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Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ 

Α.Ε.Ε.Τ. 
 

Εισαγωγή 
 

Στην παρούσα έκθεση περιέχονται συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την οικονομική κατάσταση 

και τα αποτελέσματα  της Εταιρίας VODAFONE-PANAFON, περιγραφή των σημαντικών γεγονότων που 

έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια της χρήσης που έληξε 31 Μαρτίου 2016, περιγραφή των κυριότερων κινδύνων 

και αβεβαιοτήτων για την επόμενη χρήση, παράθεση των σημαντικών συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν 

μεταξύ της Εταιρίας και των συνδεδεμένων της μέρων, καθώς και παράθεση στοιχείων και εκτιμήσεων ποιοτικού 

χαρακτήρα για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της Εταιρίας κατά την επόμενη χρήση. 

 

Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αφορά στη χρονική περίοδο των δώδεκα μηνών της κλειόμενης 

χρήσεως 1 Απριλίου 2015 έως 31 Μαρτίου 2016. Οι οικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν σύμφωνα με τα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

 

Ανάλυση οικονομικών αποτελεσμάτων 

 

Τη διαχειριστική περίοδο 1/4/2015 - 31/3/2016 ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας, σε σχέση με την προηγούμενη 

διαχειριστική περίοδο που έληξε στις 31/3/2015, αυξήθηκε κατά 14.3%. Το μικτό κέρδος της Εταιρίας στην 

διαχειριστική περίοδο 1/4/2015 – 31/3/2016 αυξήθηκε σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο κατά 2.9%.  

 

Η κλειόμενη διαχειριστική χρήση της Εταιρίας κατέγραψε ζημίες προ φόρων €15.9 εκ. 

 

Παρατίθενται δείκτες χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σχετικοί με την απόδοση και την αποδοτικότητα, την 

οικονομική διάρθρωση και τη γενική ρευστότητα της Εταιρίας: 

 

 
 

Θέματα που σχετίζονται με την αντιμετώπιση κινδύνων αγοράς, πιστωτικών κινδύνων, κινδύνων ρευστότητας και 

κινδύνων ταμειακής ροής αναφέρονται με λεπτομέρεια στη Σημείωση 4 «Διαχείριση κινδύνων» των Οικονομικών 

Καταστάσεων. 

 

Στις 31 Μαρτίου 2016 η εταιρία λειτουργούσε 34 ιδιόκτητα υποκαταστήματα. 

 

Ο φορολογικός έλεγχος της τρέχουσας χρήσης σύμφωνα με τον νόμο έχει ανατεθεί σε εταιρία Ορκωτών 

Ελεγκτών Λογιστών (PricewaterhouseCoopers) και βρίσκεται σε εξέλιξη. Το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό 

προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων. Από την έκβαση των θεμάτων 

δεν αναμένεται να προκύψει σημαντική επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις. 

 

1.Απόδοσης και Αποδοτικότητας

Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης 10,957,259 (104,141,377)

Έσοδα 843,344,279 738,055,400

Ζημίες χρήσης (29,508,204) (126,675,259)

Ίδια κεφάλαια 312,205,326 336,990,077

Μικτό Κέρδος 257,841,084 250,574,682

Πωλήσεις 843,344,279 738,055,400

2.Οικονομικής διάρθρωσης

Κυκλοφορούν ενεργητικό 301,457,331 226,049,026

Σύνολο ενεργητικού 1,320,587,631 1,307,237,747

Ίδια κεφάλαια 312,205,326 336,990,077

Σύνολο υποχρεώσεων 1,008,382,305 970,247,669

3.Γενικής ρευστότητας

Κυκλοφορούν ενεργητικό 301,457,331 226,049,026

Βραχυπρόθεσμές υποχρεώσεις 464,753,103 236,649,101

30.6% 34.0%

22.8% 17.3%

31.0% 34.7%

64.9% 95.5%

31/03/2016 31/03/2015

1.3% -14.1%

-9.5% -37.6%
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Σημαντικά Γεγονότα 

 

Στις 25 Σεπτεμβρίου 2015 τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών VODAFONE-PANAFON («απορροφώσα») 

και hellas online ΑΕ («απορροφώμενη») αποφάσισαν τη συγχώνευση των δύο εταιρειών, με απορρόφηση της 

hellas online ΑΕ από την VODAFONE-PANAFON, με ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού την 30 

Σεπτεμβρίου 2016. 

 

Στις 30 Μαρτίου 2016 η Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής,  

ενέκρινε τη συγχώνευση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68-77 & 78 του Κ.Ν. 2190/20 και τις διατάξεις 

των άρθρων 1-5 του Ν 2166/1993. Για τη συγχώνευση αυτή δεν έχουν εκδοθεί νέες μετοχές καθώς η 

απορροφώσα κατείχε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφώμενης. 

 

Κατόπιν των παραπάνω, η VODAFONE-PANAFON έχει ενσωματώσει στον εταιρικό ισολογισμό της 31 

Μαρτίου 2016 τα στοιχεία ενεργητικού και τις υποχρεώσεις της θυγατρικής στις λογιστικές τους αξίες. 

 

Υπόθεση επιβολής χαρτοσήμου επί δανειακής συμβάσεως 

 

Παραμένει σε εκκρεμότητα στα φορολογικά δικαστήρια, η προσφυγή της Εταιρίας κατά του Ελληνικού 

Δημοσίου, σχετικά με τον επανέλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2009/2010, για την επιβολή χαρτοσήμου €13.4 

εκ επί της δανειακής σύμβασης με την συνδεδεμένη εταιρία του Ομίλου, VODAFONE OVERSEAS FINANCE 

LTD. Σημειώνουμε ότι το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών με την υπ’ αριθμ. 1794/2014 απόφασή του, έκανε εν 

συνόλω δεκτή τη προσφυγή της Εταιρίας για το χαρτόσημο €12.9 εκ που επέβαλαν οι φορολογικές αρχές κατά τη 

διάρκεια του αρχικού ελέγχου της διαχειριστικής χρήσης 2009/2010. 

 

Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών με την υπ’ αριθμ. 2962/2015 απόφασή 

του, έκανε εν συνόλω δεκτή τη προσφυγή της Εταιρίας για το χαρτόσημο €18.2 εκ που επέβαλαν οι φορολογικές 

αρχές κατά τη διάρκεια του ελέγχου της διαχειριστικής χρήσης 2011/2012. 

 

Η Εταιρία έχει καταβάλει το 50% του βεβαιωθέντος ποσού (€6.7 εκ.) για τον επανέλεγχο της χρήσης 2009/2010. 

Το υπόλοιπο 50% συμψηφίστηκε με το επιστρεπτέο ποσό μετά την δικαίωση της εταιρίας από το Διοικητικό 

Εφετείο Αθηνών για τη διαχειριστική χρήση 2011/2012. Δηλαδή η Εταιρία έχει εξοφλήσει ολοσχερώς το 

επιβληθέν χαρτόσημο που επιβλήθηκε από τον επανέλεγχο της χρήσης 2009/2010 και το έχει καταχωρήσει στις 

απαιτήσεις της από το Ελληνικό Δημόσιο. 

 

Η Εταιρία ανέκαθεν πίστευε στην τελική δικαίωση της από τα φορολογικά δικαστήρια. Έτσι, για τις ανέλεγκτες 

φορολογικά χρήσεις που έληξαν την 31 Μαρτίου 2011, 2013, 2014 2015 & 2016 αντίστοιχα, κατά τις οποίες 

διενεργήθηκαν ανάλογες συναλλαγές, η Εταιρία δεν σχημάτισε ανάλογη πρόβλεψη για ενδεχόμενη υποχρέωση 

καταβολής χαρτοσήμου. 

 

Οι παραπάνω υποθέσεις του χαρτοσήμου αναφέρονται λεπτομερώς, στην σημείωση 35, «Ενδεχόμενες 

υποχρεώσεις» των οικονομικών καταστάσεων  

 

Εξέταση Απομείωσης 

 

Μετά από την εξέταση απομείωσης της υπεραξίας, που αφορά στις εξαγορές και απορροφήσεις θυγατρικών 

εταιρειών που δραστηριοποιούνταν στον τομέα τηλεπικοινωνιών, δεν προέκυψε ζημία απομείωσης. 

 

(βλέπε σημείωση 5, «Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοίκησης» και 14 «Υπεραξία» των 

Οικονομικών καταστάσεων) 

 

Επιχειρηματικές – Εμπορικές Δραστηριότητες 

 

Όσον αφορά στις επιχειρηματικές κινήσεις της Vodafone κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου, η εταιρία 

προχώρησε σε πληθώρα ενεργειών με στόχο την παροχή των μέγιστων δυνατών ωφελειών προς τους 

συνδρομητές της καθώς και τον εμπλουτισμό των προσφερόμενων υπηρεσιών της. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα 

σημαντικότερα. 

 

Τον Απρίλιο 2015 η Vodafone Ελλάδας 

- Διακρίθηκε με το Αργυρό Βραβείο για την εφαρμογή Vodafone Speaking App στα Apps Awards 2015. 
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- Ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του 4
ου

 Πασχαλινού Bazzar που διοργάνωσαν οι εργαζόμενοί της με στόχο τη 

συγκέντρωση χρημάτων για την ενίσχυση των Παιδικών Χωριών SOS. Συγκεντρώθηκε και αποδόθηκε το ποσό 

των €5,280. 

- Ανακοίνωσε την ανανέωση του πακέτου Vodafone M2M Full Control που συμβάλει στο να καταστήσει τις 

επιχειρήσεις ικανές να εξελίσσονται και ανταποκρίνονται με επιτυχία στις προκλήσεις τις αγοράς. 

 

Τον Μάιο 2015 η Vodafone Ελλάδας 

- Υλοποίησε, σε συνεργασία με τον Εθελοντικό Οργανισμό για την Τρίτη Ηλικία Γραμμή Ζωής, το Πρόγραμμα 

Τηλεβοήθειας με στόχο να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων της 3
ης

 ηλικίας. 

- Ανακοίνωσε τη δημιουργία των Vodafone Tech Learnings. Πρόκειται για εκπαιδευτικά σεμινάρια που βοηθούν 

τους καταναλωτές να αξιοποιήσουν στο μέγιστο τις δυνατότητες των κινητών συσκευών. 

 

Τον Ιούνιο 2015 η Vodafone Ελλάδας 

- Ανακοίνωσε την πραγματοποίηση του 9ου Παιδικού Φεστιβάλ Τέχνης, με τίτλο «Όμορφος κόσμος, παιδικά 

πλασμένος!» στα Παιδικά Χωριά SOS. 

- Ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της συμμετοχής εργαζομένων της για 8η χρονιά στο Εθελοντικό Ποδηλατικό 

Ταξίδι. Συγκεντρώθηκε και αποδόθηκε το ποσό των €10,000. 

- Προσέφερε σε όλους τους συνδρομητές Vodafone και hellas online χρόνο ομιλίας και data την πρώτη εβδομάδα 

που εφαρμόστηκαν τα capital controls στη χώρα μας. 

 

Τον Σεπτέμβριο 2015 η Vodafone Ελλάδας 

- Έφερε αποκλειστικά και για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τη νέα υπηρεσία Vodafone Check & Go με την οποία 

παρέχει τη δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων στο software του κινητού γρήγορα και άμεσα. 

- Ανακοίνωσε την υλοποίηση για 6η χρονιά του προγράμματος Vodafone World of Difference μέσα από το οποίο 

10 άτομα μπορούν να εργαστούν σε ένα κοινωφελή μη κερδοσκοπικό οργανισμό καλύπτοντας το μισθό τους. 

- Ανακοίνωσε την πρωτοβουλία BeStrong του Ομίλου Vodafone, μέσα από την οποία προσφέρει εργαλεία για 

την ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση και ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των εφήβων. 

 

Τον Οκτώβριο 2015 η Vodafone Ελλάδας 

- Έδωσε στην αγορά το Vodafone Home που συνδυάζει όλα τα προγράμματα σταθερής και Internet της hellas 

online με  νέες δυνατότητες και υπηρεσίες που προσφέρουν μια νέα και απαράμιλλη εμπειρία επικοινωνίας και 

εξυπηρέτησης. 

- Η καμπάνια Vodafone Wellbeing Challenge διακρίθηκε στα Health & Safety Awards 2015 αποσπώντας την 

κορυφαία  διάκριση WINNER στην Κατηγορία Telecommunications. 

- Παρουσίασε τα αποτελέσματα των προγραμμάτων που εφαρμόζει για τη στήριξη των νέων (Discover 

Vodafone, CU Restart Up @ Ρομάντσο, Vodafone World of Difference) στο 13ο Συνέδριο Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. 

 

Τον Νοέμβριο 2015 η Vodafone Ελλάδας 

- Βραβεύθηκε από το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ηθικής με τις διακρίσεις Platinum και Gold για τα 

προγράμματα Βιώσιμης Ανάπτυξης που εφαρμόζει. 

- Παρείχε την υπηρεσία Vodafone Mobile POS με τη συνεργασία και την υποστήριξη της Cardlink και 

ανταποκρινόμενη στις συνεχώς αυξανόμενες προκλήσεις της ελληνικής αγοράς. 

- Ανακοίνωσε την έναρξη του 4ου γύρου του CU Restart Up @Ρομάντσο, του διαγωνισμού που καλεί νέους 

δημιουργούς να διεκδικήσουν δωρεάν επαγγελματική στέγη στη θερμοκοιτίδα του Ρομάντσο. 

- Έφερε για πρώτη φορά στην Ελλάδα την πρωτοποριακή τεχνολογία Fixed Mobile Bonding για να δώσει 

σταθερό Internet με ταχύτητες υπερδιπλάσιες του VDSL. 

- Παρείχε δωρεάν χρόνο ομιλία και data σε όλους τους συνδρομητές της που βρέθηκαν στη Γαλλία την περίοδο 

13-15/11 και στους συνδρομητές της στην πληγείσα από το σεισμό περιοχή της Λευκάδας κατά την περίοδο 19-

25/11. 

 

Τον Δεκέμβριο 2015 η Vodafone Ελλάδας  

- Παρουσίασε τις πρωτοβουλίες της οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα σε όλους για ισότιμη πρόσβαση στην 

επικοινωνία, στα προϊόντα και τις υπηρεσίες της (Vodafone Speaking App, Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Κωφών, 

Υπηρεσία Φωνητικής Πλοήγησης). 

- Ανακοίνωσε για ακόμη μία χρονιά την προσφορά στα Κέντρα Στήριξης Παιδιού & Οικογένειας των Παιδικών 

Χωριών SOS (€1 με κάθε αγορά από τα καταστήματά της). 

- Απέσπασε τρία βραβεία στο πλαίσιο της διοργάνωσης των Εθνικών Βραβείων Εξυπηρέτησης Πελατών από το 

Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών. 
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Τον Ιανουάριο 2016 η Vodafone Ελλάδας 

- Απέσπασε στα Waste & Recycling Awards τρία βραβεία για προγράμματα που εφαρμόζει στο πλαίσιο της 

στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης, με στόχο την περιβαλλοντική αποδοτικότητα της λειτουργίας της και τη 

στήριξη της ελληνικής κοινωνίας μέσα από την αξιοποίηση της τεχνολογίας της. 

- Έφερε για πρώτη φορά στην Ελλάδα τη νέα τεχνολογία Vodafone Home Speed+, που αυξάνει την ταχύτητα του 

internet στο σπίτι, και μπορεί να ξεπεράσει τα 100 Mbps. 

- Παρουσίασε τις υπηρεσίες Vodafone Business Cloud, μια πρωτοποριακή και ολοκληρωμένη σειρά υπηρεσιών 

που βασίζεται στη σύζευξη της πληροφορικής με τις τηλεπικοινωνίες, ενισχύοντας την αποδοτικότητα, την 

ανταγωνιστικότητα και την ευελιξία της επιχείρησης στη διαχείριση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών. 

 

Τον Φεβρουάριο 2016 η Vodafone Ελλάδας 

- Ανακοίνωσε την ενίσχυση του Προγράμματος Τηλεϊατρικής με νέες εξετάσεις (ολικής χοληστερόλης και 

τριγλυκεριδίων) ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των κατοίκων των απομακρυσμένων περιοχών. 

 

Τον Μάρτιο 2016 η Vodafone Ελλάδας 

- Ανακοίνωσε για πρώτη φορά στην Ελλάδα πως καταργεί για πάντα τις χρεώσεις περιαγωγής σε όλα τα 

προγράμματα Vodafone Red. 

- Ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της δράσης που πραγματοποιήθηκε στα καταστήματά της για την υποστήριξη 

του έργου των Παιδικών Χωριών SOS. Συγκεντρώθηκε και αποδόθηκε το ποσό των €84,000. 

- Υλοποίησε το πρώτο Hackathon με θέμα «We Hack for She» με στόχο να αναδειχθούν ιδέες που προωθούν τη 

δέσμευση της εταιρίας για ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης των εργαζομένων ανεξαρτήτως φύλου. 

 

Μακροοικονομικό Περιβάλλον 

 

Το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα παραμένει ευμετάβλητο. Σε συνέχεια των 

ελέγχων κεφαλαίων που επιβλήθηκαν στη χώρα την 28 Ιουνίου 2015, οι εγχώριες συναλλαγές και οι συναλλαγές 

με τους ξένους προμηθευτές και πιστωτές επηρεάστηκαν ως αποτέλεσμα των ορίων για όλες τις αναλήψεις από 

ΑΤΜ και των περιορισμών στις πληρωμές στο εξωτερικό. Η Εταιρία είχε αρχικά επηρεαστεί, καθώς 

αντιμετώπισε καθυστερήσεις στις πληρωμές των πελατών. Επιπροσθέτως, καθώς ο δανεισμός της Εταιρίας 

οφείλεται εξ’ ολοκλήρου σε πιστωτές (εταιρίες ομίλου Vodafone) εκτός Ελλάδας και οι λειτουργίες της Εταιρίας 

στην Ελλάδα εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από ξένους προμηθευτές, η Εταιρία ζητά και λαμβάνει έγκριση 

από τις αρμόδιες αρχές για να χρησιμοποιήσει ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα που διακρατούνται 

στην Ελλάδα προκειμένου να εξυπηρετήσουν πληρωμές εκτός Ελλάδος. 

 

Οι δραστηριότητες της Εταιρίας στην Ελλάδα συνεχίζονται χωρίς διακοπή, ωστόσο η συνεχιζόμενη αστάθεια και 

μεταβλητότητα του μακροοικονομικού και χρηματοπιστωτικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα θα μπορούσε να έχει 

αντίκτυπο στις εργασίες της Εταιρίας, στα αποτελέσματα των εργασιών, την οικονομική κατάσταση και τις 

προοπτικές. Με την υπόθεση ότι οι έλεγχοι κεφαλαίων θα αρθούν εντός του δευτέρου εξαμήνου του 2016 και ότι 

οι συμφωνημένοι όροι και προϋποθέσεις του τρίτου προγράμματος διάσωσης θα εφαρμοστούν, δεν αναμένεται 

σημαντική αρνητική επίπτωση στις δραστηριότητες της Εταιρίας στην Ελλάδα μεσομακροπρόθεσμα. Σε αυτό το 

αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον, η διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές μελλοντικές 

επιπτώσεις της, προκειμένου να διασφαλίσει ότι αναλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες και 

πρωτοβουλίες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις εγχώριες δραστηριότητες της Εταιρίας. 

 

Έχοντας ήδη λάβει μία σειρά μέτρων για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της υπό δυσμενείς συνθήκες, η 

Εταιρία συνεχίζει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην Ελλάδα και να προετοιμάζεται για μια σειρά από 

ενδεχόμενα γύρω από την ελληνική κρίση, σύμφωνα και με την υφιστάμενη πολιτική διαχείρισης κινδύνων της 

ιδίας και του Ομίλου Vodafone, προκειμένου να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται εγκαίρως όλες οι απαιτούμενες 

ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στην επιχειρηματική δραστηριότητα και τη λειτουργία της. 

 

Εξέλιξη της Εταιρίας για το οικονομικό έτος 2015/16 και προβλεπόμενη πορεία 

Η VODAFONE Ελλάδας, έχοντας ως διαρκή στρατηγικό στόχο την κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών 

των συνδρομητών της, παρείχε για μια ακόμη χρονιά ολοκληρωμένα προϊόντα και ανταγωνιστικές υπηρεσίες 

στους τομείς της σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, του Internet και της τηλεόρασης. Οι συνεχείς επενδύσεις στα 

δίκτυα σταθερής και κινητής, καθώς και η αδιάλειπτη βελτίωση της συνολικής εμπειρίας των συνδρομητών της, 

τόσο μέσω νέων παρεχόμενων υπηρεσιών, όσο και μέσω επενδύσεων στην ποιότητα εξυπηρέτησης οδήγησαν τη 

Vodafone Ελλάδας στην 1
η
 θέση στους σχετικούς δείκτες ικανοποίησης πελατών. 

Στρατηγική κίνηση προς την παροχή ανταγωνιστικών και ενοποιημένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 

αποτέλεσε η πλήρης ενσωμάτωση της hellas online καθώς επίσης και η διάθεση τηλεπικοινωνιακών προϊόντων 
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σταθερής και κινητής υπό νέα, ενιαία εμπορική ονομασία προσφέροντας τη δυνατότητα σχεδίασης βελτιωμένων 

υπηρεσιών προς οικιακούς και εταιρικούς πελάτες. Η ανταγωνιστικότητα των τηλεπικοινωνιακών λύσεων 

σταθερής έχει  επιταχύνει την αύξηση των συνδρομητών σταθερής πρόσβασης, που ξεπέρασε τις αντίστοιχες 

προβλέψεις, καθιστώντας τη Vodafone Ελλάδας τον πλέον ταχέως αναπτυσσόμενο πάροχο σταθερής τηλεφωνίας. 

Η εμπορική πολιτική της VODAFONE Ελλάδας επικεντρώνεται στην ανάλυση των απαιτήσεων των 

συνδρομητών της ώστε να εξελίξει κατάλληλα προϊόντα που θα εξασφαλίζουν τη βέλτιστη εξυπηρέτησή τους. Η 

παροχή συνδυαστικών υπηρεσιών και προϊόντων σταθερής και κινητής ενίσχυσε περεταίρω τις εμπορικές 

επιδόσεις σε όλο το φάσμα της αγοράς προσφέροντας ευέλικτες λύσεις κάλυψης των αναγκών των συνδρομητών. 

Ενδεικτικά, τα προϊόντα προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες των εταιρικών πελατών έχουν καταστήσει τη 

Vodafone Ελλάδος τον κορυφαίο πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών κινητής για επαγγελματίες και 

επιχειρήσεις. Επιπλέον καινοτόμες υπηρεσίες όπως η «ρεζέρβα επικοινωνίας» και η υπηρεσία προσωπικής 

εξυπηρέτησης αποτέλεσαν σημαντικές ενέργειες που βελτίωσαν τη συνολική εμπειρία των συνδρομητών κινητής 

και σταθερής. Ακόμη, εμπλουτίστηκε το περιεχόμενο της υπηρεσίας Vodafone TV αναβαθμίζοντας την 

υπάρχουσα πλατφόρμα με στόχο την παροχή υπηρεσιών ψυχαγωγίας υψηλής ποιότητας. 

Αναπόσπαστο παράγοντα του στρατηγικού σχεδιασμού της Vodafone Ελλάδας αποτελεί η διαρκής εξέλιξη και 

τεχνολογική αναβάθμιση των δικτύων της. Στην κατεύθυνση αυτή συνεχίζεται τόσο η ενσωμάτωση της 

τεχνολογίας 4G/4G+ στο δίκτυο κινητής, όσο και ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση των υποδομών του δικτύου 

σταθερής πρόσβασης. Στόχος, επιχειρησιακός, επιχειρηματικός και τεχνολογικός, είναι η κάλυψη σύγχρονων και 

μελλοντικών αναγκών για υπέρ-υψηλές ταχύτητες (100+ Mbps) στους τελικούς χρήστες και η συμβολή στην 

ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας στο ελληνικό τηλεπικοινωνιακό περιβάλλον. 

Συνολικά, το επενδυτικό πλάνο της Vodafone Ελλάδας περιλαμβάνει επενδύσεις €500 εκ. μέχρι το 2020, οι 

οποίες θα εξασφαλίσουν τη μελλοντική ανταγωνιστικότητα των δικτύων της Vodafone Ελλάδος αποσκοπώντας 

στην πλήρη κάλυψη των αναγκών των συνδρομητών της, ευθυγραμμίζοντας πλήρως τον στρατηγικό σχεδιασμό 

της με αυτόν του Ομίλου Vodafone που αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση της συνολικής εμπειρίας του πελάτη και 

στη διαφοροποίηση της Vodafone Ελλάδας από τον ανταγωνισμό. 

 

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μετά την 31 Μαρτίου 2016 και μέχρι τη σύνταξή των Ετήσιων Οικονομικών 

Καταστάσεων, που θα δικαιολογούσαν την τροποποίηση ή την προσαρμογή τους. 

 

 

Χαλάνδρι, 31 Αυγούστου 2016 

 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ  

& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

  

  

  

ΧΑΡΗΣ ΜΠΡΟΥΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ 

Α.T. ΑΙ 689786 Α.Τ. ΑΚ 219165 
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 

Προς τους Μετόχους της Εταιρίας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

 

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (η «Εταιρία»), οι οποίες αποτελούνται από την 

κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Μαρτίου 2016, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, 

μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και 

περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, 

ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη 

ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τον 

έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα πρότυπα αυτά απαιτούν 

να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό 

την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από 

ουσιώδη ανακρίβεια. 

 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά 

και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην 

κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των 

εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη 

παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών 

διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της 

αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρίας.  Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση 

της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των 

εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση 

της ελεγκτικής μας γνώμης. 

 

Γνώμη 

 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 

άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρίας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ κατά την 31η Μαρτίου 2016, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της 

ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Έμφαση Θέματος 

 

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 35 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, όπου περιγράφεται το 

θέμα της ενδεχόμενης υποχρέωσης τελών χαρτοσήμου που καταλογίστηκαν βάσει των φορολογικών ελέγχων της 

χρήσης που έληξε την 31/3/2010, καθώς και επιπρόσθετης υποχρέωσης που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον 

αναφορικά με τέλος χαρτοσήμου. Η διοίκηση της Εταιρίας βασιζόμενη στη γνώμη του Νομικού της Συμβούλου, 

εκτιμά ότι υπάρχουν πιθανότητες ευδοκίμησης των προσφυγών που έχουν ασκηθεί κατά των ως άνω αποφάσεων 

και δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη για αυτές τις  υποθέσεις. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση 

με το θέμα αυτό. 
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Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού 

Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (μέρος Β), 

σημειώνουμε ότι: 

 

α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με 

τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις της παραγράφου 3δ του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο 

αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31η Μαρτίου 

2016. 

 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρία VODAFONE-  ΠΑΝΑΦΟΝ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει 

ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

 

 

 

 

    Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2016 

 

Πράιςγουωτερχαους Κούπερς      Ο Ορκωτός  Ελεγκτής  Λογιστής 

Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία        

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές                                           

Λεωφ Κηφισίας 268      

152 32  Χαλάνδρι             Δημήτριος Σούρμπης 

ΑΜ ΣΟΕΛ 113            Αρ Μ ΣΟΕΛ 16891 

 

 

 

 

 

  



 VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ 

 Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 

31 Μαρτίου 2016 
 (Ποσά σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
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VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για την οικονομική χρήση από        

1 Απριλίου 2015 έως 31 Μαρτίου 2016 

 

 



 VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ 

 Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 

31 Μαρτίου 2016 
 (Ποσά σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
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Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 
 

 
 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 15 έως 48 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Σημ. 31/03/2016 31/03/2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Ενσώματα πάγια στοιχεία 11 460,876,994 470,789,732

Τηλεπικοινωνιακές άδειες 12 306,000,343 341,071,830

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 13 66,131,106 70,144,407

Υπεραξία 14 125,716,519 125,716,519

Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρίες 15 24,526,050 24,526,050

Χρηματοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 17 3,794,214 6,021,830

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 18 17,156,992 26,903,264

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 14,928,081 16,015,088

1,019,130,300 1,081,188,721

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Αποθέματα 19 8,716,441 7,644,003

Εμπορικές απαιτήσεις 20 146,047,751 142,337,848

Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 21 45,931,401 52,192,241

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 2,395,884 6,430,098

Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 22 98,365,854 17,444,835

301,457,331 226,049,026

Σύνολο ενεργητικού 1,320,587,631 1,307,237,747

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Μετοχικό κεφάλαιο 23 184,759,200 184,759,200

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 23 182,442,166 182,442,166

Λοιπά αποθεματικά 24 175,956,280 171,232,826

Αποτελέσματα εις νέο (230,952,319) (201,444,115)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 312,205,326 336,990,077

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμα δάνεια 25 489,897,428 672,415,263

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 26 9,255,365 11,018,146

Επιχορηγήσεις 27 17,258,438 18,877,369

Μακροπρόθεσμες προβλέψεις 29 10,325,016 14,615,816

Έσοδα επομένων χρήσεων 30 16,892,955 16,671,974

543,629,202 733,598,568

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Προμηθευτές 31 158,737,663 133,581,080

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 25 205,199,662 -                             

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 150,794 80,135

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 32 82,245,696 83,746,909

Επιχορηγήσεις 27 1,677,665 1,573,157

Έσοδα επομένων χρήσεων 30 16,741,624 17,667,821

464,753,103 236,649,101

Σύνολο υποχρεώσεων 1,008,382,305 970,247,669

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 1,320,587,631 1,307,237,747
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Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 15 έως 48 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Σημ. 1/4/15- 31/3/16 1/4/14 - 31/3/15

Έσοδα 6 843,344,279 738,055,400

Κόστος πωλήσεων 7 (585,503,196) (487,480,718)

Μικτό Κέρδος 257,841,084 250,574,682

Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 6 6,284,961 2,974,223

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 7 (198,108,532) (182,173,749)

Έξοδα διάθεσης 7 (59,719,006) (69,079,487)

Απομείωση υπεραξίας - (122,302,281)

Λοιπά κέρδη - ζημίες 8 4,658,753 15,865,235

Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης 10,957,259 (104,141,377)

Χρηματοοικονομικά έσοδα 9 5,362 25,469

Χρηματοοικονομικά έξοδα 9 (26,881,662) (23,190,383)

Ζημίες προ Φόρων (15,919,041) (127,306,291)

Φόρος εισοδήματος 10 (13,589,163) 631,032

Ζημίες χρήσης (29,508,204) (126,675,259)

Λοιπά συνολικά εισοδήματα

Ποσά τα οποία δεν μεταφέρονται στα αποτελέσματα

Αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες) 2,050,625 (1,804,773)

Αναβαλλόμενοι φόροι επί των αναλογιστικών κερδών/(ζημιών) (457,607) 469,241

Ποσά τα οποία ενδέχεται να μεταφερθούν στα αποτελέσματα

Μεταβολή αξίας διαθεσίμων προς πώληση (2,227,616) (3,588,538)

Αναβαλλόμενοι φόροι επί της μεταβολής αξίας διαθεσίμων προς πώληση 753,665 933,020

Προσαρμογή αναταξινόμησης λόγω απομείωσης διαθεσίμων προς πώληση 5,268,446 -

Αναβαλλόμενοι φόροι επί της προσαρμογή αναταξινόμησης λόγω απομείωσης 

διαθεσίμων προς πώληση (1,686,685) -

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσης (25,807,377) (130,666,309)
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 15 έως 48 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Σημ.

Μετοχικό 

Κεφάλαιο

Διαφορές από 

έκδοση μετοχών 

υπέρ το άρτιο

Αποθεματικά 

κεφάλαια

Αποτελέσματα 

εις νέο

Σύνολο Iδίων 

Κεφαλαίων

Υπόλοιπο 1 Απριλίου 2014 184,759,200 182,442,166 166,233,100 (66,349,017) 467,085,448

Καθαρές ζημίες χρήσης - - - (126,675,259) (126,675,259)

Αναλογιστικές ζημιές 26 - - (1,804,773) - (1,804,773)

Αναβαλλόμενοι φόροι επί των αναλογιστικών ζημιών 26 - - 469,241 - 469,241

Μεταβολή αξίας διαθεσίμων προς πώληση 17 - - (3,588,538) - (3,588,538)

Αναβαλλόμενοι φόροι επί της μεταβολής αξίας 

διαθεσίμων προς πώληση 17 - - 933,020 - 933,020

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα - - (3,991,050) (126,675,259) (130,666,309)

Μεταφορά αποθεματικών απορρόφησης - - 8,752,390 (8,752,390) -

Μεταφορά αποθεματικών στα αποτελέσματα εις νέο - - (332,551) 332,551 -

Πρόγραμμα παροχής δικαιώματων προαίρεσης - - 672,627 - 672,627

Αναβαλλόμενοι φόροι επί των δικαιωμάτων προαίρεσης - - (101,689) - (101,689)

Υπόλοιπο 1 Απριλίου 2015 184,759,200 182,442,166 171,232,826 (201,444,115) 336,990,077

Καθαρές ζημίες χρήσης - - - (29,508,204) (29,508,204)

Αναλογιστικές ζημιές 26 - - 2,050,625 - 2,050,625

Αναβαλλόμενοι φόροι επί των αναλογιστικών ζημιών 26 - - (457,607) - (457,607)

Μεταβολή αξίας διαθεσίμων προς πώληση 17 - - (2,227,616) - (2,227,616)

Αναβαλλόμενοι φόροι επί της μεταβολής αξίας 

διαθεσίμων προς πώληση 17 - - 753,665 753,665

Προσαρμογή αναταξινόμησης λόγω απομείωσης 

διαθεσίμων προς πώληση 17 - - 5,268,446 - 5,268,446

Αναβαλλόμενοι φόροι επί της προσαρμογή 

αναταξινόμησης λόγω απομείωσης διαθεσίμων προς 

πώληση 17 - - (1,686,685) - (1,686,685)

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα - - 3,700,828 (29,508,204) (25,807,377)

Μεταφορά αποθεματικών στα αποτελέσματα εις νέο - - - -

Πρόγραμμα παροχής δικαιώματων προαίρεσης - - 1,021,812 - 1,021,812

Αναβαλλόμενοι φόροι επί των δικαιωμάτων προαίρεσης - - 813 - 813

Υπόλοιπο 31 Μαρτίου 2016 184,759,200 182,442,166 175,956,279 (230,952,319) 312,205,326
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 15 έως 48 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Σημ. 1/4/15- 31/3/16 1/4/14 - 31/3/15

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Ζημιές προ φόρων (15,919,041) (127,306,291)

Προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 7 175,304,366 157,979,946

Απομείωση υπεραξίας 14 - 122,302,281

Κέρδη  / Ζημίες από πώληση ενσώματων πάγιων στοιχείων (2,241,473) 900,573

Πρόβλεψη απομείωσης ενσώματων παγίων στοιχείων 11 (2,701,126) 1,630,805

Μη χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις που αναστράφηκαν (4,929,961) -

Προσαρμογή αναταξινόμησης λόγω απομείωσης διαθεσίμων προς πώληση 5,268,446 -

Κέρδος αναπροσαρμογής εύλογης αξίας επένδυσης πριν από την απόκτηση ελέγχου 

από εξαγορά 8 - (18,419,292)

Αναστροφή πρόβλεψης απομείωσης συμμετοχής 8 - -

Συναλλαγματικές διαφορές 8 (54,638) 22,678

Χρηματοοικονομικά (έσοδα)/έξοδα - καθαρά 9 26,876,300 23,164,914

Έσοδα από επιχορηγήσεις 6 (1,514,423) (2,002,659)

180,088,449 158,272,955

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης

Αποθέματα (1,072,437) (640,727)

Απαιτήσεις 7,601,500 22,985,178

Υποχρεώσεις 17,268,362 (53,221,530)

Ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες 203,885,873 127,395,876

Εισπραχθέντες / Πληρωθέντες φόροι εισοδήματος - (987,884)

Πληρωθέντες τόκοι (9,891,496) (20,684,779)

Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες 193,994,377 105,723,213

Αγορές για αγορές ενσώματων και άϋλων περιουσιακών στοιχείων (127,002,075) (223,053,841)

Έσοδα από πώληση ενσώματων περιουσιακών στοιχείων 5,637,834 406,642

Εξαγορά θυγατρικής - (89,493,034)

Αύξηση συμμετοχής σε θυγατρική 15 - (1,200,000)

Επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 17 - (241,500)

Εισπραχθέντες τόκοι 5,362 25,469

Καθαρές ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες (121,358,879) (313,556,265)

Δάνεια αναληφθέντα 25 123,285,521 703,415,301

Αποπληρωμή δανεισμού 25 (115,000,000) (520,972,916)

Καθαρές ταμειακές εκροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 8,285,521 182,442,384

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 80,921,020 (25,390,668)

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών στην αρχή της χρήσης 22 17,444,835 42,835,502

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης 22 98,365,854 17,444,835
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Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 
 

1. Γενικά 
 

Η VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (στο εξής «Εταιρία» 

ή «Vodafone») ιδρύθηκε ως Ανώνυμη Εταιρία στην Αθήνα και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων 

Εταιριών με αριθμό (ΑΡ. ΜΑΕ) 26089/01ΑΤ/Β/92/276/04. Η έδρα της Εταιρίας είναι η οδός Τζαβέλλα 1-3 

Χαλάνδρι, Αθήνα. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρίας είναι η www.Vodafone.gr. 

 

Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρίας αφορούν την παροχή τηλεπικοινωνιακών και συναφών υπηρεσιών. 

 

Η Εταιρία είναι κατά 99.87% θυγατρική της Vodafone Europe BV και η τελική μητρική είναι η Vodafone Group 

PLC. 

 

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στις 31 

Αυγούστου 2016 και τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. 

 

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού  της Εταιρίας την 31 Μαρτίου 2016 ήταν 1,676 (31 Μαρτίου 2015: 

1,705 άτομα). 

 

2. Πλαίσιο κατάρτισης 
 

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της VODAFONE-

PANAFON («η Εταιρία»), στις οποίες περιλαμβάνονται και τα αποτελέσματα κατά το 50% της Εταιρίας 

VICTUS NETWORKS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ως κοινή επιχείρηση που ενοποιείται με την μέθοδο 

ενσωμάτωσης μεριδίων για τη χρήση που έληξε την 31 Μαρτίου 2016. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν 

συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») και τις Διερμηνείες της 

Επιτροπής Διερμηνειών των ΔΠΧΑ, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Η Εταιρία δεν έχει υποχρέωση να συντάξει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 10) 

καθώς η Εταιρία, οι θυγατρικές και οι συγγενείς της ενοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις της τελική 

μητρικής εταιρίας Vodafone Group PLC η οποία δημοσιεύει οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ. 

 

Στις 24 Σεπτεμβρίου 2015 τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών VODAFONE-PANAFON («απορροφώσα») 

και hellas online ΑΕ («απορροφώμενη») αποφάσισαν τη συγχώνευση των δύο εταιρειών, με απορρόφηση της 

hellas online ΑΕ από την VODAFONE-PANAFON, με ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού την 30 

Σεπτεμβρίου 2015. 

 

Στις 30 Μαρτίου 2016 η Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής,  

ενέκρινε τη συγχώνευση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68-77 & 78 του Κ.Ν. 2190/20 και τις διατάξεις 

των άρθρων 1-5 του Ν 2166/1993. Για τη συγχώνευση αυτή δεν έχουν εκδοθεί νέες μετοχές καθώς η 

απορροφώσα κατείχε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφώμενης. 

 

Κατόπιν των παραπάνω, η VODAFONE-PANAFON έχει ενσωματώσει στον εταιρικό ισολογισμό της 31 

Μαρτίου 2016 τα στοιχεία ενεργητικού και τις υποχρεώσεις της θυγατρικής στις λογιστικές τους αξίες. 

 

Για τη συγχώνευση των εταιριών VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ και hellas online ΑΕ έχει ακολουθηθεί η μέθοδος 

της συνένωσης συμφερόντων, λόγω του ότι η απορροφώμενη ήταν 100% θυγατρική της απορροφώσας. 

Επομένως, τα στοιχεία ενεργητικού, υποχρεώσεις, ταμειακές ροές, έσοδα και έξοδα της απορροφώσας εταιρίας 

έχουν αναπροσαρμοσθεί για να περιλαμβάνουν τα κονδύλια των δύο εταιριών, σαν να ήταν μια ενιαία εταιρία 

από την 1 Απριλίου 2015 (ημερομηνία εξαγοράς 1/12/2014). Τα στοιχεία ενεργητικού και οι υποχρεώσεις έχουν 

ενσωματωθεί στις λογιστικές τους αξίες. 

 

Τα κονδύλια που εμφανίζονται στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις ως συγκριτικά στοιχεία για την Εταιρία, 

αφορούν τα κονδύλια που εμφανίζονταν ως στοιχεία Ομίλου στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 31 

Μαρτίου 2015. 

 

Ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης, η υπεραξία που εμφανιζόταν στον ενοποιημένο ισολογισμό του ομίλου, καθώς 

και τα λοιπά στοιχεία ενεργητικού που είχαν αναγνωριστεί κατά την αρχική εξαγορά της hellas online ΑΕ (μαζί 

με την αναλογούσα αναβαλλόμενη φορολογία), έχουν μεταφερθεί στον εταιρικό ισολογισμό. 
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Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση αποτιμούνται στην εύλογη αξία. 

 

Η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

(ΔΠΧΑ) απαιτεί τη χρήση ορισμένων σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη 

Διοίκηση στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισμών και 

υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη 

γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων 

και τα αναφερθέντα ποσά εσόδων και εξόδων κατά τη διάρκεια της χρήσης υπό αναφορά. Παρά το γεγονός ότι 

αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης σε σχέση με τις τρέχουσες 

συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους 

υπολογισμούς. Οι περιοχές που αφορούν περίπλοκες συναλλαγές και εμπεριέχουν μεγάλο βαθμό 

υποκειμενικότητας, ή οι υποθέσεις και εκτιμήσεις που είναι σημαντικές για τις οικονομικές καταστάσεις 

αναφέρονται στη Σημείωση 5. 

 

Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά 

για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της 

Εταιρίας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και 

διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. 

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση 

 

ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές» 

Αυτή η διερμηνεία ορίζει τον λογιστικό χειρισμό μιας υποχρέωσης πληρωμής εισφοράς που έχει επιβληθεί από 

την κυβέρνηση και δεν είναι φόρος εισοδήματος. Η διερμηνεία διευκρινίζει πως το δεσμευτικό γεγονός βάση του 

οποίου θα έπρεπε να σχηματιστεί η υποχρέωση καταβολής εισφοράς (ένα από τα κριτήρια για την αναγνώριση 

υποχρέωσης σύμφωνα με το ΔΛΠ 37) είναι η ενέργεια όπως περιγράφεται στη σχετική νομοθεσία η οποία 

προκαλεί την πληρωμή της εισφοράς. Η διερμηνεία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αναγνώριση της 

υποχρέωσης αργότερα από ότι ισχύει σήμερα, ειδικότερα σε σχέση με εισφορές οι οποίες επιβάλλονται ως 

αποτέλεσμα συνθηκών που ισχύουν σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία. 

 

Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2013 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε τρία ΔΠΧΑ ως 

επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2011-13 του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ. 

 

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως το ΔΠΧΑ 3 δεν έχει εφαρμογή στην λογιστικοποίηση του σχηματισμού 

οποιασδήποτε από κοινού δραστηριότητας βάση του ΔΠΧΑ 11 στις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας της από 

κοινού δραστηριότητας. 

 

ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η εξαίρεση που παρέχει το ΔΠΧΑ 13 για ένα χαρτοφυλάκιο 

χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων (‘portfolio exception’) έχει εφαρμογή σε όλα τα συμβόλαια 

(συμπεριλαμβανομένων των μη χρηματοοικονομικών συμβολαίων) εντός του πεδίου εφαρμογής του ΔΛΠ 

39/ΔΠΧΑ 9. 

 

ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα» 

Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να διευκρινιστεί πως το ΔΛΠ 40 και το ΔΠΧΑ 3 δεν είναι αμοιβαίως 

αποκλειόμενα. 

 

ΔΛΠ 19 Αναθεωρημένο (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους»  

Η περιορισμένου σκοπού τροποποίηση εφαρμόζεται σε εισφορές των εργαζομένων ή τρίτων μερών στα 

προγράμματα καθορισμένων παροχών και απλοποιεί την λογιστικοποίηση των εισφορών όταν είναι ανεξάρτητες 

του αριθμού των ετών που παρέχεται η εργασία, για παράδειγμα, εισφορές εργαζομένων που υπολογίζονται βάση 

ενός σταθερού ποσοστού του μισθού. 

 

Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2012 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε ορισμένα ΔΠΧΑ ως 

επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2010-12 του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ. 
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ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισμό της ‘προϋπόθεσης κατοχύρωσης’ και ορίζει διακριτά τον ‘όρο απόδοσης’ 

και τον ‘όρο υπηρεσίας’. 

 

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η υποχρέωση για ενδεχόμενο τίμημα το οποίο πληροί τον ορισμό του 

χρηματοοικονομικού στοιχείου ταξινομείται ως χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ως στοιχείο της καθαρής θέσης 

βάση των ορισμών του ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση». Επίσης διευκρινίζει πως κάθε 

ενδεχόμενο τίμημα, χρηματοοικονομικό και μη χρηματοοικονομικό, που δεν είναι στοιχείο της καθαρής θέσης 

επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 

 

 

ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς» 

Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των εκτιμήσεων της διοίκησης όσον αφορά την συνάθροιση των 

λειτουργικών τομέων. 

 

ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο δεν αποκλείει τη δυνατότητα της επιμέτρησης βραχυπρόθεσμων 

απαιτήσεων και υποχρεώσεων στα ποσά των τιμολογίων σε περιπτώσεις όπου η επίπτωση της προεξόφλησης 

είναι ασήμαντη. 

 

ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια» και ΔΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία» 

Και τα δύο πρότυπα τροποποιήθηκαν προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται η 

προ αποσβέσεων λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και οι συσσωρευμένες αποσβέσεις όταν μια 

οικονομική οντότητα ακολουθεί τη μέθοδο της αναπροσαρμογής. 

 

ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών» 

Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει ως συνδεδεμένο μέρος μία εταιρία που παρέχει 

υπηρεσίες βασικού διοικητικού στελέχους στην οικονομική οντότητα ή στην μητρική εταιρία της οικονομικής 

οντότητας. 

 

Τα ανωτέρω πρότυπα και διερμηνείες δεν έχουν επιφέρει σημαντικές μεταβολές στις οικονομικές καταστάσεις 

της Εταιρίας. 

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους 

 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» και μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 7 
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018) 

Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ΔΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και συμπεριλαμβάνει 

επίσης ένα μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών το οποίο αντικαθιστά το μοντέλο των πραγματοποιημένων 

πιστωτικών ζημιών που εφαρμόζεται σήμερα. Το ΔΠΧΑ 9 καθιερώνει μία προσέγγιση της λογιστικής 

αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες στο τρέχων μοντέλο του ΔΛΠ 

39. Η Εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές του 

καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9 δεν μπορεί να εφαρμοστεί νωρίτερα από την Εταιρία διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018) 

Το ΔΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο του 2014. Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο, κατανοητό 

μοντέλο αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα συμβόλαια με πελάτες ώστε να βελτιώσει τη συγκρισιμότητα 

μεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Περιλαμβάνει τις 

αρχές που πρέπει να εφαρμόσει μία οικονομική οντότητα για να προσδιορίσει την επιμέτρηση των εσόδων και τη 

χρονική στιγμή της αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή είναι ότι μία οικονομική οντότητα θα αναγνωρίσει τα 

έσοδα με τρόπο που να απεικονίζει τη μεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο 

αναμένει να δικαιούται σε αντάλλαγμα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Η Εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία 

εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 15 στις οικονομικές του καταστάσεις. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί 

ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2019 
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Το ΔΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου είναι να 

εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την 

ουσία των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό 

χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και 

υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12 μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο 

περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. Σχετικά με το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του 

εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής 

συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να 

ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης. Η Εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία 

εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 16 στις οικονομικές του καταστάσεις. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί 

ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Από κοινού Συμφωνίες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016) 

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρμόσει την μέθοδο της εξαγοράς όταν αποκτά συμμετοχή 

σε μία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί μία ‘επιχείρηση’. 

 

ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις) «Διευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων Απόσβεσης» (εφαρμόζεται 

στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016) 

Αυτή η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση μεθόδων βασισμένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλες για τον 

υπολογισμό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και επίσης διευκρινίζει πως τα έσοδα δεν θεωρούνται 

κατάλληλη βάση επιμέτρησης της ανάλωσης των οικονομικών οφελών που ενσωματώνονται σε ένα άυλο 

περιουσιακό στοιχείο.  

 

ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές οικονομικές καταστάσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016) 

Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει στις οικονομικές οντότητες να χρησιμοποιούν την μέθοδο της καθαρής θέσης 

προκειμένου να λογιστικοποιήσουν τις επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς στις ατομικές τους 

οικονομικές καταστάσεις και επίσης ξεκαθαρίζει τον ορισμό των ατομικών οικονομικών καταστάσεων. 

 

ΔΛΠ 1 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1η Ιανουαρίου 2016) 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις οδηγίες του ΔΛΠ 1 σχετικά με τις έννοιες της σημαντικότητας και της 

συγκέντρωσης, την παρουσίαση των μερικών αθροισμάτων, την δομή των οικονομικών καταστάσεων και τις 

γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών.  

 

ΔΛΠ 7 (Τροποποιήσεις) “Γνωστοποιήσεις” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1η Ιανουαρίου 2017) 

Οι τροποποιήσεις εισάγουν υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες των 

οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις μεταβολές των υποχρεώσεων που προέρχονται από 

χρηματοδοτικές δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΔΠΧΑ 2 (Τροποποιήσεις) “Ταξινόμηση και επιμέτρηση συναλλαγών που αφορούν παροχές που εξαρτώνται 

από την αξία των μετοχών” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2018) 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με την βάση επιμέτρησης όσον αφορά παροχές που εξαρτώνται 

από την αξία των μετοχών και διακανονίζονται σε μετρητά και τον λογιστικό χειρισμό σχετικά με τροποποιήσεις 

σε όρους που μεταβάλλουν μία παροχή που διακανονίζεται σε μετρητά σε παροχή που διακανονίζεται σε 

συμμετοχικούς τίτλους. Επιπλέον εισάγουν μία εξαίρεση όσον αφορά τις αρχές του ΔΠΧΑ 2 με βάση την οποία 

μία παροχή θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν να επρόκειτο να διακανονιστεί εξ ολοκλήρου σε συμμετοχικούς 

τίτλους, στις περιπτώσεις όπου ο εργοδότης υποχρεούται να παρακρατά ένα ποσό προς κάλυψη των φορολογικών 

υποχρεώσεων των εργαζομένων που προκύπτουν από παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και να 

το αποδίδει στις φορολογικές αρχές. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2016) 

 

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε τέσσερα ΔΠΧΑ. 

 

ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα προς πώληση και διακοπείσες 

δραστηριότητες» 
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Η τροποποίηση διευκρινίζει πως όταν ένα περιουσιακό στοιχεία (ή ομάδα στοιχείων) αναταξινομείται από 

«διακρατούμενο προς πώληση» σε «διακρατούμενο προς διανομή», ή το αντίθετο, αυτό δεν αποτελεί αλλαγή στο 

σχέδιο για πώληση ή διανομή και δεν πρέπει να λογιστικοποιείται σαν αλλαγή. 

 

ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις» 

Η τροποποίηση προσθέτει συγκεκριμένες οδηγίες προκειμένου να βοηθήσει τη διοίκηση να προσδιορίσει εάν οι 

όροι μίας συμφωνίας για εξυπηρέτηση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου το οποίο έχει 

μεταβιβαστεί συνιστούν συνεχιζόμενη ανάμειξη και διευκρινίζει πως οι επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις που 

απαιτούνται βάσει της τροποποίησης του ΔΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις – Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων» δεν απαιτούνται για όλες τις ενδιάμεσες περιόδους, εκτός εάν 

απαιτείται από το ΔΛΠ 34. 

 

ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως, όταν προσδιορίζεται το επιτόκιο προεξόφλησης για τις υποχρεώσεις παροχών 

προσωπικού μετά την έξοδο από την υπηρεσία, το σημαντικό είναι το νόμισμα στο οποίο παρουσιάζονται οι 

υποχρεώσεις και όχι η χώρα στην οποία αυτές προκύπτουν. 

 

ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του «πληροφόρηση που γνωστοποιείται οπουδήποτε αλλού στην 

ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» που αναφέρεται στο πρότυπο. 

 

3. Βασικές λογιστικές αρχές 
 

3.1 Συμμετοχές 

 

(α) Θυγατρικές 

 

Οι συμμετοχές σε θυγατρικές αποτιμώνται στο κόστος κτήσης, μειωμένο με την τυχόν απομείωση της αξίας των 

συμμετοχών. 

 

(β) Από Κοινού Συμφωνίες 

 

Βάσει του ΔΠΧΑ 11 οι επενδύσεις σε από κοινού συμφωνίες ταξινομούνται είτε ως από κοινού δραστηριότητες 

είτε ως κοινοπραξίες και η ταξινόμηση εξαρτάται από τα συμβατικά δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του κάθε 

επενδυτή. Η Εταιρία αξιολόγησε τη φύση των επενδύσεων του σε από κοινού συμφωνίες και αποφάσισε ότι 

αποτελούν κοινή δραστηριότητα. Η κοινή δραστηριότητα λογιστικοποιείται βάση της μεθόδου ενσωμάτωσης 

μεριδίων. 

 

Σύμφωνα με τη μέθοδο της ενσωμάτωσης μεριδίων η Εταιρία λογιστικοποιεί τα περιουσιακά στοιχεία, τις 

υποχρεώσεις, τα έσοδα και τα έξοδα με βάση το μερίδιο της στα οχήματα. Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα μεταξύ 

της Εταιρίας και των κοινών επιχειρήσεων απαλείφονται.  

 

3.2 Συναλλαγματικές μετατροπές 

 

(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης 

 

Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας επιμετρώνται βάσει του νομίσματος του πρωτεύοντος 

οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί («λειτουργικό νόμισμα»).  

 

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 

 

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με τις ισοτιμίες που ισχύουν κατά την 

ημερομηνία των συναλλαγών ή της αποτίμησης όταν τα στοιχεία επανεκτιμώνται. Κέρδη και ζημιές από 

συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την τακτοποίηση τέτοιων συναλλαγών και από τη 

μετατροπή των νομισματικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με 

τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία αναφοράς, καταχωρούνται στα αποτελέσματα, εκτός από τις 

περιπτώσεις που μεταφέρονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα αφού έχουν ορισθεί ως μέσα αντιστάθμισης των 

ταμειακών ροών και αντιστάθμισης καθαρών επενδύσεων. Τα κέρδη ή ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές που 

σχετίζονται με ταμειακά διαθέσιμα ή δανειακές υποχρεώσεις παρουσιάζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων, 

στα «Χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα)-καθαρά». Όλα τα λοιπά κέρδη ή ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές 

παρουσιάζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων, στα «Λοιπά κέρδη/(ζημιές) - καθαρά». 
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3.3 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία περιλαμβάνουν: οικόπεδα, ιδιοχρησιμοποιούμενα κτίρια, εγκαταστάσεις σε ακίνητα 

τρίτων, μηχανολογικό και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, μεταφορικά μέσα, έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό. Τα 

ενσώματα πάγια επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις. Το κόστος κτήσεως 

περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την απόκτηση των στοιχείων. 

 

Μεταγενέστερες δαπάνες προστίθενται στη λογιστική αξία των ενσωμάτων παγίων ή καταχωρούνται ως 

ξεχωριστό πάγιο μόνον εάν αναμένεται να επιφέρουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη στην Εταιρία και το κόστος 

τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Η λογιστική αξία του μέρους του παγίου που αντικαθίσταται παύει να 

αναγνωρίζεται. 

 

Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα της χρήσεως που πραγματοποιούνται. 

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται.  Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσώματων παγίων υπολογίζονται με 

τη σταθερή μέθοδο στη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους ως εξής: 

 

 
 

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων επανεξετάζονται και αναπροσαρμόζονται 

αν κριθεί απαραίτητο στο τέλος κάθε χρήσεως. 

 

Η λογιστική αξία ενός ενσώματου παγίου περιουσιακού στοιχείου απομειώνεται στην ανακτήσιμη αξία του  όταν 

η λογιστική του αξία υπερβαίνει την εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία του. 

 

Τα κέρδη ή οι ζημιές κατά την πώληση προκύπτουν από τη διαφορά μεταξύ των εσόδων από την πώληση και της 

λογιστικής αξίας και αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της χρήσης στο κονδύλι «Λοιπά κέρδη/(ζημιές) – 

καθαρά». 

 

3.4 Τηλεπικοινωνιακές άδειες 

 

Οι τηλεπικοινωνιακές άδειες καταχωρούνται στο ιστορικό κόστος. Αυτές οι άδειες έχουν προσδιορισμένη 

ωφέλιμη ζωή και επιμετρώνται στο κόστος μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις. Η απόσβεση υπολογίζεται με τη 

σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους, η οποία είναι μεταξύ 11 και 20 ετών. 

 

3.5 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 

Στο λογαριασμό «άυλα περιουσιακά στοιχεία» περιλαμβάνονται: 

 

α) Λογισμικά: 

 

Δαπάνες που σχετίζονται με τη συντήρηση λογισμικών προγραμμάτων αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν 

πραγματοποιούνται. Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για την ανάπτυξη συγκεκριμένων λογισμικών 

προγραμμάτων τα οποία ελέγχονται από την Εταιρία (ιδιοπαραγόμενο λογισμικό) αναγνωρίζονται ως μέρος των 

άυλων περιουσιακών στοιχείων, όταν πληρούνται τα παρακάτω κριτήρια: 

 Είναι τεχνικά εφικτό να ολοκληρωθεί το λογισμικό, ώστε να είναι διαθέσιμο για χρήση 

 Η διοίκηση της επιχείρησης σκοπεύει να ολοκληρώσει το λογισμικό και να το χρησιμοποιήσει ή να το 

πουλήσει 

 Υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ή να πωληθεί το λογισμικό 

 Αναμένεται να προκύψουν  μελλοντικά οικονομικά οφέλη από το λογισμικό 

 Υπάρχουν επαρκείς τεχνικοί, χρηματοοικονομικοί και άλλοι πόροι για να ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του 

λογισμικού και για να χρησιμοποιηθεί ή να πουληθεί το λογισμικό 

 Οι δαπάνες που σχετίζονται με την ανάπτυξη του λογισμικού μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα 

 

Άμεσα σχετιζόμενα κόστη τα οποία κεφαλαιοποιούνται ως μέρος του λογισμικού περιλαμβάνουν αμοιβές 

προσωπικού για την ανάπτυξη του λογισμικού και αναλογία γενικών εξόδων. 

 

Είδος παγίου Έτη απόσβεσης

Κτίρια –τεχνικά έργα 8 - 50

Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός & εγκαταστάσεις 3 - 25

Μεταφορικά μέσα 4 - 6

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 4 - 6
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Άλλες δαπάνες ανάπτυξης που δεν πληρούν τα παραπάνω κριτήρια καταχωρούνται απευθείας στα αποτελέσματα. 

Δαπάνες ανάπτυξης που είχαν προηγουμένως αναγνωριστεί ως έξοδα στα αποτελέσματα δεν αναγνωρίζονται σαν 

περιουσιακό στοιχείο σε επόμενη περίοδο. 

 

Το ιδιοπαραχθέν λογισμικό που έχει αναγνωριστεί σαν άυλο περιουσιακό στοιχείο αποσβένεται κατά τη διάρκεια 

της ωφέλιμης ζωής του, η οποία κυμαίνεται από 3 έως 5 χρόνια. 

 

β) Πελατειακές σχέσεις 

 

Αφορούν στοιχεία που αναγνωρίστηκαν κατά την απορρόφηση της θυγατρικής εταιρίας hellas online ΑΕ στην 

εύλογη αξία τους όπως αυτά είχαν αναγνωριστεί κατά την ημερομηνία εξαγοράς. Οι πελατειακές σχέσεις 

αποσβένονται στη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους η οποία είναι 9 - 10 έτη, με τη σταθερή μέθοδο. 

 

3.6 Υπεραξία 

 

Η υπεραξία προκύπτει από εξαγορά θυγατρικών και αποτελεί το υπερβάλλον ποσό μεταξύ του αθροίσματος του 

τιμήματος εξαγοράς, του ποσού της μη ελέγχουσας συμμετοχής στην αποκτηθείσα Εταιρία και της εύλογης αξίας 

οποιασδήποτε προηγούμενης συμμετοχής στην αποκτηθείσα Εταιρία κατά την ημερομηνία εξαγοράς και της 

εύλογης αξίας των αναγνωρίσιμων καθαρών περιουσιακών στοιχείων της θυγατρικής που αποκτήθηκε. Αν το 

άθροισμα του συνολικού τιμήματος εξαγοράς, της μη ελέγχουσας συμμετοχής που αναγνωρίστηκε και της 

εύλογης αξίας της προηγούμενης συμμετοχής στην αποκτηθείσα Εταιρία είναι μικρότερο από την εύλογη αξία 

της καθαρής θέσης της θυγατρικής που αποκτήθηκε σε περίπτωση μίας συμφέρουσας αγοράς, η διαφορά 

αναγνωρίζεται άμεσα στα αποτελέσματα. 

 

Για τους σκοπούς προσδιορισμού της απομείωσης, η υπεραξία που αποκτάται κατά τη συνένωση επιχειρήσεων 

κατανέμεται σε κάθε μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών ή ομάδες μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών που 

αναμένεται ότι θα επωφεληθούν από τις συνέργειες της συνένωσης. Κάθε μονάδα ή ομάδα μονάδων στις οποίες 

κατανέμεται η υπεραξία αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο μέσα στην Εταιρία, στο οποίο η υπεραξία 

παρακολουθείται για σκοπούς εσωτερικής διαχείρισης. Η υπεραξία παρακολουθείται στο επίπεδο λειτουργικού 

τομέα. 

 

Η υπεραξία υπόκειται σε έλεγχο απομείωσης σε ετήσια βάση ή συχνότερα αν γεγονότα ή αλλαγές συνθηκών 

υποδηλώνουν πιθανή απομείωση. Η λογιστική αξία της υπεραξίας συγκρίνεται με την ανακτήσιμη αξία της, η 

οποία είναι η μεγαλύτερη της αξίας χρήσης και της εύλογης αξίας μείον έξοδα πώλησης. Κάθε απομείωση 

αναγνωρίζεται απευθείας ως έξοδο και δεν αναστρέφεται μεταγενέστερα. 

 

3.7 Μισθώσεις 

 

Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκμισθωτή 

ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις (καθαρές από 

τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκμισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα με τη σταθερή μέθοδο 

κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

 

Οι μισθώσεις παγίων όπου η Εταιρία διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και οφέλη της ιδιοκτησίας 

ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις κεφαλαιοποιούνται με την έναρξη 

της μίσθωσης στη χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των 

ελάχιστων μισθωμάτων.  

 

Κάθε μίσθωμα επιμερίζεται μεταξύ της υποχρέωσης και των χρηματοοικονομικών εξόδων. Οι αντίστοιχες 

υποχρεώσεις από μισθώματα, καθαρές από χρηματοοικονομικά έξοδα, απεικονίζονται στις μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις. Το μέρος του χρηματοοικονομικού εξόδου που αφορά σε χρηματοδοτικές μισθώσεις αναγνωρίζεται 

στα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην 

υπολειπόμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση. Τα πάγια που αποκτήθηκαν με χρηματοδοτική μίσθωση 

αποσβένονται στη μικρότερη περίοδο μεταξύ της ωφέλιμης ζωής των παγίων στοιχείων και της διάρκειας 

μίσθωσής τους. 

 

3.8 Απομείωση αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία με αόριστη διάρκεια ζωής ή τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που δεν είναι έτοιμα 

προς χρήση, δεν αποσβένονται και ελέγχονται για απομείωση τουλάχιστον σε ετήσια βάση. Τα άυλα περιουσιακά 

στοιχεία τα οποία αποσβένονται ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες 
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υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Όταν η λογιστική αξία κάποιου 

περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του, η αντίστοιχη ζημιά απομείωσής του καταχωρείται 

στα αποτελέσματα. Η ανακτήσιμη αξία προσδιορίζεται ως η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας μείον 

έξοδα πώλησης και της αξίας χρήσεως. Για τους σκοπούς προσδιορισμού της απομείωσης, τα περιουσιακά 

στοιχεία ομαδοποιούνται στο χαμηλότερο επίπεδο για το οποίο οι ταμειακές ροές δύναται να προσδιοριστούν 

ξεχωριστά (μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών). Οι απομειώσεις που έχουν αναγνωριστεί σε προηγούμενες 

περιόδους σε μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (εκτός της υπεραξίας) εξετάζονται σε κάθε 

ημερομηνία αναφοράς για τυχόν αναστροφή. 

 

3.9 Χρηματοοικονομικά στοιχεία 

 

3.9.1 Ταξινόμηση 

 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας ταξινομούνται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, δάνεια και απαιτήσεις και διαθέσιμα προς 

πώληση. Η ταξινόμηση εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκε η επένδυση. Η Διοίκηση προσδιορίζει 

την ταξινόμηση κατά την αρχική αναγνώριση. 

 

(α) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 

 

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για εμπορία. Ένα 

χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ταξινομείται σε αυτή την κατηγορία εάν αρχικώς αποκτήθηκε με σκοπό 

την πώληση σε σύντομο χρονικό διάστημα. Τα παράγωγα ταξινομούνται ως κατεχόμενα για εμπορία, εκτός εάν 

έχουν χαρακτηριστεί ως μέσα αντιστάθμισης. Περιουσιακά στοιχεία αυτής της κατηγορίας ταξινομούνται στο 

κυκλοφορούν ενεργητικό εάν αναμένεται να πουληθούν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία αναφοράς, αλλιώς 

ταξινομούνται στο μη κυκλοφορούν ενεργητικό. 

 

(β) Δάνεια και απαιτήσεις 

 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες πληρωμές, 

τα οποία δε διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. Περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από 

εκείνα με λήξεις μεγαλύτερες των 12 μηνών από την ημερομηνία αναφοράς. Τα τελευταία συμπεριλαμβάνονται 

στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Τα δάνεια και απαιτήσεις της Εταιρίας περιλαμβάνουν τα 

κονδύλια «Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις» και «Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα» που παρουσιάζονται στην 

κατάσταση οικονομικής θέσης 

 

(γ) Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε αυτήν 

την κατηγορία, είτε δε μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες. Περιλαμβάνονται στα μη 

κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, εφόσον δεν λήγουν ή η Διοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα 

ρευστοποιήσει μέσα σε 12 μήνες από την ημερομηνία αναφοράς. 

 

3.9.2 Αναγνώριση και επιμέτρηση 

 

Οι αγορές και οι πωλήσεις των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων αναγνωρίζονται κατά την 

ημερομηνία της συναλλαγής που είναι και η ημερομηνία που η Εταιρία δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το 

στοιχείο. Οι επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον των δαπανών συναλλαγής, με 

εξαίρεση τα χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων για τα οποία οι 

δαπάνες συναλλαγής αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. Οι επενδύσεις παύουν να αναγνωρίζονται όταν το 

δικαίωμα στις ταμειακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή μεταβιβάζεται και η Εταιρία έχει μεταβιβάσει ουσιωδώς 

όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που συνεπάγεται η ιδιοκτησία. Τα διαθέσιμα προς πώληση 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία  και τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην 

εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, επιμετρώνται μεταγενέστερα στην εύλογη αξία. Τα δάνεια και απαιτήσεις 

επιμετρώνται μεταγενέστερα στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. 

 

Τα κέρδη ή οι ζημιές που προκύπτουν από τις μεταβολές της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, αναγνωρίζονται στα 

αποτελέσματα της περιόδου που προκύπτουν, στο κονδύλι «Λοιπά κέρδη/(ζημιές)- καθαρά». Τα έσοδα από 

μερίσματα από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω 
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αποτελεσμάτων καταχωρούνται στα αποτελέσματα, στα «Λοιπά λειτουργικά έσοδα», όταν κατοχυρώνεται το 

δικαίωμα της Εταιρίας να εισπράξει το μέρισμα.  

 

Τα κέρδη ή οι ζημιές που προκύπτουν από τις μεταβολές της εύλογης αξίας των διαθέσιμων προς πώληση 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, νομισματικών και μη, καταχωρούνται στα λοιπά συνολικά 

εισοδήματα. 

 

Όταν τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία πωλούνται ή απομειώνονται, οι 

συσσωρευμένες μεταβολές της εύλογης αξίας που έχουν καταχωρηθεί στα ιδία κεφάλαια, μεταφέρονται στα 

αποτελέσματα στα «Κέρδη και ζημιές επενδυτικού χαρτοφυλακίου».  

 

Τα έσοδα από τόκους από τις επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση καταχωρούνται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων ως μέρος των χρηματοοικονομικών εσόδων. Τα έσοδα από μερίσματα από τα διαθέσιμα προς 

πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται στα αποτελέσματα, στα «λοιπά λειτουργικά 

έσοδα», όταν κατοχυρώνεται το δικαίωμα της Εταιρίας να εισπράξει το μέρισμα. 

 

3.10  Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών στοιχείων 

 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό παρουσιάζεται 

στην κατάσταση οικονομικής θέσης, όταν υπάρχει νομικά εκτελεστό δικαίωμα συμψηφισμού των ποσών που 

αναγνωρίστηκαν και παράλληλα υπάρχει η πρόθεση να γίνει διακανονισμός σε καθαρή βάση, ή η ανάκτηση του 

περιουσιακού στοιχείου και ο διακανονισμός της υποχρέωσης να γίνουν ταυτόχρονα. Το νομικά εκτελεστό 

δικαίωμα δεν πρέπει να εξαρτάται από μελλοντικά γεγονότα και πρέπει να ασκείται κατά τη συνήθη πορεία των 

εργασιών καθώς και σε περιπτώσεις αθέτησης των υποχρεώσεων, αφερεγγυότητας ή πτώχευσης της Εταιρίας ή 

του αντισυμβαλλόμενου. 

 

3.11  Απομείωση αξίας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

 

(α) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στο αναπόσβεστο κόστος 

 

Η Εταιρία αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία αναφοράς εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι ένα χρηματοοικονομικό 

περιουσιακό στοιχείο ή μια ομάδα χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων έχει απομειωθεί. Ένα 

χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή μία ομάδα χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων είναι 

απομειωμένο και έχουν πραγματοποιηθεί ζημιές απομείωσης, αν και μόνο αν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη 

απομείωσης σαν αποτέλεσμα ενός ή περισσότερων γεγονότων που συνέβησαν μετά την αρχική αναγνώριση του 

περιουσιακού στοιχείου (‘ζημιογόνο γεγονός’) και αυτό το ζημιογόνο γεγονός (ή γεγονότα) έχει επίδραση στις 

μελλοντικές ταμειακές ροές του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή της ομάδας χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων, και η επίδραση αυτή μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. 

 

Ενδείξεις απομείωσης μπορεί να αποτελούν τα εξής γεγονότα: σημαντική οικονομική δυσκολία του χρεώστη ή 

ομάδας χρεωστών, καθυστέρηση ή διακοπή πληρωμής τόκων και δόσεων, πιθανότητα χρεοκοπίας ή άλλης 

χρηματοοικονομικής αναδιοργάνωσης και παρατηρήσιμα στοιχεία που δείχνουν μετρήσιμη μείωση στις 

αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές. 

 

Αν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι υπάρχει ζημιά απομείωσης που αφορά δάνεια και απαιτήσεις, το ποσό της 

ζημιάς επιμετράται ως η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου και της παρούσας 

αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών (εξαιρώντας μελλοντικές πιστωτικές ζημιές που δεν έχουν 

πραγματοποιηθεί) προεξοφλημένες με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο του περιουσιακού στοιχείου. Η λογιστική 

αξία των περιουσιακών στοιχείων μειώνεται με το ποσό της ζημιάς απομείωσης και η ζημιά καταχωρείται στα 

αποτελέσματα. 

 

Αν σε επόμενη περίοδο, το ποσό της απομείωσης μειωθεί και η μείωση μπορεί αντικειμενικά να συσχετισθεί με 

γεγονός που συνέβη μετά την αναγνώριση της απομείωσης (π.χ. βελτίωση της πιστοληπτικής διαβάθμισης του 

χρεώστη), η αναστροφή της αναγνωρισμένης ζημιάς απομείωσης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. 

 

(β) Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

 

Η Εταιρία αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία αναφοράς τα δεδομένα αναφορικά με το κατά πόσον ένα 

χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή μια ομάδα χρηματοοικονομικών στοιχείων έχει απομειωθεί. 
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Για τις επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους ταξινομημένες ως διαθέσιμες προς πώληση, η σημαντική ή 

παρατεταμένη μείωση της εύλογης αξίας της επένδυσης σε επίπεδο χαμηλότερο του κόστους αποτελεί ένδειξη 

απομείωσης. Αν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, η συσσωρευμένη ζημιά – που υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ του 

κόστους αγοράς και της τρέχουσας εύλογης αξίας, μείον τις ζημιές απομείωσης του χρηματοοικονομικού 

περιουσιακού στοιχείου που αναγνωρίστηκαν προηγουμένως ως έξοδο στα αποτελέσματα – μεταφέρεται από τα 

ιδία κεφάλαια στα αποτελέσματα. Οι ζημιές απομείωσης που αναγνωρίστηκαν ως έξοδο στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων και αφορούν μετοχικούς τίτλους δεν μπορούν να αναστραφούν μέσω των αποτελεσμάτων. 

 

3.12  Αποθέματα 

 

Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. 

Το κόστος προσδιορίζεται με τη μέθοδο πρώτης εισαγωγής πρώτης εξαγωγής (FIFO). Η καθαρή ρευστοποιήσιμη 

αξία εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας 

αφαιρουμένων και των τυχόν εξόδων πώλησης. 

 

3.13  Εμπορικές απαιτήσεις 

 

Οι εμπορικές απαιτήσεις είναι τα ποσά που οφείλονται από τους πελάτες για προϊόντα που πουλήθηκαν ή 

υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε αυτούς κατά τις συνήθεις δραστηριότητες της Εταιρίας. Εάν η είσπραξη των 

απαιτήσεων αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός 12 μηνών από το τέλος της χρήσης (ή μέσα στη περίοδο που 

διαρκεί ο κανονικός λειτουργικός κύκλος της επιχείρησης εάν είναι μεγαλύτερος από 12 μήνες) καταχωρούνται 

στο κυκλοφορούν ενεργητικό. Διαφορετικά, καταχωρούνται στο μη κυκλοφορούν ενεργητικό. 

 

Οι εμπορικές απαιτήσεις καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο 

αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων και των ζημιών απομείωσης. Η 

πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων υπολογίζεται σύμφωνα με ιστορικούς δείκτες για την εισπραξιμότητα 

συνδρομητών και ιστορικά στοιχεία. 

 

3.14  Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

 

Στην κατάσταση ταμειακών ροών, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις 

καταθέσεις όψεως, βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαμηλού ρίσκου και 

τραπεζικές υπεραναλήψεις. Στην κατάσταση οικονομικής θέσης, οι τραπεζικές υπεραναλήψεις εμφανίζονται στον 

δανεισμό στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

 

3.15  Μετοχικό κεφάλαιο 

 

Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τις κοινές μετοχές της Εταιρίας. 

 

Άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών, εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε 

μείωση του προϊόντος της έκδοσης. 

 

3.16 Επιχορηγήσεις 

 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους όταν αναμένεται με βεβαιότητα ότι η 

επιχορήγηση θα εισπραχθεί και η Εταιρία θα συμμορφωθεί με όλους τους προβλεπόμενους όρους. 

 

Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα, καταχωρούνται σε μεταβατικούς λογαριασμούς και αναγνωρίζονται 

στα αποτελέσματα έτσι ώστε να αντιστοιχίζονται με τα έξοδα που προορίζονται να αποζημιώσουν. 

 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται με την αγορά ενσωμάτων παγίων, περιλαμβάνονται στις 

μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ως κρατικές επιχορηγήσεις επόμενων χρήσεων και μεταφέρονται ως έσοδα στην 

κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων με τη σταθερή μέθοδο σύμφωνα με την αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή των 

σχετικών περιουσιακών στοιχείων. 

 

3.17  Εμπορικές Υποχρεώσεις 

 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις περιλαμβάνουν τις υποχρεώσεις πληρωμής προϊόντων και υπηρεσιών που 

αποκτήθηκαν  κατά τις συνήθεις δραστηριότητες της Εταιρίας από τους προμηθευτές. Οι εμπορικές υποχρεώσεις 

καταχωρούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις όταν η πληρωμή τους πρέπει να πραγματοποιηθεί  μέσα στον 
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επόμενο χρόνο. Αν η πληρωμή τους μπορεί να γίνει και πέραν του έτους, τότε καταχωρούνται στις 

μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

 

3.18  Προβλέψεις 

 

Οι προβλέψεις, αναγνωρίζονται όταν η Εταιρία έχει μια παρούσα δέσμευση (νομική ή τεκμαιρόμενη) ως 

αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος και είναι πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή πόρων που ενσωματώνουν 

οικονομικά οφέλη για τον διακανονισμό της δέσμευσης και το ποσό αυτής μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. 

 

Η Εταιρία, για τους υποσταθμούς που είναι σε λειτουργία, προσδιορίζει πρόβλεψη κόστους για την απομάκρυνση 

του εξοπλισμού και αποκατάσταση του χώρου. 

 

3.19  Παροχές στο προσωπικό 

 

Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων παροχών όσο και 

προγράμματα καθορισμένων εισφορών μετά την έξοδο από την υπηρεσία. 

 

(α) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

 

Πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών είναι ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, στο οποίο η Εταιρία πληρώνει πάγιες 

εισφορές σε μία ξεχωριστή Εταιρία. Η Εταιρία δεν έχει καμία νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση να πληρώσει 

επιπλέον εισφορές, αν τα επενδυμένα περιουσιακά στοιχεία είναι ανεπαρκή για να αντιμετωπίσουν τις 

αναμενόμενες παροχές για την υπηρεσία των εργαζομένων που αφορά την τρέχουσα περίοδο καθώς και 

προγενέστερες περιόδους. Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών είναι ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα που δεν 

είναι πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών. 

 

Συνήθως, τα προγράμματα καθορισμένων παροχών καθορίζουν το ποσό της συνταξιοδοτικής παροχής που θα 

λάβει ένας εργαζόμενος κατά τη συνταξιοδότησή του, η οποία εξαρτάται συνήθως από έναν ή περισσότερους 

παράγοντες όπως η ηλικία, τα χρόνια προϋπηρεσίας και η αποζημίωση. 

 

Η υποχρέωση που καταχωρείται στην κατάσταση οικονομικής θέσης για τα προγράμματα καθορισμένων 

παροχών είναι η παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή κατά την ημερομηνία αναφοράς 

μείον την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής 

υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής 

μονάδος. Η παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή υπολογίζεται με την προεξόφληση των 

αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών εκροών χρησιμοποιώντας επιτόκια υψηλής ποιότητας Ευρωπαϊκών 

ομολόγων που εκφράζονται στο νόμισμα στο οποίο η παροχή θα πληρωθεί και που έχουν διάρκεια που 

προσεγγίζει τη διάρκεια της σχετικής συνταξιοδοτικής υποχρέωσης. Στις χώρες όπου δεν υπάρχει συγκροτημένη 

αγορά σε τέτοια ομόλογα, χρησιμοποιούνται τα επιτόκια της αγοράς των κρατικών ομολόγων. 

 

Το κόστος τρέχουσας απασχόλησης του προγράμματος καθορισμένων παροχών αναγνωρίζεται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων εκτός από την περίπτωση που συμπεριλαμβάνεται στο κόστος ενός περιουσιακού στοιχείου. Το 

κόστος τρέχουσας απασχόλησης αντανακλά την αύξηση της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών που προέρχεται 

από την απασχόληση των εργαζομένων μέσα στη χρήση καθώς και μεταβολές λόγω περικοπών ή διακανονισμών. 

Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άμεσα στα αποτελέσματα. 

 

Τα αναλογιστικά κέρδη και ζημιές που προκύπτουν από εμπειρικές προσαρμογές και από αλλαγές σε 

αναλογιστικές υποθέσεις αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα στη χρήση που έχουν προκύψει. 

 

Για τα προγράμματα καθορισμένων εισφορών, η Εταιρία πληρώνει εισφορές σε δημόσια ή ιδιωτικά ασφαλιστικά 

ταμεία είτε υποχρεωτικά είτε συμβατικά είτε εθελοντικά. Μετά την πληρωμή των εισφορών δεν υφίσταται 

περαιτέρω δέσμευση για την Εταιρία. Οι εισφορές αναγνωρίζονται σαν κόστος παροχών σε εργαζομένους όταν 

αυτές καθίστανται πληρωτέες. Οι προπληρωμένες εισφορές αναγνωρίζονται σαν περιουσιακό στοιχείο κατά την 

έκταση που η προπληρωμή θα οδηγήσει σε μείωση μελλοντικών πληρωμών ή επιστροφή χρημάτων. 

 

(β) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης 

 

Οι παροχές τερματισμού της απασχόλησης καθίστανται πληρωτέες όταν η Εταιρία τερματίζει την απασχόληση 

πριν την κανονική ημερομηνία συνταξιοδότησης ή όταν ο εργαζόμενος δέχεται την εθελούσια αποχώρηση με 

αντάλλαγμα αυτές τις παροχές. Η Εταιρία καταχωρεί αυτές τις παροχές το νωρίτερο από τις ακόλουθες 

ημερομηνίες: α) όταν η Εταιρία δεν μπορεί πλέον να αποσύρει την προσφορά για αυτές τις παροχές και β) όταν η 
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Εταιρία αναγνωρίζει έξοδα από αναδιοργάνωση που είναι στο πλαίσιο εφαρμογής του ΔΛΠ 37 στα οποία 

περιλαμβάνεται η πληρωμή παροχών τερματισμού της απασχόλησης. Στην περίπτωση που γίνεται προσφορά για 

εθελούσια αποχώρηση, οι παροχές τερματισμού της αποχώρησης υπολογίζονται με βάση τον αριθμό των 

εργαζομένων που αναμένεται να αποδεχθούν την προσφορά. Παροχές τερματισμού της απασχόλησης που 

οφείλονται 12 μήνες μετά την ημερομηνία αναφοράς προεξοφλούνται. 

 

3.20  Δανεισμός 

 

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, μειωμένα με τα τυχόν άμεσα έξοδα για την 

πραγματοποίηση της συναλλαγής.  Στη συνέχεια αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος. Τυχόν διαφορά μεταξύ 

του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα 

αποτελέσματα κατά τη διάρκεια του δανεισμού βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. 

Οι προμήθειες που πληρώνονται κατά την έναρξη της σύμβασης δανεισμού αναγνωρίζονται ως έξοδα για την 

πραγματοποίηση της συναλλαγής όταν είναι πιθανό ότι ένα μέρος ή ολόκληρο το δάνειο θα εκταμιευθεί. Σε αυτή 

την περίπτωση, η αναγνώριση της προμήθειας αναβάλλεται μέχρι την εκταμίευση του δανείου. Όταν δεν υπάρχει 

κάποια ένδειξη ότι η εκταμίευση μέρους ή ολόκληρου του δανείου είναι πιθανό να πραγματοποιηθεί, η προμήθεια 

κεφαλαιοποιείται σαν προπληρωμή και αποσβένεται κατά τη διάρκεια του σχετικού δανεισμού. 

 

3.21  Μερίσματα 

 

Τα μερίσματα λογίζονται ως έσοδα, όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής τους. 

 

3.22  Αναγνώριση εσόδων 

 

Έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθμό που η Εταιρία έχει παραδώσει αγαθά ή έχει προσφέρει υπηρεσίες στο πλαίσιο 

μιας συμφωνίας, το ποσό του εσόδου μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα και είναι πιθανό ότι τα οικονομικά οφέλη 

που συνδέονται με τη συναλλαγή θα εισρεύσουν στην Εταιρία. Έσοδο επιμετρείται στην εύλογη αξία του 

τιμήματος που εισπράχθηκε, άνευ των φόρων επί των πωλήσεων και των εκπτώσεων. 

 

Η Εταιρία λαμβάνει κυρίως έσοδα από την παροχή των ακόλουθων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών: πάγια τέλη 

από κινητή και σταθερή τηλεφωνία, έσοδα αερόχρονου, μηνύματα, αμοιβές διασύνδεσης, υπηρεσίες δεδομένων 

και παροχής πληροφοριών, τέλη σύνδεσης, πωλήσεις εμπορευμάτων καθώς και υπηρεσίες μισθωμένων 

κυκλωμάτων. 

 

Έσοδα από πάγια τέλη, έσοδα αερόχρονου, και μηνυμάτων από συνδρομητές συμβολαίου αναγνωρίζονται ως 

έσοδα με την παροχή των υπηρεσιών. Τα ατιμολόγητα έσοδα που προκύπτουν από τις υπηρεσίες που έχουν ήδη 

παρασχεθεί, είναι δεδουλευμένα κατά τη λήξη της κάθε περιόδου και τα μη δεδουλευμένα έσοδα από υπηρεσίες 

που θα παρασχεθούν σε μελλοντικές περιόδους αναβάλλονται. Τα έσοδα από την πώληση προπληρωμένων 

τηλεπικοινωνιακών καρτών αναβάλλονται μέχρι τη στιγμή που ο πελάτης χρησιμοποιεί το χρόνο ομιλίας, ή λήγει 

η πίστωση. 

 

Οι αμοιβές διασύνδεσης αναγνωρίζονται κατά το χρόνο παροχής των υπηρεσιών. 

Έσοδα από υπηρεσίες δεδομένων και παροχής πληροφοριών αναγνωρίζονται όταν η Εταιρία έχει 

πραγματοποιήσει τις σχετικές υπηρεσίες και, ανάλογα με τη φύση της υπηρεσίας, αναγνωρίζονται είτε στο 

ακαθάριστο ποσό που χρεώνεται στον πελάτη ή στο εισπρακτέο ποσό από την Εταιρία ως προμήθεια για τη 

διευκόλυνση της παροχής υπηρεσιών. 

 

Τα τέλη σύνδεσης πελατών αναγνωρίζονται μαζί με τα έσοδα των εμπορευμάτων, στο βαθμό που τα 

εμπορεύματα και τα τέλη σύνδεσης δεν υπερβαίνουν την εύλογη αξία των εμπορευμάτων που παραδίδεται στον 

πελάτη. Κάθε έσοδο από συνδέσεις πελατών το οποίο δεν αναγνωρίζεται μαζί με το έσοδο του αντίστοιχου 

εξοπλισμού, αναβάλλεται και αναγνωρίζεται στην περίοδο κατά την οποία οι υπηρεσίες αναμένεται να 

παρασχεθούν στον πελάτη. 

 

Τα έσοδα από τις πωλήσεις εμπορευμάτων αναγνωρίζονται όταν τα εμπορεύματα παραδίδονται στον τελικό 

πελάτη και οι σημαντικοί κίνδυνοι και ανταμοιβές ιδιοκτησίας των αγαθών περνούν στον αγοραστή. 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου. 

 

3.23  Τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 

 

Η φορολογία της χρήσης περιλαμβάνει τρέχοντα φόρο και αναβαλλόμενο φόρο. Η φορολογία αναγνωρίζεται στα 

αποτελέσματα εκτός εάν αφορά στοιχεία που αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα ή απευθείας στην 
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καθαρή θέση. Σε αυτή την περίπτωση, ο φόρος επίσης αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα ή 

απευθείας στην καθαρή θέση αντίστοιχα. 

 

Ο τρέχων φόρος υπολογίζεται σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους που έχουν θεσπιστεί ή ουσιωδώς θεσπιστεί 

κατά την ημερομηνία ισολογισμού στις χώρες όπου η Εταιρία και οι θυγατρικές της λειτουργούν και αποφέρουν 

κέρδη. Η Διοίκηση αξιολογεί περιοδικά τις θέσεις στις φορολογικές δηλώσεις σχετικά με καταστάσεις όπου η 

φορολογική νομοθεσία υπόκειται σε ερμηνεία. Σχηματίζει προβλέψεις, όπου είναι απαραίτητο, σε σχέση με τα 

ποσά που αναμένονται να πληρωθούν στις φορολογικές αρχές. 

 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της φορολογικής βάσης 

και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στις οικονομικές καταστάσεις. 

Ωστόσο, δεν αναγνωρίζονται οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αν προκύπτουν από την αρχική 

αναγνώριση της υπεραξίας. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δε λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική 

αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία όταν 

έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημιά. Ο αναβαλλόμενος φόρος 

προσδιορίζεται με βάση τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που έχουν θεσπιστεί ή 

ουσιωδώς θεσπιστεί κατά την ημερομηνία ισολογισμού και αναμένεται να είναι σε ισχύ όταν η αναβαλλόμενη 

φορολογική απαίτηση θα ανακτηθεί ή η αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση θα τακτοποιηθεί. 

 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει μελλοντικό 

φορολογητέο κέρδος για τη χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη 

φορολογική απαίτηση. 

 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει νόμιμα εκτελεστό 

δικαίωμα να συμψηφίζονται οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις και όταν οι αναβαλλόμενες 

φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις σχετίζονται με φόρους εισοδήματος που επιβάλλονται από την ίδια 

φορολογική αρχή είτε στην ίδια επιχείρηση που είναι υπόχρεη φόρου είτε σε διαφορετικές επιχειρήσεις που είναι 

υπόχρεες φόρου, όταν υπάρχει η πρόθεση να τακτοποιηθούν τα υπόλοιπα σε καθαρή βάση. 

 

3.24  Πρόγραμμα παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης 

 

Η Εταιρία συμμετέχει σε προγράμματα του Ομίλου Vodafone PLC που αφορούν στη χορήγηση δικαιωμάτων 

προαίρεσης στους εργαζομένους της σε μετοχές της τελικής μητρικής εταιρίας, οι οποίες διαπραγματεύονται στο 

χρηματιστήριο του Λονδίνου. Τα δικαιώματα αφορούν τη διάθεση δωρεάν μετοχών με περίοδο κατοχύρωσης τα 3 

χρόνια με προϋπόθεση την παραμονή του εργαζομένου στην Εταιρία και την επίτευξη οικονομικών και 

προσωπικών στόχων (free cash flow). Τα δικαιώματα προαίρεσης ακυρώνονται εάν ο εργαζόμενος αποχωρήσει 

από την εταιρία πριν από την κατοχύρωση του δικαιώματος. 

 

Η εύλογη αξία των υπηρεσιών των εργαζομένων που λαμβάνονται σε αντάλλαγμα των μετοχών αναγνωρίζεται ως 

έξοδο. Το συνολικό ποσό που θα αναγνωριστεί ως έξοδο καθορίζεται σε σχέση με την εύλογη αξία των 

χορηγηθέντων δικαιωμάτων. 

 

3.25  Στρογγυλοποιήσεις κονδυλίων 
 

Διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ των ποσών στις οικονομικές καταστάσεις και των αντίστοιχων ποσών στις 

σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

 

4. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου  
 

4.1 Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

 

Από τις οικονομικές δραστηριότητες της Εταιρίας δεν προκύπτουν σοβαροί κίνδυνοι αγοράς, πιστωτικοί κίνδυνοι, 

κίνδυνοι ρευστότητας και κίνδυνοι ταμειακών ροών. 

 

Η διαχείριση κινδύνου διενεργείται από το τμήμα διαχείρισης διαθεσίμων της τελικής μητρικής εταιρίας 

Vodafone Group PLC σε συνεργασία με την Ελληνική Θυγατρική της, VODAFONE-PANAFON. 

 

Η Εταιρία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε συναλλαγματικές 

ισοτιμίες, κίνδυνο ταμειακών ροών και κίνδυνο εύλογης αξίας από μεταβολές επιτοκίων και κίνδυνο τιμών), 

πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Η Εταιρία δραστηριοποιείται στην Ελληνική αγορά. Το γενικό 
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πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρίας επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική επίδραση 

της μεταβλητότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών στη χρηματοοικονομική απόδοση της Εταιρίας. 

 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρίας (πέραν των εμπορικών υποχρεώσεων) αποτελούνται από 

μακροπρόθεσμα δάνεια. Με τα ανωτέρω προϊόντα χρηματοδοτούνται οι ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης, καθώς και 

οι επενδύσεις σε τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό. 

 

Το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα παραμένει ευμετάβλητο. Σε συνέχεια των 

ελέγχων κεφαλαίων που επιβλήθηκαν στη χώρα την 28 Ιουνίου 2015, οι εγχώριες συναλλαγές και οι συναλλαγές 

με τους ξένους προμηθευτές και πιστωτές επηρεάστηκαν ως αποτέλεσμα των ορίων για όλες τις αναλήψεις από 

ΑΤΜ και των περιορισμών στις πληρωμές στο εξωτερικό. Η Εταιρία είχε αρχικά επηρεαστεί, καθώς 

αντιμετώπισε καθυστερήσεις στις πληρωμές των πελατών. Επιπροσθέτως, καθώς ο δανεισμός της Εταιρίας 

οφείλεται εξ’ ολοκλήρου σε πιστωτές (εταιρίες ομίλου Vodafone) εκτός Ελλάδας και οι λειτουργίες της Εταιρίας 

στην Ελλάδα εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από ξένους προμηθευτές, η Εταιρία ζητά και λαμβάνει έγκριση 

από τις αρμόδιες αρχές για να χρησιμοποιήσει ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα που διακρατούνται 

στην Ελλάδα προκειμένου να εξυπηρετήσουν πληρωμές εκτός Ελλάδος. 

 

Οι δραστηριότητες της Εταιρίας στην Ελλάδα συνεχίζονται χωρίς διακοπή, ωστόσο η συνεχιζόμενη αστάθεια και 

μεταβλητότητα του μακροοικονομικού και χρηματοπιστωτικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα θα μπορούσε να έχει 

αντίκτυπο στις εργασίες της Εταιρίας, στα αποτελέσματα των εργασιών, την οικονομική κατάσταση και τις 

προοπτικές. Με την υπόθεση ότι οι έλεγχοι κεφαλαίων θα αρθούν εντός του δευτέρου εξαμήνου του 2016 και ότι 

οι συμφωνημένοι όροι και προϋποθέσεις του τρίτου προγράμματος διάσωσης θα εφαρμοστούν, δεν αναμένεται 

σημαντική αρνητική επίπτωση στις δραστηριότητες της Εταιρίας στην Ελλάδα μεσομακροπρόθεσμα. Σε αυτό το 

αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον, η διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές μελλοντικές 

επιπτώσεις της, προκειμένου να διασφαλίσει ότι αναλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες και 

πρωτοβουλίες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις εγχώριες δραστηριότητες της Εταιρίας. 

 

Έχοντας ήδη λάβει μία σειρά μέτρων για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της υπό δυσμενείς συνθήκες, η 

Εταιρία συνεχίζει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην Ελλάδα και να προετοιμάζεται για μια σειρά από 

ενδεχόμενα γύρω από την ελληνική κρίση, σύμφωνα και με την υφιστάμενη πολιτική διαχείρισης κινδύνων της 

ιδίας και του Ομίλου Vodafone, προκειμένου να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται εγκαίρως όλες οι απαιτούμενες 

ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στην επιχειρηματική δραστηριότητα και τη λειτουργία της. 

 

Συνοπτικά, οι μορφές χρηματοοικονομικών κινδύνων που προκύπτουν αναλύονται κατωτέρω. 

 

4.1.1 Κίνδυνος αγοράς 

 

α) Συναλλαγματικός κίνδυνος 

 

Ο κίνδυνος αυτός απορρέει κυρίως από την υπηρεσία περιαγωγής η οποία εκφράζεται σε SDR και μετατρέπεται 

σε δολάρια ΗΠΑ ή σε ευρώ. Επειδή όμως η εκκαθάριση των σχετικών υποχρεώσεων και απαιτήσεων από αυτές 

τις συναλλαγές πραγματοποιείται σε σύντομη χρονική περίοδο (40-60 μέρες), ο σχετικός συναλλαγματικός 

κίνδυνος είναι περιορισμένος και γι’ αυτό το λόγο η Εταιρία δεν προβαίνει σε συμφωνίες αντιστάθμισης 

συναλλαγματικού κινδύνου. Επιπρόσθετα ο συναλλαγματικός κίνδυνος μειώνεται, καθότι οποιαδήποτε αλλαγή 

ισοτιμιών στα έξοδα αντισταθμίζεται από αντίστοιχη αλλαγή στα έσοδα. 

 

β) Κίνδυνος τιμών 

 

Η Εταιρία εκτίθεται σε κίνδυνο διακύμανσης της εύλογης αξίας των διαθεσίμων προς πώληση 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών της στοιχείων που μπορεί να επηρεάσουν τις οικονομικές καταστάσεις καθώς 

σχετικά κέρδη ή ζημίες από την αναπροσαρµογή της εύλογης αξίας θα ενσωματωθούν στα αποτελέσματα της, 

όταν τα στοιχεία αυτά πωληθούν ή χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένα. Κατά τη χρήση 31 Μαρτίου 2016 

αναγνωρίστηκε απομείωση της συμμετοχής της Forthnet AE η οποία επηρέασε τα αποτελέσματα (Σημ. 17). 

 

γ) Κίνδυνος ταμειακών ροών 

 

Η Εταιρία διατηρεί το δανεισμό της σε προϊόντα κυμαινόμενου επιτοκίου (Euribor) τα οποία την εκθέτουν σε 

επιτοκιακό κίνδυνο ταμειακών ροών. Το γεγονός ότι το σύνολο του δανεισμού βασίζεται σε προϊόντα 

κυμαινόμενου επιτοκίου, έχει ως αποτέλεσμα οι επιπτώσεις των διακυμάνσεων των επιτοκίων στα αποτελέσματα 

χρήσης της Εταιρίας και στις ταμειακές ροές των λειτουργικών του δραστηριοτήτων να είναι σημαντικές. Την 31 
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Μαρτίου 2016 εάν τα επιτόκια ήταν 1% μεγαλύτερα / (μικρότερα), οι ζημίες προ φόρων της Εταιρίας θα είχαν 

αυξηθεί / (μειωθεί) κατά €6.2εκ (31 Μαρτίου 2015: €6.7 εκ.). 

 

4.1.2 Πιστωτικός κίνδυνος 

 

Ο πιστωτικός κίνδυνος αναφέρεται κυρίως στην μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των πελατών μας. 

Το γεγονός ότι οι απαιτήσεις της Εταιρίας προέρχονται από μεγάλο πλήθος πελατών / συνδρομητών, μειώνει 

σημαντικά τον κίνδυνο.  

 

Η Εταιρία είναι εκτεθειμένη στον πιστωτικό κίνδυνο των πελατών του. Για τους πελάτες λιανικής ο κίνδυνος 

αυτός περιορίζεται εφαρμόζοντας διαδικασίες αυτόματης φραγής ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων,. Για τους 

εταιρικούς πελάτες γίνεται αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας πριν από την υπογραφή σύμβασης και την 

έναρξη παροχής υπηρεσιών με αποτέλεσμα να μειώνεται ο πιστωτικός κίνδυνος. 

 

Ο πιστωτικός κίνδυνος σε ότι αφορά τα ταμειακά διαθέσιμα κρίνεται περιορισμένος λόγω του ότι η Εταιρία δεν 

διακρατεί σημαντικά ταμειακά διαθέσιμα, αλλά τα χρησιμοποιεί για μείωση των δανειακών της υποχρεώσεων. 

 

4.1.3 Κίνδυνος ρευστότητας 

 

Η συνεπής διαχείριση κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει την ύπαρξη επαρκών ταμειακών διαθεσίμων και την 

εξασφάλιση επαρκών ορίων χρηματοδότησης. 

 

Η Εταιρία ελέγχει διαρκώς το ποσό του δανεισμού καθώς και την αναλογία αυτού προς τις συνολικές 

υποχρεώσεις, τη σύνθεση των συνολικών υποχρεώσεων, και διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να 

δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες πιστώσεις 

προς χρήση.  

 

Στον πιο κάτω πίνακα αναλύονται οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρίας κατά την ημερομηνία των 

οικονομικών καταστάσεων με βάση την ημερομηνία ωρίμανσης τους. Τα ποσά που αναφέρονται στον πίνακα 

είναι χωρίς προεξόφληση. Τα ποσά των προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων που είναι εντός 12 μηνών 

παρουσιάζονται στη λογιστική τους αξία καθώς η επίπτωση της προεξόφλησης δεν είναι σημαντική. 

 

 
 

4.2 Διαχείριση κεφαλαίου 

 

Για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της Εταιρίας θα πρέπει να αξιολογηθεί ο Καθαρός ∆ανεισµός 

της Εταιρίας (ήτοι, συνολικές µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις προς τράπεζες µείον ταµειακά 

διαθέσιµα και ισοδύναµα). Ο καθαρός δανεισµός της Εταιρίας στις 31 Μαρτίου 2016 και στις 31 Μαρτίου 2015 

παρουσιάζεται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα: 

 

 
 

4.3  Προσδιορισμός των ευλόγων αξιών 

 

Η Εταιρία χρησιμοποιεί την παρακάτω ιεραρχία για τον καθορισμό και την γνωστοποίηση των εύλογων αξιών 

των χρηματοοικονομικών μέσων ανά τεχνική αποτίμησης: 

31 Μαρτίου 2016 Λιγότερο από 1 έτος Από 1 έως  2 έτη Από 2 έως  5 έτη Πάνω από 5 έτη

Δανειακές υποχρεώσεις - 14,827,360 500,566,660 -

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 239,045,931 - - -

31 Μαρτίου 2015 Λιγότερο από 1 έτος Από 1 έως  2 έτη Από 2 έως  5 έτη Πάνω από 5 έτη

Δανειακές υποχρεώσεις - 222,428,378 526,118,139 -

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 215,985,826 - - -

31/03/2016 31/03/2015

Σύνολο Δανεισμού 695,097,089 672,415,263

Μείον: Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα (98,365,854) (17,444,835)

Καθαρός Δανεισμός 596,731,235 654,970,428

Ίδια Κεφάλαια 312,205,326 336,990,077

Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια 908,936,561 991,960,505

Συντελεστής Μόχλευσης 65.65% 66.03%
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 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. 

 

Την 31 Μαρτίου 2016 η Εταιρία κατέχει χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα προς πώληση, τα οποία 

κατατάσσονται στο Επίπεδο 1 (€2.7 εκ.) και στο Επίπεδο 3 (€1.1 εκ.). 

 

Την 31 Μαρτίου 2015 η Εταιρία κατέχει χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα προς πώληση, τα οποία 

κατατάσσονται στο Επίπεδο 1 (€4.9 εκ.) και στο Επίπεδο 3 (€1.1 εκ.). 

 

5. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως  
 

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, απαιτεί την διενέργεια εκτιμήσεων και την 

υιοθέτηση παραδοχών από πλευράς της Διοίκησης, οι οποίες δύναται να επηρεάσουν την εφαρμογή των 

λογιστικών αρχών καθώς και τα ποσά που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι εκτιμήσεις και οι 

κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα και προσδοκίες για 

μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα. Η Εταιρία προβαίνει σε εκτιμήσεις και 

παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών γεγονότων. Οι βασικές εκτιμήσεις και αξιολογικές κρίσεις 

της Διοίκησης έχουν ως εξής: 

 

(α) Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 

 

Η πρόβλεψη επισφαλών πελατών περιλαμβάνει τη διενέργεια συγκεκριμένης πρόβλεψης για όσους πελάτες έχουν 

χαρακτηριστεί επισφαλείς, αλλά και τη διενέργεια πρόβλεψης σύμφωνα με ιστορικούς δείκτες για την 

εισπραξιμότητα συνδρομητών και ιστορικά στοιχεία. Στην παραπάνω διαδικασία έχουν εξαιρεθεί οι απαιτήσεις 

από τις συνδεδεμένες εταιρίες και οι απαιτήσεις από εταιρίες του δημόσιου τομέα, καθώς εκτιμάται ότι δεν 

συντρέχει κίνδυνος μη είσπραξης των απαιτήσεων από τους πελάτες αυτών των κατηγοριών. Στις 31 Μαρτίου 

2016 τα αποτελέσματα της Εταιρίας έχουν επιβαρυνθεί με πρόβλεψη επισφαλών πελατών ποσού €15.9 εκ. (31 

Μαρτίου 2015: €14.2 εκ.) (βλ. Σημ.20). 

 

(β) Πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος 

 

Η Ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις, υπόκεινται σε ερμηνείες από τις φορολογικές 

αρχές. Υπάρχουν συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισμός του φόρου είναι 

αβέβαιος. Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος περιλαμβάνει τον τρέχοντα και αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος 

και την πρόβλεψη για τυχόν πρόσθετους φόρους που πιθανόν να προκύψουν σαν αποτέλεσμα του ελέγχου από τις 

φορολογικές αρχές. Η Εταιρία αναγνωρίζει αναβαλλόμενη φορολογία στις φορολογικές ζημιές, οι οποίες, στο 

βαθμό που αυτές αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό 

κερδών των πέντε επόμενων χρήσεων, που ακολουθούν τη χρήση που αφορούν. Οι πραγματικός φόρος 

εισοδήματος μπορεί να διαφέρει από αυτές τις εκτιμήσεις και μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στην 

χρηματοοικονομική θέση της Εταιρίας. 

 

(γ) Κεφαλαιοποιήσεις εξόδων 

 

Η Εταιρία έχει κεφαλαιοποιήσει αμοιβές και έξοδα προσωπικού που προκύπτουν άμεσα από την κατασκευή του 

δικτύου. 

 

(δ) Απομείωση υπεραξίας 

 

Η Εταιρία αξιολογεί αν υπάρχει απομείωση της υπεραξίας σε ετήσια βάση. Για το λόγο αυτό απαιτείται να 

εκτιμηθεί η αξία χρήσης κάθε μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών στην οποία έχει επιμεριστεί ποσό υπεραξίας. 

Η εκτίμηση της αξίας χρήσης απαιτεί η Εταιρία να εκτιμήσει τις μελλοντικές ταμειακές ροές της μονάδας 

δημιουργίας ταμειακών ροών και να επιλέξει το κατάλληλο επιτόκιο προεξόφλησης, με βάση το οποίο θα 

καθοριστεί η παρούσα αξία των ανωτέρω μελλοντικών ταμειακών ροών. Επιπλέον λεπτομέρειες σχετικά με τον 

έλεγχο απομείωσης περιλαμβάνονται στη Σημείωση 14. 
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(ε) Απομείωση μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

 

Η Διοίκηση εκτιμά ότι οι λογιστικές αξίες των στοιχείων μακροπρόθεσμου ενεργητικού είναι ανακτήσιμες και τα 

στοιχεία αυτά δεν έχουν υποστεί απομείωση. Η Εταιρία επενδύει σημαντικά κεφάλαια σε ενσώματα και άυλα 

περιουσιακά στοιχεία έτσι ώστε να εξασφαλίσει ότι στα επόμενα έτη θα έχει θετικά αποτελέσματα. 

 

(στ) Ωφέλιμες ζωές 

 

Απαιτείται κρίση για τον προσδιορισµό της ωφέλιµης ζωής καθώς και της υπολειµµατικής αξίας των ενσώµατων 

παγίων καθώς και των άυλων περιουσιακών στοιχείων τα οποία αναγνωρίζονται είτε µέσω απόκτησής τους είτε 

µέσω συνενώσεων επιχειρήσεων. Η εκτίµηση της ωφέλιµης ζωής ενός περιουσιακού στοιχείου είναι θέµα 

κρίσης, που βασίζεται στην εµπειρία της Εταιρίας από όµοια περιουσιακά στοιχεία. Η υπολειµµατική αξία και η 

ωφέλιµη ζωή ενός περιουσιακού στοιχείου επανεξετάζονται τουλάχιστον σε ετήσια βάση λαµβάνοντας υπόψη τα 

νέα δεδοµένα και τις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς. 

 

6. Έσοδα 
 

 
 

7. Ανάλυση εξόδων 
 

 
 

Κατανομή ανά λειτουργία: 

 

 
 

 

1/4/15- 31/3/16 1/4/14 - 31/3/15

Έσοδα υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας 581,685,537 585,070,552

Έσοδα υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας 179,321,900 69,292,939

Έσοδα πώλησης συσκευών 50,672,807 51,641,964

Λοιπά έσοδα 31,664,036 32,049,944

Σύνολο εσόδων 843,344,279 738,055,400

Επιχορηγήσεις 1,514,423 2,002,659

Λοιπά 4,770,538 971,564

Άλλα έσοδα εκμετάλευσης 6,284,961 2,974,223

1/4/15- 31/3/16 1/4/14 - 31/3/15

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 76,084,274 63,536,228

Κόστος πωληθέντων αποθεμάτων 66,317,253 62,280,882

Αμοιβές & έξοδα τρίτων 96,980,443 75,951,236

Προμήθειες 89,069,496 93,479,978

Τηλεπικοινωνιακά κόστη 190,699,261 124,533,431

Επισκευές και συντηρήσεις 35,737,052 38,309,106

Έξοδα προβολής και διαφήμισης 24,909,776 24,380,874

Ενοίκια 37,198,844 36,734,296

Φόροι τέλη 4,410,556 4,094,519

Έξοδα μεταφορών & ταξιδιών 4,247,750 3,541,190

Αποσβέσεις ενσώματων περιουσιακών στοιχείων 115,589,072 101,544,171

Αποσβέσεις τηλεπικοινωνιακές άδειες 35,071,487 27,963,631

Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 24,643,807 28,472,143

Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες 15,879,945 14,184,119

Λοιπά έξοδα 26,491,719 39,728,150

843,330,734 738,733,954

1/4/15- 31/3/16 1/4/14 - 31/3/15

Κόστος πωληθέντων 585,503,196 487,480,718

Έξοδα διοίκησης 198,108,532 182,173,749

Έξοδα διάθεσης 59,719,006 69,079,487

843,330,734 738,733,954
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Αποσβέσεις ανά λειτουργία: 

 

 
 

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού: 

 

 
 

8. Λοιπά κέρδη - ζημίες 
 

 
 

9. Χρηματοοικονομικά έσοδα – έξοδα 
 

 
 

10. Φόρος εισοδήματος 
 

Ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων στην Ελλάδα ορίστηκε στο 26% βάσει του 

Φορολογικού Νόμου 4110/2013 για το 2013 και έπειτα. Με βάση τις διατάξεις του Νόμου 4334/2015 που 

δημοσιεύθηκε την 16
η
 Ιουλίου 2015 και του Νόμου 4336/2015 που δημοσιεύθηκε την 14

η
 Αυγούστου 2015, ο 

συντελεστής φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων στην Ελλάδα αυξήθηκε από 26% σε 29% και η 

προκαταβολή φόρου εισοδήματος όλων των κεφαλαιουχικών εταιριών αυξήθηκε από 80% σε 100% από 1 

1/4/15- 31/3/16 1/4/14 - 31/3/15

Κόστος πωληθέντων 126,449,228 114,313,658

Έξοδα διοίκησης 47,858,655 41,926,752

Έξοδα διάθεσης 996,483 1,739,536

175,304,366 157,979,946

1/4/15- 31/3/16 1/4/14 - 31/3/15

Αμοιβές έμμισθου προσωπικού 43,292,913 37,925,390

Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις 15,236,774 11,960,916

Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 4,144,453 2,364,281

Δικαιώματα προαίρεσης 3,535,783 3,732,282

Συνταξιοδοτικό κόστος προγραμμάτων καθορισμένων παροχών 5,928,451 5,619,414

Συνταξιοδοτικό κόστος προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών 3,945,900 1,933,945

Σύνολο αμοιβών 76,084,274 63,536,228

Κεφαλαιοποιήσεις σε πάγια υπο κατασκευή (8,106,356) (7,057,642)

1/4/15- 31/3/16 1/4/14 - 31/3/15

Συναλλαγματικές διαφορές (54,638) 22,678

Κέρδη / Ζημίες από πώληση ενσώματων πάγιων στοιχείων (2,241,473) 900,573

Αντιλογισμός πρόβλεψη απομείωσης ενσώματων παγίων στοιχείων (2,701,126) 1,630,805

Μη χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις που αναστράφηκαν (4,929,961) -                             

Προσαρμογή αναταξινόμησης λόγω απομείωσης διαθεσίμων προς πώληση 5,268,446 -                             

Αναπροσαρμογής εύλογης αξίας επένδυσης πριν από την απόκτηση ελέγχου από εξαγορά -                             (18,419,292)

(4,658,753) (15,865,235)

1/4/15- 31/3/16 1/4/14 - 31/3/15

Χρηματοοικονομικά έσοδα

Πιστωτικοί τόκοι 5,362 25,469

Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων 5,362 25,469

Χρηματοοικονομικά έξοδα

Τόκοι τραπεζικών δανείων (14) (41,438)

Τόκοι δανείων από συνδεδεμένα μέρη (24,216,753) (21,510,097)

Εγγυητικές (363,803) (300,963)

Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα (2,301,091) (1,337,884)

Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων (26,881,662) (23,190,383)

Χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα) καθαρά (26,876,300) (23,164,914)
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Ιανουαρίου 2015. Η θετική επίδραση από τον επαναυπολογισμό των αναβαλλόμενων φόρων για την Εταιρία με 

βάση το νέο συντελεστή ανήλθε σε περίπου €1.6 εκ. και επηρέασε τα αποτελέσματα της χρήσης. Ποσό €0.1 εκ.. 

επηρέασε τα λοιπά συνολικά εισοδήματα. 

 

Σύμφωνα με το φορολογικό Ν. 4172/2013 όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4223/2013, τα μερίσματα που 

διανέμονται σε εταιρείες εντός του ίδιου ομίλου, από τον Ιανουάριο του 2014 και μετά, εξαιρούνται τόσο από το 

φόρο εισοδήματος όσο και από τον παρακρατούμενο φόρο, με την προϋπόθεση μεταξύ άλλων, ότι η μητρική 

εταιρία συμμετέχει στην εταιρία που διανέμει το μέρισμα με ποσοστό τουλάχιστον 10% για δύο συνεχόμενα έτη. 

 

Από τη χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρίες και οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης που 

οι ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά, υποχρεούνται να λαμβάνουν «Ετήσιο 

Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994, το οποίο εκδίδεται μετά από 

φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες 

οικονομικές καταστάσεις. Κατόπιν ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό 

γραφείο εκδίδει στην εταιρία «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» και στη συνέχεια ο Νόμιμος Ελεγκτής ή 

ελεγκτικό γραφείο την υποβάλει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών. 

 

Για την Εταιρία, η «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» για την οικονομική χρήση 2011/2012, 2012/2013 και 

2013/2014, 2014/2015 έχει εκδοθεί χωρίς ουσιαστικές προσαρμογές όσον αφορά το έξοδο του φόρου και την 

αντίστοιχη πρόβλεψη, όπως αυτές απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις. Ο φορολογικός έλεγχος για τη 

χρήση 2015/2016 ήδη διενεργείται από την PricewaterhouseCoopers Α.Ε. Κατά την ολοκλήρωση του 

φορολογικού ελέγχου, η Διοίκηση της Εταιρίας δεν αναμένει να προκύψουν σημαντικές φορολογικές 

υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις. 

 

Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για την χρήση 2009/2010 και η απορροφημένη εταιρία hellas online ΑΕ 

δεν έχει ελεγχθεί για τη χρήση 2010. Κατά συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρίας για τις ανέλεγκτες 

αυτές χρήσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές. 

 

Ο φόρος εισοδήματος που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα, αναλύεται ως εξής: 

 

 
 

Η συμφωνία μεταξύ του ποσού φόρου εισοδήματος και του ποσού που προκύπτει από την εφαρμογή του 

ισχύοντος συντελεστή φορολογίας εισοδήματος (29%) επί των αποτελεσμάτων προ φόρων, έχει ως ακολούθως: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Ενσώματα πάγια στοιχεία 
 

1/4/15- 31/3/16 1/4/14 - 31/3/15

Τρέχων φόρος εισοδήματος 5,232,705 80,135

Αναβαλλόμενος φόρος 8,356,458 (711,167)

Σύνολο φόρου εισοδήματος 13,589,163 (631,032)

1/4/15- 31/3/16 1/4/14 - 31/3/15

Ζημιές προ φόρων (15,919,041) (127,306,291)

Φόρος υπολογισμένος με βάση ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές (4,616,522) (33,099,636)

Φόρος που αναλογεί σε έξοδα που δεν εκπίπτουν 14,689,525 32,578,436

Φόροι προηγούμενων χρήσεων 5,081,669 -

Διαφορές φορολογικών συντελεστών (1,565,509) -

Φόρος από μισθώσεις ακινήτων - (109,833)

Φόρος Χρήσης 13,589,163 (631,032)
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12. Τηλεπικοινωνιακές άδειες 
 

Οι τηλεπικοινωνιακές άδειες περιλαμβάνουν άδειες που έχουν αποκτηθεί κυρίως για τις δραστηριότητες κινητής 

τηλεφωνίας της Εταιρίας. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
 

Οικόπεδα - 

Κτίρια

Μεταφορικά 

μέσα

Μηχανήματα - 

Τηλεποικοινωνιακός 

εξοπλισμός

Έπιπλα & λοιπός 

εξοπλισμός
Σύνολο

Κόστος

Υπόλοιπο 1 Απριλίου 2014 16,455,679 648,375 1,958,967,814 55,416,590 2,031,488,459

Προσθήκες 732,622 5,200 78,728,359 973,783 80,439,964

Απορρόφηση θυγατρικής 68,456 11,134 148,946,638 135,984 149,162,211

Πρόβλεψη απομείωσης παγίων - - (1,630,805) - (1,630,805)

Πωλήσεις / Διαγραφές (945,105) (204,704) (8,351,146) (2,358,579) (11,859,534)

Υπόλοιπο 1 Απριλίου 2015 16,311,651 460,004 2,176,660,860 54,167,778 2,247,600,294

Προσθήκες 2,195,801 5,743 100,729,034 3,440,991 106,371,569

Πρόβλεψη απομείωσης παγίων - - - - -

Πωλήσεις / Διαγραφές (1,357,459) (1,453) (62,420,183) (401,817) (64,180,911)

Υπόλοιπο 31 Μαρτίου 2016 17,149,993 464,294 2,214,969,711 57,206,953 2,289,790,952

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Απριλίου 2014 (13,889,138) (533,761) (1,624,202,405) (47,199,852) (1,685,825,156)

Αποσβέσεις χρήσεως (1,073,674) (39,219) (99,229,106) (1,202,173) (101,544,171)

Διαγραφές 775,682 204,637 7,219,869 2,358,578 10,558,766

Υπόλοιπο 1 Απριλίου 2015 (14,187,130) (368,343) (1,716,211,642) (46,043,447) (1,776,810,561)

Αποσβέσεις χρήσεως (1,225,536) (40,379) (112,751,036) (1,572,121) (115,589,072)

Πωλήσεις / Διαγραφές 1,159,739 1,453 61,945,761 378,723 63,485,677

Υπόλοιπο 31 Μαρτίου 2016 (14,252,927) (407,269) (1,767,016,916) (47,236,845) (1,828,913,957)

Αναπόσβεστη αξία

31 Μαρτίου 2015 2,124,521 91,662 460,449,218 8,124,331 470,789,733

31 Μαρτίου 2016 2,897,066 57,026 447,952,795 9,970,108 460,876,995

Σύνολο

Κόστος

Υπόλοιπο 1 Απριλίου 2014 547,483,490

Προσθήκες 124,501,000

Υπόλοιπο 1 Απριλίου 2015 671,984,490

Προσθήκες -

Υπόλοιπο 31 Μαρτίου 2016 671,984,490

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Απριλίου 2014 (302,949,029)

Αποσβέσεις χρήσεως (27,963,631)

Υπόλοιπο 1 Απριλίου 2015 (330,912,660)

Αποσβέσεις χρήσεως (35,071,487)

Υπόλοιπο 31 Μαρτίου 2016 (365,984,147)

Αναπόσβεστη αξία

31 Μαρτίου 2015 341,071,830

31 Μαρτίου 2016 306,000,343
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14. Υπεραξία 
 

 
 

Μετά από την εξέταση απομείωσης της υπεραξίας, που αφορά στις εξαγορές και απορροφήσεις θυγατρικών 

εταιρειών που δραστηριοποιούνταν στον τομέα τηλεπικοινωνιών και πιο συγκεκριμένα στην υπεραξία που 

προέκυψε κατά την απορρόφηση της hellas online , δεν προέκυψαν ζημίες απομείωσης. 

 

Το ανακτήσιμο ποσό για την εξέταση απομείωσης της ανωτέρω υπεραξίας προσδιορίσθηκε με βάση τη μέθοδο 

της αξίας χρήσης. Η αξία χρήσης υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας προβλέψεις ταμειακών ροών που βασίστηκαν 

στο υφιστάμενο πενταετές επιχειρηματικό πλάνο προσαρμοσμένο στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον, το οποίο 

επεκτάθηκε σε δεκαετές αποτυπώνοντας τις εκτιμήσεις για τα μακροοικονομικά μεγέθη και το ανταγωνιστικό 

περιβάλλον της αγοράς πέραν της πενταετίας αλλά και τις αναγκαίες επενδύσεις σε νέες άδειες. 

Οι βασικές παραδοχές που λήφθηκαν υπόψη για τον υπολογισμό της αξίας χρήσης των μονάδων δημιουργίας 

ταμειακών ροών ήταν οι εξής: 

 Τηλεπικοινωνιακή Αγορά και Ανταγωνιστικό Περιβάλλον: Η αγορά τηλεπικοινωνιών θα κινηθεί πτωτικά 

την τρέχουσα χρονιά και αναμένεται να περάσει σταδιακά σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης από το 2017/18. 

Η Εταιρία αναμένεται να διατηρήσει το συνολικό μερίδιό της στα σημερινά επίπεδα, προβαίνοντας στις 

απαραίτητες επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες αλλά και της συνεχίζοντας να επενδύει σε συνδυαστικά 

προϊόντα σταθερής-κινητής. 

 Έσοδα: Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των εσόδων εκτιμάται σε 1.4% για τη δεκαετία προερχόμενος από 

την σταδιακή ανάκαμψη της οικονομίας καθώς και τη μεγαλύτερη διείσδυση των ευρυζωνικών υπηρεσιών 

δεδομένων. 

 EBITDA: Σταδιακή ανάκαμψη του περιθωρίου κέρδους προ φόρων τόκων και αποσβέσεων στο 35% (από 

τα σημερινά επίπεδα του 28%) ως αποτέλεσμα πρωτοβουλιών μείωσης κόστους με μακροπρόθεσμο 

ορίζοντα απόδοσης. 

 Επενδύσεις: Οι επενδύσεις παραμένουν σε υψηλά επίπεδα ώστε να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα του 

τηλεπικοινωνιακού δικτύου ως προς τη ποιότητα των υπηρεσιών και την εισαγωγή νέων τεχνολογιών. 

Επιπλέον, πραγματοποιούνται επενδύσεις για την εξασφάλιση του απαραίτητου φάσματος συχνοτήτων 

(2016, 2022 και διηνεκές) 

Λογισμικό
Πελατειακές 

σχέσεις
Σύνολο

Κόστος

Υπόλοιπο 1 Απριλίου 2014 314,995,484 - 314,995,484

Προσθήκες 18,112,877 - 18,112,877

Απορρόφηση θυγατρικής 5,151,280 41,500,000 46,651,280

Διαγραφές (22,533) - (22,533)

Υπόλοιπο 1 Απριλίου 2015 338,237,108 41,500,000 379,737,108

Προσθήκες 20,630,506 - 20,630,506

Διαγραφές (77,909) - (77,909)

Υπόλοιπο 31 Μαρτίου 2016 358,789,704 41,500,000 400,289,704

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Απριλίου 2014 (281,136,891) - (281,136,891)

Αποσβέσεις χρήσεως (26,188,372) (2,283,771) (28,472,143)

Διαγραφές 16,333 - 16,333

Υπόλοιπο 1 Απριλίου 2015 (307,308,930) (2,283,771) (309,592,701)

Αποσβέσεις χρήσεως (18,837,948) (5,805,859) (24,643,807)

Διαγραφές 77,909 - 77,909

Υπόλοιπο 31 Μαρτίου 2016 (326,068,969) (8,089,630) (334,158,599)

Αναπόσβεστη αξία

31 Μαρτίου 2015 30,928,178 39,216,229 70,144,407

31 Μαρτίου 2016 32,720,735 33,410,370 66,131,106

31/03/2016 31/03/2015

Υπόλοιπο έναρξης 125,716,519 122,302,281

Απορρόφηση θυγατρικής - 125,716,519

Διαγραφές - (122,302,281)

Υπόλοιπο λήξεως 125,716,519 125,716,519
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Το επιτόκιο προεξόφλησης που χρησιμοποιήθηκε για την προεξόφληση των λειτουργικών ταμειακών ροών 

εκτιμήθηκε στο 12.6% υποθέτοντας επιτόκιο μηδενικού κινδύνου (risk free rate) 3.6% (βαίνοντας σταδιακά 

μειούμενο σε 1.7% στο διηνεκές). 

Με βάση τον παραπάνω έλεγχο, κατά την 31 Μαρτίου 2016 δεν προέκυψε ζημιά απομείωσης της υπεραξίας. 

15. Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρίες 
 

Οι άμεσες συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες αναλύονται ως εξής: 

 

 
 

Η κίνηση των συμμετοχών σε θυγατρικές εταιρείες αναλύεται ως εξής: 

 

 
 

16. Κοινές επιχειρήσεις που ενοποιούνται με την μέθοδο ενσωμάτωσης μεριδίων 
 

Στις 11/3/2014 η Εταιρία προχώρησε από κοινού με την Wind Ελλάς στην δημιουργία νέας εταιρίας με την 

επωνυμία Victus Networks A.E στης οποίας το μετοχικό κεφάλαιο συμμετέχουν με ποσοστό 50% (κόστος 

συμμετοχής για την Εταιρία €1.25 εκ.). Σκοπός της νέας εταιρίας είναι η ανάπτυξη και συντήρηση του κοινού 

δικτύου των εταιριών Vodafone και Wind Ελλάς. Τα αποτελέσματα της Victus Networks A.E. έχουν 

ενσωματωθεί στα αποτελέσματα της Εταιρίας σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 11. 

 

Τα παρακάτω ποσά αντιπροσωπεύουν το μερίδιο που έχει η Εταιρία στα περιουσιακά στοιχεία και στις 

υποχρεώσεις καθώς και στα έσοδα και έξοδα της. 

 

 

Συνοπτικά στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης 

 

 
 

Συνοπτικά στοιχεία Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Επωνυμία Χώρα εγκατάστασης % Ποσοστό συμμετοχής

Vodafone Panafon International Holdings BV Ολλανδία 100%

Zelitron ΑΕ Ελλάδα 100%

360 Connect ΑΕ Ελλάδα 100%

31/03/2016 31/03/2015

Υπόλοιπο έναρξης 24,526,050 23,276,050

Προσθήκες 1,200,000

Από απορρόφηση θυγατρικής - 50,000

Υπόλοιπο λήξεως 24,526,050 24,526,050

31/03/2016 31/03/2015

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 1,075,291 915,577

Κυκλοφορούν ενεργητικό 8,608,792 5,369,678

Σύνολο ενεργητικού 9,684,083 6,285,254

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (975,883) (972,483)

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (7,664,266) (4,473,422)

Σύνολο υποχρεώσεων (8,640,149) (5,445,905)

Ίδια κεφάλαια 1,043,934 839,350

31/03/2016 31/03/2015

Πωλήσεις (20,462,436) (15,751,532)

Καθαρά Κέρδη / (Ζημίες) χρήσης 147,969 616,473
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17. Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 
 

 
 

Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία περιλαμβάνουν τα εξής: 

 

 
 

Λόγω της παρατεταμένης μείωσης της εύλογης αξίας της συμμετοχής της Εταιρίας σε εισηγμένη εταιρία, η οποία 

περιλαμβάνεται στα χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση, και της εκτίμησης για αντικειμενική 

ένδειξη ότι το χρηματοοικονομικό στοιχείο έχει απομειωθεί, η συσσωρευμένη ζημιά αξίας €3,581,760 (μετά από 

φόρους). αναταξινομήθηκε από το Αποθεματικό Διαθέσιμα προς Πώληση στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων στα 

Λοιπά Έξοδα. 

 

18. Αναβαλλόμενη φορολογία 
 

Η κίνηση της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης/υποχρέωσης έχει ως εξής: 

 

 
 

Η κίνηση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της χρήσης έχει ως 

εξής: 

 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 

 

 
 

31/03/2016 31/03/2015

Υπόλοιπο έναρξης 6,021,830 9,368,868

Από απορρόφηση θυγατρικής - 241,500

Προσαρμογή σε εύλογη αξία μέσω ιδίων κεφαλαίων (2,227,616) (3,588,538)

Υπόλοιπο λήξεως 3,794,214 6,021,830

31/03/2016 31/03/2015

Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό 3,794,214 6,021,830

Κυκλοφορούν ενεργητικό - -

3,794,214 6,021,830

31/03/2016 31/03/2015

Εισηγμένοι τίτλοι

Μετοχές - Ελλάδα (ευρώ) 2,707,520 4,935,135

Μη εισηγμένοι τίτλοι

Μετοχές - Ελλάδα (ευρώ) 1,086,694 1,086,694

3,794,214 6,021,830

1/4/15- 31/3/16 1/4/14 - 31/3/15

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης 26,903,264 23,648,452

(Χρέωση)/πίστωση στην κατάσταση αποτελεσμάτων (8,356,458) 711,167

Απορρόφηση θυγατρικής - 1,243,072

(Χρέωση) / πίστωση στα λοιπά συνολικά εισοδήματα (1,390,627) 1,402,261

(Χρέωση) / πίστωση στα ίδια κεφάλαια 813 (101,689)

Υπόλοιπο τέλους χρήσης 17,156,992 26,903,264

Φορολογικές 

ζημίες

Επιταχυνόμενες φορολογικές 

αποσβέσεις ενσώματων και αύλων 

στοιχείων

Υποχρεώσεις 

προς το 

προσωπικό

Λοιπά Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Απριλίου 2014 557,235 17,926,453 1,844,583 10,059,054 30,387,324

Απορρόφηση θυγατρικής 116,820 5,903,106 444,051 5,569,095 12,033,072

(Χρέωση)/ πίστωση στα αποτελέσματα 8,708,725 (4,648,142) 106,843 (6,172,336) (2,004,910)

Πίστωση στα λοιπά συνολικά εισοδήματα - - 469,241 933,020 1,402,261

Χρέωση στα ίδια κεφάλαια - - - (101,689) (101,689)

Υπόλοιπο 1 Απριλίου 2015 9,382,779 19,181,417 2,864,718 10,287,144 41,716,058

(Χρέωση)/ πίστωση στα αποτελέσματα 1,023,930 (7,560,732) 276,945 (2,307,698) (8,567,556)

Χρέωση στα λοιπά συνολικά εισοδήματα - - (457,607) (933,020) (1,390,627)

Πίστωση στα ίδια κεφάλαια - - - 813 813

Υπόλοιπο 31 Μαρτίου 2016 10,406,709 11,620,684 2,684,056 7,047,239 31,758,689
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Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 

 

 
 

Η Εταιρία έχει αναγνωρίσει αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση στις φορολογικές ζημιές των προηγούμενων 

χρήσεων και της τρέχουσας χρήσης. Η Εταιρία εκτιμά ότι θα έχει επαρκή φορολογικά κέρδη στα επόμενα χρόνια 

έτσι ώστε να συμψηφίσει τις φορολογικές ζημίες. 

 

19. Αποθέματα 
 

 
 

Τα εμπορεύματα αποτελούνται κυρίως από συσκευές κινητών τηλεφώνων και συναφή εξοπλισμό. 

 

20. Εμπορικές απαιτήσεις 
 

 
 

Η Διοίκηση εκτιμά ότι η λογιστική αξία των εμπορικών απαιτήσεων προσεγγίζει την εύλογη αξία. Όλες οι 

απαιτήσεις είναι σε Ευρώ. 

 

Τα έσοδα χρήσεως εισπρακτέα αφορούν μη τιμολογηθέντα έσοδα από την ημερομηνία κύκλου τιμολόγησης μέχρι 

την ημερομηνία κλεισίματος. 

 

Τα μη ληξιπρόθεσμα υπόλοιπα των εμπορικών απαιτήσεων κατά την 31 Μαρτίου 2016 ήταν €86.6 εκ (31 

Μαρτίου 2015: €92.9 εκ.). 

 

Η ανάλυση παλαιότητας των ληξιπρόθεσμων υπολοίπων εμπορικών απαιτήσεων, οι οποίες δεν έχουν υποστεί 

απομείωση έχουν ως ακολούθως: 

 

 
 

Τα ληξιπρόθεσμα υπόλοιπα πελατών κατά την ημερομηνία του ισολογισμού για τα οποία έχει γίνει πρόβλεψη 

έχουν ως ακολούθως: 

 

Πελατειακές 

σχέσεις

Επιταχυνόμενες φορολογικές 

αποσβέσεις ενσώματων και αύλων 

στοιχείων

Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Απριλίου 2014 -                     (6,738,872) (6,738,872)

Απορρόφηση θυγατρικής (10,790,000) - (10,790,000)

(Χρέωση)/ πίστωση στα αποτελέσματα 593,780 2,122,297 2,716,077

Υπόλοιπο 1 Απριλίου 2015 (10,196,220) (4,616,575) (14,812,795)

(Χρέωση)/ πίστωση στα αποτελέσματα 507,212 (296,115) 211,097

Υπόλοιπο 31 Μαρτίου 2016 (9,689,007) (4,912,690) (14,601,697)

31/03/2016 31/03/2015

Εμπορεύματα 8,694,026 7,621,211

Υλικά συσκευασίας 22,415 22,792

8,716,441 7,644,003

31/03/2016 31/03/2015

Πελάτες 279,504,911 252,049,588

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων (141,636,114) (126,563,655)

Πρόβλεψη ανείσπρακτων επιδοτήσεων (11,747,376) (8,406,083)

Απαιτήσεις από συνδεδεμένες εταιρίες (Σημ. 33) 3,535,297 8,554,488

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 16,391,034 16,703,510

146,047,751 142,337,848

Ληξιπρόθεσμα υπόλοιπα κατά τις ακόλουθες περιόδους : 31/03/2016 31/03/2015

30 - 60 μέρες 19,439,049 18,974,529

60 - 90 μέρες 8,344,454 6,555,523

90 - 180 μέρες 10,776,432 5,656,777

> 180 μέρες 20,904,960 18,181,530

59,464,895 49,368,358
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Στα πιο πάνω ποσά δεν περιλαμβάνονται απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη, καθώς αυτές δεν θεωρούνται 

επισφαλείς. 

 

Η μεταβολή της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις αναλύεται ως εξής: 

 

 
 

Η μεταβολή της πρόβλεψης ανείσπρακτων επιδοτήσεων αναλύεται ως εξής: 

 

 
 

Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο είναι η λογιστική αξία των απαιτήσεων όπως αναφέρεται πιο πάνω. Η 

Εταιρία δεν έχει λάβει εγγυήσεις για εξασφάλιση των απαιτήσεων. 

 

21. Λοιπές απαιτήσεις 
 

Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 

 

 
 

Η Διοίκηση εκτιμά ότι η λογιστική αξία των λοιπών απαιτήσεων προσεγγίζει την εύλογη αξία. 

 

Στις λοιπές απαιτήσεις περιλαμβάνεται ποσό €5.1 εκ. το οποίο αφορά δεσμευμένες καταθέσεις ως εξασφάλιση για 

την έκδοση εγγυητικών επιστολών σχετικά με την επιχορήγηση Αναπτυξιακού Νόμου της απορροφώμενης 

εταιρίας hellas online ΑΕ. 

 

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

 

Οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά την 31 Μαρτίου 2016 περιλαμβάνουν κυρίως έξοδα επομένων χρήσεων για 

λειτουργικές μισθώσεις ποσού ύψους €8.7 εκ (31 Μαρτίου 2015: €9.3) και εγγυήσεις ενοικίων ποσού ύψους €4.5 

εκ. (31 Μαρτίου 2015: €4.6). 

 

 

31/03/2016 31/03/2015

Είναι ληξιπρόθεσμα κατά την ημερομηνία του ισολογισμού 141,636,114 126,563,655

Έχει δημιουργηθεί πρόβλεψη για το ποσό των: (141,636,114) (126,563,655)

- -                             

31/03/2016 31/03/2015

Υπόλοιπο 1 Απριλίου 126,563,655 79,218,735

Απορρόφηση θυγατρικής - 53,179,982

Πρόβλεψη απομείωσης 15,879,945 14,184,119

Διαγραφή απαιτήσεων (807,485) (20,019,181)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 141,636,115 126,563,655

31/03/2016 31/03/2015

Υπόλοιπο 1 Απριλίου 8,406,083 7,482,934

Πρόβλεψη απομείωσης 3,341,294 4,198,108

Διαγραφή επιδοτήσεων - (3,274,959)

11,747,376 8,406,083

31/03/2016 31/03/2015

Έξοδα επομένων χρήσεων 1,953,786 2,443,793

Μισθωμένες γραμμές 9,296,404 10,185,549

Χαρτόσημο δανειακής σύμβασης (Σημ. 35) 13,417,082 15,556,821

Προπληρωθέντα ενοίκια υποσταθμών 4,135,712 4,444,861

Πιστωτικές κάρτες 1,236,073 1,565,685

Εισπράξεις μέσω καταστημάτων 2,150,424 3,202,339

Λοιπές απαιτήσεις 13,741,921 14,793,192

45,931,401 52,192,241
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22. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αποτελούνται από μετρητά και βραχυπρόθεσμες καταθέσεις αρχικής 

διάρκειας 3 μηνών ή λιγότερο. Η λογιστική αξία των χρηματικών διαθεσίμων προσεγγίζει την εύλογη αξία τους. 

 

 
 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται στα εξής νομίσματα: 

 

 
 

Το σύνολο σχεδόν των ταμειακών διαθεσίμων της Εταιρίας τηρείται σε τράπεζες του εσωτερικού.  

 

23. Μετοχικό κεφάλαιο 
 

 
 

Στις 31 Μαρτίου 2016 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των €184,759,200 διαιρούμενο σε 

513,220,00 Κοινές Ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €0.36 η καθεμία. 

 

24. Λοιπά αποθεματικά 
 

 
 

24.1 Τακτικό αποθεματικό 

 

Βάσει του Ελληνικού εμπορικού νόμου Κ.Ν. 2190/1920, οι εταιρείες υποχρεούνται να σχηματίσουν το 5% 

τουλάχιστον των ετησίων καθαρών κερδών τους σε τακτικό αποθεματικό. Σκοπός του είναι να καλύψει τυχόν 

ζημίες και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλη αιτία. Ο σχηματισμός τακτικού αποθεματικού παύει να είναι 

υποχρεωτικός, όταν το συσσωρευμένο ποσό γίνει τουλάχιστον ίσο με το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. Ήδη το 

τακτικό αποθεματικό της εταιρίας έχει καλυφθεί. 

 

24.2 Αφορολόγητο αποθεματικό 

 

Τα αφορολόγητα αποθεματικά δημιουργούνται κυρίως βάσει αναπτυξιακών νόμων που σκοπό έχουν την 

προώθηση της ανάπτυξης της χώρας. Με βάση αυτούς τους νόμους τα μη διανεμόμενα κέρδη απαλλάσσονται από 

την φορολογία εισοδήματος, για όσο καιρό μένουν με τη μορφή αποθεματικών και με την προϋπόθεση ότι έχουν 

διατεθεί για την επέκταση, ανανέωση και εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού της εταιρίας. Τα αποθεματικά αυτά 

φορολογούνται όποτε διανεμηθούν ή κεφαλαιοποιηθούν ή κατά τη διάλυση της Εταιρίας. Σημειώνεται ότι η 

ενδεχόμενη πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση δεν θεωρείται σημαντική. Επίσης στο αφορολόγητο αποθεματικό 

περιλαμβάνεται αποθεματικό ειδικών διατάξεων της απορροφειθείσας εταιρίας hellas online ΑΕ το οποίο 

δημιουργήθηκε βάσει του Ν. 3299/2004. 

 

31/03/2016 31/03/2015

Ταμείο 15,994,123 8,026,241

Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 82,371,731 9,418,594

98,365,854 17,444,835

31/03/2016 31/03/2015

Ευρώ 95,990,744 15,066,581

Δολάρια (USD) 2,375,110 2,378,254

98,365,854 17,444,835

Κοινές μετοχές Υπέρ το άρτιο Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Απριλίου 2014 184,759,200 182,442,166 367,201,366

Υπόλοιπο 1 Απριλίου 2015 184,759,200 182,442,166 367,201,366

Υπόλοιπο 31 Μαρτίου 2016 184,759,200 182,442,166 367,201,366

31/03/2016 31/03/2015

Τακτικό αποθεματικό 66,521,910 66,521,910

Αφορολόγητα αποθεματικά 9,611,631 9,611,631

Ειδικό αποθεματικό προς διανομή Ν.2238/94 Άρθρο 103 86,153,921 86,153,921

Αποθεματικό διαθέσιμα προς πώληση - (2,107,810)

Αποθεματικό αναλογιστικών κερδών / (ζημίων) (1,838,561) (3,431,579)

Λοιπά 15,507,378 14,484,753

175,956,280 171,232,826
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24.3 Ειδικό αποθεματικό προς διανομή Ν.2238/94 Άρθρο 103 

 

Το ειδικό αποθεματικό σχηματίστηκε από τα μερίσματα που εισέπραξε η Εταιρία από την θυγατρική της 

Vodafone Panafon International Holdings BV με έδρα την Ολλανδία. 

 

24.4 Αποθεματικό από υποτίμηση συμμετοχών 

 

Πρόκειται για χρεωστικό αποθεματικό για συμψηφισμό μελλοντικών κερδών από πώληση μετοχών εισηγμένων 

στο χρηματιστήριο. 

 

25. Μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα δάνεια 
 

Τα μακροπρόθεσμα δάνεια της Εταιρίας έχουν ως εξής: 

 

 
 

Το πραγματικό σταθμισμένο επιτόκιο για το 2016 ήταν 3.5% (2015: 3.2%) για τα μακροπρόθεσμα και 

βραχυπρόθεσμα δάνεια. 

 

Οι ημερομηνίες λήξεις των μακροπρόθεσμων δανείων είναι οι εξής: 

 
 

Οι ημερομηνίες λήξης των μακροπρόθεσμων δανείων, χωρίς προεξόφληση, είναι οι εξής: 

 
 

Η Διοίκηση εκτιμά ότι η λογιστική αξία των μακροπρόθεσμων δανείων προσεγγίζει την εύλογη αξία καθώς το 

επιτόκιο είναι κυμαινόμενο. 

 

Δάνεια 

 

Η Εταιρία, στις 31 Μαρτίου 2016, μετά και την τελική έγκριση της ολικής συγχώνευσης δια απορροφήσεως της 

θυγατρικής της εταιρίας, hellas online Α.Ε., έχει σε ισχύ τις παρακάτω δανειακές συμβάσεις, με την εταιρία του 

Ομίλου Vodafone Investments Luxembourg Sa.r.l.. 

 

 €625 εκ. λήξεως 31/07/2018, με επιτόκιο δανεισμού euribor πλέον 2.25% και 1% κόστος δέσμευσης 

διαθεσίμων κεφαλαίων δανειακής γραμμής (commitment fee) 

 €250 εκ. λήξεως 15/12/2016, με επιτόκιο δανεισμού Euribor πλέον 2.20% και 1% κόστος δέσμευσης 

διαθεσίμων κεφαλαίων δανειακής γραμμής (commitment fee) 

 

Η δεύτερη δανειακή σύμβαση προέρχεται από την απορρόφηση της θυγατρική hellas online ΑΕ. Η Εταιρία είναι 

σε διαδικασία ανανέωσης της δανειακής σύμβασης με την εταιρία του Ομίλου Vodafone Investments 

Luxembourg Sa.r.l.. 

31/03/2016 31/03/2015

Μακροπρόθεσμος δανεισμός

Δάνεια από συνδεδεμένα μέρη 489,897,428 672,415,263

Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων 489,897,428 672,415,263

31/03/2016 31/03/2015

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός

Δάνεια από συνδεδεμένα μέρη 205,199,662 -

Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων 205,199,662 -

Σύνολο δανειακών υποχρεώσεων 695,097,089 672,415,263

31/03/2016 31/03/2015

Από 1 έως  2 έτη - 199,999,962

Από 2 έως  5 έτη 489,897,428 472,415,301

489,897,428 672,415,263

31/03/2016 31/03/2015

Από 1 έως  2 έτη 14,827,360 222,428,378

Από 2 έως  5 έτη 500,566,660 526,118,139

515,394,020 748,546,517
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26. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 
 

Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών 

 

 
 

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στον Ισολογισμό έχουν προσδιορισθεί ως εξής: 

 

 
 

Η μεταβολή της υποχρέωσης στον Ισολογισμό έχει ως εξής: 

 

 
 

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων έχουν ως εξής: 

 

 
 

Οι βασικές αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για λογιστικούς σκοπούς είναι οι εξής: 

 

 
 

 
 

 
 

Πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών  

 

Το έξοδο που αναγνωρίστηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως το 31/03/2016 για προγράμματα 

καθορισμένων εισφορών ανέρχεται σε €3.9 εκ. (31/03/2015: €1.9 εκ.) και περιλαμβάνεται στις αμοιβές και έξοδα 

προσωπικού. 

 

 

31/03/2016 31/03/2015

Υποχρεώσεις ισολογισμού για μισθοδοτικές παροχές 9,255,365 11,018,147

Χρεώσεις στα αποτελέσματα 5,928,451 5,619,414

31/03/2016 31/03/2015

Παρούσα αξία δέσμευσης καθορισμένων παροχών 9,255,365 11,018,147

Εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων προγράμματος - -

Υποχρέωση Καταχωρούμενη στον Ισολογισμό 9,255,365 11,018,147

31/03/2016 31/03/2015

Υπόλοιπο έναρξης 11,018,147 8,074,296

Εξαγορά θυγατρικής - 1,707,889

Καταβληθείσες αποζημιώσεις (5,640,609) (6,188,224)

Χρεώσεις στα αποτελέσματα 5,928,451 5,619,414

(Κέρδη)/Ζηµίες από µεταβολή χρηµατοοικονοµικών παραδοχών (1,949,060) 1,636,374

Ζηµίες από µεταβολή δηµογραφικών παραδοχών 92,723 6,505

(Κέρδη)/Ζηµίες από προσαρµογές προυπηρεσίας (194,288) 161,893

Υπόλοιπο λήξης 9,255,365 11,018,147

1/4/15- 31/3/16 1/4/14 - 31/3/15

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 830,751 499,435

Καθαρό κόστος τόκων καθορισμένης παροχής 207,755 198,613

Κόστος προΰπηρεσίας λόγω τροποποίησεων 89,183 98,368

Τερματικές παροχές / Επίδραση περικοπής / Διακανονισμού 4,800,762 4,822,998

Χρέωση στα αποτελέσματα 5,928,451 5,619,414

31/03/2016 31/03/2015

Ετήσια αύξηση μισθών (+ 2% πληθωρισμός) 0.45% 0.50%

Επιτόκιο προεξόφλησης 2.28% 1.79%

Πληθωρισμός 1.75% 1.75%

31/03/2016 31/03/2015

Μέση αναμενόμενη διάρκεια λήξης της υποχρέωσης παροχών προσωπικού: Έτη Έτη

Συνταξιοδοτικές παροχές 22.04 23.16

Μεταβολή παραδοχής Αύξηση παραδοχής Μείωση παραδοχής

% % %

Ετήσια αύξηση μισθών 0.5% Αύξηση 11.3% Μείωση 10.6%

Επιτόκιο προεξόφλησης 0.5% Μείωση 10.2% Αύξηση 11.3%
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27. Επιχορηγήσεις 
 

 
 

Οι επιχορηγήσεις αναλύονται ως εξής: 

 

 
 

Οι επιχορηγήσεις αφορούν την επιδότηση έργων της Κοινωνίας της Πληροφορίας και του Αναπτυξιακού νόμου 

για ανάπτυξη του τηλεπικοινωνιακού δικτύου της απορροφώμενης εταιρίας hellas online ΑΕ. 

 

28. Πρόγραμμα παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης 
 

Η Εταιρία συμμετέχει σε προγράμματα του Ομίλου Vodafone PLC που αφορούν στη χορήγηση δικαιωμάτων 

προαίρεσης στους εργαζομένους της σε μετοχές της τελικής μητρικής εταιρίας, οι οποίες διαπραγματεύονται στο 

χρηματιστήριο του Λονδίνου. Τα δικαιώματα αφορούν τη διάθεση δωρεάν μετοχών με περίοδο κατοχύρωσης τα 3 

χρόνια με προϋπόθεση την παραμονή του εργαζομένου στην Εταιρία και την επίτευξη οικονομικών και 

προσωπικών στόχων (free cash flow). Τα δικαιώματα προαίρεσης ακυρώνονται εάν ο εργαζόμενος αποχωρήσει 

από την Εταιρία πριν από την κατοχύρωση του δικαιώματος. 

 

Η εύλογη αξία των υπηρεσιών των εργαζομένων που λαμβάνονται σε αντάλλαγμα των μετοχών αναγνωρίζεται ως 

έξοδο. Το συνολικό ποσό που θα αναγνωριστεί ως έξοδο καθορίζεται σε σχέση με την εύλογη αξία των 

χορηγηθέντων δικαιωμάτων. 

 

Λεπτομέρειες των εκκρεμών μετοχικών δικαιωμάτων προαίρεσης στις 31 Μαρτίου 2016 και 31 Μαρτίου 2015 

αντίστοιχα έχουν ως ακολούθως: 

 

 
 

Η κίνηση του αριθμού των μετοχών έχει ως εξής: 

 

31/03/2016 31/03/2015

Υπόλοιπο αρχής χρήσεως 20,450,526 -

Απορρόφηση θυγατρικής - 22,453,185

Μεταφορά στα αποτελέσματα (1,514,423) (2,002,659)

Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 18,936,103 20,450,526

31/03/2016 31/03/2015

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1,677,665 1,573,157

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 17,258,438 18,877,369

18,936,103 20,450,526

Όνομα δικαιώματος

31/03/2016 31/03/2015

GLTI PERFORMANCE 2011 Matching Award 36 17/11/2011 17/11/2014 - -

GLTR PERFORMANCE 2011 36 28/06/2011 28/06/2014 - -

GLTI PERFORMANCE 2011 36 28/06/2011 28/06/2014 - -

GLTR PERFORMANCE 2012 36 03/07/2012 03/07/2015 - 650,600

GLTI PERFORMANCE 2012 36 04/07/2012 04/07/2015 - 386,730

GLTR SHARES 2012 36 08/02/2013 14/11/2015 - 28,654

GLTI PERFORMANCE 2012 Matching Award 36 14/11/2013 08/02/2016 - 36,090

GLTR Performance Shares 2013 36 26/06/2013 26/06/2016 616,379 688,841

GLTI Performance Shares 2013 36 26/06/2013 26/06/2016 389,540 389,540

GLTR Performance Shares 2014 36 26/06/2014 26/06/2017 471,800 508,159

GLTI Performance Shares 2014 36 26/06/2014 26/06/2017 655,744 655,744

INTERIM GLTR PERFORMANCE 2014 48 14/11/2014 27/06/2018 14,765 14,765

GLTR Retention 2014 24 27/06/2014 27/06/2016 139,635 141,759

2014 Matching Award 33 13/02/2015 13/11/2017 18,593 42,983

GLTR Performance Shares 2015 36 26/06/2015 26/06/2018 421,142 -

GLTI Performance Shares 2015 36 26/06/2015 26/06/2018 523,854 -

Σύνολο μετοχών 3,251,452 3,543,865

Αρ. μετοχών χωρίς προκαθορισμένη τιμήΜήνες 

κατοχύρωσης

Ημερομηνία 

χορήγησης

Ημερομηνία 

εξάσκησης
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29. Μακροπρόθεσμες προβλέψεις 
 

Η μεταβολή των προβλέψεων αναλύεται ως ακολούθως: 

 

 
 

30. Έσοδα επομένων χρήσεων 
 

 
 

Τα έσοδα επομένων χρήσεων που περιλαμβάνονται στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αφορούν κυρίως 

προκαταβολές πελατών για μισθωμένα κυκλώματα, ενώ το βραχυπρόθεσμο μέρος αφορά κυρίως τιμολογηθέντα 

έσοδα επομένων χρήσεων από υπηρεσίες τηλεφωνίας, χρήσης δεδομένων και πρόσβασης στο διαδίκτυο. 

 

31. Προμηθευτές 
 

Οι προμηθευτές αφορούν κυρίως αγορές πάγιου τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, αγορές εμπορευμάτων  και 

λειτουργικά κόστη και αναλύονται ως εξής: 

 

 
 

Η Διοίκηση εκτιμά ότι η λογιστική αξία των προμηθευτών προσεγγίζει την εύλογη αξία. 

 

32. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 

 
 

31/03/2016 31/03/2015

Υπόλοιπο 1 Απριλίου 3,543,865 4,064,970

Χορηγηθέντα 944,996 1,363,410

Εξασκήθηκαν / έληξαν (1,237,410) (1,884,515)

Υπόλοιπο 31 Μαρτίου 3,251,452 3,543,865

Αποκατάσταση 

υποσταθμών

Εκκρεμείς δικαστικές 

υποθέσεις
Λοιπά Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Απριλίου 2014 898,000 10,197,820 4,929,961 16,025,781

Χρέωση / (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων

Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως 972,000 - 200,865 1,172,865

Μη χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις που αναστράφηκαν - (2,832,830) - (2,832,830)

Aπο εξαγορά θυγατρικής - 250,000 - 250,000

Υπόλοιπο 1 Απριλίου 2015 1,870,000 7,614,990 5,130,826 14,615,816

Χρέωση / (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων

Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως - 928,290 299,125 1,227,415

Μη χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις που αναστράφηκαν - (430,465) (4,929,961) (5,360,426)

Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις που αναστράφηκαν (5,595) (152,194) - (157,789)

Υπόλοιπο 31 Μαρτίου 2016 1,864,405 7,960,622 499,990 10,325,016

31/03/2016 31/03/2015

Βραχυπρόθεσμα έσοδα 16,741,624 17,667,821

Μακροπρόθεσμα έσοδα 16,892,955 16,671,974

33,634,578 34,339,795

31/03/2016 31/03/2015

Προμηθευτές 144,310,489 123,977,662

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες εταιρίες (Σημ. 33) 14,427,174 9,603,418

158,737,663 133,581,080

31/03/2016 31/03/2015

Φόροι και τέλη πληρωτέα 20,559,115 20,892,221

Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα 23,299,904 27,934,968

Αποδοχές προσωπικού 13,924,703 10,609,339

Ε.Ε.Τ.Τ. 2,801,892 5,528,757

Προμήθειες συνεργατών 2,161,623 958,520

Ασφαλιστικοί οργανισμοί 1,919,086 1,323,820

Εκπτώσεις πωλήσεων υπό διακανονισμό 5,613,364 7,503,055

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 11,966,009 8,996,229

82,245,696 83,746,909
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Στο λογαριασμό έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα περιλαμβάνονται προβλέψεις εξόδων που αφορούν τη χρήση. Οι 

προβλέψεις αφορούν κυρίως τηλεπικοινωνιακά κόστη. Η Διοίκηση εκτιμά ότι η λογιστική αξία των λοιπών 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων προσεγγίζει την εύλογη αξία. 

 

33. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
 

Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη: 

 

Σύνολο αγορών/πωλήσεων 

 

 
 

Υπόλοιπα απαιτήσεων/υποχρεώσεων 

 

 
 

Οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και µελών της Διοίκησης της Εταιρίας, κατά την περίοδο 01/04/2015 – 

31/03/2016 ανήλθαν σε €3.4 εκ (01/04/2014 – 31/03/2015 €3.1 εκ.) 

 

34. Κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις 
 

Η Εταιρία στις 31 Μαρτίου 2016 είχαν κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις €14.9 εκ. (2016: €19.6) για αγορές 

τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και κατασκευής δικτύου. 

 

35. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
 

Υπόθεση επιβολής χαρτοσήμου επί δανειακής συμβάσεως. 

Κατά τον έλεγχο της χρήσεως που έληξε την 31/3/2010, οι φορολογικές αρχές επέβαλαν χαρτόσημο επί 

δανειακής συμβάσεως με την συνδεδεμένη εταιρία VODAFONE OVERSEAS FINANCE LTD με το σκεπτικό 

ότι οι αναλήψεις από τον λογαριασμό της Εταιρίας που τηρείτο στην Γερμανία δεν αποσκοπούσαν σε εξόφληση 

υποχρεώσεων από εμπορικές συναλλαγές αλλά αποσκοπούσαν αποκλειστικά στην εκμετάλλευση των 

χρηματικών ποσών από τις εταιρίες του Ομίλου Vodafone προς διευκόλυνσή τους. Το συνολικό ποσό 

χαρτοσήμου πλέον των προσαυξήσεων που καταλογίστηκε, ανήλθε στο ποσό των €12.9 εκ. 

 

Κατά της παραπάνω πράξης καταλογισμού τελών χαρτοσήμου, η Εταιρία άσκησε προσφυγή όπου ζητήθηκε να 

ακυρωθεί και να εξαφανισθεί εν όλω η πράξη αυτή για τους παρακάτω νόμιμους και βάσιμους λόγους: 

 

1/4/15- 31/3/16 1/4/14 - 31/3/15

Πωλήσεις υπηρεσιών και αγαθών:

 - Θυγατρική εταιρία 1,195,258 -

 - Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 23,404,724 20,058,373

24,599,982 20,058,373

Αγορές υπηρεσιών και αγαθών:

 - Θυγατρική εταιρία 14,002,694 -

 - Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 136,127,815 139,918,326

150,130,509 139,918,326

Έσοδα από μερίσματα

 - Λοιπά συνδεδεμένα μέρη - 6,294,000

- 6,294,000

31/03/2016 31/03/2015

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη:

 - Θυγατρική εταιρία 64,140 -

 - Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 3,471,157 8,554,488

3,535,297 8,554,488

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη:

 - Θυγατρική εταιρία 548,614 -

 - Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 13,878,560 9,603,418

14,427,174 9,603,418

Δανειακές υποχρεώσεις

- Τελική μητρική εταιρία 695,097,089 672,415,263

695,097,089 672,415,263
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Α. Επί της εσφαλμένης υπαγωγής των επίδικων χρηματικών καταθέσεων στο άρθρο 15 παρ 5 (Γ) εδ.4 του κώδικα 

νόμων περί τελών χαρτοσήμου.  

Β. Επί της εφαρμογής της αρχής της χωρικότητας σε χρηματικές καταθέσεις που πραγματοποιήθηκαν στην 

αλλοδαπή.  

Γ. Επί της υπαγωγής των επίδικων εντόκων χρηματικών καταθέσεων στο καθεστώς του φόρου προστιθέμενης 

αξίας (ΦΠΑ). 

 

Στα πλαίσια της διαδικασίας Διοικητικής Επίλυσης της Διαφοράς η υπόθεση συζητήθηκε τρείς φορές ενώπιον της 

αρμόδιας Επιτροπής του άρθρου 70 Α’ του νόμου 2238/1994 και συγκεκριμένα α) στις 12/9/2012 χωρίς την λήψη 

σχετικής απόφασης, β) στις 19/6/2013 όπου ο Πρόεδρος της Επιτροπής ζήτησε από τον φορολογικό ελεγκτή να 

στοιχειοθετήσει γιατί χαρακτήρισε την συναλλαγή σαν κατάθεση στους μετόχους και όχι σαν δάνειο και γ) στις 

24/7/2013 όπου ο φορολογικός ελεγκτής επέμεινε στις θέσεις της φορολογικής διοίκησης για τον χαρακτηρισμό 

της συναλλαγής σαν κατάθεση προς τους μετόχους. 

 

Η αρμόδια Επιτροπή απέρριψε την προσφυγή της Εταιρίας και κατόπιν τούτου η Εταιρία προσέφυγε στα αρμόδια 

φορολογικά δικαστήρια καταβάλλοντας το ποσό των €6.5 εκ. όπως ορίζεται από την Ελληνική νομοθεσία. Το 

Διοικητικό Εφετείο Αθηνών με την υπ’ αριθμ. 1794/2014 απόφασή του, έκανε εν συνόλω δεκτή τη προσφυγή της 

Εταιρίας. 

 

Στη συνέχεια, για τη χρήση που έκλεισε την 31/3/2010, οι φορολογικές αρχές διενήργησαν επανέλεγχο για το 

χαρτόσημο με εντελώς νέα προσέγγιση και ερμηνεία της δανειακής συμβάσεως με την συνδεδεμένη εταιρία 

VODAFONE OVERSEAS FINANCE LTD, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη σύμβαση παρόλο που 

αποδεδειγμένα έχει υπογραφεί στο εξωτερικό (χωρικότητα), είναι εκτελεστή στην Ελλάδα, μέσω αλληλόχρεου 

δοσοληπτικού λογαριασμού. Ως αποτέλεσμα αυτού ήταν, ότι η φορολογική αρχή προέβη εκ νέου στην επιβολή 

τελών χαρτοσήμου 2.4% επί του μεγαλύτερου υπολοίπου που είχε ο αλληλόχρεος (δοσοληπτικός) λογαριασμός 

κατά τη διάρκεια της χρήσης 2009/10, βεβαιώνοντας και καταλογίζοντας ποσό €13.4 εκ. Μάλιστα, οι 

φορολογικές αρχές υπολόγισαν το μεγαλύτερο υπόλοιπο του αλληλόχρεου λογαριασμού, χωρίς να λάβουν υπόψη 

τους τις πληρωμές που αφορούσαν το συναφθέν δάνειο της Εταιρίας όπως και τις πληρωμές για τις ενδοομιλικές 

συναλλαγές. 

 

Επειδή η Εταιρία συνεχίζει να πιστεύει στη δικαίωση της από τα φορολογικά δικαστήρια, κατέβαλε το 50% του 

βεβαιωθέντος ποσού (€6.7 εκ.), καταθέτοντας  την υπ’ αριθμ. 12834/21.05.2015 ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον 

της Διεύθυνσης επίλυσης φορολογικών διαφορών του άρθρου 63 του Ν 4174/2013. Με τη συγκεκριμένη 

ενδικοφανή προσφυγή, ζητείται να ακυρωθεί και να εξαφανισθεί εν όλω η πράξη καταλογισμού χαρτοσήμου για 

τους παρακάτω νόμιμους και βάσιμους λόγους: 

 

Α. Επί της διενέργειας του επανελέγχου, αφού αντίκειται στις διατάξεις της Ελληνικής νομοθεσίας. 

Β. Επί του χαρακτηρισμού της δανειακής σχέσης ως αλληλόχρεου (δοσοληπτικού) λογαριασμού. 

Γ. Επί της εσφαλμένης υπαγωγής της δανειακής σχέσης σε τέλη χαρτοσήμου 

Δ. Επί της υπαγωγής της δανειακής σύμβασης στο καθεστώς του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ).  

Ε. Επί του εσφαλμένου υπολογισμού των τελών χαρτοσήμου. 

 

Με το υπ’ αριθμ. 18843/4.11.2015 ενημερωτικό σημείωμα, η διεύθυνση επίλυσης διαφορών ενημέρωσε την 

Εταιρία ότι δεν εκδόθηκε απόφαση εντός της προβλεπόμενης νόμιμης προθεσμίας και συνεπώς η ενδικοφανής 

προσφυγή έχει σιωπηρά απορριφθεί. Ετσι η Εταιρία κατέθεσε στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών την προσφυγή με 

αριθ. καταχ. ΠΡΦ1115/6.11.2015 που αναμένεται να εκδικαστεί την 7/2/2017. 

 

Επιπλέον, διενεργήθηκε επανέλεγχος της διαχειριστικής χρήσης 2011/2012, από το Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ, που 

περιορίστηκε στα θέματα έμφασης που είχαν διατυπωθεί στο φορολογικό πιστοποιητικό της εν λόγω χρήσης. Ο 

φορολογικός επανέλεγχος ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2014, με την έκδοση των υπ’ αριθμ. 1659/22.07.2014 & 

1660/22.07.2014, οριστικών πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος και χαρτοσήμου, 

αντίστοιχα.  

 

Από τον επανέλεγχο καταλογίστηκε πρόσθετο ποσό φόρου εισοδήματος πλέον προσαυξήσεων, συνολικού ύψους 

€2.1 εκ., το οποίο αφορούσε την διαφορά του επιτοκίου δέσμευσης (commitment fee) στο αχρησιμοποίητο όριο 

της δανειακής σύμβασης και τη διαφορά επιτοκίου μεταξύ της δανειακής σύμβασης και του cash pooling. Η 

Εταιρία κατέβαλε το 50% του καταλογισθέντος ποσού και κατέθεσε ενδικοφανή προσφυγή που απορρίφθηκε 

σιωπηρώς. Στη συνέχεια η Εταιρία κατέθεσε στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών την προσφυγή με αριθ. καταχ. 

ΠΡΦ1433/14.11.2014 που απορρίφθηκε με την υπ’ αριθμ. 2369/2015 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου 

Αθηνών. 

 



      VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ 

 Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 

31 Μαρτίου 2016 
 (Ποσά σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

47 

 

Το συνολικό ποσό χαρτοσήμου πλέον των προσαυξήσεων που καταλογίστηκε από τις αρχές, στα πλαίσια του 

επανελέγχου της χρήσης 2011/2012 ανήλθε στο ποσό των €18.2 εκ., χρησιμοποιώντας το ίδιο σκεπτικό όπως είχε 

διατυπωθεί με τον αρχικό έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2009/2010. Η Εταιρία πιστεύοντας ότι θα δικαιωθεί, 

όπως και στην αντίστοιχη πράξη καταλογισμού χαρτοσήμου για την διαχειριστική χρήση 2009/2010, κατέβαλε το 

50% του καταλογισθέντος ποσού και κατέθεσε ενδικοφανή προσφυγή που απορρίφθηκε σιωπηρώς. Στη συνέχεια 

η Εταιρία κατέθεσε στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών την προσφυγή με αριθ. καταχ. ΠΡΦ1432/14.11.2014. Το 

Διοικητικό Εφετείο Αθηνών με την υπ’ αριθμ. 2962/2015 απόφασή του, έκανε εν συνόλω δεκτή τη προσφυγή της 

Εταιρίας. 

 

Για τον επανέλεγχο του χαρτοσήμου για τη χρήση 2009/2010 η Εταιρία έχει εξοφλήσει το επιβληθέν ποσό των 

€13.4 εκ. Το 50% καταβλήθηκε σαν προκαταβολή ενώ το υπόλοιπο 50% συμψηφίστηκε με το επιστρεπτέο ποσό, 

μετά την θετική για την Εταιρία απόφαση 2962/2015 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών για τη χρήση 2011/2012. 

Με δεδομένη την θετική απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, η Εταιρία έχει καταχωρήσει το 

προαναφερθέν ποσό των €13.4 εκ στις απαιτήσεις της από το Ελληνικό Δημόσιο. 

 

Η Εταιρία ανέκαθεν πίστευε στην τελική δικαίωση της από τα φορολογικά δικαστήρια. Έτσι, για τις φορολογικές 

χρήσεις που έληξαν την 31 Μαρτίου 2011, 2013, 2014 2015 και 2016 αντίστοιχα, κατά τις οποίες διενεργήθηκαν 

ανάλογες συναλλαγές, η Εταιρία δεν σχημάτισε ανάλογη πρόβλεψη για ενδεχόμενη υποχρέωση καταβολής 

χαρτοσήμου. 

Το ίδιο σκεπτικό προτίθεται να ακολουθήσει η Διοίκηση και για την όποια ενδεχόμενη συναφή υπόθεση της 

απορροφηθείσας θυγατρικής της εταιρίας. 

 

Η Εταιρία έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέματα που 

προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. Δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις 

από τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις. Η Εταιρία είχε μέχρι την 31 Μαρτίου 2016 εκδώσει υπέρ τρίτων εγγυητικές 

επιστολές συνολικού ποσού €34.9 εκ.. 

Δεν υπήρξε περίπτωση στο παρελθόν κατάπτωση εγγυητικής επιστολής, και η Διοίκηση εκτιμά ότι δεν θα 

προκύψει τέτοια περίπτωση στο ορατό μέλλον. Κατά συνέπεια η Εταιρία δεν αναγνωρίζει πρόβλεψη σε σχέση με 

κατάπτωση εγγυητικών επιστολών. 

 

36. Εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις 
 

Εκτός από την πιο πάνω υπόθεση, κατά της Εταιρίας εκκρεμούν διάφορες δικαστικές υποθέσεις για τις οποίες 

έχει δημιουργηθεί πρόβλεψη ποσού ύψους €7.9 εκ.. Η διοίκηση εκτιμά ότι δεν θα προκύψουν ουσιώδεις 

επιβαρύνσεις πέραν του ποσού της πρόβλεψης. 

 

37. Λειτουργικές μισθώσεις 
 

Η Εταιρία έχουν συνάψει εμπορικές συμφωνίες για τη μίσθωση κτιρίων και ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Οι 

μελλοντικές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31/03/2016 31/03/2015

Έως 1 έτος 33,943,534 35,449,281

Από 1-5 έτη 111,360,442 116,680,102

Περισσότερα από 5 έτη 78,615,919 72,458,884

223,919,895 224,588,267
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38. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 
 

Στις 2 Ιουνίου τροποποιήθηκε η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης που είχε αποκτήσει η 

Vodafone Ελλάδος μετά από συμφωνία με τη WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. για την απόκτηση 

14,584,853 κοινών μετοχών της Forthnet στις οποίες αντιστοιχούν ισάριθμα δικαιώματα ψήφου. Στις 30 

Αυγούστου η προθεσμία τροποποιήθηκε εκ νέου με επιπλέον διάρκεια 3 μηνών από την προηγούμενη 

τροποποίηση. 

 

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2016 

 

 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ  
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