                               -                  752.055            25.478.998               26.231.053  

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία          70.821.401                                 -          (25.478.998)              45.342.403  

Αναβαλλόμενες  φορολογικές απαιτήσεις             8.068.198                   (69.294)                  7.998.905  

Προμηθευτές          98.189.171                (264.396) -              97.924.775  

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις                               -                  299.067  -                    299.067  

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις                146.040                  697.277  -                    843.317  

Ζημίες εις νέον      (756.862.803)                  (49.187)           (756.911.990) 

 

  

H Εταιρεία 

Υπόλοιπα 
ΔΛΠ 17 

ΔΠΧΑ 16  
Προσαρμογές 

ΔΠΧΑ 16  
Αναταξινομήσεις 

Υπόλοιπα 
ΔΠΧΑ 16 

30.6.2019 30.6.2019 

Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης -  752.055               1.988.888  2.740.943  

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία             45.818.361  -             (1.988.888) 43.829.473  

Αναβαλλόμενες  φορολογικές απαιτήσεις                     69.294   (69.294)                                -  -  

Προμηθευτές             29.826.855   (264.396) - 29.562.459  

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις -  299.067  - 299.067  

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις                   146.040  697.277  - 843.317  

Ζημίες εις νέον        (619.277.673)  (49.187)  -  (619.326.859) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε. 
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2019 
(Ποσά σε ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 

Επίδραση στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος του Ομίλου και της Εταιρείας 1/1/2019 έως 30/06/2019 
 

  

Ο Όμιλος  

Υπόλοιπα 
ΔΛΠ 17 ΔΠΧΑ 16  

Προσαρμογές 

Υπόλοιπα 
ΔΠΧΑ 16 

01.01- 
30.6.2019 

01.01- 
30.6.2019 

Λοιπά έξοδα              (24.858.253) 264.396                (24.593.857) 

Αποσβέσεις              (27.457.818)  (226.494)               (27.684.312) 

Χρηματοοικονομικά  έξοδα                 (7.365.275)  (17.795)                  (7.383.070) 

Φόρος εισοδήματος                        848.292   (69.294)                         778.999  

 

  

Η Εταιρεία  

Υπόλοιπα 
ΔΛΠ 17 ΔΠΧΑ 16  

Προσαρμογές 

Υπόλοιπα 
ΔΠΧΑ 16 

01.01- 
30.6.2019 

01.01- 
30.6.2019 

Λοιπά έξοδα                   (16.259.071)                    264.396                 (15.994.675) 

Αποσβέσεις                   (11.684.572)                  (226.494)                (11.911.066) 

Χρηματοοικονομικά  έξοδα                      (2.697.837)                     (17.795)                   (2.715.632) 

Φόρος εισοδήματος                       (1.050.250)                     (69.294)                   (1.119.544) 

 
Πίνακας Συμφωνίας Δεσμεύσεων Μισθώσεων 31/12/2018 και 1/1/2019 (επίδραση ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις») 
 

  Ο Όμιλος Η Εταιρεία 

Δεσμεύσεις ενοικίων 31/12/2018 3.367.502 1.945.742 

Μισθώματα με διάρκεια μίσθωσης μικρότερη του ενός έτους ή αξία μικρότερη των $ 
5.000 

2.201.246 779.486 

Δεσμεύσεις ενοικίων 1/1/2019, μη προεξοφλημένες 1.166.256 1.166.256 

Μέσο προεξοφλητικό επιτόκιο (incremental borrowing rate) 9,16% 9,16% 

Προεξόφληση 187.706 187.706 

Υποχρεώσεις από μισθώσεις 1/1/2019 978.549 978.549 

 

6. 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. 
 

Ο Όμιλος προβαίνει σε εκτιμήσεις, παραδοχές και αξιολογικές κρίσεις προκειμένου να επιλέξει τις καταλληλότερες 
λογιστικές αρχές σε σχέση με τη μελλοντική εξέλιξη γεγονότων και συναλλαγών. Οι εν λόγω εκτιμήσεις, παραδοχές 
και κρίσεις που εφαρμόστηκαν για την ετοιμασία των ενδιάμεσων συνοπτικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
είναι συνεπείς με αυτές που ακολουθήθηκαν στην κατάρτιση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων του 
Ομίλου και της Εταιρείας για την χρήση πού έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2018, με εξαίρεση εκείνες που σχετίζονται με 
την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 και οι οποίες αναφέρονται στην Σημείωση 5. 
 

7. ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣHΣ 
 
Τα συγκριτικά κονδύλια της Εταιρείας της 31 Δεκεμβρίου 2018 έχουν επαναδιατυπωθεί με σκοπό την διόρθωση 
λάθους που εντοπίστηκε στην τρέχουσα χρήση. Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια της μετάβασης στο νέο λογιστικό 
πρότυπο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες», η Εταιρεία και ο Όμιλος επαναϋπολόγισαν τις 
συσσωρευμένες αποσβέσεις του κόστους απόκτησης συνδρομητών βάσει της νέας λογιστικής πολιτικής. Ωστόσο, 
λόγω αριθμητικού λάθους στον υπολογισμό, οι επανυπολογισθείσες αποσβέσεις επιμερίστηκαν λανθασμένα 
μεταξύ της Εταιρείας και της θυγατρικής Εταιρείας Forthnet Media. Σημειώνεται ότι το λάθος δεν επηρέασε τα 
κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε επίπεδο Ομίλου. Συνεπώς και η επίδραση στα Κέρδη ανά 
μετοχή του Ομίλου (βασικά και απομειωμένα) για την περίοδο 1/1/2018 έως 31/12/2018 είναι μηδενική. 
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Η επίδραση του λάθους προηγούμενης χρήσης στα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων έχει ως εξής: 

Επίδραση στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης της Εταιρείας 1/1/2018 

  

Η Εταιρεία 

Υπόλοιπα 1/1/2018 
(Δημοσιευμένα) 

Διόρθωση 
Υπόλοιπα 1/1/2018 

(Επαναδιατυπωμένα) 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
   Κόστος συμβάσεων         12.034.333          4.747.055                         16.781.388  

Αναβαλλόμενες  φορολογικές απαιτήσεις                 743.516             (743.516)                                                - 

ΣΥΝΟΛΟ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ      242.952.710          4.003.539                      246.956.249  

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (μετά την αναπροσαρμογή του 
ΔΠΧΑ 15 της 1/1/2018) 

        34.310.041          3.370.409                         37.680.450  

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις                                   -               633.130                                 633.130  

ΣΥΝΟΛΟ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ      208.642.669               633.130                      209.275.799  

 

Επίδραση στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος της Εταιρείας 1/1/2018-30/06/2018 

  Η Εταιρεία 

  Υπόλοιπα 

Διόρθωση 

Υπόλοιπα 

  
01.01- 

30.06.2018 
(Δημοσιευμένα) 

01.01- 
30.06.2018 

(Επαναδιατυπωμένα) 

Αποσβέσεις  (12.122.498)  (1.501.424)                (13.623.922) 

Ζημίες  προ φόρων  (3.475.709)  (1.501.424)                   (4.977.133) 

Φόρος εισοδήματος  169.801  271.262                          441.063  

Ζημίες μετά από φόρους  (3.305.908)  (1.230.162)                   (4.536.070) 

Λοιπά συγκεντρωτικά εισοδήματα που δε θα ταξινομηθούν 
στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος σε επόμενες 
περιόδους: 

                                             
-  

-                                            -  

Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα Περιόδου  (3.305.908)  (1.230.162)                   (4.536.070) 

 

Επίδραση στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης της Εταιρείας 31/12/2018 

  

Η Εταιρεία 

Υπόλοιπα 
31/12/2018 

(Δημοσιευμένα) 
Διόρθωση 

Υπόλοιπα 31/12/2018 
(Επαναδιατυπωμένα) 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
   Κόστος συμβάσεων (βάσει ΔΠΧΑ 15)            9.757.571          6.091.142                         15.848.713  

Αναβαλλόμενες  φορολογικές απαιτήσεις            1.794.381        (1.644.399)                                149.982  

ΣΥΝΟΛΟ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ      121.201.228          4.446.743                      125.647.971  

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ       

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ       (76.936.322)         4.446.743                       (72.489.579) 

 
8. ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 

Κατά την 30 Ιουνίου 2019 και μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, 
η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν έχουν αποπληρώσει το σύνολο των ληξιπρόθεσμων χρεολυτικών δόσεων συνολικού 
ύψους € 78,5 εκατ. και € 255,0 εκατ., αντίστοιχα από τα υφιστάμενα κοινά ομολογιακά δάνεια εκδόσεως της 
Εταιρείας και της Forthnet Media A.E. (εφεξής τα «Υφιστάμενα ΚΟΔ»). Σε σχέση με τα εν λόγω δάνεια, οφείλονται 
επίσης τόκοι  ύψους € 4,3 εκατ. και  € 15,6 εκατ. αντιστοίχως. 
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Την 30 Ιουνίου 2019, το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Ομίλου υπερβαίνουν 
κατά € 96,1 εκατ. περίπου και € 371 εκατ. περίπου, αντίστοιχα, τις βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις του, ως 
αποτέλεσμα της απεικόνισης του συνόλου των ληξιπρόθεσμων δανείων τους ως βραχυπρόθεσμα σε συνδυασμό με 
τις ταμειακές ανάγκες για κεφάλαιο κίνησης. Επίσης, την 30 Ιουνίου 2019 η Εταιρεία παρουσιάζει αρνητική καθαρή 
θέση ύψους € 75,4 εκατ. 

Αναφορικά με την αναχρηματοδότηση των Υφιστάμενων ΚΟΔ, έχουν πραγματοποιηθεί οι παρακάτω ενέργειες: 

1. Μετά από διαπραγματεύσεις με τις δανείστριες τράπεζες, ο Όμιλος ήλθε σε συμφωνία επί των βασικών όρων 
της αναχρηματοδότησης των Υφιστάμενων ΚΟΔ. Ειδικότερα, στις 15.6.2016 οι δανείστριες τράπεζες απέστειλαν 
στην Εταιρεία τους αναλυτικούς βασικούς όρους της αναχρηματοδότησης (εφεξής «Αναχρηματοδότηση»), τους 
οποίους ενέκρινε το Δ.Σ. τη Εταιρείας στις 21.6.2016. Με βάση τη συμφωνία επί των βασικών όρων, 
προβλέπεται η αναχρηματοδότηση: 
(i) των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων της Forthnet, μέσω της έκδοσης ενός νέου κοινού, 

εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους € 78.461.538 με διοργανώτριες 
τις τράπεζες Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Τράπεζα και Τράπεζα Αττικής, κατόπιν 
της από 15.06.2016 δεσμευτικής πρότασής τους. Το εν λόγω ομολογιακό δάνειο θα έχει οκταετή διάρκεια, 
κυμαινόμενο επιτόκιο και θα εκδοθεί με την εγγύηση της θυγατρικής της Εταιρείας, Forthnet Media A.E. 
(εξεφής «FM»), και 

(ii) των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων της FΜ, μέσω της έκδοσης ενός νέου κοινού, εμπραγμάτως 
εξασφαλισμένου, ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους € 176.538.462 με διοργανώτριες τις τράπεζες 
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς και Alpha Τράπεζα, κατόπιν της από 15.06.2016 
δεσμευτικής πρότασής τους. Το εν λόγω ομολογιακό δάνειο θα έχει οκταετή διάρκεια, κυμαινόμενο 
επιτόκιο και θα εκδοθεί με την εγγύηση της Εταιρείας. 

 
Η έκδοση των ανωτέρω κοινών ομολογιακών δανείων και η κάλυψή τους από τις διοργανώτριες τράπεζες τελούν 
υπό συνήθεις όρους και προϋποθέσεις, πλέον της υποχρέωσης της Forthnet να αποπληρώσει € 21.538.462 και της 
υποχρέωσης της FM να αποπληρώσει € 48.461.538, ήτοι συνολικά € 70 εκατ., προς εξόφληση μέρους των 
υφιστάμενων αντίστοιχων δανειακών υποχρεώσεών τους συνολικού ύψους € 325 εκ. 

2. H Εταιρεία στην συνέχεια, κατόπιν σχετικής εγκριτικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου της 21.6.2016, 
δυνάμει σχετικής εξουσιοδότησης που του χορήγησε η από 28.06.2011 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 
Εταιρείας, προέβη στην έκδοση ενός μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους μέχρι και 
€99.087.466,50 με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της, σύμφωνα με το άρθρο 3α του Κ.Ν. 
2190/1920 το οποίο ήταν σε ισχύ, το Ν. 3156/2003 και τις λοιπές διατάξεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας (στο εξής 
το «ΜΟΔ»). Η Εταιρεία άντλησε μέσω του ΜΟΔ συνολικά το ποσό των € 70.124.680 και πιστοποίησε τη μερική 
κάλυψή του. Κατόπιν αυτών, αντλήθηκε το ελάχιστο αναγκαίο ποσό των €70.000.000 που είχε τεθεί ως βασικός 
όρος της Αναχρηματοδότησης, το οποίο και καταβλήθηκε προς τις δανείστριες τράπεζες. Συνεπώς, εκπληρώθηκε η 
βασική υποχρέωση που είχε αναλάβει η Εταιρεία προς τις δανείστριες τράπεζες για την Αναχρηματοδότηση των 
Υφιστάμενων ΚΟΔ. 

3. Έχοντας εκπληρώσει την βασική υποχρέωση αποπληρωμής των € 70 εκ., από τον Ιούλιο του 2017 έχουν 
ανταλλαγεί σχέδια των σχετικών συμβάσεων μεταξύ του Ομίλου και των δανειστριών Τραπεζών και βρίσκονται σε 
διαδικασία επεξεργασίας προκειμένου να οριστικοποιηθούν και να ολοκληρωθεί η διαδικασία 
Αναχρηματοδότησης των Υφιστάμενων ΚΟΔ.  

4. Κατά την διάρκεια της 4ης περιόδου μετατροπής του ΜΟΔ η οποία έληξε την 30.10.2017 οι δανείστριες τράπεζες 
άσκησαν δικαιώματα μετατροπής σε μετοχές της εκδότριας Εταιρείας για συνολικά  53.668.147 Μετατρέψιμες 
Ομολογίες. Τα εν λόγω δικαιώματα ασκήθηκαν ξεχωριστά από καθένα από τους ομολογιούχους. Συνεπεία των ως 
άνω μετατροπών η τράπεζα Alpha Bank κατέχει ποσοστό 7,69%, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ποσοστό 11,01%, η 
Τράπεζα Πειραιώς ποσοστό 13,69% και η Τράπεζα Αττικής 0,42% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. 

5. Την 1.11.2017 οι δανείστριες τράπεζες ενημέρωσαν την Εταιρεία ότι εξουσιοδότησαν τη Nomura International 
plc να εκκινήσει διαδικασία για την προσέλκυση επενδυτών προς υποβολή προσφορών σχετικά με τα ανοίγματα 
(συμπεριλαμβανομένων μετοχών και μετατρέψιμων ομολογιών) έναντι της Εταιρείας και των θυγατρικών της. Η 
διαδικασία αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη.  
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6. Κατά την διάρκεια της 9ης περιόδου μετατροπής του ΜΟΔ η οποία έληξε την 30.1.2019 οι δανείστριες τράπεζες 
άσκησαν δικαιώματα μετατροπής σε μετοχές της εκδότριας Εταιρείας για συνολικά  8.723.237 Μετατρέψιμες 
Ομολογίες. Τα εν λόγω δικαιώματα ασκήθηκαν ξεχωριστά από καθένα από τους ομολογιούχους. Συνεπεία των ως 
άνω μετατροπών η τράπεζα Alpha Bank κατέχει ποσοστό 8,48%, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ποσοστό 12,14%, η 
Τράπεζα Πειραιώς ποσοστό 15,11% και η Τράπεζα Αττικής 0,46% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. 

Η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι, με βάση τα σημερινά δεδομένα και την προϋπόθεση της επιτυχούς 
ολοκλήρωσης της Αναχρηματοδότησης των Υφιστάμενων ΚΟΔ, οι ταμειακές ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης και για 
αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων για τους επόμενους 12 μήνες από την υπογραφή των παρουσών 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων θα ανέρχονται σε περίπου €34,5 εκατ. και €22,9 εκατ. αντίστοιχα. Η Διοίκηση 
θα επιδιώξει την κάλυψη του ανωτέρω ποσού με περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους του Ομίλου, την 
επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των προμηθευτών του, τη σύναψη νέου βραχυχρόνιου δανεισμού και, 
τέλος, την άντληση νέων κεφαλαίων από τους Μετόχους ή/και τυχόν τρίτους ενδιαφερόμενους επενδυτές. 

Αν οι ανωτέρω επιδιωκόμενες ενέργειες της Διοίκησης δεν τελεσφορήσουν ή αποδειχτούν ανεπαρκείς, λόγω της 
αστάθειας και της αβεβαιότητας που επικρατεί στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς καθώς και της αβεβαιότητας ως 
προς την υλοποίηση αυτών των ενεργειών (ιδιαίτερα δε όσων δεν εξαρτώνται αποκλειστικά από την Διοίκηση του 
Ομίλου) με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η κάλυψη των ταμειακών αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης, τότε 
ενδέχεται να επηρεαστούν δυσμενώς τα αποτελέσματα, η λειτουργία και οι προοπτικές του Ομίλου. 

Επιπλέον, λόγω της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης στην Ελλάδα, οι δραστηριότητες της Εταιρείας και του 
Ομίλου υπόκεινται σε ορισμένους κινδύνους που έχουν δυνητικά αρνητικές επιπτώσεις στις δραστηριότητες τους, 
οι οποίοι αναφέρονται κατωτέρω: 

 Η συνεχόμενη οικονομική ύφεση που ξεκίνησε το 2009 μπορεί να επιδράσει αρνητικά τόσο στη 
δυνατότητα της Εταιρείας και του Ομίλου να αντλήσουν κεφάλαια, είτε μέσω δανεισμού είτε μέσω 
αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, όσο και στο κόστος δανεισμού τους.  

 Η αβεβαιότητα που απορρέει από την οικονομική κατάσταση είναι πιθανό να έχει αρνητική επίδραση στην 
επιχειρηματική δραστηριότητα, στα λειτουργικά αποτελέσματα και στην χρηματοοικονομική κατάσταση 
της Εταιρείας και του Ομίλου σε έκταση που, επί του παρόντος, δεν μπορεί να προσδιορισθεί.  

 Μεταβολές στην καταναλωτική συμπεριφορά λόγω της μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος που 
απορρέει από την οικονομική ύφεση, της εφαρμογής της παρατεταμένης πολιτικής λιτότητας, της 
επιβολής του τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης και του τέλους σταθερής τηλεφωνίας και internet και της 
υψηλής ανεργίας θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη ζήτηση των υπηρεσιών της Εταιρείας και του Ομίλου 
επιδρώντας δυσμενώς στη δραστηριότητα, στη χρηματοοικονομική κατάσταση, στα αποτελέσματα και 
στις προοπτικές τους. 
 

Προκειμένου να βεβαιωθεί ότι η χρήση της παραδοχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι κατάλληλη στα 
πλαίσια των ανωτέρω εξελίξεων στην ελληνική οικονομία, η Διοίκηση εξέτασε ένα ευρύ φάσμα παραγόντων που 
σχετίζονται με την τρέχουσα και αναμενόμενη πελατειακή βάση, την κερδοφορία και τις ταμειακές ροές τους. 
Περαιτέρω δε συνυπολόγισε την ανωτέρω αποπληρωμή των €70εκ που αποτελεί εκπλήρωση βασικής υποχρέωσης 
για την ολοκλήρωση της Αναχρηματοδότησης των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου από τα Υφιστάμενα ΚΟΔ, 
τη δυνατότητα προσέλκυσης πιθανών επενδυτών είτε αυτοτελώς από την Εταιρεία, είτε μέσα από την 
προαναφερθείσα διαδικασία που έχει εκκινήσει η Nomura International plc καθώς και τις προαναφερόμενες 
επιδιωκόμενες ενέργειες της Διοίκησης για την κάλυψη των ταμειακών αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης για τους 
επόμενους 12 μήνες. Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, οι εταιρικές και ενοποιημένες ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου έχουν ετοιμαστεί στη βάση της δυνατότητας ομαλής συνέχισης των 
δραστηριοτήτων τους. Ως εκ τούτου, οι συνημμένες ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις δεν 
περιλαμβάνουν προσαρμογές σχετικές με την ανακτησιμότητα και την ταξινόμηση των περιουσιακών στοιχείων του 
ενεργητικού, τα ποσά και την ταξινόμηση των υποχρεώσεων ή άλλες προσαρμογές οι οποίες τυχόν θα απαιτούνταν 
αν η Εταιρεία και ο ‘Όμιλος δεν ήταν σε θέση να συνεχίσουν ομαλά τις δραστηριότητές τους.  

Παρά ταύτα, τυχόν μη ολοκλήρωση της διαδικασίας Αναχρηματοδότησης των Υφιστάμενων ΚΟΔ, η αβεβαιότητα 
για την επάρκεια και αποτελεσματικότητα των επιδιωκόμενων ενεργειών της Διοίκησης για την κάλυψη του 
ταμειακού ελλείμματος της Εταιρείας και του Ομίλου σε κεφάλαιο κίνησης, η αβεβαιότητα σε σχέση με την έκβαση 
της διαδικασίας εύρεσης επενδυτή μέσω της διαδικασίας Nomura ή άλλου εναλλακτικού τρόπου, η αβεβαιότητα 
σε σχέση με αποφάσεις από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων συνδεόμενες με τα απαιτούμενα μέτρα στο 
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πλαίσιο του άρθρου 119 (Ν. 4548/2018), καθώς και η αβεβαιότητα που συνδέεται με την τρέχουσα οικονομική 
κατάσταση στην Ελλάδα, υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία ενδεχομένως θα εγείρει 
σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα του Ομίλου και της Εταιρείας να συνεχίσουν τη δραστηριότητα 
τους. 

9. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 
 
Η επιχειρηματική προσέγγιση του Ομίλου είναι να παρακολουθεί τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και υπηρεσίες 
συνδρομητικής τηλεόρασης στο σύνολό τους λαμβάνοντας υπόψη ότι η όλη επιχειρηματική φιλοσοφία 
επικεντρώνεται στις συνδυαστικές υπηρεσίες «3play». Καθώς οι οικονομικές πληροφορίες τις οποίες λαμβάνει ο 
επικεφαλής λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων («ΕΛΕΑ») για τον ενιαίο αυτό τομέα είναι σύμφωνες με τη ΔΠΧΑ 
πληροφόρηση, δεν γίνονται χωριστές γνωστοποιήσεις στη σημείωση αυτή. 

 

10. ΕΣΟΔΑ 
 

Τα έσοδα του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

  

Ο Όμιλος Η Εταιρεία 

01.01- 
30.6.2019 

01.01- 
30.6.2018 

01.01- 
30.6.2019 

01.01- 
30.6.2018 

Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες         

Υπηρεσίες προς Οικιακούς πελάτες 
(άμεσες) 

         105.419.436          113.829.634        52.002.080        54.235.852  

Συνδυαστικές υπηρεσίες (2play)            23.518.934            21.312.993        23.518.934        21.223.116  

Συνδυαστικές υπηρεσίες (3play)            21.772.646            25.968.207        21.772.646        25.634.837  

Τηλεφωνία               1.329.397              1.737.835          1.331.359          1.744.356  

ADSL               3.872.095              4.043.654          3.972.152          4.206.944  

Έσοδα Συνδρομητικής τηλεόρασης            53.519.375            59.340.346                           -                           -  

Λοιπά               1.406.989              1.426.599          1.406.989          1.426.599  

Υπηρεσίες προς Οικιακούς πελάτες 
(έμμεσες) 

                 394.732                  541.625              394.732              541.625  

Τηλεφωνία                    36.746                    54.613                36.746                54.613  

ADSL                  293.695                  400.847              293.695              400.847  

Λοιπά                    64.291                    86.165                64.291                86.165  

Υπηρεσίες προς Επιχειρηματικούς 
πελάτες 

           16.500.162            16.865.491        16.500.162        16.865.491  

Έσοδα e-business                  447.916                  505.265              447.916              505.265  

Έσοδα διαφημίσεων συνδρομητικής 
τηλεόρασης 

              5.045.475              5.186.605                           -                           -  

Υπηρεσίες Forth CRS                                -              2.229.991                           -                           -  

Πωλήσεις εξοπλισμού               1.360.364                  840.270              866.534              840.789  

Άλλες υπηρεσίες               3.308.343              3.587.862          5.698.811          6.175.602  

Σύνολο          132.476.428          143.586.742        75.910.235        79.164.624  

     Έσοδα αναγνωριζόμενα σε δεδομένη 
χρονική στιγμή 

              1.360.364                  840.270              866.534              840.789  

Έσοδα αναγνωριζόμενα σε βάθος 
χρόνου 

         131.116.064          142.746.472        75.043.701        78.323.835  

           132.476.428          143.586.742        75.910.235        79.164.624  
 
 
 
 

 Τα ποσά που έχουν τιμολογηθεί αλλά θα αναγνωρισθούν ως έσοδα σε επόμενες περιόδους/χρήσεις 
ανέρχονται για τον Όμιλο και την Εταιρεία κατά την 30 Ιουνίου 2019 σε € 26.995.472 και € 18.334.344 
αντίστοιχα, από τα οποία ποσό € 6.427.448 για τον Όμιλο και € 6.236.773 για την Εταιρεία αντίστοιχα 
αφορά το μακροπρόθεσμο μέρος. Τα ανωτέρω ποσά περιλαμβάνονται στο κονδύλι «Υποχρεώσεις από 



 

Σελίδα 44 από 60 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε. 
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2019 
(Ποσά σε ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 

συμβάσεις με πελάτες» της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης, ως βραχυπρόθεσμες και 
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αντίστοιχα. 

 Τα μη τιμολογηθέντα έσοδα ανέρχονται για τον Όμιλο και την Εταιρεία κατά την 30 Ιουνίου 2019 σε € 
20.529.266 και € 20.320.134 αντίστοιχα και περιλαμβάνονται στο κονδύλι «Περιουσιακά στοιχεία από 
συμβάσεις με πελάτες» της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης. Ποσό € 5.058.047 για τον Όμιλο και 
την Εταιρεία αφορά το μακροπρόθεσμο μέρος.  

 Το κονδύλι «Υπηρεσίες Forth CRS» αφορά στις πωλήσεις της θυγατρικής εταιρείας Forth CRS για την 
περίοδο 01.01.2018 έως 30.06.2018. Η εν λόγω θυγατρική πωλήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2018 και 
συνεπώς δεν επηρεάζει τα έσοδα του Ομίλου για την τρέχουσα περίοδο. 

 

11. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 
 

Τα λοιπά έξοδα αναλύονται ως εξής: 
 

  

Ο Όμιλος Η Εταιρεία 

01.01- 
30.6.2019 

01.01- 
30.6.2018 

01.01- 
30.6.2019 

01.01- 
30.6.2018 

Αμοιβές και παροχές τρίτων            8.438.716              8.258.341          6.453.006          5.149.192  

Φόροι και τέλη                470.341                  452.756              422.109              396.073  

Διάφορα έξοδα            3.751.396              5.953.711          1.507.443          3.413.011  

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις            2.873.152              3.088.020          1.822.694          1.741.120  

Έξοδα συντήρησης            2.388.404              2.383.526          1.464.889          1.423.436  

Ενοίκια                896.103              1.170.923              192.072              439.991  

Λειτουργικά έξοδα κτιρίων            1.137.015              1.271.579              824.759              904.144  

Προμήθειες            4.638.730              5.029.051          3.307.703          3.745.716  

Σύνολο          24.593.857            27.607.907        15.994.675        17.212.683  

 

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. Η σημαντική μείωση των διαφόρων εξόδων 
οφείλεται στο γεγονός ότι στην διάρκεια της προηγούμενης περιόδου είχαν τιμολογηθεί οι υπηρεσίες Καθολικού 
Παρόχου από τον ΟΤΕ για τις χρήσεις 2010 και 2011 συνολικής αξίας € 1,78 εκατ. Τα συγκεκριμένα έξοδα 
αναγνωρίσθηκαν κατά την διάρκεια του 1ου εξαμήνου 2018 ενώ στην τρέχουσα περίοδο 1ου εξαμήνου 2019 δεν 
έχουν ληφθεί ή αναγνωρισθεί αντίστοιχα τέτοια έξοδα. 

Στα λοιπά έξοδα περιλαμβάνονται επίσης λειτουργικά μισθώματα τα οποία η Εταιρεία και ο Όμιλος 
χρησιμοποιώντας τις εξαιρέσεις του νέου λογιστικού προτύπου Δ.Π.Χ.Α. 16 δεν τα ενέταξαν στο πεδίο εφαρμογής 
του. 

 

12. ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
 
Ο φόρος εισοδήματος, που απεικονίζεται στις ενδιάμεσες συνοπτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναλύεται 
ως εξής: 
 

  

Ο Όμιλος Η Εταιρεία 

01.01- 
30.6.2019 

01.01- 
30.6.2018 

01.01- 
30.6.2019 

01.01- 
30.6.2018 

Επαναδιατυπωμένα 

Τρέχων φόρος εισοδήματος         (280.422)          212.146          (355.823)                      -  

Φόρος εισοδήματος προηγούμενων χρήσεων         (400.000)                      -          (200.000)                      -  

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος           (98.577)      (2.600.409)       1.675.367          (441.063) 

Συνολική (πίστωση)/χρέωση για φόρους 
εισοδήματος που απεικονίζεται στην κατάσταση 
συνολικού εισοδήματος 

        (778.999)      (2.388.263)       1.119.544          (441.063) 

Λοιπά συγκεντρωτικά εισοδήματα 
    

Καθαρά αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές)                      -                       -                       -                       -  

Συνολική πίστωση / (χρέωση) στην κατάσταση 
συνολικού εισοδήματος 

        (778.999)      (2.388.263)       1.119.544          (441.063) 
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Ανέλεγκτες Φορολογικές Χρήσεις: 
Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2007 ως και 2010 ενώ και οι θυγατρικές της 
εταιρείες, δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές ως εξής: 
 

Θυγατρικές Εταιρείες 
Ανέλεγκτες Χρήσεις 

Από Έως 

Forthnet Media Α.Ε. 1/1/2010 31/12/2010 

NetMed Α.Ε. 1/1/2010 31/12/2010 

Syned Α.Ε. (απορροφήθηκε από την Forthnet Media) 1/1/2010 30/9/2010 

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

1/1/2010 31/12/2010 

 
Η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας και των ανωτέρω θυγατρικών της για 
τις χρήσεις αυτές έχουν καταστεί οριστικές. 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, η γενική προθεσμία παραγραφής 
διαμορφώνεται σε πέντε (5) έτη από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής δήλωσης 
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. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις στις οποίες συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των ειδικών διατάξεων 
περί δεκαετούς, δεκαπενταετούς και εικοσαετούς παραγραφής. Συγκεκριμένα, για τις χρήσεις από το 2006 έως και 
το 2013, ισχύει δεκαετής παραγραφή σε περίπτωση νέων/συμπληρωματικών στοιχείων. Επιπλέον, ισχύει 
δεκαπενταετής παραγραφή για χρήσεις από το 2001 μέχρι το 2013 σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης 
φορολογίας εισοδήματος. Τέλος, σε περίπτωση φοροδιαφυγής κατά την έννοια του άρθρου 66 του Ν.4174/2013 
ισχύει εικοσαετής παραγραφή για χρήσεις από το 2012 και μετά (Γνωμ. ΝΣΚ 268/2017, ΠΟΛ 1192/2017). 
 
Βάσει του ανωτέρω νομοθετικού πλαισίου, η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής 
των ανωτέρω εξαιρέσεων και συνεπώς, το δικαίωμα του Δημοσίου για καταλογισμό φόρου μέχρι και τη χρήση 
2010 έχει παραγραφεί σύμφωνα με τον γενικό κανόνα περί πενταετούς παραγραφής. 
 
Με βάση τα ανωτέρω, η Εταιρεία αντιλόγησε κατά την τρέχουσα διαχειριστική χρήση την σχηματισμένη πρόβλεψη 
για ενδεχόμενες φορολογικές υποχρεώσεις των διαχειριστικών χρήσεων 2009 και 2010 ποσού € 200.000. Το ποσό 
των Ευρώ € 200.000 παρουσιάζεται μειωτικά του φόρου εισοδήματος στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος της 
τρέχουσας χρήσης. Το αντίστοιχο ποσό του Ομίλου ανέρχεται σε € 400.000. 
 
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. 
 
Για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013 η Εταιρεία και οι θυγατρικές της Forthnet Media Α.Ε. και NetMed Α.Ε. 
ελέγχθηκαν φορολογικά από τους νόμιμους ελεγκτές τους όπως προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του 
Ν.2238/1994, ενώ για τις χρήσεις 2014, 2015, 2016 και 2017 ελέγχθηκαν φορολογικά από τους νόμιμους ελεγκτές 
τους όπως προβλέπεται στο άρθρο 65Α του Ν.4174/2013, χωρίς να προκύψουν σημαντικές φορολογικές 
υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και απεικονίζονταν στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 
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Για την Εταιρεία και τις θυγατρικές της Forthnet Media Α.Ε. και NetMed Α.Ε., οι φορολογικοί έλεγχοι για τη χρήση 
2018, σύμφωνα με το άρθρο 65Α του Ν 4174/2013, ήδη διενεργούνται από τους νόμιμους ελεγκτές τους. Κατά την 
ολοκλήρωση των φορολογικών ελέγχων, η Διοίκηση του Ομίλου δεν αναμένει να προκύψουν σημαντικές 
φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις. 
 
Για τις θυγατρικές εταιρείες οι οποίες εδρεύουν στο εξωτερικό δεν υπάρχει καθεστώς υποχρεωτικού φορολογικού 
ελέγχου. Οι έλεγχοι διενεργούνται κατ’ εξαίρεση, εφόσον κρίνεται σκόπιμο από τις φορολογικές αρχές της κάθε 
χώρας βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Οι φορολογικές υποχρεώσεις που απορρέουν μετά από την υποβολή της 
ετήσιας φορολογικής δήλωσης παραμένουν υπό έλεγχο των φορολογικών αρχών για ορισμένη χρονική περίοδο, 
σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία της κάθε χώρας. 
 
Στις 9 Ιουλίου 2019 εκδόθηκε η εγκύκλιος με αριθμό πρωτοκόλλου Ε.2134/2019 σχετικά με τη φορολογική 
απόσβεση δαπανών ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών που αφορούν σε ανάπτυξη λογισμικού. 
Σύμφωνα με την εν λόγω εγκύκλιο ο συντελεστής απόσβεσης για την ανάπτυξη λογισμικού ορίζεται σε 20% έναντι 
του ποσοστού 10% που ισχύει για τα λοιπά άυλα στοιχεία και με το οποίο η εταιρεία διενεργούσε αποσβέσεις για 
τις εν λόγω δαπάνες έως 31 Δεκεμβρίου 2018. Η επίπτωση της μεταβολής του συντελεστή απόσβεσης από 10% σε 
20% στο φορολογικό αποτέλεσμα της  χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2018 ανέρχεται σε μείωση της τάξεως 
των € 1.311.998 και η αντίστοιχη μείωση στον τρέχοντα καταβλητέο φόρο ανέρχεται σε ποσό € 380.479. 
 
Η ανωτέρω επίδραση στον καταβλητέο φόρο απεικονίζεται στην συνοπτική κατάσταση συνολικού εισοδήματος του 
Ομίλου και της Εταιρείας για την εξαμηνιαία περίοδο που έληξε 30 Ιουνίου 2019, δηλαδή στην περίοδο όπου ο 
φόρος θεωρήθηκε βέβαιος και εκκαθαρισμένος. 
 
Αναβαλλόμενοι Φόροι: 
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της υποχρέωσης για όλες τις 
προσωρινές διαφορές που προκύπτουν μεταξύ της φορολογικής βάσης των στοιχείων του ενεργητικού και 
παθητικού και της αξίας τους για σκοπούς χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές 
απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιμώνται με βάση τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να 
εφαρμοστούν στην χρήση που η απαίτηση θα πραγματοποιηθεί ή η υποχρέωση θα τακτοποιηθεί, και βασίζονται 
στους φορολογικούς συντελεστές που έχουν θεσπιστεί ή ουσιαστικά θεσπιστεί μέχρι την ημερομηνία της 
κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης. 
 

13. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2019 έως 30 Ιουνίου 2019 οι συνολικές επενδύσεις σε ενσώματα πάγια του Ομίλου 
ανήλθαν σε € 2.446.283 και της Εταιρείας σε € 2.389.554 και αφορούν κυρίως την επέκταση του ιδιόκτητου 
τηλεπικοινωνιακού δικτύου (30 Ιουνίου 2018: €  1.697.843 για τον Όμιλο και € 1.556.471 για την Εταιρεία). 
 
Σημειώνεται ότι υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί του ιδιόκτητου κτιρίου της Εταιρείας στην Καλλιθέα Αττικής υπέρ 
των τραπεζών AlphaBank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. συνολικής αξίας € 6,5 εκατ. 
ως εξασφάλιση απαιτήσεων των πιστωτριών τραπεζών από αντίστοιχες συμβάσεις πιστώσεως με ανοιχτό 
λογαριασμό που έχουν συνάψει με τη Forthnet, με σκοπό την χορήγηση ενέγγυων πιστώσεων υπέρ προμηθευτή 
της θυγατρικής Εταιρείας Forthnet Media A.E.  
Για τα πάγια που έχουν αγοραστεί με χρηματοδοτική μίσθωση η κυριότητα έχει παρακρατηθεί από τους 
εκμισθωτές.  
Στην τρέχουσα περίοδο τα περιουσιακά στοιχεία με δικαιώματα χρήσης που την 31 Δεκεμβρίου 2018 
περιλαμβάνονταν στο κονδύλι «Ενσώματα πάγια στοιχεία» και ανέρχονταν για τον Όμιλο σε € 30.203.693 και για 
την Εταιρεία σε €2.015.561, αναταξινομήθηκαν στα πλαίσια της μετάβασης στο ΔΠΧΑ 16 στην γραμμή 
«Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης». Τα αντίστοιχα ποσά της 30 Ιουνίου 2019 για τον όμιλο και την 
Εταιρεία ανέρχονται σε ποσό € 25.478.998 και 1.988.888 (Σημείωση 5).  

 
14. ΑΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2019 έως 30 Ιουνίου 2019 οι συνολικές επενδύσεις σε ασώματα πάγια για τον 
Όμιλο ανήλθαν σε € 1.455.545 και για την Εταιρεία σε € 1.095.655 και αφορούν κυρίως την αναβάθμιση και 
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ανάπτυξη λογισμικών προγραμμάτων (30 Ιουνίου 2018: €  2.569.725 για τον Όμιλο και € 1.927.062 για την 
Εταιρεία).  
 
 

15. ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
 
Κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2019 έως 30 Ιουνίου 2019 τα συνολικά κόστη απόκτησης συνδρομητών για τον 
Όμιλο ανήλθαν σε € 7.202.637 και για την Εταιρεία σε € 4.264.566 και αφορούν κυρίως εμπορικές προμήθειες 
συνεργατών, αμοιβές εγκαταστάσεων, κόστη ενεργοποίησης και κόστη εξοπλισμών. 

 
16. ΥΠΕΡΑΞΙΑ 
 
H υπεραξία που απεικονίζεται στις ενδιάμεσες συνοπτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις προέκυψε από 
διάφορες συνενώσεις επιχειρήσεων ως εξής: 
 

  
Ο Όμιλος Η Εταιρεία 

30.6.2019 31.12.2018 30.6.2019 31.12.2018 

Μεσογειακές Ευρυζωνικές Υπηρεσίες Α.Ε.                512.569                  512.569              512.569              512.569  

Όμιλος NetMed N.V. και Intervision B.V.        285.965.176          285.965.176                           -                           -  

         286.477.745          286.477.745              512.569              512.569  

Απομείωση υπεραξίας Ομίλου NetMed 
N.V. και  Intervision B.V. 

     (203.333.528)       (203.333.528)                          -                           -  

           83.144.217            83.144.217              512.569              512.569  

 
Έλεγχος της υπεραξίας για τυχόν απομείωση διενεργείται ετησίως (στις 31 Δεκεμβρίου) και όταν υπάρχουν 
ενδείξεις απομείωσης. 
 
Η Διοίκηση του Ομίλου λαμβάνοντας υπόψη τη σύγκριση του προϋπολογισμού σε σχέση με τα αποτελέσματα του 
Ομίλου μέχρι την ημερομηνία αναφοράς των ενδιάμεσων συνοπτικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων κατέληξε 
στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει ανάγκη για σημαντικές αλλαγές στις παραδοχές που αφορούν τη δραστηριότητα 
του Ομίλου και συνεπώς στα αποτελέσματα του όπως αυτές χρησιμοποιήθηκαν στον πιο πρόσφατο έλεγχο 
απομείωσης που διενεργήθηκε την 31 Δεκεμβρίου 2018 και ως εκ τούτου δεν απαιτείται περαιτέρω απομείωση 
κατά την 30 Ιουνίου 2019. Επιπλέον η διοίκηση του Ομίλου εξέτασε ένα ευρύ φάσμα παραγόντων που σχετίζονται 
με την τρέχουσα και αναμενόμενη πελατειακή βάση, την κερδοφορία και τις ταμειακές ροές της, βάσει των οποίων 
δεν αναμένεται κατά την ημερομηνία αναφοράς των ενδιάμεσων συνοπτικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
να υπάρξει σημαντική αρνητική επίπτωση στη δραστηριότητα, στη χρηματοοικονομική κατάσταση και στα 
αποτελέσματα της Εταιρείας. 

Το επιτόκιο προ φόρου που χρησιμοποιήθηκε κατά την 31 Δεκεμβρίου 2018 για την προεξόφληση των 
προβλεπόμενων ταμειακών ροών είναι 11,06% (31 Δεκεμβρίου 2017: 10,49%), ενώ ο ρυθμός ανάπτυξης στο 
διηνεκές (μετά την πάροδο των 8 ετών) που χρησιμοποιήθηκε είναι 1,5% (31 Δεκεμβρίου 2017: 2,0%) λαμβάνοντας 
έτσι υπόψη τις μακροπρόθεσμες προοπτικές του Ομίλου. 

Πραγματοποιήθηκε ανάλυση ευαισθησίας στην θετική ή αρνητική μεταβολή του προεξοφλητικού επιτοκίου 
κατά 0,25%, στην θετική ή αρνητική μεταβολή του ρυθμού ανάπτυξης στο διηνεκές κατά 0,25%. Η λογιστική αξία 
του Ομίλου εμφανίζεται αρκετά χαμηλότερη από την υπολογιζόμενη αξία χρήσης και επομένως δεν θεωρείται 
πιθανό να τεθεί θέμα απομείωσης της αξίας του στην περίπτωση μιας λογικά πιθανής μεταβολής στις παραπάνω 
παραδοχές. 

Ο Όμιλος παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις καθώς, όπως αναφέρεται και στη Σημείωση 8 των ενδιάμεσων 
συνοπτικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων, λόγω της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης, οι δραστηριότητες 
της Εταιρείας και του Ομίλου υπόκεινται σε ορισμένους κινδύνους που έχουν δυνητικά αρνητικές επιπτώσεις στις 
δραστηριότητες τους και συνεπώς θα επανεξετάσει για ενδείξεις απομείωσης κατά την κατάρτιση των ετήσιων 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2019. 
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17. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 

Οι θυγατρικές εταιρείες στις οποίες συμμετέχει η Forthnet και περιλαμβάνονται στις ενδιάμεσες συνοπτικές 
ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι οι εξής: 
 

ΟΝΟΜΑ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Έδρα 
Μέθοδος 

Ενοποίησης 
Σχέση 

Συμμετοχής 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΟΜΙΛΟΥ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 

30.6.2019 31.12.2018 30.6.2019 31.12.2018 

Forthnet 
Media A.E. 

Καλλιθέα, 
Αττικής, 
Ελλάδα 

Ολική Άμεση 99,99% 99,99%                                -                              -  

 
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2018, η Εταιρεία προχώρησε σε έλεγχο απομείωσης των συμμετοχών σε θυγατρικές. Η 
λογιστική αξία των συμμετοχών ήταν μεγαλύτερη από την ανακτήσιμη αξία και συνεπώς η Εταιρεία προχώρησε σε 
πλήρη απομείωση της συμμετοχής. 

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

  
Ο Όμιλος 

30.6.2019 31.12.2018 

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ     

Δικαιώματα αθλητικών προγραμμάτων          30.629.645            78.025.092  

Άδειες δικαιωμάτων ταινιών            4.492.077              6.437.163  

Κόστος δικαιωμάτων αθλητικών προγραμμάτων και ταινιών          35.121.722            84.462.255  

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ     

Δικαιώματα αθλητικών προγραμμάτων        (21.728.362)         (48.020.497) 

Άδειες δικαιωμάτων ταινιών           (1.834.501)            (3.782.861) 

Αποσβέσεις δικαιωμάτων αθλητικών προγραμμάτων και ταινιών        (23.562.863)         (51.803.358) 

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ     

Δικαιώματα αθλητικών προγραμμάτων            8.901.283            30.004.595  

Άδειες δικαιωμάτων ταινιών            2.657.576              2.654.302  

Σύνολο          11.558.859            32.658.897  

 
Η μεταβολή του εν λόγω κονδυλίου μεταξύ της 30 Ιουνίου 2019 και 31 Δεκεμβρίου 2018 οφείλεται στην 
εποχικότητα που παρουσιάζεται στα δικαιώματα αθλητικών προγραμμάτων. Το παραπάνω κονδύλι είναι άμεσα 
συσχετιζόμενο και με το κονδύλι «Υποχρεώσεις από δικαιώματα προγραμμάτων και ταινιών» (Σημ. 22).  
 
Διευκρινίζεται ότι οι νέες αποκτήσεις αθλητικών δικαιωμάτων που αναφέρονται στην έκθεση του Διοικητικού 
Συμβουλίου περιλαμβάνονται στην Σημείωση 25 στο κονδύλι «Υποχρεώσεις από συμβάσεις με προμηθευτές» λόγω 
της λογιστικής πολιτικής του Ομίλου βάσει της οποίας 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. 
 

19. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 
 

  
Ο Όμιλος Η Εταιρεία 

30.6.2019 31.12.2018 30.6.2019 31.12.2018 

Πελάτες εσωτερικού          111.407.558           109.477.534              67.283.115              66.500.905  

Πελάτες εξωτερικού               2.218.078                1.787.839                1.002.375                   802.242  

Ν.Π.Δ.Δ. & Δημόσιο               1.828.775                1.770.379                1.598.745                1.540.349  

Επιταγές και γραμμάτια               1.771.980                1.729.891                1.282.679                1.319.854  

Σύνολο          117.226.391           114.765.643              71.166.914              70.163.350  

     Μείον: Πρόβλεψη για επισφαλείς 
απαιτήσεις 

          (81.273.863)           (78.450.760)           (51.968.841)           (50.173.329) 

Σύνολο             35.952.528              36.314.883              19.198.073              19.990.021  
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Η κίνηση της πρόβλεψης για επισφαλείς εμπορικές απαιτήσεις αναλύεται ως εξής: 
 

  
Ο Όμιλος Η Εταιρεία 

30.6.2019 31.12.2018 30.6.2019 31.12.2018 

Υπόλοιπο έναρξης χρήσεως             78.450.760              74.969.811              50.173.329              44.604.188  

Επίδραση εφαρμογής του ΔΠΧΑ 
9 

                               -                2.093.387                                 -                1.244.523  

Αναταξινόμηση σε απαιτήσεις 
από συνδεδεμένα μέρη 

                               -                      (7.005)                                -                      (7.005) 

Επιβάρυνση αποτελεσμάτων 
χρήσεως 

              2.872.894                6.642.289                1.832.963                4.388.386  

Μείον: Χρησιμοποιηθείσα 
πρόβλεψη 

                  (49.790)             (3.201.474)                   (37.451)                   (56.763) 

Μείον: Διαγραφή πρόβλεψης 
λόγω πώλησης θυγατρικής 

                               -              (2.046.248)                                -                                 -  

Υπόλοιπο τέλους χρήσεως             81.273.864              78.450.760              51.968.841              50.173.329  
 
 
 
 

20. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 ανερχόταν σε €49.156.253 διαιρούμενο σε 
163.854.177 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία. Ομοίως, ο συνολικός αριθμός των 
δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ανέρχεται σε 163.854.177. 
 
Με την από 27 Φεβρουαρίου 2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρεία πραγματοποίησε αύξηση του 
μετοχικού κεφαλαίου ποσού € 2.616.971 λόγω μετατροπής συνολικά 8.723.237 μετατρέψιμων ομολογιών, 
ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστης με τιμή μετατροπής €0,30 ανά ομολογία, από το υφιστάμενο μετατρέψιμο 
ομολογιακό δάνειο εκδόσεως της Εταιρείας συνολικής ονομαστικής αξίας €70.124.680. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 51.773.224 και είναι διαιρεμένο σε 
172.577.414 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών € 0,30 η κάθε μια. Ομοίως, ο 
συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ανέρχεται σε 172.577.414. 
 

 

21. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ – ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ 
 
α) Μακροπρόθεσμα δάνεια 
Τα μακροπρόθεσμα δάνεια του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 30 Ιουνίου 2019 και 31 Δεκεμβρίου 2018 
αναλύονται ως εξής: 
 

  
Ο Όμιλος Η Εταιρεία 

30.6.2019 31.12.2018 30.6.2019 31.12.2018 

Μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο          41.850.416            42.977.769              41.850.416          42.977.769  

Λοιπά Ομολογιακά δάνεια        255.000.000          255.000.000              78.461.538          78.461.538  

Σύνολο        296.850.416          297.977.769           120.311.954       121.439.307  

Μείον βραχυπρόθεσμο μέρος: 
    

Λοιπά Ομολογιακά δάνεια        255.000.000          255.000.000              78.461.538          78.461.538  

Σύνολο βραχυπρόθεσμου μέρους        255.000.000          255.000.000              78.461.538          78.461.538  

Μακροπρόθεσμο μέρος          41.850.416            42.977.769              41.850.416          42.977.769  

 
Μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο: H Forthnet προέβη στην έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου (ΜΟΔ)  
και άντλησε συνολικά € 70.124.680, ενώ εκδόθηκαν 233.748.933 Μετατρέψιμες Ομολογίες (ΜΟ), με ημερομηνία 
έκδοσης 11.10.2016 και ημερομηνία διαπραγμάτευσης στην Αγορά Αξιών (Κύρια Αγορά) του Χρηματιστηρίου 
Αθηνών την 21.10.2016. Η διάρκεια του ΜΟΔ είναι εννέα έτη από την ημερομηνία έκδοσής του.  Το επιτόκιο 
ορίστηκε σε ένα τοις εκατό (1%) ετησίως και η περίοδος εκτοκισμού είναι τριμηνιαία, με έναρξη την ημερομηνία 
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έκδοσης και καταβολή την 31.03, την 30.06, την 30.09 και την 31.12 εκάστου έτους από την ημερομηνία έκδοσης. 
Στην ημερομηνία αποπληρωμής, η Forthnet A.E. θα αποδώσει σε κάθε Ομολογιούχο, κατόπιν προσκόμισης από 
αυτόν ονομαστικής βεβαίωσης της ΕΛ.Κ.Α.Τ., ποσό € 0,33 ανά ΜO, ήτοι το 110% της τιμής έκδοσης και τους 
αναλογούντες τόκους από την τελευταία ημερομηνία εκτοκισμού μέχρι την ημερομηνία λήξης.  
 
Το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο αναγνωρίστηκε αρχικά στο κόστος, που είναι η εύλογη αξία του μείον τα 
σχετικά έξοδα έκδοσης, συνολικού ποσού € 840.267, και χωρίστηκε σε δύο στοιχεία: μια υποχρέωση και ένα 
στοιχείο ιδίων κεφαλαίων. Η υποχρέωση αποτιμήθηκε αρχικά σε εύλογη αξία, προεξοφλώντας τις μελλοντικές 
συμβατικές πληρωμές με ένα αντίστοιχο επιτόκιο αγοράς, και μεταγενέστερα αποτιμήθηκε στο αναπόσβεστο 
κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Κατά την αρχική αναγνώριση, η εύλογη  αξία της υποχρέωση του 
μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ανήλθε σε € 50.536.179 και η διαφορά από τη συνολική αξία της έκδοσης, 
ποσού € 18.748.234, μείον τον αναβαλλόμενο φόρο ποσού € 5.259.249 ήτοι € 13.488.985 έχει συμπεριληφθεί στα 
Λοιπά Αποθεματικά.  
 
Επιπλέον, οι κάτοχοι των ομολογιών έχουν τη δυνατότητα να μετατρέψουν μία (1) ομολογία για μία (1) «νέα» 
μετοχή, ονομαστικής αξίας € 0,30 ανά μετατρέψιμο ομόλογο, τέσσερις (4) φορές το χρόνο εντός 30 ημερών από την 
ημερομηνία λήξης ενός ημερολογιακού τριμήνου (εκτός από την ημερομηνία έκδοσης) έως την ημερομηνία λήξης 
του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου. 
 
Κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2019 έως και 30 Ιουνίου 2019, 1 Ιανουαρίου 2018 έως 31 Δεκεμβρίου 2018 και 1 
Ιανουαρίου 2017 έως 31 Δεκεμβρίου 2017, ορισμένοι κάτοχοι ομολογιών προέβησαν σε μετατροπή 8.723.237 και 
38.370 και 53.718.622 ομολογιών αντίστοιχα σε μετοχές της Εταιρείας. Σε συνέχεια της ως άνω μετατροπής, οι 
εναπομείνασες ομολογίες του ΜΟΔ ανέρχονται στις 30.6.2019 σε 171.268.704 αξίας € 51.380.611 (31.12.2018 : 
179.991.941 αξίας € 53.997.582). Επίσης, συνέπεια της προαναφερθείσας μετατροπής στην χρήση 2017 και της 
συνακόλουθης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά € 16.115.586,6 η υποχρέωση από το 
μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο μειώθηκε κατά € 12.222.139 ενώ τα λοιπά αποθεματικά μειώθηκαν κατά € 
3.893.447 μείον το αναβαλλόμενο φόρο (€1.116.327). Αντίστοιχα στην χρήση 2018 η υποχρέωση από το 
μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο μειώθηκε κατά € 11.511. Στην χρήση 2019 η υποχρέωση από το μετατρέψιμο 
ομολογιακό δάνειο μειώθηκε κατά € 1.623.239 ενώ τα λοιπά αποθεματικά μειώθηκαν κατά € 993.642. 
 
Λοιπά Ομολογιακά δάνεια: Τα εν λόγω ομολογιακά δάνεια του Ομίλου αφορούν σε δύο ομολογιακά δάνεια της 
Εταιρείας που υπογράφηκαν την 29 Ιουνίου 2007 και την 22 Ιουλίου 2011 καθώς και σε δύο ομολογιακά δάνεια της 
Forthnet Media Α.Ε. (FM), τα οποία υπογράφηκαν την 14 Μαΐου 2008 και 22 Ιουλίου 2011. Οι όροι και οι 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τις δανειακές συμβάσεις περιγράφονται αναλυτικά στις δημοσιευμένες 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2015. 

 
Τα υφιστάμενα μακροπρόθεσμα ομολογιακά δάνεια του Ομίλου έχουν ταξινομηθεί ως βραχυπρόθεσμα λόγω της 
μη συμμόρφωσης  ορισμένων όρων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τις υφιστάμενες δανειακές συμβάσεις.  
 
Επιπλέον ο Όμιλος έχει υποβάλλει αιτήματα ανοχής (waiver), που έχουν αποσταλεί  προς τις δανείστριες τράπεζες, 
για χρονική παράταση όλων των υποχρεώσεων για αποπληρωμή των δόσεων κεφαλαίου πληρωτέων εκ 
παρατάσεως, τα οποία και έχουν γίνει αποδεκτά από τις δανείστριες τράπεζες έως την 31 Οκτωβρίου 2019. Ο 
Όμιλος την 24 Σεπτεμβρίου 2019, υπέβαλε νεότερο αίτημα προς τις δανείστριες τράπεζες για χρονική παράταση 
αποπληρωμής των ως άνω υποχρεώσεων έως τις 30 Απριλίου 2020. 
 
Ο Όμιλος ήλθε σε συμφωνία επί των βασικών όρων της αναχρηματοδότησης των υφιστάμενων ομολογιακών 
δανείων, και έλαβε στις 15.6.2016 δεσμευτική πρόταση η οποία εγκρίθηκε στις 21.6.2016 από το Δ.Σ. της Εταιρείας. 
Συγκεκριμένα  το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις: 
 
Ενέκρινε κείμενα βασικών όρων (term sheets) για την αναχρηματοδότηση: 

(i) υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων της Forthnet, μέσω της έκδοσης ενός νέου κοινού, εμπραγμάτως   
εξασφαλισμένου, ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους € 78.461.538 με διοργανώτριες τις τράπεζες Εθνική 
Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Τράπεζα και Τράπεζα Αττικής, κατόπιν της από 15.06.2016 
δεσμευτικής πρότασής τους. Το εν λόγω ομολογιακό δάνειο θα έχει οκταετή διάρκεια, κυμαινόμενο επιτόκιο 
και θα εκδοθεί με την εγγύηση της θυγατρικής της Εταιρείας, Forthnet Media A.E., και 
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(ii) υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων της FΜ, μέσω της έκδοσης ενός νέου κοινού, εμπραγμάτως 
εξασφαλισμένου, ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους € 176.538.462 με διοργανώτριες τις τράπεζες Εθνική 
Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς και Alpha Τράπεζα, κατόπιν της από 15.06.2016 δεσμευτικής πρότασής 
τους. Το εν λόγω ομολογιακό δάνειο θα έχει οκταετή διάρκεια, κυμαινόμενο επιτόκιο και θα εκδοθεί με την 
εγγύηση της Εταιρείας. 

 
Η έκδοση των ανωτέρω κοινών ομολογιακών δανείων και η κάλυψή τους από τις διοργανώτριες τράπεζες τελούν 
υπό συνήθεις όρους και προϋποθέσεις, πλέον της υποχρέωσης της Forthnet να αποπληρώσει € 21.538.462 και της 
υποχρέωσης της FM να αποπληρώσει € 48.461.538, ήτοι συνολικά € 70 εκατ., προς εξόφληση μέρους των ανωτέρω 
υφιστάμενων αντίστοιχων δανειακών υποχρεώσεών τους.  
 
Ο Όμιλος προέβη  στην έκδοση  μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου (βλέπε ανωτέρω) και εκπλήρωσε την ως άνω 
υποχρέωση με την αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων ποσού €  70 εκατ. 
 
Έχοντας εκπληρώσει την βασική υποχρέωση αποπληρωμής των € 70 εκ., από τον Ιούλιο του 2017 έχουν ανταλλαγεί 
σχέδια των σχετικών συμβάσεων μεταξύ του Ομίλου και των δανειστριών Τραπεζών και βρίσκονται σε διαδικασία 
επεξεργασίας προκειμένου να οριστικοποιηθούν και να ολοκληρωθεί η διαδικασία Αναχρηματοδότησης των 
Υφιστάμενων ΚΟΔ. 
 
Κατά την 30 Ιουνίου 2019 ο Όμιλος δεν έχει πραγματοποιήσει συμβατικές πληρωμές ποσού €255,0 εκατ. (31 
Δεκεμβρίου 2018 : € 255,0 εκατ.) σύμφωνα με τις συμβάσεις δανείων.  
 
Τα συνολικά έξοδα τόκων επί των μακροπρόθεσμων δανείων για την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2019 
ανήλθαν για τον Όμιλο σε € 4.225.181 (30 Ιουνίου 2018: € 4.168.573) και για την Εταιρεία σε € 1.476.080 (30 
Ιουνίου 2018: € 1.465.113) και περιλαμβάνονται στα χρηματοοικονομικά έξοδα στις συνημμένες καταστάσεις 
συνολικού εισοδήματος. Το ποσό των οφειλόμενων τόκων ποσού για τον Όμιλο αξίας € 15.543.117 (31 Δεκεμβρίου 
2018: € 12.098.827) και την Εταιρεία αξίας € 4.289.841 (31 Δεκεμβρίου 2018: € 3.152.304) περιλαμβάνεται στις 
δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Σημείωση 
23). 

 
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 
Τον Μάιο του 2018 ο Όμιλος έλαβε βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση συνολικής αξίας €3.000.000 και με εξαμηνιαίο 
κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor πλέον περιθωρίου 3% για κάλυψη υποχρεώσεων του προς σημαντικούς 
προμηθευτές. Από το συνολικό ποσό των €3.000.000 τα ποσά των €38.400 και €1.257.800 για την Εταιρεία και τη 
θυγατρική εταιρεία Forthnet Media A.E. αντίστοιχα αφορούν τα νέα αντληθέντα κεφάλαια ενώ το ποσό των 
€1.703.800 αφορά αποδέσμευση δεσμευμένων καταθέσεων. Για την παραπάνω βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση ο 
Όμιλος έχει ενεχυριάσει τις απαιτήσεις της θυγατρικής εταιρεία Forthnet Media A.E. που απορρέουν από τις 
συμβάσεις παραχώρησης τηλεοπτικού περιερχομένου μεταξύ της τελευταίας και των Vodafone – Panafon AEET και 
Wind Ελλάς Α.Ε. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα εγκεκριμένα όρια βραχυπρόθεσμου δανεισμού του Ομίλου 
καθώς επίσης και το μη χρησιμοποιηθέν ποσό. 
 

  
Ο Όμιλος Η Εταιρεία 

30.6.2019 31.12.2018 30.6.2019 31.12.2018 

Όριο Χρηματοδότησης            1.296.200              1.296.200                      38.400                  38.400  

Μη χρησιμοποιηθέν ποσό                             -                               -                                 -                             -  

Χρησιμοποιηθέν ποσό            1.296.200              1.296.200                      38.400                  38.400  

 
Επιπλέον ο Όμιλος έχει υποβάλλει αιτήματα ανοχής (waiver), που έχουν αποσταλεί  προς τις δανείστριες τράπεζες, 
για χρονική παράταση εξόφλησης για αποπληρωμή των δόσεων κεφαλαίου πληρωτέων την 31.05.2019, τα οποία 
και έχουν γίνει αποδεκτά από τις δανείστριες τράπεζες έως την 30 Σεπτεμβρίου 2019. 
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22. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑΙΝΙΩΝ 
Οι υποχρεώσεις από δικαιώματα προγραμμάτων και ταινιών αναλύονται ως εξής: 
 

  
Ο Όμιλος H Εταιρεία 

30.6.2019 31.12.2018 30.6.2019 31.12.2018 

Προγράμματα και Δικαιώματα          15.475.103            36.763.965              2.872.993              4.115.507  

Μείον: Βραχυπρόθεσμο μέρος        (15.475.103)         (36.763.965)            (2.872.993)            (4.115.507) 

Μακρoπρόθεσμο μέρος                             -                               -                               -                               -  

 
Οι υποχρεώσεις από δικαιώματα προγραμμάτων και ταινιών αφορούν στο ανεξόφλητο μέρος των σχετικών 
δικαιωμάτων κατά την 30 Ιουνίου 2019 και 31 Δεκεμβρίου 2018. Η μεταβολή μεταξύ των περιόδων υπό αναφορά 
οφείλεται στην εποχικότητα που παρουσιάζεται στα Δικαιώματα προγραμμάτων και ταινιών.  
Το παραπάνω κονδύλι είναι άμεσα συσχετιζόμενο και με το κονδύλι «Δικαιώματα προγραμμάτων και ταινιών» 
(Σημ. 18). 
 

23. ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

Οι δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 

  
Ο Όμιλος H Εταιρεία 

30.6.2019 31.12.2018 30.6.2019 31.12.2018 

Ασφαλιστικοί οργανισμοί             2.325.575              3.769.552              1.247.498              2.122.852  

Φόρος προστιθέμενης αξίας             2.515.621              1.965.205                  803.117                                    -  

Λοιποί φόροι & τέλη          13.541.354           11.080.235           9.445.939              8.246.148  

Δεδουλευμένοι τόκοι (Σημείωση 21)          15.543.117           12.098.827              4.289.841              3.152.304  

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις             5.140.172  2.717.796             3.254.490  1.672.495                           

Υποχρεώσεις από δικαιώματα και 
άδειες 

            5.458.282  5.562.556                                   -              - 

Σύνολο          44.524.121           37.194.171           19.040.885           15.193.799  

 
Η αύξηση των λοιπών φόρων και τελών πληρωτέων οφείλεται σε επιπλέον ρυθμίσεις για αποπληρωμή ΦΠΑ, 
παρακρατούμενων φόρων και τελών προηγουμένων περιόδων αλλά και νεότερων που βεβαιώθηκαν κατά την 
διάρκεια της τρέχουσας περιόδου. 

  
Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αφορούν κυρίως αποδοχές προσωπικού πληρωτέες (πρόβλεψη μπόνους, 
πρόβλεψη για μη ληφθείσα άδεια, τακτικές αποδοχές που πληρώνονται στην αρχή του επόμενου μήνα). Η αύξηση 
σε σχέση με την 31 Δεκεμβρίου 2018 οφείλεται κυρίως στην εποχικότητα που παρουσιάζεται στις προβλέψεις για 
μη ληφθείσα αδεία και επιδομάτων. 
 

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

Επωνυμία Εταιρείας 
Σχέση με τον 

Όμιλο 
Περίοδος 
που έληξε 

Πωλήσεις προς 
συνδεδεμένα μέρη 

Αγορές από 
συνδεδεμένα μέρη 

Wind Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. Μέτοχος 
30.06.2019              2.287.441               1.240.411  

30.06.2018              1.241.856               1.245.333  

Vodafone – Panafon AEET Μέτοχος 
30.06.2019              2.432.084               1.237.315  

30.06.2018              2.253.621               1.003.210  

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Μέτοχος 30.06.2019                    16.262                       1.627  



 

Σελίδα 53 από 60 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε. 
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2019 
(Ποσά σε ευρώ, εκτός και εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 

30.06.2018                    16.640                     42.450  

Alpha Bank A.E. Μέτοχος 
30.06.2019                    60.977                     61.037  

30.06.2018                  101.049                     60.302  

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. Μέτοχος 
30.06.2019                      8.830                     73.966  

30.06.2018                    75.511                     79.730  

Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. Μέτοχος 
30.06.2019                  354.299                             71  

30.06.2018                  657.972                       2.065  

Τράπεζα Αττικής Α.Ε. Μέτοχος 
30.06.2019                    19.552                                -  

30.06.2018                    15.878                                -  

Vodafone Ltd. 
Συνδεδεμένο 
μέρος 

30.06.2019              1.017.539                  748.978  

30.06.2018                  846.275                  465.651  

Cablenet Ltd 
Συνδεδεμένο 
μέρος 

30.06.2019                      5.723                     16.543  

30.06.2018                      3.060                     27.600  

Σύνολα 30.06.2019              6.202.707               3.379.948  

Σύνολα 30.06.2018              5.211.861               2.926.341  

 

 Σε επίπεδο Εταιρείας τα ενδοεταιρικά κόστη και έσοδα από την Wind  Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. προκύπτουν 
από τέλη διασύνδεσης, συμβάσεις ανταλλαγής δικτύου οπτικών ινών και μισθωμένες γραμμές ενώ της 
Vodafone Ltd., Vodafone – Panafon AEET προκύπτουν από τέλη διασύνδεσης και μισθωμένες γραμμές. Σε 
επίπεδο Ομίλου, τα έσοδα από τις προαναφερθείσες εταιρείες περιλαμβάνουν και τα έσοδα από την 
παραχώρηση χρήσης περιεχομένου και την διάθεση συνδρομητικών τηλεοπτικών καναλιών Novasports από την 
διαδικτυακή πλατφόρμα της Nova προς τους συνδρομητές της Vodafone – Panafon AEET και Wind Ελλάς 
Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. αντίστοιχα. 

 Tα ενδοεταιρικά κόστη από την Alpha Bank A.E. και την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. σχετίζονται με 
προμήθειες για εισπράξεις από πελάτες. Τα ενδοεταιρικά έσοδα από Alpha Bank A.E., Εθνική Τράπεζα της 
Ελλάδος Α.Ε, Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε και Τράπεζα Αττικής Α.Ε. προκύπτουν από παροχή υπηρεσιών (μισθωμένες 
γραμμές, κτλ) καθώς και από την επανατιμολόγηση του κόστους της υπηρεσίας του monitoring officer. 

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών του Ομίλου με τα συνδεδεμένα μέρη αναφέρονται παρακάτω: 
 

Επωνυμία Εταιρείας 
Σχέση με τον 

Όμιλο 

Χρήση/ 
Περίοδος 
που έληξε 

Ποσά που 
οφείλουν τα 
συνδεδεμένα 

μέρη 

Ποσά που 
οφείλονται στα 
συνδεδεμένα 

μέρη 

Wind Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. Μέτοχος 
30.06.2019                  360.837                  356.288  

31.12.2018                  301.868                  551.124  

Vodafone – Panafon AEET Μέτοχος 
30.06.2019                  385.464                  476.046  

31.12.2018                  300.428                  548.014  

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Μέτοχος 
30.06.2019                    27.568                          558  

31.12.2018                    24.671                          333  

Lumiere Productions A.E. Μέτοχος 
30.06.2019                               -                       6.378  

31.12.2018                               -                       6.378  

Lumiere Cosmos Communications Μέτοχος 
30.06.2019                               -                             10  

31.12.2018                               -                             10  

Alpha Bank A.E. Μέτοχος 
30.06.2019                    33.319                         (126) 

31.12.2018                    88.217                     15.155  

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. Μέτοχος 
30.06.2019                    70.969                     46.951  

31.12.2018                  137.679                  124.455  

Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. Μέτοχος 
30.06.2019                      9.612                       2.565  

31.12.2018                    98.851                       4.968  

Τράπεζα Αττικής Α.Ε. Μέτοχος 
30.06.2019                      1.360                                -  

31.12.2018                      2.289                                -  

Vodafone Ltd. 
Συνδεδεμένο 
μέρος 

30.06.2019                  406.576                                -  

31.12.2018                  357.597                  216.431  
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Cablenet Ltd 
Συνδεδεμένο 
μέρος 

30.06.2019                      6.743                       8.914  

31.12.2018                      1.020                                -  

Hellas Online 
Συνδεδεμένο 
μέρος 

30.06.2019                            11                          118  

31.12.2018                            12                          116  

Telemedicine Technologies S.A. 
Συγγενής 
εταιρεία 

30.06.2019                      3.734                                -  

31.12.2018                      3.734                                -  

Άθλονετ Α.Ε. 
Συγγενής 
εταιρεία 

30.06.2019                      4.239                       4.239  

31.12.2018                      4.497                       4.497  

Σύνολα 30.06.2019              1.310.432                  901.940  

Σύνολα 31.12.2018              1.320.863               1.471.481  

 
Οι συναλλαγές της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη αναφέρονται παρακάτω: 

Επωνυμία Εταιρείας 
Σχέση με την 

Forthnet 
Περίοδος 
που έληξε 

Πωλήσεις προς 
συνδεδεμένα 

μέρη 

Αγορές από 
συνδεδεμένα 

μέρη 

Wind Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. Μέτοχος 
30.06.2019                  449.067               1.213.766  

30.06.2018                  341.046               1.210.012  

Vodafone – Panafon AEET Μέτοχος 
30.06.2019                  549.663               1.235.916  

30.06.2018                  472.960               1.001.752  

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Μέτοχος 
30.06.2019                    16.262                       1.627  

30.06.2018                    16.640                     42.450  

Alpha Bank A.E. Μέτοχος 
30.06.2019                    60.977                     61.037  

30.06.2018                  101.049                     59.885  

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. Μέτοχος 
30.06.2019                      7.692                     49.286  

30.06.2018                    75.357                     51.999  

Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. Μέτοχος 
30.06.2019                  353.955                             71  

30.06.2018                  658.559                       2.065  

Τράπεζα Αττικής Α.Ε. Μέτοχος 
30.06.2019                    19.538                                -  

30.06.2018                    15.878                                -  

Vodafone Ltd. 
Συνδεδεμένο 
μέρος 

30.06.2019              1.017.539                  748.978  

30.06.2018                  846.275                  465.651  

Cablenet Ltd 
Συνδεδεμένο 
μέρος 

30.06.2019                      5.723                     16.543  

30.06.2018                      3.060                     27.600  

Forth CRS S.A. 
Θυγατρική 
εταιρεία 

30.06.2019                               -                                -  

30.06.2018                    53.341                     79.268  

Forthnet Media S.A. 
Θυγατρική 
εταιρεία 

30.06.2019              2.332.631                  758.852  

30.06.2018              2.663.529                  400.021  

NetMed S.A. 
Θυγατρική 
εταιρεία 

30.06.2019                    71.743                               1  

30.06.2018                    40.824                               1  

Intervision Services BV 
Θυγατρική 
εταιρεία 

30.06.2019                    88.248                                -  

30.06.2018                               -                                -  

Σύνολα 30.06.2019                  4.973.038               4.086.077  

Σύνολα 30.06.2018                  5.288.518               3.340.704  

 

 Τα έσοδα από την Forthnet Media A.E. αφορούν κυρίως προμήθεια από συνδυαστικές υπηρεσίες 3-play 
που επαναχρεώθηκαν στη θυγατρική από την μητρική εταιρεία.  
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Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη αναφέρονται παρακάτω: 

Επωνυμία Εταιρείας 
Σχέση με την 

Forthnet 

Χρήση/ 
Περίοδος 
που έληξε 

Ποσά που 
οφείλουν τα 
συνδεδεμένα 

μέρη 

Ποσά που 
οφείλονται στα 
συνδεδεμένα 

μέρη 

Wind Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. Μέτοχος 
30.06.2019                  360.837                  356.121  

31.12.2018                  301.868                  545.263  

Vodafone – Panafon AEET Μέτοχος 
30.06.2019                  385.464                  476.046  

31.12.2018                  300.428                  547.788  

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Μέτοχος 
30.06.2019                    27.568                          558  

31.12.2018                    24.671                          333  

Alpha Bank A.E. Μέτοχος 
30.06.2019                    33.319                          439  

31.12.2018                    88.218                     15.719  

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. Μέτοχος 
30.06.2019                    69.423                     46.952  

31.12.2018                  137.389                  124.456  

Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. Μέτοχος 
30.06.2019                      9.933                       2.565  

31.12.2018                    99.554                       4.968  

Τράπεζα Αττικής Α.Ε. Μέτοχος 
30.06.2019                      1.360                                -  

31.12.2018                      2.289                                -  

Vodafone Ltd. 
Συνδεδεμένο 
μέρος 

30.06.2019                  406.575                                -  

31.12.2018                  357.597                  216.431  

Cablenet Ltd 
Συνδεδεμένο 
μέρος 

30.06.2019                      6.743                       8.914  

31.12.2018                      1.019                               2  

Telemedicine Technologies S.A. 
Συγγενής 
εταιρεία 

30.06.2019                      3.734                                -  

31.12.2018                      3.734                                -  

Άθλονετ Α.Ε. 
Συγγενής 
εταιρεία 

30.06.2019                      4.240                       4.239  

31.12.2018                      4.497                       4.497  

Forthnet Media S.A. 
Θυγατρική 
εταιρεία 

30.06.2019                               -                                -  

31.12.2018                               -                                -  

NetMed S.A. 
Θυγατρική 
εταιρεία 

30.06.2019                  865.135                     74.818  

30.06.2019 - 
Πρόβλεψη 
απομείωσης 

               (865.135)                  (74.818) 

31.12.2018                  834.673                     74.715  

Intervision Services BV 
Θυγατρική 
εταιρεία 

30.06.2019                  449.297                                -  

30.06.2019 - 
Πρόβλεψη 
απομείωσης 

               (449.297)  - 

31.12.2018                  361.051                                -  

Σύνολα 30.06.2019                  1.309.196                  895.834  

Σύνολα 31.12.2018                  2.516.988               1.534.172  

 
Κατά την 30 Ιουνίου 2019, η Εταιρεία, αξιολογώντας  τις ενδείξεις απομείωσης που υπήρχαν αναφορικά με τις 
καθαρές απαιτήσεις της από τις θυγατρικές εταιρείες Netmed Α.Ε. & Intervision BV  (€ 790.317 και €449.297),  
θεώρησε ότι το ποσό των εν λόγω απαιτήσεων δεν είναι ανακτήσιμο καθώς η αναμενόμενη πιστωτική ζημία βάσει 
του ΔΠΧΑ 9 ανερχόταν σε ποσοστό 100% και ως εκ τούτου προχώρησε σε πλήρη απομείωση τους. Οι ενδείξεις 
απομείωσης  των απαιτήσεων από τις θυγατρικές εταιρείες Netmed Α.Ε. και Intervision BV, περιλάμβαναν μεταξύ 
άλλων, τις δυσχερείς οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική αγορά καθώς και την αβεβαιότητα σε 
σχέση με την επιτυχή έκβαση της διαδικασίας που έχει ξεκινήσει για την εύρεση επενδυτή όπως επισημαίνεται στη 
Σημείωση 8, ενώ κατά την αξιολόγηση ελήφθησαν επιπλέον υπόψιν η επικρατούσα αβεβαιότητα σχετικά με την 
επάρκεια και αποτελεσματικότητα των επιδιωκόμενων ενεργειών της διοίκησης για την κάλυψη του ταμειακού 
ελλείμματος σε κεφάλαιο κίνησης των θυγατρικών εταιρειών και η ικανότητα της διοίκησης να ολοκληρώσει την 
αναχρηματοδότηση του συνόλου των δανειακών της υποχρεώσεων. 
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Οι αμοιβές των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων καθώς επίσης των Διευθυντικών Στελεχών του Ομίλου και της 
Εταιρείας κατά την 30 Ιουνίου 2019 και 2018 αναλύονται ως εξής: 

  

Ο Όμιλος Η Εταιρεία 

01.01- 
30.6.2019 

01.01- 
30.6.2018 

01.01- 
30.6.2019 

01.01- 
30.6.2018 

Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου - εκτελεστικών  149.987 149.042 149.987 149.042 

Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου - μη εκτελεστικών  110.435 176.667 110.435 176.667 

Αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών 986.074 869.783 668.334 502.395 

Σύνολο     1.246.496  1.195.492        928.756         828.104  

 

Σημειώνεται ότι οι παροχές του Ομίλου και της Εταιρείας στη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου προς μέλη 
Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικά Στελέχη που σχετίζονται με Ασφαλιστήριο Συνταξιοδοτικού 
Προγράμματος ανέρχονται σε € 76.606 και € 55.625 αντίστοιχα (30 Ιουνίου 2018: € 38.019  και € 24.511 για τον 
Όμιλο και την Εταιρεία). 
 

25. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
Αντιδικίες και Διεκδικήσεις: Ο  Όμιλος και η Εταιρεία εμπλέκεται σε διάφορες νομικές υποθέσεις και νομικές 
διαδικασίες στα πλαίσια της κανονικής λειτουργίας της. Πρόβλεψη σχετικά με εκκρεμείς νομικές υποθέσεις 
σχηματίζεται όταν είναι πιθανό ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για το διακανονισμό της υποχρέωσης και το ποσό 
μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. Δεν υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις σε σχέση με τις εκκρεμείς νομικές υποθέσεις 
που αναφέρονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2018. 
 
Αποζημίωση Διευθυντικών Στελεχών:  
Στις συμβάσεις εργασίας του Διευθύνοντος Συμβούλου και ορισμένων Ανώτερων 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 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 30 Ιουνίου 2019 ανέρχεται σε € 1,95 εκατ. περίπου για τον 
Όμιλο και € 1,49 εκατ. περίπου για την Εταιρεία (31 Δεκεμβρίου 2018: € 1,80 εκατ. περίπου για τον Όμιλο και € 
1,35 εκατ. περίπου για την Εταιρεία). 
 
Εγγυήσεις: Οι εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων που εκδίδονται από συνεργαζόμενες τράπεζες για λογαριασμό του 
Ομίλου και της Εταιρείας περιέχονται στον παρακάτω πίνακα, με 30 Ιουνίου 2019 και 31 Δεκεμβρίου 2018: 
 
 

  
Ο Όμιλος Η Εταιρεία 

30.6.2019 31.12.2018 30.6.2019 31.12.2018 

Καλή εκτέλεση συμβάσεων 2.337.931 244.252 2.337.931 244.252 

Συμμετοχή σε διαγωνισμούς 2.547.705 2.555.905 2.547.705 2.555.905 

Καλής πληρωμής 6.291.363 6.996.616 1.291.363 1.996.616 

Σύνολο          11.176.999              9.796.773          6.176.999            4.796.773  

 
Υποχρεώσεις από συμβάσεις με προμηθευτές: Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων με προμηθευτές κατά την 30 
Ιουνίου 2019 ανέρχεται σε επίπεδο Ομίλου στο ποσό των € 80,2 εκατ.  περίπου και σε επίπεδο Εταιρείας στο ποσό 
των € 8,1 εκατ. (31 Δεκεμβρίου 2018: € 83,2 εκατ. για τον Όμιλο και  7,8 εκατ. περίπου για την Εταιρεία).  
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Στις παραπάνω υποχρεώσεις περιλαμβάνονται και υποχρεώσεις που απορρέουν από συμβάσεις σχετικά με την 
συντήρηση τηλεπικοινωνιακών κυκλωμάτων διεθνούς χωρητικότητας (ΟΑ&Μ charges) που αποκτήθηκαν μέσω 
μακροπρόθεσμων συμφωνιών, οι οποίες ανέρχονται για τον Όμιλο και για την Εταιρεία, σε € 8,1 εκατ. περίπου (31 
Δεκεμβρίου 2018: € 7,8 εκατ. περίπου για τον Όμιλο και για την Εταιρεία). 
 

26. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ 
 
Εύλογη αξία και ιεραρχία εύλογης αξίας χρηματοοικονομικών μέσων 
Εύλογη αξία: Τα ποσά που περιέχονται στις συνημμένες καταστάσεις χρηματοοικονομικής θέσης για τα διαθέσιμα, 
τους πελάτες και τις λοιπές απαιτήσεις, τις προκαταβολές, τους προμηθευτές και τις λοιπές βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις προσεγγίζουν τις αντίστοιχες εύλογες αξίες λόγω της βραχυπρόθεσμης λήξης των 
χρηματοοικονομικών αυτών μέσων.  
 
Η διοίκηση του Ομίλου θεωρεί ότι η εύλογη αξία των δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου προσεγγίζουν τα ποσά που 
εμφανίζονται στις καταστάσεις χρηματοοικονομικής θέσης. Οι εύλογες αξίες των έντοκων μακροπρόθεσμων 
δανείων του Ομίλου, οι οποίες προσδιορίζονται με τη μέθοδο των προεξοφλημένων ταμειακών ροών 
χρησιμοποιώντας προεξοφλητικό επιτόκιο που αντικατοπτρίζει το επιτόκιο δανεισμού του εκδότη κατά την 
ημερομηνία αναφοράς και λαμβάνει υπόψη την επίδραση του κίνδυνου μη εκπλήρωσης υποχρεώσεων (own non-
performance risk) κατά την 30 Ιουνίου 2019, έχουν υπολογιστεί ότι πλησιάζουν τις λογιστικές αξίες.   
 
Οι εύλογες αξίες των παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων βασίζονται σε αποτίμηση βάσει της αξιολόγησης της 
αγοράς. 
 
Ο Όμιλος χρησιμοποιεί την κατωτέρω ιεραρχία για τον καθορισμό και την γνωστοποίηση της εύλογης αξίας των 
χρηματοοικονομικών μέσων, ανά τεχνική αποτίμησης: 

 Επίπεδο 1: διαπραγματεύσιμες (μη προσαρμοσμένες) τιμές σε ενεργές αγορές για όμοια περιουσιακά στοιχεία 
ή υποχρεώσεις, 

 Επίπεδο 2: λοιπές τεχνικές για τις οποίες όλες οι εισροές που έχουν σημαντική επίδραση στην καταγεγραμμένη 
εύλογη αξία είναι παρατηρήσιμες είτε άμεσα είτε έμμεσα, 

 Επίπεδο 3: τεχνικές που χρησιμοποιούν εισροές που έχουν σημαντική επίδραση  στην καταγεγραμμένη εύλογη 
αξία και δεν βασίζονται σε παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς. 

 
Για τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που αναγνωρίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, σε 
τακτική βάση, ο Όμιλος καθορίζει εάν έχουν επέλθει μεταβιβάσεις μεταξύ των επιπέδων της ιεραρχίας με την εκ 
νέου αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση (με βάση τα στοιχεία του χαμηλότερου επιπέδου που είναι σημαντικά για 
την επιμέτρηση της εύλογης αξίας ως σύνολο) στο τέλος της κάθε περιόδου αναφοράς. Ο Όμιλος καθορίζει τις 
πολιτικές και τις διαδικασίες για τις επαναλαμβανόμενες μετρήσεις (παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία). 
 
Σε κάθε ημερομηνία αναφοράς, ο Όμιλος αναλύει τις μεταβολές στις αξίες των υποχρεώσεων που υπόκεινται σε 
επαναεπιμέτρηση και επανεκτίμηση σύμφωνα με τις λογιστικές πολιτικές του Ομίλου. Για την ανάλυση αυτή, η  
Διοίκηση επαληθεύει τις μεγάλες εισροές που εφαρμόστηκαν στην τελευταία αποτίμηση, επιβεβαιώνοντας τα 
στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν στον υπολογισμό αποτίμησης με συμβάσεις και άλλα σχετικά έγγραφα. 
 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου δεν υπήρξαν μεταφορές μεταξύ των επιπέδων 1 και 2, ούτε μεταφορές εντός και 
εκτός του επιπέδου 3 για την μέτρηση της εύλογης αξίας. 
 
Την 30 Ιουνίου 2019 και την 31 Δεκεμβρίου 2018 ο Όμιλος κατείχε τα παρακάτω χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία 
δεν επιμετρούνται στην εύλογη αξία. Η παρακάτω παρουσίαση των χρηματοοικονομικών μέσων γίνεται καθαρά 
για σκοπούς γνωστοποίησης. Επίσης εκτιμάται ότι εύλογη αξία τους συμπίπτει με την λογιστική αξία καθώς το 
μεγαλύτερο μέρος των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων είναι βραχυπρόθεσμο, και ως συνέπεια, η επίδραση της 
προεξόφλησης με την χρήση τρέχοντος επιτοκίου αγοράς δεν αναμένεται να είναι σημαντική. 
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Εύλογη αξία - 30.06.2019 

Ο Όμιλος 

Επίπεδο 
1 

Επίπεδο 2 
Επίπεδο 

3 
Σύνολο 

Μακροπρόθεσμα δάνεια (Σημ. 21)        296.850.416         296.850.416  

Μακροπρόθεσμη υποχρέωση οικονομικού 
ανταλλάγματος υπέρ Δημοσίου 

            6.601.779              6.601.779  

Βραχυπρόθεσμη υποχρέωση οικονομικού 
ανταλλάγματος υπέρ Δημοσίου 

            1.944.213              1.944.213  

Μακροπρόθεσμη υποχρέωση προμηθευτή εξωτερικού             6.697.393              6.697.393  

Βραχυπρόθεσμη υποχρέωση προμηθευτή εξωτερικού                 448.039                 448.039  

  -  312.541.840  -  312.541.840  

    

 
 

Εύλογη αξία - 31.12.2018 

Ο Όμιλος 

Επίπεδο 
1 

Επίπεδο 2 
Επίπεδο 

3 
Σύνολο 

Μακροπρόθεσμα δάνεια (Σημ. 21) -  297.977.769 -  297.977.769  

Μακροπρόθεσμη υποχρέωση οικονομικού 
ανταλλάγματος υπέρ Δημοσίου 

-  7.581.979 -  7.581.979  

Βραχυπρόθεσμη υποχρέωση οικονομικού 
ανταλλάγματος υπέρ Δημοσίου 

-  1.912.105 -  1.912.105  

Μακροπρόθεσμη υποχρέωση προμηθευτή εξωτερικού -  7.191.311 -  7.191.311  

Βραχυπρόθεσμη υποχρέωση προμηθευτή εξωτερικού -  438.725 -  438.725  

   -  315.101.889  -  315.101.889  

 
Την 30 Ιουνίου 2019 και την 31 Δεκεμβρίου 2018, η Εταιρεία κατείχε τα παρακάτω χρηματοοικονομικά μέσα τα 
οποία δεν επιμετρούνται στην εύλογη αξία (η παρακάτω παρουσίαση γίνεται καθαρά για σκοπούς 
γνωστοποίησης). Επίσης εκτιμάται ότι εύλογη αξία τους συμπίπτει με την λογιστική αξία καθώς το μεγαλύτερο 
μέρος των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων είναι βραχυπρόθεσμο, και ως συνέπεια, η επίδραση της 
προεξόφλησης με την χρήση τρέχοντος επιτοκίου αγοράς δεν αναμένεται να είναι σημαντική. 
 

Εύλογη αξία - 30.06.2019 
Η Εταιρεία 

Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο 

Μακροπρόθεσμα δάνεια (Σημ. 21)   120.311.954        120.311.954  

                            -        120.311.954                       -       120.311.954  

     
Εύλογη αξία - 31.12.2018 

Η Εταιρεία 

Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο 

Μακροπρόθεσμα δάνεια (Σημ. 21)                           -  121.439.307                      -       121.439.307  

                            -        121.439.307                       -       121.439.307  

 
Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι 
Πιστωτικός Κίνδυνος: Ο πιστωτικός κίνδυνος συνίσταται στην πιθανότητα κάποιος αντισυμβαλλόμενος να 
προκαλέσει στον Όμιλο και στην Εταιρεία οικονομική ζημιά εξαιτίας της αθέτησης των συμβατικών του 
υποχρεώσεων. Η μέγιστη έκθεση του Ομίλου σε πιστωτικό κίνδυνο, λόγω της μη εκτέλεσης των υποχρεώσεων από 
τους αντισυμβαλλόμενους κατά την τρέχουσα χρήση, είναι η καταχωρημένη αξία των στοιχείων αυτών όπως 
αναφέρεται στις συνημμένες συνοπτικές ενδιάμεσες καταστάσεις χρηματοοικονομικής θέσης. Ο Όμιλος δεν έχει 
σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου σε μεμονωμένους αντισυμβαλλόμενους. 
 
Κίνδυνος ρευστότητας: Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο ο Όμιλος ή η Εταιρεία να μην μπορέσουν 
να εκπληρώσουν τις χρηματοοικονομικές τους υποχρεώσεις όταν απαιτείται. Ο Όμιλος στην προσπάθεια του να 
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διαχειριστεί τους κινδύνους που μπορούν να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας έχει έρθει 
σε  συμφωνία με τις τράπεζες για την επίτευξη της αναχρηματοδότησης των υφιστάμενων δανείων του. 
 
Συναλλαγματικός Κίνδυνος: Ο συναλλαγματικός κίνδυνος συνίσταται στην πιθανότητα η εύλογη αξία των 
ταμειακών ροών ενός χρηματοοικονομικού μέσου να παρουσιάσει διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών στις ισοτιμίες 
ξένου συναλλάγματος. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε διεθνές επίπεδο και συνεπώς είναι εκτεθειμένος σε κίνδυνο 
συναλλαγματικών ισοτιμιών που προκύπτουν κυρίως από το δολάριο ΗΠΑ. Αυτό το είδος κινδύνου κυρίως 
προκύπτει από εμπορικές συναλλαγές σε ξένο νόμισμα. Τα κυριότερα νομίσματα με τα οποία γίνονται συναλλαγές 
στον Όμιλο και στην Εταιρεία είναι το Ευρώ και το Αμερικάνικο Δολάριο. 
 
Κίνδυνος Επιτοκίου: Ο κίνδυνος επιτοκίου συνίσταται στην πιθανότητα η εύλογη αξία των μελλοντικών 
χρηματοροών ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου να παρουσιάσει διακυμάνσεις εξαιτίας 
μεταβολών στα επιτόκια της αγοράς. Η Έκθεση του Ομίλου και της Εταιρείας στον κίνδυνο επιτοκίου σχετίζεται 
κυρίως με τον μακροπρόθεσμο δανεισμό. Η Διοίκηση παρακολουθεί, σε συνεχή βάση, τις διακυμάνσεις των 
επιτοκίων και αξιολογεί την ανάγκη λήψης σχετικών θέσεων για την αντιστάθμιση των κινδύνων που απορρέουν 
από αυτές.  
 
Διαχείριση Κεφαλαίου: Η κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου παρακολουθείται χρησιμοποιώντας ένα 
χρηματοοικονομικό δείκτη Καθαρός δανεισμός /EBITDA (που πρέπει να τηρείται από τα υφιστάμενα  ομολογιακά 
δάνεια). Στον καθαρό δανεισμό, περιλαμβάνονται τοκοφόρα δάνεια μείον διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα ενώ 
στη λειτουργική κερδοφορία περιλαμβάνονται κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοοικονομικών εξόδων και 
αποσβέσεων καθώς και μη ταμειακών αναπροσαρμογών σχετικές με την απομείωση της υπεραξίας και μείον τα 
έξοδα αναμεταδοτών. 
 

  
Ο Όμιλος 

30.6.2019 31.12.2018 

Μακροπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις (41.850.416) (42.977.769) 

Βραχυπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις (256.296.200) (256.296.200) 

Σύνολο Δανεισμού   (298.146.616)     (299.273.969) 

Μείον Διαθέσιμα και Ταμειακά Ισοδύναμα 1.785.354 1.532.249 

Σύνολο Καθαρού Δανεισμού   (296.361.262)     (297.741.720) 

Προσαρμοσμένο EBITDA με ταμειακές προσαρμογές       10.496.641          27.146.168  

Δείκτης Καθαρός Δανεισμός / ΕΒΙΤDA -28 -11 

 

  

Ο Όμιλος 

01.01- 
30.6.2019 

01.01- 
30.6.2018 

Κύκλος εργασιών     132.476.428        143.586.742  

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης          1.025.599                767.090  

Λειτουργικά έξοδα προ αποσβέσεων και απομειώσεων συμμετοχών   (114.947.827)     (125.949.641) 

Μείον αποσβέσεις επιχορηγήσεων           (457.559)             (471.366) 

 EBITDA (προ επίδρασης ΔΠΧΑ 16)        17.832.245          17.932.825  

Επίδραση σε EBITDA από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16             264.396                             -  

 EBITDA (μετά την επίδραση ΔΠΧΑ 16)        18.096.641          17.932.825  

 

  
Ο Όμιλος 

30.6.2019 31.12.2018 

EBITDA 18.096.641 42.346.168 

Τιμολογηθέν Κόστος μισθώσεων αναμεταδοτών -7.600.000 -15.200.000 

Προσαρμοσμένο EBITDA με ταμειακές προσαρμογές       10.496.641          27.146.168  
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27. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
 
Στις αρχες Σεπτεμβρίου 2019 εταιρεία του ομίλου Alter Ego Mass Media S.A. υπέβαλε πρόταση προς τις Τράπεζες 
Εθνική, Alpha, Πειραιώς και Αττικής αναφορικά με τα ανοίγματά τους (exposures) συμπεριλαμβανομένων μετοχών 
και μετατρέψιμων ομολογιών, έναντι της Εταιρείας και της θυγατρικής της Forthnet Media A.E. Η Πρόταση τελεί 
υπό όρους και η διαδικασία αξιολόγησής της εναπόκειται στις Τράπεζες, χωρίς συμμετοχή της Εταιρείας στη 
διαδικασία αυτή. 
 
Με εξαίρεση το ανωτέρω δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα γεγονότα της 30 Ιουνίου 2019 που ενδέχεται να 
επηρεάσουν σημαντικά την οικονομική θέση του Ομίλου και της Εταιρείας. 
 
 

Ηράκλειο, 26 Σεπτεμβρίου 2019 
 
 
 

Ο Πρόεδρος του Δ. Σ.   
Ο Αντιπρόεδρος του Δ. Σ.                                 

& Δ/νων Σύμβουλος 

 
    

Deepak Srinivas Padmanabhan   Παναγιώτης Παπαδόπουλος 

Αρ. Διαβατηρίου Ζ 3839126   Α.Δ.Τ. Σ 676330 
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