
Αρμόδια Αρχή: 
Σύνθεση Δικοικητικού Συμβουλίου

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

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

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Διονύσιος Γρηγοράτος, Εκτελεστικό Μέλος

Ελεγκτική εταιρία: Αχιλλέας Κανάρης Εκτελεστικό Μέλος

Τύπος έκθεσης ελέγχου: Φραγκίσκη Μελίσσα Εκτελεστικό Μέλος

31/03/2016 31/03/2015 1/4/15- 31/3/16 1/4/14 - 31/3/15

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κύκλος εργασιών 843,344,279 738,055,400

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 460,876,994 470,789,732 Μικτά κέρδη 257,841,084 250,574,682

Άΰλα περιουσιακά στοιχεία 372,131,449 411,216,237 Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 10,957,259 (104,141,377)

Υπεραξία 125,716,519 125,716,519 Ζημίες προ φόρων (15,919,041) (127,306,291)

Συμμετοχές 28,320,264 30,547,880 Ζημίες μετά από φόρους (Α) (29,508,204) (126,675,259)

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 17,156,992 26,903,264 - Μετόχους της μητρικής (29,508,204) (126,675,259)

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 14,928,081 16,015,088 Λοιπά συνολικά εισοδήματα (Β)

Αποθέματα 8,716,441 7,644,003 Αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες) 2,050,625 (1,804,773)

Απαιτήσεις από πελάτες 146,047,751 142,337,848 Αναβαλλόμενοι φόροι επί των αναλογιστικών κερδών/(ζημιών) (457,607) 469,241

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 98,365,854 17,444,835 Μεταβολή αξίας διαθεσίμων προς πώληση (2,227,616) (3,588,538)

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 48,327,285 58,622,340 Αναβαλλόμενοι φόροι επί της μεταβολής αξίας διαθεσίμων προς πώληση 753,665 933,020

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1,320,587,631 1,307,237,747 Προσαρμογή αναταξινόμησης λόγω απομείωσης διαθεσίμων προς πώληση 5,268,446 -                                          

Αναβαλλόμενοι φόροι επί της προσαρμογή αναταξινόμησης λόγω απομείωσης διαθεσίμων προς πώληση (1,686,685) -                                          

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσης (Α)+(Β) (25,807,377) (130,666,309)

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

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 127,446,126 152,230,877 Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 186,261,625 53,838,569

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α) 312,205,326 336,990,077

Μακροπρόθεσμα δανειακές υποχρεώσεις 489,897,428 672,415,263

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 53,731,775 61,183,306 31/03/2016 31/03/2015

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 205,199,662 -                                          Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1/4/2015 και 1/4/2014 αντίστοιχα) 336,990,077 467,085,448

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 259,553,441 236,649,101 Πρόγραμμα παροχής δικαιώματων προαίρεσης 1,021,812 672,627

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 1,008,382,305 970,247,669 Αναβαλλόμενοι φόροι επί των δικαιωμάτων προαίρεσης 813 (101,689)

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β) 1,320,587,631 1,307,237,747 Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα (25,807,377) (130,666,309)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/03/2016 και 31/03/2015 αντίστοιχα) 312,205,326 336,990,077

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 1/4/15- 31/3/16 1/4/14 - 31/3/15

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

Προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 175,304,366 157,979,946

Απομείωση υπεραξίας -                                          122,302,281

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

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 -                                          

Κέρδος αναπροσαρμογής εύλογης αξίας επένδυσης πριν από την απόκτηση ελέγχου από εξαγορά -                                          (18,419,292)

Αναστροφή πρόβλεψης απομείωσης συμμετοχής -                                          -                                          

Συναλλαγματικές διαφορές (54,638) 22,678

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

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

Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης

Αποθέματα (1,072,437) (640,727)

Απαιτήσεις 7,601,500 22,985,178

Υποχρεώσεις 17,268,362 (53,221,530)

Εισπραχθέντες / Πληρωθέντες φόροι εισοδήματος -                                          (987,884)

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

Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 193,994,377 105,723,213

Επενδυτικές δραστηριότητες

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 -                                          (1,200,000)

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

Εισπραχθέντες τόκοι 5,362 25,469 α. Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 24,599,982

Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (121,358,879) (313,556,265) β. Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 150,130,509

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες γ. Απαιτήσεις 3,535,297

Δάνεια αναληφθέντα 123,285,521 703,415,301 δ. Υποχρεώσεις 14,427,174

Αποπληρωμή δανεισμού (115,000,000) (520,972,916) ε. Δανειακές υποχρεώσεις 695,097,089

Σύνολο εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 8,285,521 182,442,384 στ. Βραχυπρόθεσμες αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης -                                          

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ) 80,921,020 (25,390,668)

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

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης 98,365,854 17,444,835

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

                                ΧΑΡΗΣ ΜΠΡΟΥΜΙΔΗΣ

                                      Α.T. ΑΙ 689786

VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000828201000

Τζαβέλλα 1-3, Χαλάνδρι Αττικής

Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Απριλίου 2015 έως 31 Μαρτίου 2016

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

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

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

έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται. 

 Yπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 

Τουρισμού, Διεύθυνση Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ.

www.vodafone.gr

31 Αυγούστου 2016

Σούρμπης Δημήτριος. Αρ. Μ ΣΟΕΛ 16891

ΠραϊσγουωτερχαουςΚούπερς ΑΕΕ

Με θέμα Έμφασης

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

                                                      Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Στοιχεία κατάστασης μεταβολών ιδίων κεφαλαίων (Ποσά σε Ευρώ)

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

Αθήνα 31 Αυγούστου 2016

                                                  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΕΤΣΗΣ

                                                                   Α.Τ. ΑΚ 219165 ΑΔΤ AA 016162

ΑΜ ΟΕΕ: 32912 Α' Τάξης

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

Plc με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο 

 

2. 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. 

 

3. Λόγω της παρατεταμένης μείωσης της εύλογης αξίας της συμμετοχής της Εταιρίας σε εισηγμένη εταιρεία, 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. 

 

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

 

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

 

6. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρίας ανερχόταν κατά την 31 Μαρτίου 2016 σε 1,676, ενώ την 31 Μαρτίου 2015 ο 

αντίστοιχος αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού ανερχόταν 1,705 άτομα,. 

 

7. Θέματα έμφασης στην Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή: 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 

Εταιρείας 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. 

 

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

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

24 έχουν ως εξής (Σημ. 33 των οικονομικών καταστάσεων): 

http://www.vodafone.gr/

