
Αρμόδια Αρχή: 
Σύνθεση Δικοικητικού Συμβουλίου

Διεύθυνση διαδικτύου: Χάρης Μπρουμίδης, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

Ημερομηνία έγκρισης από το Δ.Σ.: Νικόλαος Παρασκευόπουλος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Μαρία Σκάγκου, Εκτελεστικό Μέλος

Ελεγκτική εταιρία: Αχιλλέας Κανάρης Εκτελεστικό Μέλος

Τύπος έκθεσης ελέγχου: Φραγκίσκη Μελίσσα Εκτελεστικό Μέλος

31 Μαρτίου 2017 31 Μαρτίου 2016 2017 2016

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κύκλος εργασιών 853,4 843,3

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 446,6 459,3 Μικτά κέρδη 275,4 257,8

Άΰλα περιουσιακά στοιχεία 341,4 373,7 Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 30,5 11,0

Υπεραξία 125,7 125,7 Ζημίες προ φόρων 5,4 (15,9)

Συμμετοχές 27,1 28,3 Ζημίες μετά από φόρους (Α) (11,2) (29,5)

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις -                                                         17,2 - Μετόχους της μητρικής (11,2) (29,5)

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 17,8 14,9 Λοιπά συνολικά εισοδήματα (Β)

Αποθέματα 5,4 8,7 Αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες) (1,3) 2,1

Απαιτήσεις από πελάτες 133,6 131,7 Αναβαλλόμενοι φόροι επί των αναλογιστικών κερδών/(ζημιών) 0,4 (0,5)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 138,7 98,4 Μεταβολή αξίας διαθεσίμων προς πώληση -                                                         (2,2)

Δεσμευμένα ταμειακά διαθέσιμα 5,1 5,1 Αναβαλλόμενοι φόροι επί της μεταβολής αξίας διαθεσίμων προς πώληση -                                                         0,8

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 54,0 57,6 Προσαρμογή αναταξινόμησης λόγω απομείωσης διαθεσίμων προς πώληση -                                                         5,3

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.295,4 1.320,6 Αναβαλλόμενοι φόροι επί της προσαρμογή αναταξινόμησης λόγω απομείωσης διαθεσίμων προς πώληση -                                                         (1,7)

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσης (Α)+(Β) (12,1) (25,7)

Μετοχικό κεφάλαιο 184,8 184,8

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 115,2 127,4 Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 202,7 186,3

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α) 300,0 312,2

Μακροπρόθεσμα δανειακές υποχρεώσεις 671,2 487,4

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 54,0 53,8 31 Μαρτίου 2017 31 Μαρτίου 2016

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις -                                                         205,2 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1/4/2017 και 1/4/2016 αντίστοιχα) 312,2 337,0

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 270,2 262,0 Πρόγραμμα παροχής δικαιώματων προαίρεσης (0,1) 1,0

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 995,4 1.008,4 Λοιπά συνολικά εισοδήματα (0,9) 3,7

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β) 1.295,4 1.320,6 Καθαρές ζημίες χρήσης (11,2) (29,5)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/03/2017 και 31/03/2016 αντίστοιχα) 300,0 312,2

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 2017 2016

Ζημιές προ φόρων (11,2) (29,5)

Προσαρμογές για:

Φόρος εισοδήματος 16,6 13,6

Αποσβέσεις 172,2 175,3

Χρηματοοικονομικά έξοδα 25,1 26,9

Απομείωση διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων 1,2 5,3

Συναλλαγματικές διαφορές (0,4) (0,1)

Κέρδη από πώληση ενσώματων πάγιων στοιχείων (3,4) (2,2)

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 15,1 15,9

Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 6,2 5,9 α. Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 27,2

Πρόβλεψη απομείωσης ενσώματων παγίων στοιχείων (2,1) (2,7) β. Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 157,8

Μη χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις που αναστράφηκαν -                                                         (4,9) γ. Απαιτήσεις 4,1

Έσοδα από επιχορηγήσεις (1,8) (1,5) δ. Υποχρεώσεις 17,6

Έξοδα προγράμματος δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών 3,4 -                                                         ε. Δανειακές υποχρεώσεις 671,2

Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης: στ. Βραχυπρόθεσμες αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 3,9

Αποθέματα 3,3 (1,1)

Απαιτήσεις (13,8) (8,3)

Υποχρεώσεις (3,3) 17,1

Καταβολές αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία εκτός εισφορών εργαζομένων (5,2) (5,7)

Πληρωθέντες φόροι εισοδήματος (1,2) -                                                         

Πληρωθέντες τόκοι (6,9) (9,9)

Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 193,8 194,1

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορές για αγορές ενσώματων και άϋλων περιουσιακών στοιχείων (123,8) (127,0)

Έσοδα από πώληση ενσώματων περιουσιακών στοιχείων 6,2 5,6

Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (117,6) (121,4)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Δάνεια αναληφθέντα 114,1 123,3

Αποπληρωμή δανεισμού (150,0) (115,0)

Σύνολο εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (35,9) 8,3

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ) 40,3 81,0

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών στην αρχή της χρήσης 98,4 17,4

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης 138,7 98,4

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΑΡΗΣ ΜΠΡΟΥΜΙΔΗΣ

Α.T. ΑΙ 689786

VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000828201000

Τζαβέλλα 1-3, Χαλάνδρι Αττικής

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Απριλίου 2016 έως 31 Μαρτίου 2017

Δημοσιευμένα βάσει του Κ.Ν. 2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονoμικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Δ.Π.Χ.A

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Vodafone - ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους

επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρία να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε., καθώς και η

έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται. 

 Yπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 

Τουρισμού, Διεύθυνση Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ.

www.vodafone.gr
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Σούρμπης Δημήτριος. Αρ. Μ ΣΟΕΛ 16891

ΠραϊσγουωτερχαουςΚούπερς ΑΕΕ

Με σύμφωνη γνώμη

Στοιχεία κατάστασης οικονομικής θέσης (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Στοιχεία κατάστασης συνολικού εισοδήματος (Ποσά εκφρασμένα σε εκατ. Ευρώ)

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Στοιχεία κατάστασης μεταβολών ιδίων κεφαλαίων (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Στοιχεία κατάστασης ταμειακών ροών (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες

Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2017

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΕΤΣΗΣ

Α.Τ. ΑN 075855 ΑΔΤ AA 016162

ΑΜ ΟΕΕ: 32912 Α' Τάξης

1. Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις που καταρτίζει η Vodafone Group Plc 

με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. 

 

2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρίας αναφέρονται στη σημείωση 10 των οικονομικών καταστάσεων. 

 

3. Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της Εταιρίας. 

 

4. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρίας ανερχόταν κατά την 31 Μαρτίου 2017 σε 1,636, ενώ την 31 Μαρτίου 2016 ο 

αντίστοιχος αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού ανερχόταν 1,676 άτομα. 

 

5. Έχουν πραγματοποιηθεί αναταξινομήσεις κονδυλίων για σκοπούς καλύτερης παρουσίασης, που δεν είχαν καμία επίδραση στα ίδια κεφάλαια ή 

στα αποτελέσματα της Εταιρείας. Οι παραπάνω αναταξινομήσεις παρατίθενται στη Σημείωση 5 των οικονομικών καταστάσεων. 

 

6. Τα ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων 

της Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης τα οποία έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα προς αυτήν μέρη κατά την έννοια 

του Δ.Λ.Π. 24 έχουν ως εξής (Σημ. 31 των οικονομικών καταστάσεων): 

http://www.vodafone.gr/

