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Γειώζεηο ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 
(ζχκθσλα κε ην άξζξν 4, παξ.2 ηνπ Ν.3556/2007) 

 

Με ηελ παξνχζα δειψλνπκε φηη εμ‟ φζσλ γλσξίδνπκε, νη εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

Hellas online AE γηα ηελ ρξήζε 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009, νη νπνίεο θαηαξηίζζεθαλ ζχκθσλα κε ηα 

Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, απεηθνλίδνπλ θαηά ηξφπν αιεζή ηα ζηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ 

θαη ηνπ παζεηηθνχ, ηεο Καζαξήο Θέζεο θαη ησλ Απνηειεζκάησλ Υξήζεο, ηεο εηαηξίαο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο σο ζχλνιν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 3 

έσο 5 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 3556/2007 θαη ηηο επ‟ απηνχ εθηειεζηηθέο απνθάζεηο ηνπ Γ.. ηεο Δπηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο. 

 

Δπηπιένλ δειψλεηαη φηη εμ‟ φζσλ γλσξίδνπκε ε εηήζηα έθζεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ απεηθνλίδεη θαηά 

ηξφπν αιεζή ηελ εμέιημε, ηηο επηδφζεηο θαη ηε ζέζε ηεο εηαηξίαο θαζψο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο σο ζχλνιν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηγξαθήο ησλ θπξηφηεξσλ 

θηλδχλσλ θαη αβεβαηνηήησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 6 έσο 8 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 

3556/2007 θαη ηηο επ‟ απηνχ εθηειεζηηθέο απνθάζεηο ηνπ Γ.. ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο. 

 

 

Αζήλα, 15 Απξηιίνπ 2010 

 

 

 

 

Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Γηεπζχλσλ χκβνπινο Μέινο ηνπ Γ.. 

   

   

   

   

Κφθθαιεο σθξάηεο Κεξαζηάξεο Αληψληνο Κιψλεο Γεκήηξηνο 
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Δηήζηα Έθζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξίαο Hellas online ΑΔ 
(ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 3556/2007) 

Δπί ησλ ελνπνηεκέλσλ θαη εηαηξηθψλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεσο 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 

2009 

 

1) Οηθνλνκηθά απνηειέζκαηα θαη ζεκαληηθά γεγνλόηα 
 

Αλάιπζε ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ απνηειεζκάησλ 

 

εκαληηθή ελίζρπζε παξνπζίαζαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο hellas online ζε φια ηα επίπεδα θαη θαηά ην 2009, 

εδξαηψλνληαο ηελ ηζρπξή ζέζε ηεο εηαηξίαο ζηελ ειιεληθή αγνξά ηειεπηθνηλσληαθψλ παξφρσλ. Ο ζπλερψο 

πςειφηεξνο ξπζκφο κε ηνλ νπνίν ε hellas online πξνζειθχεη λένπο πειάηεο θαη ε πινπνίεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ηεο 

ζηφρσλ νδήγεζαλ ζε ζεκαληηθή αχμεζε ησλ εζφδσλ, εδξαίσζε ηεο ιεηηνπξγηθήο θεξδνθνξίαο θαη θαηνρχξσζε 

ηεο ζέζεο ηεο ζηελ ειιεληθή αγνξά LLU. 

 
Q4 2009 Q3 2009 Q2 2009 Q1 2009 2009 2008

Δζνδα 48,700,568 41,606,158 37,261,790 32,573,726 160,142,242 102,779,645

EBITDA 5,762,793 6,971,784 1,394,719 1,284,462 15,413,758 (2,737,678)  
 

εκαληηθή αχμεζε θαηά 45.2% γηα ην δ‟ ηξίκελν ηνπ 2009 θαη θαηά 48.9% γηα ην δσδεθάκελν ηνπ 2009 

παξνπζίαζαλ ηα ελνπνηεκέλα έζνδα ηα νπνία αλήιζαλ ζε €48.7 εθαη. θαη €160.1 εθαη. αληίζηνηρα. Δμαηξνπκέλεο 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο πξψελ Unibrain ηα έζνδα εληζρχζεθαλ θαηά 46.9% ζε επίπεδν ηξηκήλνπ θαη θαηά 53.7% 

γηα ην δσδεθάκελν ηνπ 2009. 

 

Σν ελνπνηεκέλν EBITDA γηα ην έηνο δηακνξθψζεθε ζε €15.4 εθαη. ζε ζχγθξηζε κε €-2.5 εθαη. ην 2008 

αληηθαηνπηξίδνληαο ηελ εδξαίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο εηαηξίαο. Σα θέξδε πξν θφξσλ, ηφθσλ θαη 

απνζβέζεσλ (EBITDA) αλήιζαλ ζε €5.8 εθαη. γηα ην δ‟ ηξίκελν ηνπ 2009 ζπγθξηλφκελα κε €3.2 εθαη. κέζν φξν 

γηα ηα πξνεγνχκελα ηξίκελα. 

 

Οη απνζβέζεηο ζπλέρηζαλ λα απμάλνληαη, θηάλνληαο ηα €51.8 εθαη. γηα ην 2009 απφ €26.7 εθαη. ηελ αληίζηνηρε 

πεξζηλή πεξίνδν, ιφγσ ησλ απμεκέλσλ επελδχζεσλ ζε ηδηφθηεηεο ππνδνκέο θαη απφθηεζεο λέσλ πειαηψλ, 

επεξεάδνληαο ηηο δεκηέο πξν θφξσλ πνπ δηακνξθψζεθαλ ζε -€47.3 εθαη. γηα ην 2009 απφ - €39.9 εθαη. ην 2008. 

 

Αλάπηπμε ηδηόθηεηνπ δηθηύνπ θαη επξπδσληθόηεηα 

 

ήκεξα, ην ηδηφθηεην δίθηπν νπηηθψλ ηλψλ ηεο εηαηξίαο εθηείλεηαη ζε άλσ ησλ 3,800 ρηιηνκέηξσλ παλειιαδηθά, 

θαιχπηνληαο ηελ επεηξσηηθή Διιάδα θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο θαη θηάλνληαο ζε 50 λνκνχο θαη 141 πφιεηο, 

ελψ ε hellas online παξέρεη πξφζβαζε ζε πεξίπνπ 70% ησλ γξακκψλ ηνπ ΟΣΔ παλειιαδηθά κε 307 

ζπλεγθαηαζηάζεηο ζε θφκβνπο ηνπ ΟΣΔ. 

 

Καζψο ε hellas online ζπλερίδεη, ζχκθσλα κε ηα ζηξαηεγηθά ηεο ζρέδηα, λα επελδχεη ζε ηδηφθηεηεο ππνδνκέο θαη 

ζπζηήκαηα ηερλνινγίαο αηρκήο, κε ζηφρν ηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ 

θαη ηε κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο, νη επελδχζεηο ηνπ νκίινπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο αλήιζαλ ζε € 81.9 

εθαη., ελψ έθηαζαλ ζπλνιηθά ηα € 283.4 εθαη. απφ ηηο αξρέο ηνπ 2006. 

 

Δμέιημε αγνξάο 

 

Σν 2009 ε παξνρή ππεξεζηψλ Απνδεζκνπνίεηεο Πξφζβαζεο Σνπηθνχ Βξφρνπ (ΑΠΣΒ) ζεκείσζε ζεκαληηθή 

άλνδν θαηά 341 ρηιηάδεο ζπλδξνκεηέο (αχμεζε 53%), θαζψο ε ζπλνιηθή αγνξά απμήζεθε απφ 646 (ηέινο 2008) ζε 

987 ρηιηάδεο ζπλδξνκεηέο (ηέινο 2009, Πεγή ΔΔΣΣ). 

 

Παξφιν ηνλ ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθφ ραξαθηήξα ηεο αγνξάο, ε hellas online μεπέξαζε ηνλ παξαπάλσ ξπζκφ 

αχμεζεο κε ηε ζπλδξνκεηηθή ηεο βάζε λα ππεξδηπιαζηάδεηαη απφ 127.6 ζε 282.5 ρηιηάδεο ζπλδξνκεηέο (αχμεζε 

121%). Με απηήλ ηελ αλνδηθή πνξεία, ε hellas online απέζπαζε κεξίδην 45.4% ζηελ αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο αγνξάο 

ΑΠΣΒ, γεγνλφο πνπ ηελ θαηαηάζζεη σο ηνλ πάξνρν κε ηελ κεγαιχηεξε αλάπηπμε ζπλδξνκεηηθήο βάζεο γηα ην 
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2009. Σν κεξίδην αγνξάο ηεο Δηαηξίαο ζε ελεξγνχο ζπλδξνκεηέο ΑΠΣΒ, απμήζεθε απφ 19.8% ζην ηέινο ηνπ 2008, 

ζε 28.6% ζην ηέινο ηνπ 2009, ζεκεηψλνληαο ηνλ πςειφηεξν ξπζκφ αχμεζεο ζε κεξίδην αγνξάο γηα ην 2009 ζε 

ζρέζε κε φινπο ηνπο ππφινηπνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο. 

 
Q4 09 Q3 09 Q2 09 Q1 09

Νένη ζπλδξνκεηέο ΑΠΣΒ 34,285 32,927 47,536 40,149

Μεξίδην ζε λένπο ζπλδξνκεηέο ηξηκήλνπ 33.50% 56.40% 52.30% 44.80%

Δλεξγνί ζπλδξνκεηέο ΑΠΣΒ 282,548 248,263 215,336 167,800

Μεξίδην αγνξάο 28.60% 28.10% 26.10% 22.80%  
 

Ζ επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ ηεο Δηαηξίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ελδπλάκσζε ηνπ δηθηχνπ πσιήζεσλ θαη ηελ αλάπηπμε 

πξσηνπνξηαθψλ ππεξεζηψλ, απνηππψζεθαλ κε ηελ απφθηεζε κεξηδίνπ 45.4% ζε θαζαξέο πξνζζήθεο γηα νιφθιεξν 

ην 2009 (κε απνθνξχθσκα ην 56.4%, ην ηξίην ηξίκελν). 

 

Σν 2009, ε hellas online πξνρψξεζε ζε ζηξαηεγηθή ζπλεξγαζία κε ηε κεγαιχηεξε εηαηξεία θηλεηήο ηειεθσλίαο ζε 

παγθφζκην επίπεδν, ηε Vodafone, κε ζθνπφ ηελ παξνρή παθέησλ πνπ  ζπλδπάδνπλ ππεξεζίεο θηλεηήο, ζηαζεξήο 

θαη adsl internet. Με ηε ζπλεξγαζία απηή ε hellas online απνθηάεη φρη κφλν πξφζβαζε ζηε ζπλδξνκεηηθή βάζε 

θηλεηήο ηειεθσλίαο ηεο Vodafone αιιά θαη απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο θαηαλαισηέο πνπ έρνπλ αλάγθε γηα 

ζπλδπαζηηθέο (bundled) ππεξεζίεο, δίλνληαο ηνπο παξάιιεια ζεκαληηθφ νηθνλνκηθφ φθεινο – θίλεηξν πνπ ζα 

απμήζεη ηελ πηζηφηεηα ηνπο ζηηο ππεξεζίεο θαη ησλ δχν εηαηξεηψλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα δηαθνξνπνηεζεί 

ζεκαληηθά απφ ηνπο ελαιιαθηηθνχο παξφρνπο πνπ δελ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ιχζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ θαη 

ιχζεηο θηλεηήο ηειεθσλίαο. Ζ παξαπάλσ εκπνξηθή ζπκθσλία επηηπγράλεη ζεκαληηθέο ζπλέξγεηεο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηε δηάζεζε ζπκπιεξσκαηηθψλ ππεξεζηψλ, ηελ θνηλή επηθνηλσλία θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

πθηζηακέλσλ θαλαιηψλ πσιήζεσλ ηεο hellas online θαη ησλ 400 θαη πιένλ ζεκείσλ πψιεζεο ηεο αιπζίδαο 

θαηαζηεκάησλ Vodafone. 

 

2) Κίλδπλνη θαη αβεβαηόηεηεο 
 

Ο Όκηινο εθηίζεηαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο θηλδχλνπο αγνξάο (κεηαβνιέο ζε ζπλαιιαγκαηηθέο 

ηζνηηκίεο, θίλδπλν ηακεηαθψλ ξνψλ θαη θίλδπλν εχινγεο αμίαο απφ κεηαβνιέο επηηνθίσλ θαη θίλδπλν ηηκψλ), 

πηζησηηθφ θίλδπλν θαη θίλδπλν ξεπζηφηεηαο. Ο Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ζηελ Διιεληθή αγνξά. Σν γεληθφ 

πξφγξακκα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηνπ Οκίινπ επηδηψθεη λα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ ελδερφκελε αξλεηηθή επίδξαζε ηεο 

κεηαβιεηφηεηαο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε ηνπ Οκίινπ. 

 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Οκίινπ (πέξαλ ησλ εκπνξηθψλ ππνρξεψζεσλ) απνηεινχληαη απφ 

βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα ηξαπεδηθά δάλεηα, νκνινγηαθά δάλεηα θαη ζπκβάζεηο ρξεκαηνδνηηθήο 

κίζζσζεο. Με ηα αλσηέξσ πξντφληα ρξεκαηνδνηνχληαη νη αλάγθεο ζε θεθάιαην θίλεζεο, θαζψο θαη νη επελδχζεηο 

ζε ηειεπηθνηλσληαθφ εμνπιηζκφ. 

 

πλνπηηθά, νη κνξθέο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ πνπ πξνθχπηνπλ αλαιχνληαη θαησηέξσ. 

 

Κίλδπλνο αγνξάο 

 

(α) Κίλδπλνο ηηκήο: Ο Όκηινο έρεη πνιχ πεξηνξηζκέλε έθζεζε ζε κεηαβνιέο ηεο αμίαο κεηνρψλ πνπ θαηέρνληαη είηε 

γηα εκπνξία είηε σο δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία, ιφγσ ηνπ κηθξνχ χςνπο ησλ 

επελδχζεσλ. Καηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009 ν Όκηινο είρε ξεπζηνπνηήζεη φιεο ηηο επελδχζεηο πνπ θαηείρε. 

 

(β) πλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο: Ο ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο θξίλεηαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλνο δηφηη ν Όκηινο 

δξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ζηελ Διιάδα, ελψ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, φπνπ ππάξρνπλ απαηηήζεηο απφ 

ζπκβάζεηο ζε μέλν λφκηζκα, ππάξρνπλ αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο ζην ίδην λφκηζκα. 

 

(γ) Κίλδπλνο ηακεηαθψλ ξνψλ θαη θίλδπλνο κεηαβνιψλ εχινγεο αμίαο ιφγσ κεηαβνιψλ ησλ επηηνθίσλ 

 

Ζ έθζεζε ηνπ Οκίινπ ζην θίλδπλν κεηαβνιήο επηηνθίσλ ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα είλαη ρακειφο δεδνκέλνπ φηη δελ 

δηαθξαηεί ζεκαληηθά ηακεηαθά δηαζέζηκα, αιιά ηα ρξεζηκνπνηεί γηα κείσζε ησλ δαλεηαθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. 
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Ο Όκηινο δηαηεξεί ην δαλεηζκφ ηνπ ζε πξντφληα θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ (Euribor), 3κελεο θαη 6κελεο δηάξθεηαο 

ηα νπνία ηνλ εθζέηνπλ ζε επηηνθηαθφ θίλδπλν ηακεηαθψλ ξνψλ. Ο Όκηινο έρεη ζπλάςεη ζπκθσλίεο αληηζηάζκηζεο 

(hedging) ηνπ επηηνθηαθνχ θηλδχλνπ (εκ. 26). Σν γεγνλφο φηη ην ζχλνιν ηνπ ηξαπεδηθνχ βαζίδεηαη ζε πξντφληα 

θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ, έρεη σο απνηέιεζκα νη επηπηψζεηο ησλ δηαθπκάλζεσλ ησλ επηηνθίσλ ζηα απνηειέζκαηα 

ρξήζεο ηνπ Οκίινπ θαη ζηηο ηακεηαθέο ξνέο ησλ ιεηηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οκίινπ, λα είλαη ζεκαληηθέο, 

φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ παξαθάησ αλάιπζε επαηζζεζίαο (δελ πεξηιακβάλεη ηα πξντφληα αληηζηάζκηζεο 

επηηνθηαθνχ θηλδχλνπ): 

Μεηαβιεηόηεηα 

επηηνθίσλ

Δπίδξαζε ζηα 

απνηειέζκαηα

Μεηαβιεηόηεηα 

επηηνθίσλ

Δπίδξαζε ζηα 

απνηειέζκαηα

Δπξψ 1% 1,809,941 1% 1,586,370

Δπξψ -1% (1,809,941) -1% (1,586,370)

Όκηινο Όκηινο

31/12/2009 31/12/2008

 
 

Πηζησηηθόο θίλδπλνο 

 

Ο Όκηινο είλαη εθηεζεηκέλνο ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν ησλ πειαηψλ ηνπ. Γηα ηνπο πειάηεο ιηαληθήο ν θίλδπλνο 

απηφο πεξηνξίδεηαη εθαξκφδνληαο δηαδηθαζίεο απηφκαηεο θξαγήο ιεμηπξφζεζκσλ απαηηήζεσλ, θαζψο θαη 

εθαξκφδνληαο θακπάληεο πξνζέιθπζεο πειαηψλ πνπ δίλνπλ πάγηεο εληνιέο εμφθιεζεο ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπο 

δηακέζνπ πηζησηηθψλ θαξηψλ ή ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ. Γηα ηνπο εηαηξηθνχο πειάηεο γίλεηαη αμηνιφγεζε 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ζχκβαζεο θαη ηελ έλαξμε παξνρήο ππεξεζηψλ κε απνηέιεζκα 

λα κεηψλεηαη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο. 

 

Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο ζε φηη αθνξά ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θξίλεηαη πεξηνξηζκέλνο δηφηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

θαηαζέζεσλ είλαη ηνπνζεηεκέλν ζε Διιεληθέο ηξάπεδεο. 

 

Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 

 

Ζ ζπλεπήο δηαρείξηζε θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε επαξθψλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ θαη ηελ 

εμαζθάιηζε επαξθψλ νξίσλ ρξεκαηνδφηεζεο. 

 

Ο Όκηινο ειέγρεη δηαξθψο ην πνζφ ηνπ βξαρππξφζεζκνπ δαλεηζκνχ θαζψο θαη ηελ αλαινγία απηνχ πξνο ηηο 

ζπλνιηθέο ππνρξεψζεηο, ηε ζχλζεζε ησλ ζπλνιηθψλ ππνρξεψζεσλ, θαη δηαρεηξίδεηαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ κπνξεί λα 

δεκηνπξγεζνχλ απφ έιιεηςε επαξθνχο ξεπζηφηεηαο θξνληίδνληαο λα ππάξρνπλ πάληα εμαζθαιηζκέλεο ηξαπεδηθέο 

πηζηψζεηο πξνο ρξήζε. Οη ππάξρνπζεο δηαζέζηκεο αρξεζηκνπνίεηεο εγθεθξηκέλεο ηξαπεδηθέο πηζηψζεηο πξνο ηνλ 

Όκηιν, είλαη επαξθείο ψζηε λα αληηκεησπηζηεί νπνηαδήπνηε πηζαλή έιιεηςε ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ. 

 

ηνλ πην θάησ πίλαθα αλαιχνληαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο θαηά ηελ 

εκεξνκελία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηελ εκεξνκελία σξίκαλζεο ηνπο. Σα πνζά πνπ αλαθέξνληαη 

ζηνλ πίλαθα είλαη ρσξίο πξνεμφθιεζε. Σα πνζά ησλ ινηπψλ ππνρξεψζεσλ πνπ είλαη εληφο 12 κελψλ 

παξνπζηάδνληαη ζηε ινγηζηηθή ηνπο αμία θαζψο ε επίπησζε ηεο πξνεμφθιεζεο δελ είλαη ζεκαληηθή. 

 

Όκηινο 
31 Γεθεκβξίνπ 2009 Ληγόηεξν από 1 έηνο Από 1 έσο  2 έηε Από 2 έσο  5 έηε Πάλσ από 5 έηε

Γαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 58,134,527 19,218,891 156,686,890 -

Υξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο 3,689,269 1,677,172 1,162,709 -

Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 324,106 612,853 191,185 -

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 139,139,864 - - -

31 Γεθεκβξίνπ 2008 Ληγόηεξν από 1 έηνο Από 1 έσο  2 έηε Από 2 έσο  5 έηε Πάλσ από 5 έηε

Γαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 49,085,854 7,411,982 81,437,344 90,368,846

Υξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο 4,156,466 2,358,710 1,878,288 -

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 133,999,074 - - -  
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Δηαηξία 

31 Γεθεκβξίνπ 2009 Ληγόηεξν από 1 έηνο Από 1 έσο  2 έηε Από 2 έσο  5 έηε Πάλσ από 5 έηε

Γαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 49,980,877 19,218,891 156,686,890 -

Υξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο 3,351,046 1,592,616 1,162,709 -

Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 324,106 612,853 191,185 -

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 131,480,793 - - -

31 Γεθεκβξίνπ 2008 Ληγόηεξν από 1 έηνο Από 1 έσο  2 έηε Από 2 έσο  5 έηε Πάλσ από 5 έηε

Γαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 40,801,954 7,411,982 81,437,344 90,368,846

Υξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο 3,818,243 2,020,486 1,793,732 -

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 131,532,423 - - -  
 

Διασείπιζη κεθαλαίος 

 

Σε ρξήζε 2009 ε Δηαηξία ππέζηε θαζαξέο δεκηέο χςνπο €39,424,590. Δπεηδή ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο 

Δηαηξίαο θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009 είλαη θαηψηεξν απφ ην 1/2 ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο, ζπληξέρεη 

πεξίπησζε εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. 

 

Ζ χπαξμε δεκηψλ ζηε δηάξθεηα ηεο θάζεο ηεο αλάπηπμεο είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνχ θιάδνπ. Ζ 

Γηνίθεζε εθηηκά φηη ηα απνηειέζκαηα θαη νη κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο ηνπ Οκίινπ ζα παξνπζηάζνπλ ζεκαληηθή 

βειηίσζε κεζνπξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα. 

 

Ζ κεηξηθή εηαηξία Intracom Holdings ΑΔ παξέρεη νηθνλνκηθή ζηήξημε ζηνλ Όκηιν, είλαη εγγπήηξηα εηαηξία γηα ην 

ζπλφινπ ηνπ δαλεηζκνχ θαη έρεη δεζκεπηεί επίζεκα λα ζπλερίζεη λα παξέρεη ρξεκαηννηθνλνκηθή ζηήξημε ζηνλ 

Όκηιν γηα ην άκεζν κέιινλ. 

 

Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο ζα εμεηάζεη ην ελδερφκελν λα ζπγθαιέζεη Γεληθή πλέιεπζε κε ζθνπφ ηελ νλνκαζηηθή 

κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε ζπκςεθηζκφ δεκηψλ εηο λένλ, ψζηε ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο 

Δηαηξίαο λα κελ είλαη θαηψηεξν απφ ην κηζφ (1/2) ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ απηήο. 

 

Πποζδιοπιζμόρ ηων εςλόγων αξιών 

 

Απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009 ν Όκηινο έρεη πηνζεηήζεη ην ηξνπνπνηεκέλν ΓΠΥΑ 7 γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 

πνπ επηκεηξνχληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ ζε εχινγε αμία. Ζ ηξνπνπνίεζε απαηηεί γλσζηνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο κέζσ κηαο ηεξάξρεζεο ηξηψλ επηπέδσλ. 

 

Σελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009 ν Όκηινο είρε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ζε εχινγε αμία, ηα νπνία 

θαηαηάζζνληαη ζην Δπίπεδν 2. Ζ εχινγε αμία πξνζδηνξίδεηαη κε ηε ρξήζε ηερληθψλ απνηίκεζεο θαη παξαδνρψλ 

πνπ ζηεξίδνληαη θπξίσο ζε δεδνκέλα ηεο αγνξάο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. 

 

πλερηδόκελε δξαζηεξηόηεηα 

 

Οη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εηνηκαζζεί κε βάζε ηε δπλαηφηεηα ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ λα 

δηαηεξεζεί σο ζπλερηδφκελε δξαζηεξηφηεηα. 

 

Ζ εγθπξφηεηα γηα ηελ παξαδνρή ηεο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο εμαξηάηαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηελ επηηπρή 

πξνζπάζεηα ηεο Γηνίθεζεο λα δηαζθαιίζεη επηπξφζζεηε ρξεκαηνδφηεζε γηα λα θαιχςεη ηηο ζπλερείο αλάγθεο ηνπ 

Οκίινπ ζην νξαηφ κέιινλ. 

 

Ζ ξεπζηφηεηα ηνπ Οκίινπ έρεη βειηησζεί ζεκαληηθά κε ηε ζχλαςε θνηλνπξαθηηθνχ δαλείνπ ζηηο 23 Οθησβξίνπ 

2008 ην νπνίν κεηέηξεςε ην βξαρππξφζεζκν δαλεηζκφ ηεο Δηαηξίαο ζε καθξνπξφζεζκν. Δπηπιένλ, ζηηο 10 

Μαξηίνπ 2009 νινθιεξψζεθε ε αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο, κε ηελ έθδνζε 31,692,308 κεηνρψλ 

νλνκαζηηθήο αμίαο €0.85 θαη κε ηηκή δηάζεζεο ππέξ ην άξηην, ηα ζπλνιηθά θαζαξά έζνδα ηεο νπνίαο αλήιζαλ ζε 

€49,823,482 (εκ.22). 
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H Intracom Holdings έρεη δεζκεπηεί λα ζπλερίζεη ηελ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ηεο Δηαηξίαο, σο εγγπήηξηα γηα ην 

ζχλνιν ηνπ δαλεηζκνχ ή/θαη ηελ παξνρή πξφζζεηεο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ κπνξεί λα είλαη απαξαίηεηε ππφ ηηο 

πεξηζηάζεηο, έσο φηνπ ε Δηαηξία λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ρξεκαηνδνηηθέο ππνρξεψζεηο ηεο ζηα 

πιαίζηα ησλ ζπλήζσλ ζπλαιιαγψλ ηεο ζην άκεζν κέιινλ. 

 

Ζ Γηνίθεζε εθηηκά φηη ε θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ απηψλ θαηαζηάζεσλ ζηε βάζε ηεο ζπλερηδφκελεο 

δξαζηεξηφηεηαο είλαη νξζή, δεδνκέλεο ηεο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ θαη ηεο 

ζπλερνχο νηθνλνκηθήο ζηήξημεο ηνπ Οκίινπ απφ ηνλ θχξην κέηνρν. Δπηπιένλ ε επιφγσο αλακελφκελε είζπξαμε 

επηδνηήζεσλ γηα επελδπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ ήδε έρνπλ νινθιεξσζεί ζα βειηηψζεη ζεκαληηθά ηελ 

βξαρππξφζεζκε εηθφλα ην 2010. Ζ Γηνίθεζε εθηηκά φηη νη κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο ηνπ Οκίινπ ζα 

παξνπζηάζνπλ ζεκαληηθή βειηίσζε κεζνπξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα, αθνχ πξνεγνπκέλσο νινθιεξσζεί ε 

θάζε ηεο αλάπηπμεο ζηελ νπνία βξίζθεηαη ηψξα. 

 

3) πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε (ΓΛΠ 24) 
 

Ο Όκηινο ειέγρεηαη απφ ηελ εηαηξία Intracom Holdings AE, ε νπνία θαηέρεη ην 53.40% ησλ κεηνρψλ ηεο κεηξηθήο 

εηαηξίαο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009. Οη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ηεο εηαηξίαο κε ηα ζπλδεδεκέλα κε απηήλ κέξε, ζηε 

δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2009, έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κε φξνπο αγνξάο θαη ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο επηρεηξεκαηηθήο 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 

 

ηνπο θαησηέξσ πίλαθεο παξνπζηάδνληαη νη ζεκαληηθφηεξεο δηεηαηξηθέο πσιήζεηο / αγνξέο θαη νη ζεκαληηθφηεξεο 

ινηπέο δηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο, κεηαμχ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο θαη ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ: 

 

Όκηινο 

πλδεδεκέλα κέξε ρέζε κε ηελ Δηαηξία

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Intracom Holdings AE Μεηξηθή 12,455 14,503 2,163,384 2,307,654

Intracom Σειεπηθνηλσληαθψλ Λχζεσλ ΑΔ Λνηπά ζπλδεδεκέλα 238,804 186,100 4,314,710 2,296,225

Intracom Παξνρήο Τπεξεζηψλ Πιεξνθνξηθήο ΑΔ Λνηπά ζπλδεδεκέλα 88,351 113,141 148,121 191,321

Intracom Ακπληηθψλ Ζιεθηξ. πζηεκάησλ ΑΔ Λνηπά ζπλδεδεκέλα 41,639 49,618 83,103 80,165

Inrakat AE Λνηπά ζπλδεδεκέλα 14,867 9,847 -                        -                         

Intrasoft International SA Λνηπά ζπλδεδεκέλα 51,828 51,817 -                        -                         

Intralot AE Λνηπά ζπλδεδεκέλα 919,756 798,708 -                        -                         

Oιπκπηαθφο ΠΑΔ Λνηπά ζπλδεδεκέλα 201,074 398,907 386,935 353,502

Oιπκπηαθφο ΚΑΔ Λνηπά ζπλδεδεκέλα -                        -                        -                        30,000

Inmaint ΑΔ Λνηπά ζπλδεδεκέλα -                        -                        137,800 92,139

DB-Databank Λνηπά ζπλδεδεκέλα -                        -                        -                        1,204

1,568,774 1,622,641 7,234,053 5,352,210

Πσιήζεηο ππεξεζηώλ πξνο 

ζπλδεδεκέλα κέξε

Αγνξέο ππεξεζηώλ από 

ζπλδεδεκέλα κέξε

 
 

Δηαηξία 

πλδεδεκέλα κέξε ρέζε κε ηελ Δηαηξία

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Intracom Holdings AE Μεηξηθή 12,455 14,503 1,614,087 1,737,926

Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο ΑΔ Θπγαηξηθή 7,475,915 11,410,433 8,946,974 6,062,042

Intracom Σειεπηθνηλσληαθψλ Λχζεσλ ΑΔ Λνηπά ζπλδεδεκέλα 238,804 186,100 4,311,710 2,273,523

Intracom Παξνρήο Τπεξεζηψλ Πιεξνθνξηθήο ΑΔ Λνηπά ζπλδεδεκέλα 88,351 113,141 148,121 191,321

Intracom Ακπληηθψλ Ζιεθηξ. πζηεκάησλ ΑΔ Λνηπά ζπλδεδεκέλα 41,639 49,618 79,847 78,463

Inrakat AE Λνηπά ζπλδεδεκέλα 14,867 9,847 (0) -                        

Intrasoft International SA Λνηπά ζπλδεδεκέλα 51,828 51,817 -                        -                        

Intralot AE Λνηπά ζπλδεδεκέλα 919,756 798,708 -                        -                        

Oιπκπηαθφο ΠΑΔ Λνηπά ζπλδεδεκέλα 201,074 398,907 386,935 353,502

Oιπκπηαθφο ΚΑΔ Λνηπά ζπλδεδεκέλα -                        -                        -                        30,000

Inmaint ΑΔ Λνηπά ζπλδεδεκέλα -                        -                        106,265 92,139

DB-Databank Λνηπά ζπλδεδεκέλα -                        -                        -                        1,204

9,044,689 13,033,074 15,593,939 10,820,120

Πσιήζεηο ππεξεζηώλ πξνο 

ζπλδεδεκέλα κέξε

Αγνξέο ππεξεζηώλ από 

ζπλδεδεκέλα κέξε

 
 

Οη πσιήζεηο πξνο ηα ζπλδεδεκέλα κέξε αθνξνχλ θπξίσο παξνρή ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ (θσλή θαη 

Ηληεξλέη) θαη ελνίθηα θηηξίσλ. Οη αγνξέο ππεξεζηψλ απφ ζπλδεδεκέλα κέξε αθνξνχλ θπξίσο παξνρή 
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ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ, δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο, παξνρή ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ, ηερληθή 

ππνζηήξημε θαη ελνίθηα θηηξίσλ. 

 

Όκηινο 

πλδεδεκέλα κέξε ρέζε κε ηελ Δηαηξία

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Intracom Σειεπηθνηλσληαθψλ Λχζεσλ ΑΔ Λνηπά ζπλδεδεκέλα -                        90,570 256,587 25,264

Intracom Παξνρήο Τπεξεζηψλ Πιεξνθνξηθήο ΑΔ Λνηπά ζπλδεδεκέλα -                        -                        -                        66,500

Intralot AE Λνηπά ζπλδεδεκέλα -                        28,500 -                        -                         

-                        119,070 256,587 91,764

Πσιήζεηο αγαζώλ πξνο 

ζπλδεδεκέλα κέξε

Αγνξέο αγαζώλ από ζπλδεδεκέλα 

κέξε

 
 

Δηαηξία 

πλδεδεκέλα κέξε ρέζε κε ηελ Δηαηξία

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Unibrain Inc Θπγαηξηθή 320,705 949,960 53,139 127,517

Intracom Σειεπηθνηλσληαθψλ Λχζεσλ ΑΔ Λνηπά ζπλδεδεκέλα -                        90,570 256,587 25,264

Intracom Παξνρήο Τπεξεζηψλ Πιεξνθνξηθήο ΑΔ Λνηπά ζπλδεδεκέλα -                        -                        -                        66,500

Intralot AE Λνηπά ζπλδεδεκέλα -                        28,500 -                        -                        

320,705 1,069,030 309,726 219,281

Πσιήζεηο αγαζώλ πξνο 

ζπλδεδεκέλα κέξε

Αγνξέο αγαζώλ από 

ζπλδεδεκέλα κέξε

 
 

Οη αγνξέο θαη νη πσιήζεηο αγαζψλ αθνξνχλ θπξίσο αλαιψζηκα θαη πξντφληα ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ 

πνιιαπιψλ ρξήζεσλ. 

 

Όκηινο 

πλδεδεκέλα κέξε ρέζε κε ηελ Δηαηξία

31/12/2009 31/12/2008

Intracom Σειεπηθνηλσληαθψλ Λχζεσλ ΑΔ Λνηπά ζπλδεδεκέλα 24,572,376 25,584,178

Inrakat AE Λνηπά ζπλδεδεκέλα 7,556,294 19,958,696

Inmaint ΑΔ Λνηπά ζπλδεδεκέλα 6,841 96,687

Intracom Παξνρήο Τπεξεζηψλ Πιεξνθνξηθήο ΑΔ Λνηπά ζπλδεδεκέλα 601,560 55,700

32,737,071 45,695,261

Αγνξέο παγίσλ από ζπλδεδεκέλα 

κέξε

 
 

Δηαηξία 

πλδεδεκέλα κέξε ρέζε κε ηελ Δηαηξία

31/12/2009 31/12/2008

Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο ΑΔ Θπγαηξηθή 537,903 1,040,701

Intracom Σειεπηθνηλσληαθψλ Λχζεσλ ΑΔ Λνηπά ζπλδεδεκέλα 21,599,213 25,171,516

Inrakat AE Λνηπά ζπλδεδεκέλα 6,190,583 16,914,273

Inmaint ΑΔ Λνηπά ζπλδεδεκέλα 6,841 96,687

Intracom Παξνρήο Τπεξεζηψλ Πιεξνθνξηθήο ΑΔ Λνηπά ζπλδεδεκέλα 601,560 55,700

28,936,100 43,278,877

Αγνξέο παγίσλ από ζπλδεδεκέλα 

κέξε

 
 

Οη αγνξέο παγίσλ αθνξνχλ θπξίσο ηειεπηθνηλσληαθφ εμνπιηζκφ θαη θαηαζθεπή δηθηχνπ. 

πλδεδεκέλα κέξε ρέζε κε ηελ Δηαηξία 31/12/2009 31/12/2008

Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο ΑΔ Θπγαηξηθή -                        4,000,000

-                        4,000,000

Έζνδα από κεξίζκαηα από 

ζπλδεδεκέλα κέξε

 
 

πλδεδεκέλα κέξε ρέζε κε ηελ Δηαηξία

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Intracom Σειεπηθνηλσληαθψλ Λχζεσλ ΑΔ Λνηπά ζπλδεδεκέλα 1,204,422 352,569 1,131,963 352,569

Inrakat AE Λνηπά ζπλδεδεκέλα 771,543 448,927 617,999 400,093

1,975,965 801,496 1,749,962 752,662

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα πξόο ζπλδεδεκέλα κέξε

ΔηαηξίαΌκηινο
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Δπίζεο ηα ππφινηπα απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ απφ θαη πξνο ηα ζπλδεδεκέλα κέξε παξνπζηάδνληαη ζηνπο 

θάησζη πίλαθεο: 

 

Όκηινο 

πλδεδεκέλα κέξε ρέζε κε ηελ Δηαηξία

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Intracom Holdings AE Μεηξηθή 215,000 216,395 4,733,257 4,561,253

Intracom Σειεπηθνηλσληαθψλ Λχζεσλ ΑΔ Λνηπά ζπλδεδεκέλα 528,024 283,860 42,202,629 41,436,427

Intracom Παξνρήο Τπεξεζηψλ Πιεξνθνξηθήο ΑΔ Λνηπά ζπλδεδεκέλα 21,174 108,151 1,078,732 543,905

Intracom Ακπληηθψλ Ζιεθηξ. πζηεκάησλ ΑΔ Λνηπά ζπλδεδεκέλα 87,478 62,758 72,646 69,705

Inrakat AE Λνηπά ζπλδεδεκέλα 11,588 -                        15,983,527 23,078,001

Intrasoft International SA Λνηπά ζπλδεδεκέλα 30,668 8,845 -                        -                         

Intralot AE Λνηπά ζπλδεδεκέλα 462,598 292,938 -                        -                         

Oιπκπηαθφο ΠΑΔ Λνηπά ζπλδεδεκέλα 329,495 500,719 45,573 -                         

Oιπκπηαθφο ΚΑΔ Λνηπά ζπλδεδεκέλα -                        -                        -                        35,700

Inmaint ΑΔ Λνηπά ζπλδεδεκέλα -                        -                        70,316 38,731

DB-Databank Λνηπά ζπλδεδεκέλα -                        -                        101 -                         

1,686,025 1,473,666 64,186,781 69,763,722

Απαηηήζεηο από ζπλδεδεκέλα 

κέξε

Τπνρξεώζεηο πξνο ζπλδεδεκέλα 

κέξε

 
 

Δηαηξία 

πλδεδεκέλα κέξε ρέζε κε ηελ Δηαηξία

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Intracom Holdings AE Μεηξηθή 215,000 216,395 2,658,276 3,139,936

Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο ΑΔ Θπγαηξηθή 6,530,403 11,720,978 8,990,357 11,145,759

Unibrain Inc Θπγαηξηθή -                        173,992 -                        5,422

Intracom Σειεπηθνηλσληαθψλ Λχζεσλ ΑΔ Λνηπά ζπλδεδεκέλα 528,024 283,860 37,489,364 40,435,322

Intracom Παξνρήο Τπεξεζηψλ Πιεξνθνξηθήο ΑΔ Λνηπά ζπλδεδεκέλα 21,174 108,151 1,078,732 543,905

Intracom Ακπληηθψλ Ζιεθηξ. πζηεκάησλ ΑΔ Λνηπά ζπλδεδεκέλα 87,478 62,758 68,771 67,680

Inrakat AE Λνηπά ζπλδεδεκέλα 11,588 -                        12,031,451 19,570,516

Intrasoft International SA Λνηπά ζπλδεδεκέλα 30,668 8,845 -                        -                        

Intralot AE Λνηπά ζπλδεδεκέλα 462,598 292,938 -                        -                        

Oιπκπηαθφο ΠΑΔ Λνηπά ζπλδεδεκέλα 329,495 500,719 45,573 -                        

Oιπκπηαθφο ΚΑΔ Λνηπά ζπλδεδεκέλα -                        -                        -                        35,700

Inmaint ΑΔ Λνηπά ζπλδεδεκέλα -                        -                        33,101 38,731

DB-Databank Λνηπά ζπλδεδεκέλα -                        -                        101 -                        

8,216,428 13,368,636 62,395,726 74,982,971

Απαηηήζεηο από ζπλδεδεκέλα 

κέξε

Τπνρξεώζεηο πξνο ζπλδεδεκέλα 

κέξε

 
 

Σέινο, νη ακνηβέο πξνο ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηα Γηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο εηαηξίαο, φπσο θαη νη 

απαηηήζεηο θαη νη ππνρξεψζεηο απφ θαη πξνο απηνχο γηα ηνλ Όκηιν θαη ηα ηελ Δηαηξία έρνπλ σο εμήο: 

 
31/12/2009 31/12/2008

Ακνηβέο - σθειήκαηα γηα κέιε Γ θαη ηειέρε Γηνίθεζεο 2,908,882 2,877,363

Απαηηήζεηο απφ κέιε Γ θαη ηειέρε Γηνίθεζεο - -

Ακνηβέο πιεξσηέεο γηα κέιε Γ θαη ηειέρε Γηνίθεζεο - -  
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4) Πξνβιεπόκελε πνξεία θαη εμέιημε ηνπ Οκίινπ γηα ην έηνο 2010 
 

Τπεξεζίεο γηα Οηθηαθνύο Πειάηεο 

Έρνληαο δηαλχζεη κία πεηπρεκέλε πνξεία ην πξνεγνχκελν έηνο, ε Δηαηξία ζηνρεχεη γηα ην 2010 ζηελ πεξαηηέξσ 

αχμεζε ηεο ζπλδξνκεηηθήο ηεο βάζεο κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηαζεξήο ηειεθσλίαο θαη Internet κέζσ ηνπ 

ηδηφθηεηνπ δηθηχνπ ηεο. 

 

Ζ hellas online, έρνληαο ήδε θαζηεξσζεί σο ν ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελνο πάξνρνο, έρεη δηακνξθψζεη ηελ 

θαηάιιειε πξντνληηθή ζηξαηεγηθή πνπ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ Έιιελα θαηαλαισηή θαη ε δηάζεζε ησλ 

πξντφλησλ ηεο δηαηίζεηαη πιένλ θαη απφ ην ηζρπξφ δίθηπν πσιήζεσλ ηεο Vodafone. Με απηή ηε ζηξαηεγηθή 

ζπλεξγαζία ζα ζπλερίζεη λα ζηνρεχεη ηελ αχμεζε ηνπ επξπδσληθνχ ηεο κεξηδίνπ θαη ηελ ηζρπξνπνίεζή ηεο ζηελ 

Διιεληθή ηειεπηθνηλσληαθή αγνξά, πξνζθέξνληαο πιένλ νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο, adsl 

internet θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο. 

 

Ζ Δηαηξία ζα εζηηάζεη ηφζν ζηελ αχμεζε ηνπ κέζνπ εζφδνπ αλά πειάηε (ARPU) κε πξνψζεζε αλαβαζκίζεσλ 

πξνο εκπνξηθά παθέηα κε παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά θαη δπλαηφηεηεο, ζηε ζπζηεκαηηθή αληηκεηψπηζε ηεο 

κείσζεο ησλ απνζπλδέζεσλ θαη ζηε κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο κε ηελ νινθιήξσζε ηεο κεηαθνξάο 

ζπλδξνκεηψλ ζην ηδηφθηεην δίθηπν νπηηθψλ ηλψλ. 

 

Παξάιιεια, ε Δηαηξία ζα ζπλερίζεη λα επελδχεη πεξεηαίξσ ζηελ αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ θαλαιηψλ πξφζβαζεο 

(web, IVR) θαη ζηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή ελίζρπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο 

εμππεξέηεζεο ηεο ζπλερψο απμαλφκελεο ζπλδξνκεηηθήο βάζεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ε Δηαηξία απνζθνπεί λα 

δηαθνξνπνηεζεί απφ ηνλ αληαγσληζκφ, λα κεηψζεη ην θφζηνο εμππεξέηεζεο θαη λα γίλεη ζεκείν αλαθνξάο ζηελ 

θαζεκεξηλή επαθή ηεο κε ηνλ πειάηε. 

 

Τπεξεζίεο Δπηρεηξεκαηηθώλ Πειαηώλ 

 

Βαζηθφο ζηφρνο ηεο hellas online γηα ην 2010 είλαη λα ζπλερίζεη ηελ αλνδηθή ηεο πνξεία ζηελ Διιεληθή αγνξά θαη 

λα δηαηεξεζεί ε εγεηηθή ηεο ζέζε, σο ν κεγαιχηεξνο θαη ν πην αμηφπηζηνο ελαιιαθηηθφο Σειεπηθνηλσληαθφο 

Οξγαληζκφο πνπ πξνζθέξεη πιήζνο εηαηξηθψλ ιχζεσλ πςειήο πνηφηεηαο, απνηειψληαο ζεκείν αλαθνξάο γηα ηηο 

αλάγθεο επηθνηλσλίαο θάζε επηρείξεζεο. 

 

ηα πιαίζηα ηεο ζηξαηεγηθήο ζπλεξγαζίαο ηεο hellas online κε ηε Vodafone, νη δχν εηαηξείεο ζα πξνρσξήζνπλ ζηε 

δηάζεζε επξείαο γθάκαο παθέησλ πνπ ζπλδπάδνπλ ππεξεζίεο ζηαζεξήο, θηλεηήο ηειεθσλίαο, επξπδσληθψλ 

ππεξεζηψλ θαη ππεξεζηψλ κηζζσκέλσλ θπθισκάησλ ζε εηαηξηθνχο πειάηεο, πξνζθέξνληαο παξάιιεια ζεκαληηθφ 

νηθνλνκηθφ φθεινο θαη πςειή πνηφηεηα. Με απηέο ηηο λέεο ππεξεζίεο, νη δχν εηαηξείεο ζα πξνζθέξνπλ 

αληαγσληζηηθέο θαη νινθιεξσκέλεο εηαηξηθέο ιχζεηο επηθνηλσλίαο ζηελ πθηζηάκελε βάζε ηνπ δηεπξπκέλνπ 

πειαηνινγίνπ ηνπο θαη ζα απμήζνπλ ην κεξίδην αγνξάο ηνπο απεπζπλφκελεο ζε λένπο ζπλδξνκεηέο. 

 

Σν 2010 ε Δηαηξία ζα ζπλερίζεη ηελ αλάπηπμε λέσλ ππεξεζηψλ θαη ηελ πεξαηηέξσ πξνψζεζε ησλ πθηζηάκελσλ  

ππεξεζηψλ κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε βειηηζηνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο ηνπ πειάηε πξηλ θαη κεηά ηελ πψιεζε. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ε hellas online ζα επηθεληξσζεί ζηηο ελέξγεηεο πνπ ζα ζηνρεχνπλ: 

 

 ηελ απηνκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πινπνίεζεο θαη ηεο ηερληθήο ππνζηήξημεο ησλ ππεξεζηψλ κε ζθνπφ 

ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο εμππεξέηεζεο ησλ Δηαηξηθψλ Πειαηψλ. 

 ηελ αλάπηπμε νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ (managed services) πνπ πξνζθέξνπλ ζεκαληηθή αμία  ζηνπο 

εηαηξηθνχο πειάηεο θσλήο θαη δεδνκέλσλ, δηαθνξνπνηψληαο ζεκαληηθά ηελ hellas online απφ ηνλ 

αληαγσληζκφ. 

 ηελ επηπιένλ πξνψζεζε ηεο ππεξεζίαο hol business double play θαη ζηελ πξνζζήθε λέσλ εκπνξηθψλ 

παθέησλ 

 ηελ αλάπηπμε ηεο πειαηεηαθήο βάζεο ησλ ππεξεζηψλ ζηαζεξήο ηειεθσλίαο (hol business telephony PRI) θαη 

ηνλ ζρεδηαζκφ λέσλ εκπνξηθψλ πξνζθνξψλ πνπ ζα απεπζχλνληαη ζε θαζεηνπνηεκέλεο αγνξέο. 

 ηελ αχμεζε ηνπ ARPU κε ηαθηηθέο up-selling & cross-selling ζηελ πθηζηάκελε πειαηεηαθή βάζε 

 ηελ επέθηαζε ηδηφθηεηνπ δηθηχνπ νπηηθψλ ηλψλ, απμάλνληαο επηπιένλ ηελ πιεζπζκηαθή θάιπςε.  
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 ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο πςειήο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ δηθηχνπ θνξκνχ πνπ βαζίδεηαη ζηελ ρξήζε ησλ 

ηερλνινγηψλ DWDM & MPLS γηα ηελ παξνρή νινθιεξσκέλσλ θαη πςειήο δηαζεζηκφηεηαο ππεξεζηψλ 

 ηελ πινπνίεζε ηνπ δηθηχνπ Metro Ethernet επφκελεο γεληάο κε ζθνπφ ηελ παξνρή θαηλνηφκσλ ππεξεζηψλ 

θσλήο θαη δεδνκέλσλ 

 ηνλ ζρεδηαζκφ πξνεγκέλσλ ιχζεσλ Φηινμελίαο (Hosting) ζε λέεο ππνδνκέο 

 ηελ επέθηαζε ηεο γεσγξαθηθήο θάιπςεο ηνπ δηθηχνπ ηερλνινγίαο EFM γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ 

ππεξεζηψλ IP αιιά θαη ησλ ππεξεζηψλ κηζζσκέλσλ γξακκψλ. 

 ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηελ αληηζηάζκηζε ηεο ζπλερνχο κείσζεο ησλ ηηκψλ κε επξεία 

γεσγξαθηθή ζηφρεπζε θαη πξνζέγγηζε λέσλ πειαηψλ 

 ηελ δηεθδίθεζε κεγάισλ έξγσλ πνπ ζα απνηειέζνπλ κειινληηθή αλαθνξά γηα ηελ πξνζέιθπζε λέσλ πειαηψλ 

θαη ηελ ελδπλάκσζε ηνπ θχξνπο ηεο Δηαηξίαο. 
 Ζ Δηαηξία ζα ζπλερίζεη λα δξαζηεξηνπνηείηαη εκπνξηθά παξέρνληαο ππεξεζίεο ρνλδξηθήο κηζζσκέλσλ 

θπθισκάησλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ειιεληθψλ θαη δηεζλψλ ηειεπηθνηλσληαθψλ παξφρσλ θαη νξγαληζκψλ 
 

πκπεξαζκαηηθά, ε hellas online ζα είλαη ν πάξνρνο πνπ ζα πξνζθέξεη ηηο πην νινθιεξσκέλεο θαη πξσηνπνξηαθέο 

ππεξεζίεο πξνο εηαηξηθνχο ζπλδξνκεηέο θαη ζα απνηειεί θνξπθαία επηινγή πξνηίκεζεο αλάκεζα ζε πθηζηάκελνπο 

θαη ζε λένπο ζπλδξνκεηέο. 
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Δπεμεγεκαηηθή Έθζεζε ηεο Δηήζηαο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 
(χκθσλα κε ηε παξ.7 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 3556/2007) 

 

Ζ παξνχζα επεμεγεκαηηθή έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πεξηέρεη πιεξνθνξίεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 3556/2007 θαη ζα ππνβιεζεί πξνο ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ 

ηεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 3556/2007. 

 

1. Γηάξζξσζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ. 
 

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009 αλέξρεηαη ζε €99,548,845, δηαηξνχκελν ζε 

155,545,070 θνηλέο νλνκαζηηθέο, κε δηθαίσκα ςήθνπ, κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο €0.64 εθάζηε. Όιεο νη κεηνρέο 

θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο παξνχζαο έθζεζεο είλαη εηζεγκέλεο πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζηελ Αγνξά Αμηψλ ηνπ 

Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ θαη απφ ηηο 3 Ηνπιίνπ 2009 νη κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο δηαπξαγκαηεχνληαη ζηελ θαηεγνξία 

επηηήξεζεο. 

 

Σα δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο, πνπ πεγάδνπλ απφ ηε κεηνρή ηεο, είλαη αλάινγα κε ην πνζνζηφ ηνπ 

θεθαιαίνπ ζην νπνίν αληηζηνηρεί ε θαηαβεβιεκέλε αμία ησλ κεηνρψλ. Όιεο νη κεηνρέο έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα 

θαη ππνρξεψζεηο θαη θάζε κεηνρή ελζσκαηψλεη φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπεη ν Νφκνο θαη 

ην Καηαζηαηηθφ ηεο. 

 

2. Πεξηνξηζκνί ζηε κεηαβίβαζε κεηνρώλ ηεο εηαηξίαο. 

 

Ζ κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο γίλεηαη φπσο νξίδεη ν λφκνο θαη δελ πθίζηαληαη πεξηνξηζκνί απφ ην 

θαηαζηαηηθφ ηεο ζηε κεηαβίβαζή ηνπο δεδνκέλνπ κάιηζηα φηη πξφθεηηαη γηα άπιεο κεηνρέο εηζεγκέλεο ζην 

Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ. 

 

3. εκαληηθέο άκεζεο ή έκκεζεο ζπκκεηνρέο θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3556/2007. 

 

Οη βαζηθνί κέηνρνη ηεο Δηαηξίαο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 (θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ θαηέρνπλ άκεζα ή 

έκκεζα πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ 5% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο), παξαηίζεληαη ζηνλ 

παξαθάησ Πίλαθα: 

 

Αξηζκφο κεηνρψλ Πνζνζηφ

Intracom Holdings AE* 76,610,514 49.25%

World Equities Investments Holdings SA 27,869,231 17.92%

Vodafone - Παλαθνλ Α.Δ.Δ.Σ. 28,775,838 18.50%

Λνηπνί κέηνρνη (<2%) 22,289,487 14.33%

155,545,070 100%

*εκείσζε: Ζ Intracom Holding θαηέρεη ζπλνιηθά (άκεζα θαη έκκεζα) 53.40% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο  
 

4. Κάηνρνη θάζε είδνπο κεηνρώλ πνπ παξέρνπλ εηδηθά δηθαηώκαηα ειέγρνπ. 
 

Γελ πθίζηαληαη κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο πνπ παξέρνπλ ζηνπο θαηφρνπο ηνπο εηδηθά δηθαηψκαηα ειέγρνπ. 

 

5. Πεξηνξηζκνί ζην δηθαίσκα ςήθνπ. 

 

Γελ πξνβιέπνληαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξίαο πεξηνξηζκνί ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο 

κεηνρέο ηεο. 

 

6. πκθσλίεο κεηόρσλ γλσζηέο ζηελ εηαηξία, πνπ ζπλεπάγνληαη πεξηνξηζκνύο ζηε κεηαβίβαζε κεηνρώλ ή 

ζηελ άζθεζε δηθαησκάησλ ςήθνπ.  

 

Ζ Intracom Holdings, ε Vodafone – Πάλαθνλ (Vodafone) θαη ε World Equities Investments Holdings S.A. 

(W.E.I.) ππέγξαςαλ ζηηο 2/10/2009, εμσεηαηξηθή ζπκθσλία κεηφρσλ (shareholders agreement), ηεο νπνίαο νη 

θπξηφηεξνη φξνη πνπ αθνξνχλ πεξηνξηζκνχο ζηε κεηαβίβαζε κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο είλαη νη εμήο: 
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 H Vodafone ππνρξενχηαη λα κελ εθπνηήζεη ή άιισο δηαζέζεη ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηελ Δηαηξία εληφο ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο ελφο (1) έηνπο (lock-up) εθηφο εάλ ζην δηάζηεκα απηφ ε άκεζε θαη έκκεζε ζπκκεηνρή ηεο 

Intracom Holdings γίλεη θαηψηεξε ηνπ 50% + κία κεηνρή. 

 Με ζθνπφ ηελ παξνρή πξνζηαζίαο ζηε Vodafone σο λενεηζεξρφκελε κέηνρν κεηνςεθίαο, ε εμσεηαηξηθή 

ζπκθσλία πξνβιέπεη πεξαηηέξσ φηη ζε πεξίπησζε πνπ ε ζπλνιηθή, άκεζε θαη έκκεζε, ζπκκεηνρή ζηελ 

Δηαηξία ησλ Intracom Holdings θαη WEI δελ αληηζηνηρεί πιένλ ζε ηνπιάρηζηνλ 50% ζπλ κία κεηνρή, νη ελ 

ιφγσ κέηνρνη ζα νθείινπλ λα πξνζθέξνπλ ζηε Vodafone ην ζχλνιν ησλ κεηνρψλ ηνπο. 

 ε πεξίπησζε αιιαγήο ειέγρνπ επί ελφο εθ ησλ ζπκβαιινκέλσλ Intracom Holdings θαη WEI, ην αληίζηνηρν 

κέξνο νθείιεη λα πξνζθέξεη ηηο κεηνρέο ηνπ ζηε Vodafone, ελψ, αληίζηνηρα ζε πεξίπησζε αιιαγήο ειέγρνπ 

ηεο ηειεπηαίαο, απηή θέξεη ηελ ππνρξέσζε λα πξνζθέξεη ηηο κεηνρέο ηεο πξνο ηα ινηπά αληηζπκβαιιφκελα 

κέξε κε βάζε ηελ αλαινγία ζπκκεηνρήο ηνπο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο θαηά ην νηθείν ρξνληθφ 

ζεκείν. 

 Δθφζνλ ε Intracom ή ε WEI απνθαζίζνπλ λα εθπνηήζνπλ νηνδήπνηε πνζνζηφ εθ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ 

Δηαηξία, πξνβιέπεηαη δηθαίσκα πξνηίκεζεο (right of first refusal) ππέξ ηεο Vodafone Hellas. Σαπηφρξνλα, 

εθφζνλ ε Vodafone απνθαζίζεη λα εθπνηήζεη νηνδήπνηε πνζνζηφ εθ ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζηελ Δηαηξία, 

πξνβιέπεηαη δηθαίσκα πξνηίκεζεο (right of first refusal) ππέξ ησλ Intracom Holdings θαη WEI θαη‟ αλαινγία 

πξνο ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο. Σν δηθαίσκα πξνηίκεζεο δελ ζα 

ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε ελδννκηιηθήο κεηαβίβαζεο πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο ή ζηελ πεξίπησζε κεηαβίβαζεο 

ιφγσ ζπκκφξθσζεο ζε ππφδεημε ή απφθαζε ηνπ Υ.Α. ή/θαη ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο. Δπηζεκαίλεηαη 

σζηφζν φηη ε αλσηέξσ Δμσεηαηξηθή πκθσλία Μεηφρσλ δεζκεχεη ηα ζπκβαιιφκελα κέξε απνθιεηζηηθά ζε 

ελδνζπκβαηηθφ επίπεδν θαη δελ αλαηξεί ηελ ειεχζεξε κεηαβηβαζηκφηεηα ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο. 

 

7. Καλόλεο δηνξηζκνύ θαη αληηθαηάζηαζεο κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηξνπνπνίεζεο ηνπ 

θαηαζηαηηθνύ. 

 

Οη θαλφλεο πνπ πξνβιέπεη ην θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξίαο γηα ην δηνξηζκφ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ κειψλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ δελ δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα 

πξνβιεπφκελα ζηνλ Κ.Ν. 2190/1920, κε ηελ επηθχιαμε ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην άξζξν 19 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο 

Δηαηξίαο θαλφλσλ γηα ηνλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 παξ. 3 ηνπ Κ.Ν. 2190/20, δηνξηζκφ απεπζείαο απφ ηε 

Vodafone κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο, σο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν άξζξν 

ηνπ Καηαζηαηηθνχ. 

 

8. Αξκνδηόηεηα ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ή νξηζκέλσλ κειώλ ηνπ γηα έθδνζε λέσλ κεηνρώλ ή ηελ αγνξά 

ηδίσλ κεηνρώλ. 

 

α) Με ηελ επηθχιαμε ηεο ακέζσο επφκελεο πεξίπησζεο, κέζα ζε 5 έηε απφ ηε ζρεηηθή απφθαζε ηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 13, παξ. 1(β) ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη ην δηθαίσκα, 

κε απφθαζή ηνπ, πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ απμεκέλε απαξηία θαη πιεηνςεθία 8 εθ ησλ 9 Μειψλ, ε νπνία ζα πξέπεη 

λα πεξηιακβάλεη ηε ζεηηθή ςήθν ηνπιάρηζηνλ ελφο εθ ησλ δηνξηζκέλσλ εθ κέξνπο ηεο Vodafone πκβνχισλ (ή 

ηζνδχλακε αλαινγία κειψλ, εάλ απμεζεί άλσ ησλ 9 πκβνχισλ), σο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 24 παξάγξαθνο 5 ηνπ 

Καηαζηαηηθνχ, λα απμάλεη ην κεηνρηθφ θεθάιαην, κεξηθά ή νιηθά, κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ. Σν πνζφ ηεο 

αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην πνζφ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ είλαη ήδε 

θαηαβεβιεκέλν θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ ρνξεγήζεθε ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ε ελ ιφγσ εμνπζία. Οη πην πάλσ 

εμνπζίεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξνχλ λα αλαλεψλνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 

πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα πέληε έηε γηα θάζε αλαλέσζε θαη ε ηζρχο ηνπο αξρίδεη κεηά ηε ιήμε ηεο θάζε πεληαεηίαο. Ζ 

απφθαζε απηή ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ππάγεηαη ζηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 7β ηνπ Κ.Ν. 

2190/1920. 

 

Καη‟ εμαίξεζε ησλ αλσηέξσ, εάλ ηα απνζεκαηηθά ηεο Δηαηξείαο ππεξβαίλνπλ ην έλα ηέηαξην (1/4) ηνπ 

θαηαβεβιεκέλνπ Μεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ηφηε απαηηείηαη πάληα απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο κε ηελ 

εμαηξεηηθή απαξηία θαη ηελ πιεηνςεθία ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Καηαζηαηηθφπ (άξζξν 29 παξ. 3 θαη 4 θαη άξζξν 31 

παξ. 2 ηνπ Κ. Ν. 2190/1920, φπσο ηζρχνπλ). 
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β) Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξίαο, σο νξίδεηαη ζην άξζξν 24 παξ. 5 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξίαο, κε 

απφθαζή ηνπ ε νπνία ιακβάλεηαη, σο αλσηέξσ, κε απμεκέλε απαξηία θαη πιεηνςεθία 8 εθ ησλ 9 κειψλ ηνπ (ή 

ηζνδχλακε αλαινγία κειψλ, εάλ απμεζεί άλσ ησλ 9 πκβνχισλ), ε νπνία πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηε ζεηηθή ςήθν 

ηνπιάρηζηνλ ελφο Γηνξηζκέλνπ πκβνχινπ απφ ηελ εθ ησλ κεηφρσλ, Vodafone-Panafon δχλαηαη λα απνθαζίζεη, 

κεηαμχ άιισλ, ηελ έθδνζε κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο ή ρνξήγεζε νπνηνπδήπνηε δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο γηα ηελ 

απφθηεζε ή ηε κεηαηξνπή ηίηινπ ζε ηέηνηεο κεηνρέο ή νκνινγίεο, πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ηεο Vodafone-Panafon ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο θάησ απφ πνζνζηφ (α) 15% ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο, θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ δχν (2) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ε Vodafone-

Panafon έρεη θαηαζηεί κέηνρνο ηεο Δηαηξίαο κέζσ ηεο εηζθνξάο ηνπ θιάδνπ απηήο (εθεμήο θαινχκελε σο 

Ζκεξνκελία Απφθηεζεο) θαη (β) 10% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ πνπ 

αξρίδεη ζην ηέινο ηνπ δεχηεξνπ έηνπο απφ ηελ Ζκεξνκελία Απφθηεζεο θαη ιήγεη ζην ηέινο ηνπ ηξίηνπ (3νπ) έηνπο 

απφ ηελ ίδηα εκεξνκελία. 

 

Δπίζεο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κε ηελ απηή σο αλσηέξσ απμεκέλε απαξηία θαη πιεηνςεθία δχλαηαη λα ιάβεη 

απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ (stock option plan), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ δηθαηνχρσλ, θάζε παξαρψξεζε δηθαηψκαηνο δπλάκεη απηνχ, ηνλ ηξφπν άζθεζεο ηνπ 

δηθαηψκαηνο θαη ελ γέλεη ηνπο φξνπο ηεο πξνζθνξάο κεηνρψλ γηα θάζε πξφγξακκα δηθαησκάησλ πξναίξεζεο 

αγνξάο κεηνρψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ έρνπλ ήδε εγθξηζεί απφ Γεληθή πλέιεπζε πνπ έιαβε ρψξα 

πξηλ απφ ηελ παξνχζα ηξνπνπνίεζε θαζψο επίζεο γηα ηελ έγθξηζε πξνγξάκκαηνο επαλαγνξάο κεηνρψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο έγθξηζεο ηεο πινπνίεζεο θαη ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ έρεη 

ήδε εγθξηζεί απφ ηελ απφ 26/6/2008 Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο. 

 

Γηεπθξηλίδεηαη : α) φηη ε Δηαηξία δελ έρεη πξνβεί ζηελ αγνξά ηδίσλ κεηνρψλ θαη β) δελ έρεη ηεζεί ζε εθαξκνγή ην 

Πξφγξακκα ρνξήγεζεο ζην πξνζσπηθφ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο επί κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο (stock option plan) πνπ 

απνθάζηζε απφ 26/6/2008 Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο. 

 

9. εκαληηθέο ζπκθσλίεο πνπ έρεη ζπλάςεη ε εηαηξία πνπ ηίζεληαη ζε ηζρύ, ηξνπνπνηνύληαη ή ιήγνπλ ζε 

πεξίπησζε αιιαγήο ζηνλ έιεγρν ηεο εηαηξίαο θαηόπηλ δεκόζηαο πξόηαζεο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

ζπκθσληώλ απηώλ. 

 

Γελ πθίζηαληαη ζπκθσλίεο, νη νπνίεο ηίζεληαη ζε ηζρχ, ηξνπνπνηνχληαη ή ιήγνπλ ζε πεξίπησζε αιιαγήο ζηνλ 

έιεγρν ηεο Δηαηξίαο θαηφπηλ δεκφζηαο πξφηαζεο. 

 

10. Κάζε ζπκθσλία πνπ ε εηαηξία έρεη ζπλάςεη κε ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηεο πκβνπιίνπ ή κε ην 

πξνζσπηθό ηεο, ε νπνία πξνβιέπεη απνδεκίσζε ζε πεξίπησζε παξαίηεζεο ή απόιπζεο ρσξίο βάζηκν ιόγν ή 

ηεξκαηηζκό ηεο ζεηείαο ή ηεο απαζρόιεζεο ηνπο εμαηηίαο ηεο δεκόζηαο πξόηαζεο. 

 

Γελ ππάξρνπλ άιιεο ζπκθσλίεο ηεο Δηαηξίαο κε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο, νη νπνίεο λα πξνβιέπνπλ 

ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο εηδηθά ζε πεξίπησζε παξαίηεζεο ή απφιπζεο ρσξίο βάζηκν ιφγν ή ηεξκαηηζκνχ ηεο 

ζεηείαο ή ηεο απαζρφιεζήο ηνπο εμαηηίαο δεκφζηαο πξφηαζεο, εμαηξνπκέλεο ηεο ζχκβαζεο ηνπ Γηεπζχλνληνο 

πκβνχινπ ηεο Δηαηξίαο θ. Αλησλίνπ Κεξαζηάξε. 

 

 

 

Αζήλα 15 Απξηιίνπ 2010 

 

 

 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. 

 

 

 

σθξάηεο Κφθθαιεο 
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Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 
 

Πξνο ηνπο Μεηόρνπο ηεο Αλώλπκεο Δηαηξείαο “Hellas online AE” 

 

Έθζεζε επί ησλ Δηαηξηθώλ θαη Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

 

Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Hellas online AE (ε «Δηαηξεία») θαη ησλ 

ζπγαηξηθψλ ηεο, πνπ απνηεινχληαη απφ ηoλ εηαηξηθφ θαη ελνπνηεκέλν ηζνινγηζκφ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2009, ηηο εηαηξηθέο θαη 

ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε 

ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 

 

Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

Ζ δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο, πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα 

θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε 

αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. 

 

Δπζύλε ηνπ Διεγθηή 

Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε 

ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ. Σα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα 

ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε κε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε 

εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε 

αλαθξίβεηα. 

 

Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο 

γλσζηνπνηήζεηο ζηηο εηαηξηθέο θαη ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ 

θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν 

ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ εηαηξηθψλ θαη 

ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο 

πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο 

έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ 

εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ εηαηξηθψλ θαη 

ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο 

καο γλψκεο. 

 

Γλώκε 

Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε 

νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο Hellas online AE θαη ησλ ζπγαηξηθψλ απηήο θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009 

θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηνπο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε 

ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

Έθζεζε επί Άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Θεκάησλ 

 

Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηηο 

ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α, 107 θαη 37 

ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. 

             Αζήλα, 16 Απξηιίνπ 2010 

              Ο ΟΡΚΧΣΟ ΔΛΔΓΚΣΖ - ΛΟΓΗΣΖ 

Πξάηογνπσηεξρανπο Κνχπεξο 

Αλψλπκνο Διεγθηηθή Δηαηξεία              

Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο                                                         

Λεσθ. Κεθηζίαο 268, 152 32 Αζήλα                      Μάξηνο Φάιηεο 

ΑξΜ ΟΔΛ 113             ΑξΜ ΟΔΛ 38081 
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Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») γηα ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε απφ 1 

Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 
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Ηζνινγηζκόο 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ εκείσζε 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Με Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό

Δλζψκαηα πάγηα ζηνηρεία 13 238,147,392 184,772,418 189,920,114 138,657,493

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 14 42,405,618 30,222,217 32,493,526 19,003,212

Τπεξαμία 15 18,106,938 18,106,938 - -

Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξίεο 16 - - 61,801,941 61,801,941

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε - 109,972 - 109,972

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 17 3,626,433 - 6,111,613 316,010

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 993,091 1,576,908 945,137 1,528,860

303,279,472 234,788,453 291,272,331 221,417,488

Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό

Απνζέκαηα 18 511,392 1,236,807 282,563 900,737

Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 19 58,788,208 45,626,661 61,330,381 49,832,174

Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο 20 27,607,917 39,946,179 26,305,436 37,740,265

Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 1,445,544 1,439,881 85,703 426,817

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζηελ εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ - 192,496 - 192,496

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 21 6,784,478 5,066,729 4,961,586 3,609,286

95,137,539 93,508,753 92,965,669 92,701,775

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 398,417,011 328,297,206 384,238,000 314,119,263

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ

Μεηνρηθφ θεθάιαην 22 99,548,845 80,815,385 99,548,845 80,815,385

Γηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην 22 19,295,718 4,382,382 19,295,718 4,382,382

Λνηπά απνζεκαηηθά 23 8,676,483 9,099,955 179,835 616,147

Απνηειέζκαηα εηο λέν (109,407,638) (118,869,301) (95,651,211) (106,934,314)

ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 18,113,408 (24,571,579) 23,373,187 (21,120,400)

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ

Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο

Μαθξνπξφζεζκα δάλεηα 24 149,868,734 150,035,171 149,868,734 150,035,171

Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 25 2,667,756 3,957,972 2,583,907 3,549,096

Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 26 436,312 - 436,312 -

Τπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία 27 1,032,610 834,076 964,925 775,621

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 17 - 2,456,343 - -

Έζνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ 4,057,771 3,025,253 1,773,865 3,427

Δπηρνξεγήζεηο 28 21,277,838 11,276,833 21,277,838 11,276,833

179,341,021 171,585,648 176,905,581 165,640,148

Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο

Πξνκεζεπηέο 29 127,657,632 123,005,685 121,156,974 121,452,546

Βξαρππξφζεζκα δάλεηα 24 49,497,168 39,327,237 41,672,168 31,377,237

Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 25 3,361,675 3,880,446 3,036,648 3,571,395

Βξαρππξφζεζκεο πξνβιέςεηο 250,000 250,000 250,000 250,000

Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 11 100,000 118,546 - 18,546

Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 30 12,536,326 12,594,165 11,152,397 11,600,652

Δπηρνξεγήζεηο 28 3,167,554 1,234,537 3,167,554 1,234,537

Έζνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ 4,392,227 872,521 3,523,491 94,602

200,962,582 181,283,137 183,959,232 169,599,515

ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 380,303,603 352,868,785 360,864,813 335,239,663

ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 398,417,011 328,297,206 384,238,000 314,119,263

Όκηινο Δηαηξία

 
 

 

Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 22 έσο 56 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
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Καηάζηαζε ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο 
 

εκείσζε 1/1 - 31/12/2009 1/1 - 31/12/2008 1/1 - 31/12/2009 1/1 - 31/12/2008

Έζνδα 8 160,142,242 107,536,175 146,734,917 94,322,320

Κφζηνο πσιήζεσλ 9 (163,128,943) (102,771,352) (158,098,014) (99,133,698)

Μηθηό Κέξδνο/(Εεκία) (2,986,701) 4,764,823 (11,363,097) (4,811,378)

Άιια έζνδα εθκεηαιιεχζεσο 8 5,974,993 2,082,699 11,303,176 13,957,169

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 9 (17,352,350) (11,420,566) (15,098,261) (10,275,661)

Έμνδα έξεπλαο 9 (566,557) (227,958) (566,557) (227,958)

Έμνδα δηάζεζεο 9 (21,503,426) (24,322,229) (19,293,917) (21,026,944)

Απνηειέζκαηα Δθκεηάιιεπζεο (36,434,041) (29,123,231) (35,018,656) (22,384,772)

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 10 169,692 81,426 157,070 45,226

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 10 (11,064,458) (10,837,235) (10,358,608) (10,160,249)

Εεκίεο πξν Φόξσλ (47,328,807) (39,879,040) (45,220,194) (32,499,795)

Φφξνο εηζνδήκαηνο 11 6,082,777 (538,677) 5,795,604 (1,215,864)

Καζαξέο Εεκίεο ρξήζεο (41,246,030) (40,417,717) (39,424,590) (33,715,659)

Λνηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα κεηά από θόξνπο

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο κεηαηξνπήο 12,840 115,378 -                          -                          

Εεκηά εχινγεο αμίαο αληηζηάζκηζεο ηακεηαθψλ ξνψλ 26 (436,312) -                          (436,312) -                          

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ρξήζεο κεηά από θόξνπο (41,669,502) (40,302,339) (39,860,902) (33,715,659)

Οη θαζαξέο δεκίεο ρξήζεο θαηαλέκνληαη ζε:

Μεηφρνπο ηεο κεηξηθήο (41,246,030) (40,417,717) (39,424,590) (33,715,659)

Σα ζπγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα θαηαλέκνληαη ζε:

Μεηφρνπο ηεο κεηξηθήο (41,669,502) (40,302,339) (39,860,902) (33,715,659)

Εεκίεο αλα κεηνρή

Βαζηθά 12 (0.34) (0.43) (0.33) (0.35)

Απνκεησκέλα 12 (0.34) (0.43) (0.33) (0.35)

Όκηινο Δηαηξία
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Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 
 

Όκηινο 

 

εκ.

Μεηνρηθφ 

θεθάιαην

Γηαθνξέο απφ 

έθδνζε κεηνρψλ 

ππέξ ην άξηην

Απνζεκαηηθφ 

αληηζηάζκηζεο 

ηακεηαθψλ ξνψλ

Απνζεκαηηθά 

θεθάιαηα

Απνηειέζκαηα 

εηο λέν

ύλνιν Iδίσλ 

Κεθαιαίσλ

Τπόινηπν 1/1/2008 80,815,385 4,687,086 - 9,135,735 (78,602,742) 16,035,464

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο - - - 115,378 - 115,378

Καζαξέο δεκίεο ρξήζεο - - - - (40,417,717) (40,417,717)

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα - - - 115,378 (40,417,717) (40,302,339)

Έμνδα απμήζεσο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κεηά θφξσλ 22 - (304,704) - - - (304,704)

Μεηαθνξά - - - (151,158) 151,158 -

Τπόινηπν 31/12/2008 80,815,385 4,382,382 - 9,099,955 (118,869,301) (24,571,579)

Τπόινηπν 1/1/2009 80,815,385 4,382,382 - 9,099,955 (118,869,301) (24,571,579)

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο - - - 12,840 - 12,840

Εεκηά εχινγεο αμίαο αληηζηάζκηζεο ηακεηαθψλ ξνψλ 23 - - (436,312) - - (436,312)

Καζαξέο δεκίεο ρξήζεο - - - - (41,246,030) (41,246,030)

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα - - (436,312) 12,840 (41,246,030) (41,669,502)

Αχμεζε Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ 22 26,938,462 23,769,231 - - - 50,707,693

Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ απφ εμαγνξά θιάδνπ 22 42,502,691 (7,971,685) - - - 34,531,006

Έμνδα απμήζεσο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κεηά θφξσλ 22 - (884,210) - - - (884,210)

Μείσζε Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ 22 (50,707,693) - - - 50,707,693 -

Τπόινηπν 31/12/2009 99,548,845 19,295,718 (436,312) 9,112,795 (109,407,638) 18,113,408  
 

 

Δηαηξία 
 

εκ.

Μεηνρηθφ 

Κεθάιαην

Γηαθνξέο απφ 

έθδνζε κεηνρψλ 

ππέξ ην άξηην

Απνζεκαηηθφ 

αληηζηάζκηζεο 

ηακεηαθψλ ξνψλ

Απνζεκαηηθά 

Κεθάιαηα

Απνηειέζκαηα 

εηο λέν

ύλνιν Iδίσλ 

Κεθαιαίσλ

Τπόινηπν 1/1/2008 80,815,385 4,687,086 -                         767,306 (73,369,814) 12,899,963

Καζαξέο δεκίεο ρξήζεο - - - - (33,715,659) (33,715,659)

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα - - - - (33,715,659) (33,715,659)

Έμνδα απμήζεσο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κεηά θφξσλ 22 - (304,704) - - - (304,704)

Μεηαθνξά - - - (151,159) 151,159 -

Τπόινηπν 31/12/2008 80,815,385 4,382,382 - 616,147 (106,934,314) (21,120,400)

Τπόινηπν 1/1/2009 80,815,385 4,382,382 - 616,147 (106,934,314) (21,120,400)

Εεκηά εχινγεο αμίαο αληηζηάζκηζεο ηακεηαθψλ ξνψλ 23 - - (436,312) - - (436,312)

Καζαξέο δεκίεο ρξήζεο - - - - (39,424,590) (39,424,590)

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα - - (436,312) - (39,424,590) (39,860,902)

Αχμεζε Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ 22 26,938,462 23,769,231 - - - 50,707,693

Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ απφ εμαγνξά θιάδνπ 22 42,502,691 (7,971,685) - - - 34,531,006

Έμνδα απμήζεσο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κεηά θφξσλ 22 - (884,210) - - - (884,210)

Μείσζε Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ 22 (50,707,693) - - - 50,707,693 -

Τπόινηπν 31/12/2009 99,548,845 19,295,718 (436,312) 616,147 (95,651,211) 23,373,187  
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Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ 
 

εκείσζε 1/1 - 31/12/2009 1/1 - 31/12/2008 1/1 - 31/12/2009 1/1 - 31/12/2008

Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Εεκίεο πξν θφξσλ (47,328,807) (39,879,040) (45,220,194) (32,499,795)

Πξνζαξκνγέο γηα:

Απνζβέζεηο 9 51,847,799 26,672,060 44,950,987 20,733,046

Εεκίεο / (θέξδε) απφ πψιεζε ελζψκαησλ θαη αχισλ πάγησλ ζηνηρείσλ 82,387 (142,286) 82,387 (142,286)

Απνηίκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ζε εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ 2,496 (14,384) 2,496 (14,384)

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 12,840 115,378 - -

Γηαγξαθέο αχισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 9 2,284,861 - 2,284,861 -

Υξεκαηννηθνλνκηθά (έζνδα)/έμνδα - θαζαξά 10 10,894,766 10,755,809 10,201,538 10,115,023

Εεκίεο/(Κέξδε) απφ πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ζε εχινγε αμία κέζσ 

απνηειεζκάησλ (92,493) 322,433 (92,493) 322,433

Κέξδε απφ πψιεζε επελδχζεσλ δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε (9,728) - (9,728) -

Έζνδα απφ κεξίζκαηα 8 - - - (4,000,000)

Έζνδα απφ επηρνξεγήζεηο 8 (4,976,781) (542,686) (4,976,781) (542,686)

12,717,340 (2,712,716) 7,223,073 (6,028,649)

Μεηαβνιέο Κεθαιαίνπ θίλεζεο

Απνζέκαηα 725,415 49,151 618,174 210,003

Απαηηήζεηο (3,686,183) (29,822,539) (2,926,375) (39,646,478)

Τπνρξεψζεηο 13,566,668 21,608,319 9,749,189 25,253,137

Σακεηαθέο εηζξνέο/(εθξνέο) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 23,323,240 (10,877,785) 14,664,061 (20,211,987)

Δηζπξαρζέληεο / (Πιεξσζέληεο) θφξνη εηζνδήκαηνο (24,204) (3,061,538) 322,573 (384,535)

Πιεξσζέληεο ηφθνη (10,986,826) (11,403,259) (10,394,511) (10,839,566)

Καζαξέο ηακεηαθέο εηζξνέο/(εθξνέο) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 12,312,210 (25,342,582) 4,592,123 (31,436,088)

Πιεξσκέο ελζψκαησλ θαη άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (87,836,062) (52,977,524) (80,902,852) (42,684,031)

Δηζπξάμεηο απφ πψιεζε ελζψκαησλ θαη άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ - 377,576 - 377,576

Δηζπξάμεηο απφ πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε 119,700 - 119,700 -

Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ζε εχινγε αμία κέζσ 

απνηειεζκάησλ 400,631 397,763 400,631 397,763

Αγνξά ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ζε εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ (118,138) (511,216) (118,138) (511,216)

Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα - - - 4,000,000

Δηζπξαρζέληεο ηφθνη 169,693 81,426 157,070 45,226

Καζαξέο ηακεηαθέο εθξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (87,264,176) (52,631,975) (80,343,589) (38,374,682)

Δμνθιήζεηο ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο (3,880,445) (3,607,940) (3,571,394) (3,314,081)

Δηζπξαρζείζεο επηρνξεγήζεηο 27 20,923,816 7,556,867 20,923,816 7,556,867

Δηζπξάμεηο απφ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 22 50,707,693 - 50,707,693 -

Έμνδα απμήζεσο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ (1,084,843) (304,704) (1,084,843) (304,704)

Γάλεηα αλαιεθζέληα 20,700,000 219,532,519 20,700,000 211,582,519

Απνπιεξσκή δαλεηζκνχ (10,696,506) (145,630,849) (10,571,506) (145,630,849)

Καζαξέο ηακεηαθέο εηζξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 76,669,715 77,545,893 77,103,766 69,889,752

Καζαξή αύμεζε/(κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 1,717,749 (428,664) 1,352,300 78,982

Υξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα απηώλ ζηελ αξρή ηεο ρξήζεο 5,066,729 5,495,393 3,609,286 3,530,304

Υξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζην ηέινο ηεο ρξήζεο 6,784,478 5,066,729 4,961,586 3,609,286

Όκηινο Δηαηξία
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εκεηώζεηο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ  
 

1. Γεληθά 
 

Ζ hellas online είλαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ ζηαζεξψλ ηειεπηθνηλσληψλ ζηελ 

Διιάδα, δηαζέηνληαο έλα επξχ θάζκα ππεξεζηψλ θσλήο, πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν θαη ππεξεζηψλ πξνζηηζέκελεο 

αμίαο θαη πνιπκέζσλ. H hellas online έρεη έλα ηδηφθηεην δίθηπν νπηηθψλ ηλψλ κε εθηεηακέλν κεηξνπνιηηηθφ δίθηπν 

ζηελ Αζήλα θαη Αηηηθή, αιιά θαη ζε κεγάιεο πφιεηο ηεο Διιάδαο φπσο Θεζζαινλίθε, Λάξηζα θιπ, θαζψο θαη κε 

εζληθφ θνξκφ πνπ δηαζπλδέεη ηηο πφιεηο απηέο. Δπηπιένλ, πξνζθέξεη ζε φινπο ηνπο εηαηξηθνχο ηεο πειάηεο 

αλαβαζκηζκέλεο ππεξεζίεο internet κε πςειέο ηαρχηεηεο κέζσ ηερλνινγηψλ metro-Ethernet, κηζζσκέλεο γξακκέο 

ρνλδξηθήο, FTTB θαη SHDSL. 

 

Ζ hellas online είλαη ζπγαηξηθή ηεο εηαηξίαο Ηntracom Holdings ΑΔ, ε νπνία είλαη εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην 

Αζελψλ. 

 

Ζ έδξα ηεο Δηαηξίαο είλαη ε νδφο Αδξηαλείνπ 2 & Παπαδά ζηελ Αζήλα. Ζ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο Δηαηξίαο 

είλαη ε www.hol.gr. 

 

Οη εηήζηεο ελνπνηεκέλεο θαη εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο 

Δηαηξίαο ζηηο 22 Μαξηίνπ 2010. Οη παξνχζεο ελνπνηεκέλεο θαη εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο νη νπνίεο 

πεξηιακβάλνπλ ηηο αλαηαμηλνκήζεηο φπσο αλαθέξεηαη ζηελ εκείσζε 38 έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ηεο Δηαηξίαο ζηηο 15 Απξηιίνπ 2010 θαη ηεινχλ ππφ ηελ έγθξηζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ 

κεηφρσλ. 

 

2. Πιαίζην θαηάξηηζεο 
 

Οη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηηο εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο hellas online («ε 

Δηαηξία») θαη ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο Αηηηθέο 

Σειεπηθνηλσλίεο ΑΔ θαη Unibrain Inc (καδί «ν Όκηινο» ή «hellas online»), γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 

Γεθεκβξίνπ 2009. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ»), φπσο έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί 

απφ ηελ επαλεθηίκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψιεζε θαη ζε εχινγε αμία κέζσ 

απνηειεζκάησλ. 

 

Ζ εηνηκαζία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 

(ΓΠΥΑ) απαηηεί ηε ρξήζε νξηζκέλσλ ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη ηελ άζθεζε θξίζεο απφ ηε 

Γηνίθεζε ζηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ. Δπίζεο απαηηείηαη ε ρξήζε ππνινγηζκψλ θαη 

ππνζέζεσλ πνπ επεξεάδνπλ ηα αλαθεξζέληα πνζά ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, ηε 

γλσζηνπνίεζε ελδερφκελσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

θαη ηα αλαθεξζέληα πνζά εζφδσλ θαη εμφδσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ππφ αλαθνξά. Παξά ην γεγνλφο φηη 

απηνί νη ππνινγηζκνί βαζίδνληαη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή γλψζε ηεο Γηνίθεζεο ζε ζρέζε κε ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο 

θαη ελέξγεηεο, ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα κπνξεί ηειηθά λα δηαθέξνπλ απφ απηνχο ηνπο ππνινγηζκνχο. Οη 

πεξηνρέο πνπ αθνξνχλ πεξίπινθεο ζπλαιιαγέο θαη εκπεξηέρνπλ κεγάιν βαζκφ ππνθεηκεληθφηεηαο, ή νη ππνζέζεηο 

θαη εθηηκήζεηο πνπ είλαη ζεκαληηθέο γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αλαθέξνληαη ζηε εκείσζε 6. 

 

Οη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί ζηελ εηνηκαζία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ ζπγαηξηθψλ είλαη 

νκνηφκνξθεο κε απηέο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δηαηξία. 

 

Πξόηππα ππνρξεσηηθά γηα ηε ρξήζε 31 Γεθεκβξίνπ 2009 

 

ΓΛΠ 1 (Αλαζεσξεκέλν) «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ»  
Σν ΓΛΠ 1 έρεη αλαζεσξεζεί γηα λα αλαβαζκίζεη ηε ρξεζηκφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Σν αλαζεσξεκέλν πξφηππν δελ επηηξέπεη ηελ παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ εζφδσλ θαη 

εμφδσλ (πνπ δελ απνηεινχλ ζπλαιιαγέο κε κεηφρνπο) ζηελ θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, αιιά απαηηεί 

απηέο ηηο ζπλαιιαγέο λα παξνπζηάδνληαη μερσξηζηά απφ ηηο ζπλαιιαγέο κε ηνπο κεηφρνπο. Όιεο νη ζπλαιιαγέο κε 
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κε κεηφρνπο πξέπεη λα εκθαλίδνληαη ζε κία θαηάζηαζε απφδνζεο (performance statement). Οη νηθνλνκηθέο 

νληφηεηεο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ λα παξνπζηάδνπλ είηε κία θαηάζηαζε (θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο) είηε  

δχν θαηαζηάζεηο (θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαη θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο). Ο Όκηινο έρεη απνθαζίζεη 

λα παξνπζηάδεη κία θαηάζηαζε. 

 

ΓΠΥΑ 7 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» 

Ζ ηξνπνπνίεζε απηή απαηηεί ηελ παξνρή πξφζζεησλ γλσζηνπνηήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο, 

θαζψο θαη ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο. πγθεθξηκέλα ε ηξνπνπνίεζε απαηηεί γλσζηνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο κέζσ κηαο ηεξάξρεζεο ηξηψλ επηπέδσλ. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή αθνξά ζε πξφζζεηεο 

γλσζηνπνηήζεηο θαη επνκέλσο δελ ππάξρεη επίδξαζε ζηα θέξδε/δεκηέο αλά κεηνρή. 

 

ΓΠΥΑ 8 «Κιάδνη Γξαζηεξηνηήησλ» 
Σν πξφηππν απηφ αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 14, ζχκθσλα κε ην νπνίν νη ηνκείο αλαγλσξίδνληαλ θαη παξνπζηάδνληαλ κε 

βάζε κηα αλάιπζε απφδνζεο θαη θηλδχλνπ. χκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 8 νη ηνκείο απνηεινχλ ζπζηαηηθά κηαο νηθνλνκηθήο 

νληφηεηαο πνπ εμεηάδνληαη ηαθηηθά απφ ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν / Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο νηθνλνκηθήο 

νληφηεηαο (Chief Operating Decision Maker) θαη παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε βάζε απηήλ ηελ 

εζσηεξηθή θαηεγνξηνπνίεζε. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ είρε θακία επίδξαζε ζηνλ αξηζκφ ησλ ηνκέσλ πνπ παξνπζηάδνληαη 

ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 

ΓΛΠ 23 (Αλαζεσξεκέλν) «Κόζηνο Γαλεηζκνύ» 
Σν πξφηππν αληηθαζηζηά ηελ πξνεγνχκελε έθδνζε ηνπ ΓΛΠ 23. Ζ βαζηθή δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε 

έθδνζε αθνξά ζηελ θαηάξγεζε ηεο επηινγήο αλαγλψξηζεο σο εμφδνπ ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ πνπ ζρεηίδεηαη κε 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ, γηα ηα νπνία απαηηείηαη έλα ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα 

κπνξέζνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ή λα πσιεζνχλ. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ ζα έρεη επίδξαζε ζηνλ Όκηιν, θαζψο φιν ην 

θφζηνο δαλεηζκνχ πνπ αθνξνχζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ πιεξνχζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο είρε θεθαιαηνπνηεζεί. 

 

Πξόηππα/Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά γηα κεηαγελέζηεξεο πεξηόδνπο πνπ δελ έρνπλ εθαξκνζηεί λσξίηεξα από 

ηνλ Όκηιν 

 

ΓΠΥΑ 3 (Αλαζεσξεκέλν) «πλελώζεηο Δπηρεηξήζεσλ» θαη ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνηεκέλν) «Δλνπνηεκέλεο θαη 

Ηδηαίηεξεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 

1
ε
 Ηνπιίνπ 2009) 

Σν αλαζεσξεκέλν ΓΠΥΑ 3 εηζάγεη κηα ζεηξά αιιαγψλ ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ζπλελψζεσλ επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο 

ζα επεξεάζνπλ ην πνζφ ηεο αλαγλσξηζζείζαο ππεξαμίαο, ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαθεξφκελεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία 

πξαγκαηνπνηείηαη ε απφθηεζε επηρεηξήζεσλ θαη ηα κειινληηθά απνηειέζκαηα. Απηέο νη αιιαγέο πεξηιακβάλνπλ ηελ 

εμνδνπνίεζε δαπαλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απφθηεζε θαη ηελ αλαγλψξηζε κεηαγελέζηεξσλ κεηαβνιψλ ζηελ 

εχινγε αμία ηνπ ελδερφκελνπ ηηκήκαηνο (“contingent consideration”) ζηα απνηειέζκαηα. Σν ηξνπνπνηεκέλν ΓΛΠ 27 

απαηηεί ζπλαιιαγέο πνπ νδεγνχλ ζε αιιαγέο  πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο ζε ζπγαηξηθή λα θαηαρσξνχληαη ζηελ θαζαξή 

ζέζε. Δπηπιένλ, ην ηξνπνπνηεκέλν πξφηππν κεηαβάιιεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα ηηο δεκίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

απφ ζπγαηξηθή εηαηξεία θαζψο θαη ηεο απψιεηαο ηνπ ειέγρνπ ζπγαηξηθήο. Όιεο νη αιιαγέο ησλ αλσηέξσ πξνηχπσλ ζα 

εθαξκνζηνχλ κειινληηθά θαη ζα επεξεάζνπλ κειινληηθέο απνθηήζεηο θαη ζπλαιιαγέο κε κεηφρνπο κεηνςεθίαο. Ο 

Όκηινο ζα εθαξκφζεη απηέο ηηο αιιαγέο απφ ηελ εκέξα πνπ ηίζεληαη ζε εθαξκνγή. 

 

ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά 

ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013) 

Σν ΓΠΥΑ 9 απνηειεί ην πξψην κέξνο ηεο πξψηεο θάζεο ζην έξγν ηνπ ΓΛΠ (πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ 

Πξνηχπσλ) γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ΓΛΠ 39. Σν ΓΛΠ ζθνπεχεη λα επεθηείλεη ην ΓΠΥΑ 9 θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ 2010 έηζη ψζηε λα πξνζηεζνχλ λέεο απαηηήζεηο γηα ηελ ηαμηλφκεζε θαη ηελ επηκέηξεζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ, ηελ απναλαγλψξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, ηελ απνκείσζε ηεο 

αμίαο, θαη ηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο. χκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 9, ην ΓΠΥΑ 9 νξίδεη φηη φια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία επηκεηξψληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο ζπλ, ζηελ πεξίπησζε ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ δελ είλαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, ζπγθεθξηκέλα θφζηε 

ζπλαιιαγψλ. Ζ κεηαγελέζηεξε επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ γίλεηαη είηε ζην 

απνζβεζκέλν θφζηνο είηε ζηελ εχινγε αμία θαη εμαξηάηαη απφ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο νηθνλνκηθήο 

νληφηεηαο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ζπκβαηηθψλ 

ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Σν ΓΠΥΑ 9 απαγνξεχεη επαλαηαμηλνκήζεηο, 

εθηφο απφ ζπάληεο πεξηπηψζεηο πνπ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο αιιάμεη, θαη ζηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε νηθνλνκηθή νληφηεηα απαηηείηαη λα επαλαηαμηλνκήζεη κειινληηθά ηα επεξεαδφκελα 
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ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. χκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ ΓΠΥΑ 9, φιεο νη επελδχζεηο ζε 

ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο πξέπεη λα επηκεηξψληαη ζε εχινγε αμία. Δληνχηνηο, ε δηνίθεζε έρεη ηελ επηινγή λα 

παξνπζηάδεη ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ηα πξαγκαηνπνηεζέληα θαη κε πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε θαη δεκηέο 

εχινγεο αμίαο ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ πνπ δελ θαηέρνληαη πξνο εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε. Απηφο ν πξνζδηνξηζκφο 

γίλεηαη θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε γηα θάζε έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν μερσξηζηά θαη δελ κπνξεί λα αιιάμεη. 

Σα θέξδε θαη νη δεκηέο εχινγεο αμίαο δελ κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα κεηαγελέζηεξα, ελψ ηα έζνδα απφ 

κεξίζκαηα ζα ζπλερίζνπλ λα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα. Σν ΓΠΥΑ 9 θαηαξγεί ηελ εμαίξεζε ηεο 

επηκέηξεζεο ζε θφζηνο γηα ηηο κε εηζεγκέλεο κεηνρέο θαη ηα παξάγσγα ζε κε εηζεγκέλεο κεηνρέο, αιιά παξέρεη 

θαζνδήγεζε γηα ην πφηε ην θφζηνο κπνξεί λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθή εθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο.  Ο Όκηινο 

βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΠΥΑ 9 ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Σν ΓΠΥΑ 9 

δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί λσξίηεξα απφ ηνλ Όκηιν δηφηη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Μφλν 

φηαλ πηνζεηεζεί, ν Όκηινο ζα απνθαζίζεη εάλ ζα εθαξκφζεη ην ΓΠΥΑ 9 λσξίηεξα απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013. 

 

ΓΛΠ 24 (Σξνπνπνίεζε) «Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο 

πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2011) 

Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε επηρεηξεί λα κεηψζεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ζπλαιιαγψλ αλάκεζα ζε ζπλδεδεκέλα κέξε 

δεκνζίνπ (government-related entities) θαη λα απνζαθελίζεη ηελ έλλνηα ηνπ ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο. πγθεθξηκέλα, 

θαηαξγείηαη ε ππνρξέσζε ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ δεκνζίνπ λα γλσζηνπνηήζνπλ ηηο ιεπηνκέξεηεο φισλ ησλ 

ζπλαιιαγψλ κε ην δεκφζην θαη κε άιια ζπλδεδεκέλα κέξε δεκνζίνπ, απνζαθελίδεη θαη απινπνηεί ηνλ νξηζκφ ηνπ 

ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο θαη επηβάιιεη ηελ γλσζηνπνίεζε φρη κφλν ησλ ζρέζεσλ, ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ 

ππνινίπσλ αλάκεζα ζηα ζπλδεδεκέλα κέξε αιιά θαη ησλ δεζκεχζεσλ ηφζν ζηηο αηνκηθέο φζν θαη ζηηο 

ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ο Όκηινο ζα εθαξκφζεη απηέο ηηο αιιαγέο απφ ηελ εκέξα πνπ ηίζεληαη ζε 

εθαξκνγή. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

ΓΛΠ 32 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο 

πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1
ε
 Φεβξνπαξίνπ 2010) 

Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε παξέρεη επεμεγήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νξηζκέλα δηθαηψκαηα πξέπεη λα 

ηαμηλνκεζνχλ. πγθεθξηκέλα, δηθαηψκαηα, δηθαηψκαηα πξναίξεζεο ή δηθαηψκαηα αγνξάο κεηνρήο γηα ηελ 

απφθηεζε ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ ηδίσλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν 

πνζφ νπνηνπδήπνηε λνκίζκαηνο απνηεινχλ ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο εάλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα πξνζθέξεη απηά ηα 

δηθαηψκαηα, δηθαηψκαηα πξναίξεζεο ή δηθαηψκαηα αγνξάο κεηνρήο αλαινγηθά ζε φινπο ηνπο πθηζηάκελνπο 

κεηφρνπο ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο ησλ ηδίσλ, κε παξαγψγσλ, ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηξνπνπνίεζε δελ 

αλακέλεηαη λα έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ. 

 

ΓΛΠ 39 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλώξηζε θαη Δπηκέηξεζε» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο 

ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1
ε
 Ηνπιίνπ 2009) 

Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε απνζαθελίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα έπξεπε λα εθαξκφδνληαη, ζε ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηπηψζεηο, νη αξρέο πνπ θαζνξίδνπλ θαηά πφζν έλαο αληηζηαζκηδφκελνο θίλδπλνο ή ηκήκα ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ 

εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο. Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ αλακέλεηαη λα έρεη 

επίδξαζε ζηνλ Όκηιν. 

 

Σξνπνπνηήζεηο ζε πξφηππα πνπ απνηεινχλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ 

(πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ) 

 

Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζηα ΓΠΥΑ σο 

επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ πνπ δεκνζηεχηεθε ηνλ Ηνχιην 

2009. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ έρνπλ αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  Οη παξαθάησ 

ηξνπνπνηήζεηο, εθφζνλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, ηζρχνπλ γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή 

κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2010.  Δπίζεο, εθφζνλ δελ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά, νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ 

αλακέλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ. 

 

ΓΠΥΑ 2 «Παξνρέο πνπ Δμαξηώληαη από ηελ Αμία ησλ Μεηνρώλ» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο 

πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2009) 

Ζ ηξνπνπνίεζε επηβεβαηψλεη φηη νη εηζθνξέο κηαο επηρείξεζεο γηα ηε ζχζηαζε κίαο θνηλνπξαμίαο θαη νη 

ζπλαιιαγέο θνηλνχ ειέγρνπ εμαηξνχληαη απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΠΥΑ 2. 
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ΓΠΥΑ 5 «Mε Κπθινθνξνύληα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία πνπ Καηέρνληαη πξνο Πώιεζε θαη Γηαθνπείζεο 

Γξαζηεξηόηεηεο» 
Ζ ηξνπνπνίεζε απνζαθελίδεη γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη φζνλ αθνξά ηα κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία πνπ θαηαηάζζνληαη σο θαηερφκελα πξνο πψιεζε ή ηηο δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο. 

 

ΓΠΥΑ 8 «Κιάδνη Γξαζηεξηνηήησλ» 

Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλίζεηο φζνλ αθνξά ηελ γλσζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία ηνπ ηνκέα. 

 

ΓΛΠ 1 «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ» 

Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλίζεηο φηη ν πηζαλφο δηαθαλνληζκφο κηαο ππνρξέσζεο κε ηελ έθδνζε ζπκκεηνρηθψλ 

ηίηισλ δελ έρεη ζρέζε κε ηελ θαηάηαμή ηεο σο θπθινθνξνχλ ή κε θπθινθνξνχλ ζηνηρείν. 

 

ΓΛΠ 7 «Καηαζηάζεηο Σακεηαθώλ Ρνώλ» 

Ζ ηξνπνπνίεζε απαηηεί φηη κφλν νη δαπάλεο πνπ θαηαιήγνπλ ζε έλα αλαγλσξηζκέλν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζηελ 

θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο κπνξνχλ λα θαηαηάζζνληαη σο επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 

ΓΛΠ 17 «Μηζζώζεηο» 

Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλίζεηο σο πξνο ηελ θαηάηαμε ησλ κηζζψζεσλ γεπέδσλ θαη θηηξίσλ σο 

ρξεκαηνδνηηθέο ή ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. 

 

ΓΛΠ 18 «Έζνδα» 

Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη πξφζζεηε θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ σο πξνο ην αλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα 

ελεξγεί σο πξαθηνξεπφκελνο/εληνιέαο ή πξάθηνξαο. 

 

ΓΛΠ 36 «Απνκείσζε Αμίαο Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ε κεγαιχηεξε κνλάδα δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ ζηελ νπνία πξέπεη λα 

επηκεξηζηεί ε ππεξαμία γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ ειέγρνπ απνκείσζεο είλαη έλαο ιεηηνπξγηθφο ηνκέαο φπσο νξίδεηαη 

απφ ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ ΓΠΥΑ 8 (δειαδή πξηλ απφ ηε ζπγθέληξσζε/άζξνηζε ησλ ηνκέσλ). 

 

ΓΛΠ 38 «Άϋια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία» 

Οη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ (α) ηηο απαηηήζεηο ζχκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 3 (αλαζεσξεκέλν) φζνλ αθνξά ην 

ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ ζε κία ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ θαη (β) 

ηελ πεξηγξαθή ησλ κεζφδσλ απνηίκεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο απφ ηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο θαηά ηελ 

επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο ησλ άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ ζε κία ζπλέλσζε 

επηρεηξήζεσλ θαη δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο αγνξέο. 

 

ΓΛΠ 39 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Αλαγλώξηζε θαη Δπηκέηξεζε» 

Οη ηξνπνπνηήζεηο αθνξνχλ (α) δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θπξψζεσλ/πξνζηίκσλ απφ 

πξνπιεξσκή δαλείσλ σο παξάγσγα ζηελά ζπλδεδεκέλα κε ην θχξην ζπκβφιαην, (β) ην πεδίν απαιιαγήο γηα ηηο 

ζπκβάζεηο ζπλέλσζεο επηρεηξήζεσλ θαη (γ) δηεπθξηλίζεηο φηη ηα θέξδε ή δεκηέο απφ αληηζηάζκηζε ηακεηαθψλ ξνψλ 

κηαο πξνζδνθψκελεο ζπλαιιαγήο πξέπεη λα επαλαηαμηλνκεζνχλ απφ ηα ίδηα θεθάιαηα ζηα απνηειέζκαηα ζηελ 

πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ε αληηζηαζκηδφκελε πξνζδνθψκελε ηακεηαθή ξνή επεξεάδεη ηα απνηειέζκαηα. 

 

ΔΓΓΠΥΑ 9 «Δπαλεθηίκεζε ησλ Δλζσκαησκέλσλ Παξαγώγσλ» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο 

πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2009) 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ε ΔΓΓΠΥΑ 9 δελ ηζρχεη ζε πηζαλή επαλεθηίκεζε, θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο 

απφθηεζεο, ησλ ελζσκαησκέλσλ παξαγψγσλ ζε ζπκβφιαηα πνπ απνθηήζεθαλ ζε κία ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ πνπ 

αθνξά νηθνλνκηθέο νληφηεηεο πνπ ηεινχλ ππφ θνηλφ έιεγρν. 

 

ΔΓΓΠΥΑ 16 «Αληηζηαζκίζεηο κηαο Καζαξήο Δπέλδπζεο ζε Δθκεηάιιεπζε ζην Δμσηεξηθό» (εθαξκφδεηαη γηα 

εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2009) 

Ζ ηξνπνπνίεζε αλαθέξεη φηη, ζε αληηζηάζκηζε κηαο θαζαξήο επέλδπζεο ζε εθκεηάιιεπζε ζην εμσηεξηθφ, 

θαηάιιεια κέζα αληηζηάζκηζεο κπνξεί λα θαηέρνληαη απφ νπνηαδήπνηε νηθνλνκηθή νληφηεηα εληφο ηνπ νκίινπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηδίαο εθκεηάιιεπζεο ζην εμσηεξηθφ, εθφζνλ πιεξνχληαη νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο. 
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3. πλερηδόκελε δξαζηεξηόηεηα  
 

Οη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εηνηκαζζεί κε βάζε ηε δπλαηφηεηα ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ λα 

δηαηεξεζεί σο ζπλερηδφκελε δξαζηεξηφηεηα. 

 

Ζ εγθπξφηεηα γηα ηελ παξαδνρή ηεο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο εμαξηάηαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηελ επηηπρή 

πξνζπάζεηα ηεο Γηνίθεζεο λα δηαζθαιίζεη επηπξφζζεηε ρξεκαηνδφηεζε γηα λα θαιχςεη ηηο ζπλερείο αλάγθεο ηνπ 

Οκίινπ ζην νξαηφ κέιινλ. 

 

Ζ ξεπζηφηεηα ηνπ Οκίινπ έρεη βειηησζεί ζεκαληηθά κε ηε ζχλαςε θνηλνπξαθηηθνχ δαλείνπ ζηηο 23 Οθησβξίνπ 

2008 ην νπνίν κεηέηξεςε ην βξαρππξφζεζκν δαλεηζκφ ηεο Δηαηξίαο ζε καθξνπξφζεζκν. Δπηπιένλ, ζηηο 10 

Μαξηίνπ 2009 νινθιεξψζεθε ε αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο, κε ηελ έθδνζε 31,692,308 κεηνρψλ 

νλνκαζηηθήο αμίαο €0.85 θαη κε ηηκή δηάζεζεο ππέξ ην άξηην, ηα ζπλνιηθά θαζαξά έζνδα ηεο νπνίαο αλήιζαλ ζε 

€49,823,482 (εκ.22). 

 

H Intracom Holdings έρεη δεζκεπηεί λα ζπλερίζεη ηελ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ηεο Δηαηξίαο, σο εγγπήηξηα γηα ην 

ζχλνιν ηνπ δαλεηζκνχ ή/θαη ηελ παξνρή πξφζζεηεο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ κπνξεί λα είλαη απαξαίηεηε ππφ ηηο 

πεξηζηάζεηο, έσο φηνπ ε Δηαηξία λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ρξεκαηνδνηηθέο ππνρξεψζεηο ηεο ζηα 

πιαίζηα ησλ ζπλήζσλ ζπλαιιαγψλ ηεο ζην άκεζν κέιινλ. 

 

Ζ Γηνίθεζε εθηηκά φηη ε θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ απηψλ θαηαζηάζεσλ ζηε βάζε ηεο ζπλερηδφκελεο 

δξαζηεξηφηεηαο είλαη νξζή, δεδνκέλεο ηεο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ θαη ηεο 

ζπλερνχο νηθνλνκηθήο ζηήξημεο ηνπ Οκίινπ απφ ηνλ θχξην κέηνρν. Δπηπιένλ ε επιφγσο αλακελφκελε είζπξαμε 

επηδνηήζεσλ γηα επελδπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ ήδε έρνπλ νινθιεξσζεί ζα βειηηψζεη ζεκαληηθά ηελ 

βξαρππξφζεζκε εηθφλα ην 2010. Ζ Γηνίθεζε εθηηκά φηη νη κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο ηνπ Οκίινπ ζα 

παξνπζηάζνπλ ζεκαληηθή βειηίσζε κεζνπξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα, αθνχ πξνεγνπκέλσο νινθιεξσζεί ε 

θάζε ηεο αλάπηπμεο ζηελ νπνία βξίζθεηαη ηψξα. 

 

4. Βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο 
 

4.1 Δπηρεηξεκαηηθέο ζπλελώζεηο 

 

Οη επηρεηξεκαηηθέο ζπλελψζεηο ινγηζηηθνπνηνχληαη βάζεη ηεο κεζφδνπ εμαγνξάο. Σν θφζηνο θηήζεο είλαη ε εχινγε 

αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ δφζεθαλ, ησλ κεηνρψλ πνπ εθδφζεθαλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ 

αλαιήθζεθαλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο αληαιιαγήο, πιένλ ηπρφλ θφζηνπο άκεζα ζπλδεδεκέλνπ κε ηε ζπλαιιαγή. 

Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ππνρξεψζεηο θαη ελδερφκελεο 

ππνρξεψζεηο πνπ απνθηψληαη ζε κία εμαγνξά επηκεηξψληαη θαηά ηελ εμαγνξά ζηηο εχινγεο αμίεο ηνπο αλεμαξηήησο 

ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο. Σν θφζηνο εμαγνξάο πέξαλ ηεο εχινγεο αμίαο ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ πνπ 

απνθηήζεθαλ, θαηαρσξείηαη σο ππεξαμία. Αλ ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο εμαγνξάο είλαη κηθξφηεξν απφ ηελ εχινγε 

αμία ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ, ε δηαθνξά θαηαρσξείηαη άκεζα ζηα απνηειέζκαηα. 

 

Οη ζπγαηξηθέο, νη νπνίεο είλαη νη επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο ν Όκηινο θαηέρεη πεξηζζφηεξν απφ 50% ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ κε δηθαίσκα ςήθνπ ή έρεη έιεγρν ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ή ιεηηνπξγηθέο πνιηηηθέο, ελνπνηνχληαη κε 

ηε κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο. Ζ χπαξμε ηπρφλ δπλεηηθψλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηα νπνία κπνξνχλ λα αζθεζνχλ 

θαηά ηνλ ρξφλν ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ιακβάλεηαη ππφςε πξνθεηκέλνπ λα ζηνηρεηνζεηεζεί αλ ε 

κεηξηθή αζθεί ηνλ έιεγρν επί ησλ ζπγαηξηθψλ. Οη ζπγαηξηθέο ελνπνηνχληαη πιήξσο (νιηθή ελνπνίεζε) απφ ηελ 

εκεξνκελία πνπ απνθηάηαη ν έιεγρνο θαη παχνπλ λα ελνπνηνχληαη απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ν έιεγρνο δελ 

πθίζηαηαη. 

 

Δλδνεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο, ππφινηπα θαη κε πξαγκαηνπνηεκέλα θέξδε απφ ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ εηαηξηψλ ηνπ 

Οκίινπ απαιείθνληαη. Οη κε πξαγκαηνπνηεκέλεο δεκηέο επίζεο απαιείθνληαη, εθηφο εάλ ε ζπλαιιαγή παξέρεη 

ελδείμεηο απνκείσζεο ηνπ κεηαβηβαζζέληνο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. 

 

Ζ Δηαηξία θαηαρσξεί ηηο επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο ζηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ζε θφζηνο θηήζεσο 

κείνλ απνκείσζε. 

 



      HELLAS ON LINE 

 Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ 

31 Γεθεκβξίνπ 2009 
 (Πνζά ζε Δπξώ, εθηόο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) 

(27) 

4.2 Πιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα 

 

Οη ηνκείο θαζνξίδνληαη κε βάζε ηελ εζσηεξηθή πιεξνθφξεζε πνπ ιακβάλεη ε Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ θαη 

παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε βάζε απηήλ ηελ εζσηεξηθή θαηεγνξηνπνίεζε.  

 

4.3 πλαιιαγκαηηθέο κεηαηξνπέο 

 

(α) Λεηηνπξγηθό λόκηζκα θαη λόκηζκα παξνπζίαζεο 

 

Σα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ επηκεηξψληαη βάζεη ηνπ λνκίζκαηνο ηνπ 

πξσηεχνληνο νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, ζην νπνίν θάζε εηαηξία ιεηηνπξγεί («ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα»). Οη 

ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ, πνπ είλαη ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα θαη ην 

λφκηζκα παξνπζίαζεο ηεο κεηξηθήο Δηαηξίαο. 

 

(β) πλαιιαγέο θαη ππόινηπα 

 

Οη ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα κε ηζνηηκίεο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ 

εκεξνκελία ησλ ζπλαιιαγψλ. Κέξδε θαη δεκηέο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

ηαθηνπνίεζε ηέηνησλ ζπλαιιαγψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ θαη απφ ηε κεηαηξνπή ησλ λνκηζκαηηθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα κε ηηο ηζρχνπζεο ηζνηηκίεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ, 

θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα. Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απφ κε λνκηζκαηηθά ζηνηρεία πνπ απνηηκψληαη 

ζηελ εχινγε αμία ηνπο, ζεσξνχληαη σο ηκήκα ηεο εχινγεο αμίαο θαη ζπλεπψο θαηαρσξνχληαη φπνπ θαη νη δηαθνξέο 

ηεο εχινγεο αμίαο. 

 

(γ) Δηαηξίεο ηνπ Οκίινπ 

 

Ζ κεηαηξνπή ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ (θακία εθ ησλ νπνίσλ δελ έρεη λφκηζκα 

ππεξπιεζσξηζηηθήο νηθνλνκίαο), νη νπνίεο έρνπλ δηαθνξεηηθφ ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα απφ ην λφκηζκα παξνπζίαζεο 

ηνπ Οκίινπ γίλεηαη σο εμήο: 

 

(1) Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο κεηαηξέπνληαη κε ηηο ηζνηηκίεο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία 

ηνπ ηζνινγηζκνχ, 

 

(2) Σα έζνδα θαη ηα έμνδα κεηαηξέπνληαη κε ηηο κέζεο ηζνηηκίεο ηεο πεξηφδνπ (εθηφο εάλ ε κέζε ηζνηηκία δελ είλαη 

ινγηθή πξνζέγγηζε ηεο ζπζζσξεπκέλεο επίδξαζεο ησλ ηζνηηκηψλ πνπ ίζρπαλ θαηά ηηο εκεξνκελίεο ησλ 

ζπλαιιαγψλ, ζηελ νπνία πεξίπησζε ηα έζνδα θαη έμνδα κεηαηξέπνληαη κε ηηο ηζνηηκίεο πνπ ίζρπαλ ηηο εκεξνκελίεο 

ησλ ζπλαιιαγψλ) θαη 

 

(3) Οη πξνθχπηνπζεο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θαηαρσξνχληαη ζε απνζεκαηηθφ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη 

κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα κε ηελ πψιεζε ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ. Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ κεηαηξνπή ηεο θαζαξήο επέλδπζεο ζε επηρείξεζε εμσηεξηθνχ θαζψο θαη ηνπ δαλεηζκνχ πνπ 

έρεη ραξαθηεξηζηεί σο αληηζηάζκηζε ηεο επέλδπζεο απηήο, θαηαρσξνχληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα. Καηά ηελ πψιεζε 

επηρείξεζεο εμσηεξηθνχ, νη ζπζζσξεπκέλεο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο 

σο κέξνο ηνπ θέξδνπο ή δεκίαο απφ ηε πψιεζε. 

 

Ζ ππεξαμία θαη νη πξνζαξκνγέο ησλ εχινγσλ αμηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εμαγνξά επηρεηξήζεσλ ζην 

εμσηεξηθφ, αληηκεησπίδνληαη σο ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ηεο επηρείξεζεο εμσηεξηθνχ θαη 

κεηαηξέπνληαη κε ηηο ηζνηηκίεο ηεο εκεξνκελίαο ηζνινγηζκνχ. 

 

4.4 Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 

Σα ελζψκαηα πάγηα επηκεηξψληαη ζην ηζηνξηθφ θφζηνο θηήζεο, κεησκέλα κε ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο 

ηπρφλ απνκεηψζεηο ηεο αμίαο ηνπο. 

 

Δπηπιένλ δαπάλεο πξνζηίζεληαη ζηε ινγηζηηθή αμία ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ή θαηαρσξνχληαη σο μερσξηζηφ πάγην 

κφλνλ εάλ αλακέλεηαη λα επηθέξνπλ κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζηνλ Όκηιν θαη ην θφζηνο ηνπο κπνξεί λα 

επηκεηξεζεί αμηφπηζηα. Σν θφζηνο επηζθεπψλ θαη ζπληεξήζεσλ θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη. 
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Οη απνζβέζεηο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ππνινγίδνληαη κε ηε κέζνδν ηεο ζηαζεξήο απφζβεζεο, ζηε δηάξθεηα ηεο 

εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ, ε νπνία επαλεμεηάδεηαη ζε πεξηνδηθή βάζε. Ζ σθέιηκε δσή 

ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ αλά θαηεγνξία, έρεη σο εμήο: 

 

Δίδνο παγίνπ Δηήζηνο ζπληειεζηήο απόζβεζεο 

Κηίξηα –ηερληθά έξγα 8% 

Σειεπηθνηλσληαθφο εμνπιηζκφο & εγθαηαζηάζεηο 5% - 24% 

Μεηαθνξηθά κέζα 11-15% 

Έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο 15-20% 

 

Οη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππφθεηληαη ζε επαλεμέηαζε ζε θάζε ηέινο 

ρξήζεσο. Όηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ππεξβαίλνπλ ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπο, ε δηαθνξά 

(απνκείσζε) θαηαρσξείηαη άκεζα σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα. 

 

Σν θφζηνο θαη νη ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο ελφο παγίνπ δηαγξάθνληαη θαηά ηελ πψιεζε ή απφζπξζε ηνπ φηαλ δελ 

αλακέλνληαη πεξαηηέξσ νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηε ζπλερηδφκελε ρξήζε ηνπ. Σα θέξδε ή νη δεκηέο πνπ πξνθχπηνπλ 

θαηά ηελ πψιεζε πεξηιακβάλνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο πνπ πσιείηαη ή δηαγξάθεηαη. 

 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα πνπ απνδίδνληαη ζηελ θαηαζθεπή ελζψκαησλ παγίσλ απνηεινχλ κέξνο ηνπ θφζηνπο 

ηνπ παγίνπ. 

 

4.5 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 

ην ινγαξηαζκφ «άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία» πεξηιακβάλνληαη: 

 

α) Λνγηζκηθά: ηα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα αθνξνχλ ην θφζηνο αγνξάο ή ηδηνπαξαγσγήο ινγηζκηθνχ. Σν ινγηζκηθφ 

πνπ παξάγεηαη εζσηεξηθά πεξηιακβάλεη έμνδα  φπσο κηζζνδνζία, πιηθά, ππεξεζίεο θαζψο θαη θάζε δαπάλε πνπ 

έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ πξνθεηκέλνπ απηφ λα ηεζεί ζε θαζεζηψο ιεηηνπξγίαο. Οη 

απνζβέζεηο ππνινγίδνληαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ε 

νπνία θπκαίλεηαη απφ 3 έσο 5 ρξφληα. Οη δαπάλεο πνπ εληζρχνπλ ή επεθηείλνπλ ηελ απφδνζε ησλ πξνγξακκάησλ 

ινγηζκηθνχ πέξα απφ ηηο αξρηθέο πξνδηαγξαθέο ηνπο, αλαγλσξίδνληαη σο θεθαιαηνπρηθή δαπάλε θαη πξνζηίζεληαη 

ζην αξρηθφ θφζηνο ηνπ ινγηζκηθνχ. Γαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπληήξεζε ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ 

αλαγλσξίδνληαη σο έμνδα φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη. 

 

β) Κφζηνο απφθηεζεο πειαηψλ: αθνξά εθάπαμ ηέιε ελεξγνπνίεζεο θαηλνχξγησλ πειαηψλ θαζψο θαη πξνκήζεηεο 

απφθηεζεο θαηλνχξησλ πειαηψλ, θαη απνζβέλεηαη εληφο 12 κελψλ πνπ είλαη ε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο κε ηνλ 

πειάηε. 

 

γ) Πειαηεηαθέο ζρέζεηο: αθνξνχλ ζηνηρεία πνπ αλαγλσξίζηεθαλ θαηά ηελ εμαγνξά ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξίαο 

Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο θαη απνζβέλνληαη ζε 10 έηε. 

 

4.6 Τπεξαμία 

 

Ζ ππεξαμία δελ απνζβέλεηαη αιιά ππφθεηηαη ζε έιεγρν απνκείσζεο ζε εηήζηα βάζε ή ζπρλφηεξα αλ γεγνλφηα ή 

αιιαγέο ζπλζεθψλ ππνδειψλνπλ φηη ε αμία ηεο κπνξεί λα έρεη απνκεησζεί. Καηά ηελ εκεξνκελία εμαγνξάο (ή 

θαηά ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ ζρεηηθνχ επηκεξηζκνχ ηνπ ηηκήκαηνο εμαγνξάο), ε ππεξαμία πνπ 

απνθηάηαη, θαηαλέκεηαη ζηηο κνλάδεο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ, ή ζε νκάδεο κνλάδσλ δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ 

ξνψλ πνπ αλακέλεηαη λα σθειεζνχλ απφ ηελ ζπλέλσζε απηή. Ζ απνκείσζε πξνζδηνξίδεηαη κε εθηίκεζε ηνπ 

αλαθηήζηκνπ πνζνχ ησλ κνλάδσλ δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ ππεξαμία. 

 

Αλ ε ινγηζηηθή αμία κηαο κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αλαινγνχζαο 

ππεξαμίαο, ππεξβαίλεη ην αλαθηήζηκν πνζφ ηεο, ηφηε αλαγλσξίδεηαη δεκία απνκείσζεο. Ζ δεκία απνκείσζεο πνπ 

αλαγλσξίδεηαη ζε ππεξαμία δελ αλαζηξέθεηαη.  

 

Αλ ηκήκα κηαο κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ ζηελ νπνία έρεη θαηαλεκεζεί ππεξαμία, πσιεζεί, ηφηε ε 

ππεξαμία πνπ αλαινγεί ζην πσιεζέλ ηκήκα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε ινγηζηηθή αμία ηνπ ηκήκαηνο απηνχ 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζζεί ην θέξδνο ή ε δεκία. Ζ αμία ηεο ππεξαμίαο πνπ αλαινγεί ζην πσιεζέλ ηκήκα 
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πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ησλ ζρεηηθψλ αμηψλ ηνπ ηκήκαηνο πνπ πσιήζεθε θαη ηνπ ηκήκαηνο ηεο κνλάδαο δεκηνπξγίαο 

ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ παξακέλεη. 

 

4.7 Μηζζώζεηο 

 

(α) Χπημαηοδοηικέρ μιζθώζειρ 

 

Οη κηζζψζεηο παγίσλ φπνπ ν Όκηινο δηαηεξεί νπζησδψο φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη νθέιε ηεο ηδηνθηεζίαο 

ηαμηλνκνχληαη σο ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο. Οη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο θεθαιαηνπνηνχληαη κε ηελ έλαξμε ηεο 

κίζζσζεο ζηε ρακειφηεξε κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ ή ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ ειάρηζησλ 

κηζζσκάησλ. Κάζε κίζζσκα επηκεξίδεηαη κεηαμχ ηεο ππνρξέσζεο θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ έηζη ψζηε 

λα επηηπγράλεηαη έλα ζηαζεξφ επηηφθην ζηελ ππνιεηπφκελε ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε. Οη αληίζηνηρεο 

ππνρξεψζεηο απφ κηζζψκαηα, θαζαξέο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα, απεηθνλίδνληαη ζηηο ππνρξεψζεηο. Σν κέξνο 

ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ εμφδνπ πνπ αθνξά ζε ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα 

ρξήζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. Σα πάγηα πνπ απνθηήζεθαλ κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε απνζβέλνληαη ζηε 

κεγαιχηεξε πεξίνδν κεηαμχ ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ θαη ηεο δηάξθεηαο κίζζσζήο ηνπο, εθηφο 

φπνπ δελ ππάξρεη ινγηθή βεβαηφηεηα φηη ν Όκηινο ζα απνθηήζεη θπξηφηεηα ησλ παγίσλ ζηε ιήμε ηεο κίζζσζεο. 

 

(β) Λειηοςπγικέρ μιζθώζειρ 

 

Μηζζψζεηο φπνπ νπζησδψο νη θίλδπλνη θαη ηα νθέιε ηεο ηδηνθηεζίαο δηαηεξνχληαη απφ ηνλ εθκηζζσηή 

ηαμηλνκνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Οη πιεξσκέο πνπ γίλνληαη γηα ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο (θαζαξέο απφ 

ηπρφλ θίλεηξα πνπ πξνζθέξζεθαλ απφ ηνλ εθκηζζσηή) αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο αλαινγηθά θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. 

 

4.8 Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

 

(i) Μη σπημαηοοικονομικά πεπιοςζιακά ζηοισεία 

 

Με ηελ εμαίξεζε ηεο ππεξαμίαο ε νπνία ειέγρεηαη γηα απνκείσζε ηνπιάρηζηνλ ζε εηήζηα βάζε, νη ινγηζηηθέο αμίεο 

ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ καθξνπξφζεζκνπ ελεξγεηηθνχ ειέγρνληαη γηα ζθνπνχο απνκείσζεο φηαλ γεγνλφηα ή 

αιιαγέο ζηηο ζπλζήθεο ππνδειψλνπλ φηη ε ινγηζηηθή αμία κπνξεί λα κελ είλαη αλαθηήζηκε. Όηαλ ε ινγηζηηθή αμία 

θάπνηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ππεξβαίλεη ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπ, ε αληίζηνηρε δεκία απνκείσζήο ηνπ 

θαηαρσξείηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. Ζ αλαθηήζηκε αμία πξνζδηνξίδεηαη σο ε κεγαιχηεξε αμία κεηαμχ 

ηεο θαζαξήο ηηκήο πψιεζεο θαη ηεο αμίαο ρξήζεσο. Δχινγε αμία κείνλ έμνδα πψιεζεο είλαη ην πνζφ πνπ κπνξεί 

λα ιεθζεί απφ ηε πψιεζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζηα πιαίζηα κηαο ακθνηεξνβαξνχο ζπλαιιαγήο ζηελ νπνία 

ηα κέξε έρνπλ πιήξε γλψζε θαη πξνζρσξνχλ νηθεηνζειψο, κεηά ηελ αθαίξεζε θάζε πξφζζεηνπ άκεζνπ θφζηνπο 

δηάζεζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ελψ, αμία ρξήζεο είλαη ε θαζαξή παξνχζα αμία ησλ εθηηκψκελσλ 

κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ηε ζπλερή ρξήζε ελφο πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ θαη απφ ηελ πξφζνδν πνπ αλακέλεηαη λα πξνθχςεη απφ ηε δηάζεζή ηνπ ζην ηέινο ηεο εθηηκψκελεο 

σθέιηκεο δσήο ηνπ. Γηα ηνπο ζθνπνχο πξνζδηνξηζκνχ ηεο απνκείσζεο, ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ 

νκαδνπνηνχληαη ζην ρακειφηεξν επίπεδν γηα ην νπνίν νη ηακεηαθέο ξνέο δχλαηαη λα πξνζδηνξηζηνχλ μερσξηζηά. 

 

(ii) Χπημαηοοικονομικά πεπιοςζιακά ζηοισεία 

 

Ο Όκηινο αμηνινγεί ζε θάζε εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηα δεδνκέλα αλαθνξηθά κε ην θαηά πφζνλ έλα 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή κηα νκάδα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ έρεη απνκεησζεί. 

 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο (εθφζνλ πθίζηαληαη ζρεηηθέο 

ελδείμεηο) είλαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψκελα ζην θφζηνο θηήζεσο (ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο) θαη 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψκελα ζην αλαπφζβεζην θφζηνο (καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο). 

 

Ζ αλαθηήζηκε αμία ησλ ζπκκεηνρψλ ζε ζπγαηξηθέο πξνζδηνξίδεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο γηα ηα κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

 

Ζ αλαθηήζηκε/εηζπξάμηκε αμία ησλ ινηπψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πξνθεηκέλνπ λα 

δηελεξγεζνχλ νη ζρεηηθνί έιεγρνη απνκείσζεο, πξνζδηνξίδεηαη ζε γεληθέο γξακκέο βάζεη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ 

εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ρξεκαηνξνψλ, πξνεμνθιεκέλσλ είηε κε ην αξρηθφ πξαγκαηηθφ επηηφθην πξνεμφθιεζεο 
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ηνπ εθάζηνηε ζηνηρείνπ ή νκάδαο ζηνηρείσλ, ή κε ηνλ ηξέρνληα ζπληειεζηή απφδνζεο ελφο παξφκνηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ. Οη πξνθχπηνπζεο δεκίεο απνκείσζεο αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο. 

 

4.9 Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 

 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ Οκίινπ ηαμηλνκνχληαη ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο. Ζ ηαμηλφκεζε εμαξηάηαη 

απφ ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν απνθηήζεθε ε επέλδπζε. Ζ Γηνίθεζε πξνζδηνξίδεη ηελ ηαμηλφκεζε θαηά ηελ αξρηθή 

αλαγλψξηζε θαη επαλεμεηάδεη ηελ ηαμηλφκεζε ζε θάζε εκεξνκελία δεκνζίεπζεο. 

 

(α) Χπημαηοοικονομικά πεπιοςζιακά ζηοισεία αποηιμώμενα ζηην εύλογη αξία ηοςρ με μεηαβολέρ ζηα αποηελέζμαηα 

Ζ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ απνθηήζεθαλ κε ζθνπφ ηελ πψιεζε ζε ζχληνκν 

ρξνληθφ δηάζηεκα ή πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζε απηή ηελ θαηεγνξία απφ ηε Γηνίθεζε. Σα παξάγσγα ηαμηλνκνχληαη 

σο θαηερφκελα γηα εκπνξία. ηνηρεία ελεξγεηηθνχ απηήο ηεο θαηεγνξίαο ηαμηλνκνχληαη ζην θπθινθνξνχλ 

ελεξγεηηθνχ εάλ θαηέρνληαη γηα εκπνξία ή αλακέλεηαη λα πνπιεζνχλ εληφο 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

ηζνινγηζκνχ. Καηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ, ν Όκηινο δελ θαηείρε επελδχζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο. 

 

(β) Δάνεια και απαιηήζειρ 

Πεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε πάγηεο ή πξνζδηνξηζκέλεο πιεξσκέο, ηα 

νπνία δε δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγνχο αγνξέο θαη δελ ππάξρεη πξφζεζε πψιεζεο ηνπο. Πεξηιακβάλνληαη ζην 

θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ, εθηφο απφ εθείλα κε ιήμεηο κεγαιχηεξεο ησλ 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

ηζνινγηζκνχ. Σα ηειεπηαία ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Σα δάλεηα θαη 

απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. 

 

(γ) Επενδύζειρ καηεσόμενερ ωρ ηη λήξη 

Πεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε πάγηεο ε πξνζδηνξηζκέλεο πιεξσκέο θαη 

ζπγθεθξηκέλε ιήμε θαη ηα νπνία ν Όκηινο έρεη ηελ πξφζεζε θαη ηε δπλαηφηεηα λα ηα δηαθξαηήζεη σο ηε ιήμε ηνπο. 

Καηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ, ν Όκηινο δελ θαηείρε επελδχζεηο απηήο ηεο θαηεγνξίαο. 

 

(δ) Διαθέζιμα για πώληζη σπημαηοοικονομικά πεπιοςζιακά ζηοισεία 

Πεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία είηε πξνζδηνξίδνληαη ζε απηήλ ηελ 

θαηεγνξία, είηε δε κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε θάπνηα απφ ηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο. Πεξηιακβάλνληαη ζηα κε 

θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εθφζνλ ε Γηνίθεζε δελ έρεη ηελ πξφζεζε λα ηα ξεπζηνπνηήζεη κέζα ζε 12 

κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Καηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ, ν Όκηινο δελ θαηείρε επελδχζεηο 

απηήο ηεο θαηεγνξίαο. 

 

Οη αγνξέο θαη νη πσιήζεηο ησλ επελδχζεσλ αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο πνπ είλαη θαη ε 

εκεξνκελία πνπ ν Όκηινο δεζκεχεηαη λα αγνξάζεη ή λα πσιήζεη ην ζηνηρείν. Οη επελδχζεηο αξρηθά 

αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο πιένλ ησλ δαπαλψλ ζπλαιιαγήο, κε εμαίξεζε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

ζηνηρεία απνηηκψκελα ζε εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ. Οη επελδχζεηο δηαγξάθνληαη φηαλ ην δηθαίσκα ζηηο 

ηακεηαθέο ξνέο απφ ηηο επελδχζεηο ιήγεη ή κεηαβηβάδεηαη θαη ν Όκηινο έρεη κεηαβηβάζεη νπζησδψο φινπο ηνπο 

θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε πνπ ζπλεπάγεηαη ε ηδηνθηεζία. 

 

ηε ζπλέρεηα, ηα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία 

ηνπο θαη ηα ζρεηηθά θέξδε ή δεκηέο θαηαρσξνχληαη ζε απνζεκαηηθφ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ κέρξη ηα ζηνηρεία απηά 

πσιεζνχλ ή ππνζηνχλ απνκείσζε. Καηά ηελ πψιεζε ή απνκείσζε, ηα θέξδε ή νη δεκηέο κεηαθέξνληαη ζηα 

απνηειέζκαηα. Εεκηέο απνκείσζεο πνπ έρνπλ αλαγλσξηζζεί ζηα απνηειέζκαηα δελ αληηζηξέθνληαη κέζσ 

απνηειεζκάησλ. 

 

Σα πξαγκαηνπνηεζέληα θαη κε πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε ή δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο κεηαβνιέο ηεο εχινγεο 

αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απνηηκψκελα ζηελ εχινγε αμία ηνπο κε κεηαβνιέο ζηα 

απνηειέζκαηα, αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ πνπ πξνθχπηνπλ. 

 

Οη εχινγεο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ρξεκαηηζηεξηαθέο 

αγνξέο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο αγνξάο. Γηα ηα ζηνηρεία ηα νπνία δε δηαπξαγκαηεχνληαη ζε 

ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά, νη εχινγεο αμίεο πξνζδηνξίδνληαη κε ηε ρξήζε ηερληθψλ απνηίκεζεο φπσο αλάιπζε 

πξφζθαησλ ζπλαιιαγψλ, ζπγθξίζηκσλ ζηνηρείσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη θαη πξνεμφθιεζε ηακεηαθψλ ξνψλ. 
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4.10 Παξάγσγα θαη αληηζηαζκηζηηθή ινγηζηηθή  

 

Ο Όκηινο ρξεζηκνπνηεί παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα γηα ηελ αληηζηάζκηζε θηλδχλσλ πνπ απνξξένπλ απφ 

ηηο κεηαβνιέο ησλ επηηνθίσλ. Απηά ηα παξάγσγα θαηαρσξνχληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο 

ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο θαη απνηηκψληαη κεηαγελέζηεξα ζηελ εθηηκεκέλε εχινγε αμία ηνπο. Ζ εθηηκεκέλε 

εχινγε αμία ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο θαη αλαιχζεηο πξνεμνθιεκέλσλ ηακεηαθψλ ξνψλ. 

 

Σα παξάγσγα παξνπζηάδνληαη σο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία φηαλ ε εθηηκεκέλε εχινγε αμία ηνπο είλαη ζεηηθή θαη σο 

ππνρξεψζεηο φηαλ ε εθηηκεκέλε εχινγε αμία ηνπο είλαη αξλεηηθή. 

 

Ο Όκηινο εθαξκφδεη αληηζηαζκηζηηθή ινγηζηηθή γηα παξάγσγα ηα νπνία πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα. Γηα 

παξάγσγα ηα νπνία δελ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα γηα αληηζηαζκηζηηθή ινγηζηηθή, θέξδε ή δεκηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

κεηαβνιέο ζηελ εχινγε αμία θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. 

 

Γηα ζθνπνχο ρξήζεο αληηζηαζκηζηηθήο ινγηζηηθήο, νη αληηζηαζκίζεηο ηαμηλνκνχληαη σο εμήο: 

 

 Αληηζηαζκίζεηο εχινγεο αμίαο (fair value hedges) φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη έλαληη κεηαβνιψλ ζηελ εχινγε αμία 

ελφο αλαγλσξηζκέλνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ππνρξέσζεο ή εηαηξηθήο δέζκεπζεο. 

 Αληηζηαζκίζεηο ηακεηαθψλ ξνψλ (cash flow hedges) φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη έλαληη ηεο δηαθχκαλζεο ησλ 

ηακεηαθψλ ξνψλ ζε ζρέζε κε έλα αλαγλσξηζκέλν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ππνρξέσζε, ή ζε ζρέζε κε ην 

ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν κίαο εηαηξηθήο δέζκεπζεο. 

 Αληηζηαζκίζεηο ηεο θαζαξήο επέλδπζεο ζε κία μέλε δξαζηεξηφηεηα. 

 

Γηα αληηζηαζκίζεηο εχινγεο αμίαο νη νπνίεο πιεξνχλ ηα θξηηήξηα γηα αληηζηαζκηζηηθή ινγηζηηθή, θέξδε ή δεκηέο 

απφ ηελ επαλεθηίκεζε ηνπ παξαγψγνπ ζηελ εχινγε αμία θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. Κέξδε 

ή δεκηέο ζην αληηζηαζκηζκέλν κέζν πνπ νθείινληαη ζηνλ αληηζηαζκηδφκελν θίλδπλν, αλαπξνζαξκφδνπλ ηε 

ινγηζηηθή αμία ηνπ αληηζηαζκηζκέλνπ κέζνπ θαη θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. 

 

Γηα αληηζηαζκίζεηο ηακεηαθψλ ξνψλ νη νπνίεο πιεξνχλ ηα θξηηήξηα γηα αληηζηαζκηζηηθή ινγηζηηθή, ε αλαινγία ηνπ 

θέξδνπο ή ηεο δεκηάο απφ ην παξάγσγν πνπ πξνζδηνξίδεηαη σο ελεξγφο αληηζηάζκηζε, θαηαρσξείηαη θαηεπζείαλ 

ζηα απνζεκαηηθά θαη ε αλαινγία πνπ πξνζδηνξίδεηαη σο κε ελεξγφο αληηζηάζκηζε θαηαρσξείηαη ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ. 

 

Γηα αληηζηαζκίζεηο ηακεηαθψλ ξνψλ, θέξδε ή δεκηέο πνπ είραλ θαηαρσξεζεί θαηεπζείαλ ζηα απνζεκαηηθά 

κεηαθέξνληαη ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ζηελ ίδηα πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ε 

αληηζηαζκηδφκελε ζπλαιιαγή επεξεάδεη ηα απνηειέζκαηα. 

 

Ζ αληηζηαζκηζηηθή ινγηζηηθή δηαθφπηεηαη φηαλ ην αληηζηαζκίδνλ κέζν εθπλέεη ή πσιείηαη, ηεξκαηίδεηαη ή αζθείηαη, 

ή φηαλ ε αληηζηάζκηζε δελ πιεξνί πιένλ ηα θξηηήξηα γηα αληηζηαζκηζηηθή ινγηζηηθή. ηελ πεξίπησζε πνπ κηα 

αληηζηαζκηδφκελε ζπλαιιαγή δελ αλακέλεηαη πιένλ λα πξαγκαηνπνηεζεί, ηα θαζαξά ζπζζσξεπκέλα θέξδε ή 

δεκηέο πνπ είραλ θαηαρσξεζεί ζηα απνζεκαηηθά κεηαθέξνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ. 

 

Σα παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηνπ Οκίινπ πεξηιακβάλνπλ ζπκβάζεηο αληαιιαγήο επηηνθίσλ (IRS) θαη 

ζπκβάζεηο αληαιιαγήο επηηνθίσλ κε ππφ αίξεζε αλψηαην επηηφθην (Cap) γηα ηα νπνία εθαξκφδεηαη 

αληηζηαζκηζηηθή ινγηζηηθή ηακεηαθψλ ξνψλ. 

 

4.11 Απνζέκαηα 

 

Σα απνζέκαηα ηνπ Οκίινπ απνηηκψληαη ζηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ θφζηνπο θηήζεσο θαη θαζαξήο 

ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. Σν θφζηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κέζνδν ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ θφζηνπο. Σν θφζηνο ησλ 

εηνίκσλ πξντφλησλ θαη ησλ εκηηειψλ απνζεκάησλ πεξηιακβάλεη ην θφζηνο ησλ πιηθψλ, ην άκεζν εξγαηηθφ θφζηνο 

θαη αλαινγία ηνπ γεληθνχ θνηλνχ θφζηνπο παξαγσγήο. Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία εθηηκάηαη κε βάζε ηηο 

ηξέρνπζεο ηηκέο πψιεζεο, ζηα πιαίζηα ησλ ζπλήζσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οκίινπ, κεησκέλεο κε ηα εθηηκψκελα γηα 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πψιεζεο θφζηε. Πξφβιεςε γηα βξαδέσο θηλνχκελα ή απαμησκέλα απνζέκαηα 

ζρεκαηίδεηαη εθφζνλ θξίλεηαη απαξαίηεην. 
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4.12 Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 

 

Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη κεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην 

αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηε ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, αθαηξνπκέλσλ θαη ησλ δεκηψλ απνκείσζεο. Οη 

δεκηέο απνκείσζεο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε φηη ν Όκηινο δελ είλαη ζε ζέζε λα 

εηζπξάμεη φια ηα πνζά πνπ νθείινληαη κε βάζε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο. Σν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο είλαη ε 

δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ απαηηήζεσλ θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ 

ηακεηαθψλ ξνψλ, πξνεμνθινπκέλσλ κε ην πξαγκαηηθφ επηηφθην. Σν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο θαηαρσξείηαη σο 

έμνδν ζηα απνηειέζκαηα. 

 

4.13 Σακεηαθά δηαζέζηκα 

 

Σα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά, ηηο θαηαζέζεηο φςεσο θαη ηηο βξαρππξφζεζκεο κέρξη 3 κήλεο 

επελδχζεηο πςειήο ξεπζηνπνίεζεο θαη ρακεινχ ξίζθνπ. 

 

4.14 Μεηνρηθό θεθάιαην 

 

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηηο θνηλέο κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο. Οη θνηλέο κεηνρέο πεξηιακβάλνληαη ζηα ίδηα 

θεθάιαηα. 

 

Άκεζα έμνδα γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ, εκθαλίδνληαη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ζρεηηθνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο, ζε 

κείσζε ηνπ πξντφληνο ηεο έθδνζεο. 

 

4.15 Δπηρνξεγήζεηο 

 

Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο φηαλ αλακέλεηαη κε βεβαηφηεηα φηη ε 

επηρνξήγεζε ζα εηζπξαρζεί θαη ν Όκηινο ζα ζπκκνξθσζεί κε φινπο ηνπο πξνβιεπφκελνπο φξνπο. 

 

Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ έμνδα, θαηαρσξνχληαη ζε κεηαβαηηθνχο ινγαξηαζκνχο θαη αλαγλσξίδνληαη 

ζηα απνηειέζκαηα έηζη ψζηε λα αληηζηνηρίδνληαη κε ηα έμνδα πνπ πξννξίδνληαη λα απνδεκηψζνπλ. 

 

Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αγνξά ελζσκάησλ παγίσλ, πεξηιακβάλνληαη ζηηο 

καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο σο θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο επφκελσλ ρξήζεσλ θαη κεηαθέξνληαη σο έζνδα ζηελ 

θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ κε ηε ζηαζεξή κέζνδν ζχκθσλα κε ηελ αλακελφκελε σθέιηκε δσή ησλ 

ζρεηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

 

4.16 Πξνβιέςεηο 

 

Οη πξνβιέςεηο, αλαγλσξίδνληαη φηαλ ν Όκηινο έρεη κηα παξνχζα δέζκεπζε (λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε) σο 

απνηέιεζκα γεγνλφησλ ηνπ παξειζφληνο θαη είλαη πηζαλφ φηη ζα ππάξμεη εθξνή πφξσλ πνπ ελζσκαηψλνπλ 

νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηνλ δηαθαλνληζκφ ηεο δέζκεπζεο θαη ην πνζφ απηήο κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα. 

 

Σα δηθαηψκαηα ηεο εηήζηαο αδείαο θαη ηεο αδείαο καθξνρξφληαο ππεξεζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ αλαγλσξίδνληαη φηαλ 

απηά πξνθχπηνπλ. Αλαγλσξίδεηαη πξφβιεςε γηα ηελ εθηηκψκελε ππνρξέσζε ηεο εηήζηαο αδείαο θαη ηεο αδείαο 

καθξνρξφληαο ππεξεζίαο σο απνηέιεζκα ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ έσο ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. 

 

4.17 Παξνρέο ζην πξνζσπηθό 

 

(α) Παποσέρ μεηά ηην έξοδο από ηην ςπηπεζία 

 

Οη παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία πεξηιακβάλνπλ ηφζν πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ φζν θαη 

πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. 

 

Ζ ππνρξέσζε πνπ θαηαρσξείηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ γηα ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ είλαη ε παξνχζα 

αμία ηεο δέζκεπζεο γηα ηελ θαζνξηζκέλε παξνρή κείνλ ηελ εχινγε αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη ηηο κεηαβνιέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα κε αλαγλσξηζκέλα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη δεκίεο θαη ην 

θφζηνο ηεο πξνυπεξεζίαο. Ζ δέζκεπζε ηεο θαζνξηζκέλεο παξνρήο ππνινγίδεηαη εηεζίσο απφ αλεμάξηεην 

αλαινγηζηή κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο πξνβεβιεκέλεο πηζησηηθήο κνλάδνο (projected unit credit method). 
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Σα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη νη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο πξνζαξκνγέο κε βάζε ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη 

είλαη πάλσ ή θάησ απφ ην πεξηζψξην ηνπ 10% ηεο ζσξεπκέλεο ππνρξέσζεο, θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα 

κέζα ζηνλ αλακελφκελν κέζν αζθαιηζηηθφ ρξφλν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην πξφγξακκα. Σν θφζηνο πξνυπεξεζίαο 

θαηαρσξείηαη άκεζα ζηα απνηειέζκαηα κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε πνπ νη κεηαβνιέο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

εμαξηψληαη απφ ηνλ ελαπνκέλνληα ρξφλν ππεξεζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ. ηελ πεξίπησζε απηή ην θφζηνο 

πξνυπεξεζίαο θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα κε ηε ζηαζεξή κέζνδν κέζα ζηελ πεξίνδν σξίκαλζεο. 

 

Οη εηζθνξέο ηνπ Οκίινπ ζην πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα θαηά ηελ 

πεξίνδν ηελ νπνία αθνξνχλ. 

 

(β) Παποσέρ ηεπμαηιζμού ηηρ απαζσόληζηρ 

 

Οη παξνρέο ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο πιεξψλνληαη φηαλ νη εξγαδφκελνη απνρσξνχλ πξηλ ηελ εκεξνκελία 

ζπληαμηνδνηήζεσο. Ο Όκηινο θαηαρσξεί απηέο ηηο παξνρέο φηαλ δεζκεχεηαη, είηε φηαλ ηεξκαηίδεη ηελ απαζρφιεζε 

εξγαδνκέλσλ ζχκθσλα κε έλα ιεπηνκεξέο πξφγξακκα γηα ην νπνίν δελ ππάξρεη πηζαλφηεηα απφζπξζεο, είηε φηαλ 

πξνζθέξεη απηέο ηηο παξνρέο σο θίλεηξν γηα εζεινπζία απνρψξεζε. Παξνρέο ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο πνπ 

νθείινληαη 12 κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ πξνεμνθινχληαη. 

 

ηελ πεξίπησζε ηεξκαηηζκνχ απαζρφιεζεο θαη φπνπ ππάξρεη αδπλακία ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ 

εξγαδνκέλσλ πνπ ζα θάλνπλ ρξήζε απηψλ ησλ παξνρψλ, δελ γίλεηαη ινγηζηηθνπνίεζε αιιά γλσζηνπνίεζε απηψλ 

σο ελδερφκελε ππνρξέσζε. 

 

4.18 Γαλεηζκόο 

 

Σα δάλεηα θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο, κεησκέλα κε ηα ηπρφλ άκεζα έμνδα γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγήο. ηε ζπλέρεηα απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ 

πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Σπρφλ δηαθνξά κεηαμχ ηνπ εηζπξαρζέληνο πνζνχ (θαζαξφ απφ ζρεηηθά έμνδα) θαη ηεο 

αμίαο εμφθιεζεο αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δαλεηζκνχ βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ 

πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. 

 

4.19 Κόζηε δαλεηζκνύ 

 

Όια ηα θφζηε δαλεηζκνχ θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα κε ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο εθηφο απφ ην θφζηνο 

δαλεηζκνχ ην νπνίν είλαη άκεζα απνδηδφκελν ζηελ απφθηεζε, θαηαζθεπή ή παξαγσγή ελφο πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ πνπ πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο, φπσο απηφ θαζνξίδεηαη απφ ην ηξνπνπνηεκέλν ΓΛΠ 23 θαη ην νπνίν 

θεθαιαηνπνηείηαη. 

 

4.20 Μεξίζκαηα 

 

Σα κεξίζκαηα ινγίδνληαη σο έζνδα, φηαλ ζεκειηψλεηαη ην δηθαίσκα είζπξαμήο ηνπο. 

 

4.21 Έζνδα 

 

Σα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ εχινγε αμία ησλ πσιήζεσλ αγαζψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, θαζαξά απφ Φφξν 

Πξνζηηζέκελεο Αμίαο, εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο. Σα ελδνεηαηξηθά έζνδα κέζα ζηνλ Όκηιν απαιείθνληαη πιήξσο. 

Ζ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο: 

 

- Πσιήζεηο αγαζώλ: Οη πσιήζεηο αγαζψλ πεξηιακβάλνπλ θπξίσο πξντφληα ηερλνινγίαο πνιπκέζσλ. Οη πσιήζεηο 

αγαζψλ, κεησκέλεο κε ηηο ρνξεγνχκελεο εθπηψζεηο, αλαγλσξίδνληαη σο έζνδν φηαλ νη ζεκαληηθνί θίλδπλνη θαη ε 

ηδηνθηεζία κεηαβηβάδεηαη ζηνλ αγνξαζηή θαη ε είζπξαμε ηεο ζρεηηθήο απαίηεζεο είλαη εχινγα εμαζθαιηζκέλε. 

 

- Παξνρή ππεξεζηώλ: Σα έζνδα πεξηιακβάλνπλ θπξίσο ππεξεζίεο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν, ηειεθσλία θαη 

ππεξεζίεο δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ππεξεζίεο κηζζσκέλσλ θπθισκάησλ. Όια ηα έζνδα αλαγλσξίδνληαη φηαλ 

πξαγκαηνπνηεζνχλ νη ππεξεζίεο πξνο ηνπο πειάηεο. 

 

Σα έζνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο αθνξνχλ θπξίσο έληνθεο 

πξνθαηαβνιέο πειαηψλ γηα κηζζσκέλα θπθιψκαηα, ελψ ην βξαρππξφζεζκν κέξνο αθνξά θπξίσο ηηκνινγεζέληα 

έζνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ απφ ππεξεζίεο ηειεθσλίαο θαη πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν.  
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- Έζνδα από ηόθνπο: Σα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη βάζεη ρξνληθήο αλαινγίαο θαη κε ηε ρξήζε ηνπ 

πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. 

 

4.22 Σξέρσλ θόξνο εηζνδήκαηνο 

 

Ο ηξέρσλ θφξνο ππνινγίδεηαη βάζεη ηνπ θνξνινγηθνχ ηζνινγηζκνχ ζχκθσλα κε ηνπο θνξνινγηθνχο λφκνπο πνπ 

ηζρχνπλ ζηελ Διιάδα ή άιια θνξνινγηθά πιαίζηα εληφο ησλ νπνίσλ ιεηηνπξγνχλ νη ζπγαηξηθέο εμσηεξηθνχ. Ζ 

δαπάλε γηα ηξέρνληα θφξν εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλεη ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο πνπ πξνθχπηεη βάζεη ησλ θεξδψλ ηεο 

θάζε εηαηξίαο φπσο αλακνξθψλεηαη ζηε θνξνινγηθή ηνπο δήισζε θαη πξνβιέςεηο γηα πξφζζεηνπο θφξνπο θαη 

πξνζαπμήζεηο γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο, θαη ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο ζεζκνζεηεκέλνπο ή 

νπζηαζηηθά ζεζκνζεηεκέλνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο. 

 

4.23 Αλαβαιιόκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο 

 

Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κέζνδν ηεο ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο 

πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο θνξνινγηθήο βάζεο θαη ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 

ησλ ππνρξεψζεσλ. Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο δε ινγίδεηαη εάλ πξνθχπηεη απφ ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε 

ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ ή παζεηηθνχ ζε ζπλαιιαγή, εθηφο επηρεηξεκαηηθήο ζπλέλσζεο, ε νπνία φηαλ έγηλε ε 

ζπλαιιαγή δελ επεξέαζε νχηε ην ινγηζηηθφ νχηε ην θνξνινγηθφ θέξδνο ή δεκία. Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο 

απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ έθηαζε ζηελ νπνία ζα ππάξμεη κειινληηθφ θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ηελ 

ρξεζηκνπνίεζε ηεο πξνζσξηλήο δηαθνξάο πνπ δεκηνπξγεί ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε. 

 

Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο αλαγλσξίδεηαη γηα ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ επελδχζεηο 

ζε ζπγαηξηθέο, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε πνπ ε αλαζηξνθή ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ ειέγρεηαη απφ ηνλ Όκηιν 

θαη είλαη πηζαλφ φηη νη πξνζσξηλέο δηαθνξέο δελ ζα αλαζηξαθνχλ ζην πξνβιεπηφ κέιινλ. 

 

Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ 

ηζνινγηζκνχ. 

 

4.24 Κέξδε αλά κεηνρή 

 

Σα βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή ππνινγίδνληαη δηαηξψληαο ηα θαζαξά θέξδε πνπ αλαινγνχλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο 

κεηξηθήο Δηαηξίαο κε ην κέζν ζηαζκηζκέλν αξηζκφ θνηλψλ κεηνρψλ πνπ είλαη ζε θπθινθνξία θαηά ηε δηάξθεηα 

θάζε έηνπο, εμαηξψληαο ηνλ κέζν φξν ησλ θνηλψλ κεηνρψλ πνπ απνθηήζεθαλ σο ίδηεο κεηνρέο. 

 

Σα απνκεησκέλα θέξδε αλά κεηνρή ππνινγίδνληαη δηαηξψληαο ην θαζαξφ θέξδνο πνπ απνδίδεηαη ζηνπο κεηφρνπο 

ηεο κεηξηθήο (αθνχ αθαηξεζεί ν ηφθνο επί ησλ κεηαηξέςηκσλ κεηνρψλ, κεηά θφξσλ) κε ηνλ κέζν ζηαζκηζκέλν 

αξηζκφ ησλ κεηνρψλ ζε θπθινθνξία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο (πξνζαξκνζκέλν γηα ηελ επίδξαζε ησλ 

απνκεηνχκελσλ κεηαηξέςηκσλ κεηνρψλ). 

 

Ο κέζνο ζηαζκηζκέλνο αξηζκφο ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ζε θπθινθνξία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ινγηζηηθήο πεξηφδνπ θαη 

γηα φιεο ηηο παξνπζηαδφκελεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πξνζαξκφδεηαη γηα γεγνλφηα πνπ έρνπλ κεηαβάιεη ηνλ αξηζκφ 

ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ζε θπθινθνξία ρσξίο αληίζηνηρε κεηαβνιή ζηνπο πφξνπο. 
 

4.25 Γηαλνκή κεξηζκάησλ 

 

Γηαλνκή κεξίζκαηνο αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε φηαλ ε δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ 

κεηφρσλ. 

 

4.26 Αλαθαηαηάμεηο θνλδπιίσλ 
 

ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο 31/12/2008, έρεη κεηαθεξζεί πνζφ χςνπο €304,704 πνπ αθνξνχζε έμνδα αχμεζεο θεθαιαίνπ 

απφ ηα «Απνηειέζκαηα εηο λένλ» ζηε «Γηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην». Αληηζηνίρσο, έρεη γίλεη ε 

αλαηαμηλφκεζε απηή θαη ζηελ θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο πεξηφδνπ 1/1-31/12/2008 γηα ην πνζφ 

πνπ αθνξά ηελ ρξήζε. 

 

Γηαθνξέο πνπ παξνπζηάδνληαη κεηαμχ ησλ πνζψλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ησλ αληίζηνηρσλ πνζψλ ζηηο 

ζεκεηψζεηο νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο. 
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5. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ  
 

5.1 Παπάγονηερ σπημαηοοικονομικού κινδύνος 

 

Ο Όκηινο εθηίζεηαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο θηλδχλνπο αγνξάο (κεηαβνιέο ζε ζπλαιιαγκαηηθέο 

ηζνηηκίεο, θίλδπλν ηακεηαθψλ ξνψλ θαη θίλδπλν εχινγεο αμίαο απφ κεηαβνιέο επηηνθίσλ θαη θίλδπλν ηηκψλ), 

πηζησηηθφ θίλδπλν θαη θίλδπλν ξεπζηφηεηαο. Ο Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ζηελ Διιεληθή αγνξά. Σν γεληθφ 

πξφγξακκα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηνπ Οκίινπ επηδηψθεη λα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ ελδερφκελε αξλεηηθή επίδξαζε ηεο 

κεηαβιεηφηεηαο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε ηνπ Οκίινπ. 

 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Οκίινπ (πέξαλ ησλ εκπνξηθψλ ππνρξεψζεσλ) απνηεινχληαη απφ 

βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα ηξαπεδηθά δάλεηα, νκνινγηαθά δάλεηα θαη ζπκβάζεηο ρξεκαηνδνηηθήο 

κίζζσζεο. Με ηα αλσηέξσ πξντφληα ρξεκαηνδνηνχληαη νη αλάγθεο ζε θεθάιαην θίλεζεο, θαζψο θαη νη επελδχζεηο 

ζε ηειεπηθνηλσληαθφ εμνπιηζκφ. 

 

πλνπηηθά, νη κνξθέο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ πνπ πξνθχπηνπλ αλαιχνληαη θαησηέξσ. 

 

5.1.1 Κίλδπλνο αγνξάο 

 

(α) Κίλδπλνο ηηκήο: Ο Όκηινο έρεη πνιχ πεξηνξηζκέλε έθζεζε ζε κεηαβνιέο ηεο αμίαο κεηνρψλ πνπ θαηέρνληαη είηε 

γηα εκπνξία είηε σο δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία, ιφγσ ηνπ κηθξνχ χςνπο ησλ 

επελδχζεσλ. Καηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009 ν Όκηινο είρε ξεπζηνπνηήζεη φιεο ηηο επελδχζεηο πνπ θαηείρε. 

 

(β) πλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο: Ο ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο θξίλεηαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλνο δηφηη ν Όκηινο 

δξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ζηελ Διιάδα, ελψ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, φπνπ ππάξρνπλ απαηηήζεηο απφ 

ζπκβάζεηο ζε μέλν λφκηζκα, ππάξρνπλ αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο ζην ίδην λφκηζκα. 

 

(γ) Κίλδπλνο ηακεηαθψλ ξνψλ θαη θίλδπλνο κεηαβνιψλ εχινγεο αμίαο ιφγσ κεηαβνιψλ ησλ επηηνθίσλ 

 

Ζ έθζεζε ηνπ Οκίινπ ζην θίλδπλν κεηαβνιήο επηηνθίσλ ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα είλαη ρακειφο δεδνκέλνπ φηη δελ 

δηαθξαηεί ζεκαληηθά ηακεηαθά δηαζέζηκα, αιιά ηα ρξεζηκνπνηεί γηα κείσζε ησλ δαλεηαθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. 

 

Ο Όκηινο δηαηεξεί ην δαλεηζκφ ηνπ ζε πξντφληα θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ (Euribor), 3κελεο θαη 6κελεο δηάξθεηαο 

ηα νπνία ηνλ εθζέηνπλ ζε επηηνθηαθφ θίλδπλν ηακεηαθψλ ξνψλ. Ο Όκηινο έρεη ζπλάςεη ζπκθσλίεο αληηζηάζκηζεο 

(hedging) γηα κέξνο ηνπ επηηνθηαθνχ θηλδχλνπ (εκ. 26). Σν γεγνλφο φηη ην ζχλνιν ηνπ ηξαπεδηθνχ βαζίδεηαη ζε 

πξντφληα θπκαηλφκελνπ επηηνθίνπ, έρεη σο απνηέιεζκα νη επηπηψζεηο ησλ δηαθπκάλζεσλ ησλ επηηνθίσλ ζηα 

απνηειέζκαηα ρξήζεο ηνπ Οκίινπ θαη ζηηο ηακεηαθέο ξνέο ησλ ιεηηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οκίινπ, λα είλαη 

ζεκαληηθέο, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ παξαθάησ αλάιπζε επαηζζεζίαο (δελ πεξηιακβάλεη ηα πξντφληα 

αληηζηάζκηζεο επηηνθηαθνχ θηλδχλνπ): 

Μεηαβιεηόηεηα 

επηηνθίσλ

Δπίδξαζε ζηα 

απνηειέζκαηα

Μεηαβιεηόηεηα 

επηηνθίσλ

Δπίδξαζε ζηα 

απνηειέζκαηα

Δπξψ 1% 1,809,941 1% 1,586,370

Δπξψ -1% (1,809,941) -1% (1,586,370)

Όκηινο Όκηινο

31/12/2009 31/12/2008

 
 

5.1.2 Πηζησηηθφο θίλδπλνο 

 

Ο Όκηινο είλαη εθηεζεηκέλνο ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν ησλ πειαηψλ ηνπ. Γηα ηνπο πειάηεο ιηαληθήο ν θίλδπλνο 

απηφο πεξηνξίδεηαη εθαξκφδνληαο δηαδηθαζίεο απηφκαηεο θξαγήο ιεμηπξφζεζκσλ απαηηήζεσλ, θαζψο θαη 

εθαξκφδνληαο θακπάληεο πξνζέιθπζεο πειαηψλ πνπ δίλνπλ πάγηεο εληνιέο εμφθιεζεο ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπο 

δηακέζνπ πηζησηηθψλ θαξηψλ ή ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ. Γηα ηνπο εηαηξηθνχο πειάηεο γίλεηαη αμηνιφγεζε 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ζχκβαζεο θαη ηελ έλαξμε παξνρήο ππεξεζηψλ κε απνηέιεζκα 

λα κεηψλεηαη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο. 

 

Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο ζε φηη αθνξά ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θξίλεηαη πεξηνξηζκέλνο δηφηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

θαηαζέζεσλ είλαη ηνπνζεηεκέλν ζε Διιεληθέο ηξάπεδεο. 
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5.1.3 Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο 

 

Ζ ζπλεπήο δηαρείξηζε θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε επαξθψλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ θαη ηελ 

εμαζθάιηζε επαξθψλ νξίσλ ρξεκαηνδφηεζεο. 

 

Ο Όκηινο ειέγρεη δηαξθψο ην πνζφ ηνπ βξαρππξφζεζκνπ δαλεηζκνχ θαζψο θαη ηελ αλαινγία απηνχ πξνο ηηο 

ζπλνιηθέο ππνρξεψζεηο, ηε ζχλζεζε ησλ ζπλνιηθψλ ππνρξεψζεσλ, θαη δηαρεηξίδεηαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ κπνξεί λα 

δεκηνπξγεζνχλ απφ έιιεηςε επαξθνχο ξεπζηφηεηαο θξνληίδνληαο λα ππάξρνπλ πάληα εμαζθαιηζκέλεο ηξαπεδηθέο 

πηζηψζεηο πξνο ρξήζε. Οη ππάξρνπζεο δηαζέζηκεο αρξεζηκνπνίεηεο εγθεθξηκέλεο ηξαπεδηθέο πηζηψζεηο πξνο ηνλ 

Όκηιν, είλαη επαξθείο ψζηε λα αληηκεησπηζηεί νπνηαδήπνηε πηζαλή έιιεηςε ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ. 

 

ηνλ πην θάησ πίλαθα αλαιχνληαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο θαηά ηελ 

εκεξνκελία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηελ εκεξνκελία σξίκαλζεο ηνπο. Σα πνζά πνπ αλαθέξνληαη 

ζηνλ πίλαθα είλαη ρσξίο πξνεμφθιεζε. Σα πνζά ησλ ινηπψλ ππνρξεψζεσλ πνπ είλαη εληφο 12 κελψλ 

παξνπζηάδνληαη ζηε ινγηζηηθή ηνπο αμία θαζψο ε επίπησζε ηεο πξνεμφθιεζεο δελ είλαη ζεκαληηθή. 

 

Όκηινο 
31 Γεθεκβξίνπ 2009 Ληγόηεξν από 1 έηνο Από 1 έσο  2 έηε Από 2 έσο  5 έηε Πάλσ από 5 έηε

Γαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 58,134,527 19,218,891 156,686,890 -

Υξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο 3,689,269 1,677,172 1,162,709 -

Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 324,106 612,853 191,185 -

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 139,139,864 - - -

31 Γεθεκβξίνπ 2008 Ληγόηεξν από 1 έηνο Από 1 έσο  2 έηε Από 2 έσο  5 έηε Πάλσ από 5 έηε

Γαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 49,085,854 7,411,982 81,437,344 90,368,846

Υξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο 4,156,466 2,358,710 1,878,288 -

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 133,999,074 - - -  
 

Δηαηξία 

31 Γεθεκβξίνπ 2009 Ληγόηεξν από 1 έηνο Από 1 έσο  2 έηε Από 2 έσο  5 έηε Πάλσ από 5 έηε

Γαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 49,980,877 19,218,891 156,686,890 -

Υξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο 3,351,046 1,592,616 1,162,709 -

Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 324,106 612,853 191,185 -

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 131,480,793 - - -

31 Γεθεκβξίνπ 2008 Ληγόηεξν από 1 έηνο Από 1 έσο  2 έηε Από 2 έσο  5 έηε Πάλσ από 5 έηε

Γαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 40,801,954 7,411,982 81,437,344 90,368,846

Υξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο 3,818,243 2,020,486 1,793,732 -

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 131,532,423 - - -  
 

5.2 Διασείπιζη κεθαλαίος 

 

Σε ρξήζε 2009 ε Δηαηξία ππέζηε θαζαξέο δεκηέο χςνπο €39,424,590. Δπεηδή ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο 

Δηαηξίαο θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009 είλαη θαηψηεξν απφ ην 1/2 ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο, ζπληξέρεη 

πεξίπησζε εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. 

 

Ζ χπαξμε δεκηψλ ζηε δηάξθεηα ηεο θάζεο ηεο αλάπηπμεο είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνχ θιάδνπ. Ζ 

Γηνίθεζε εθηηκά φηη ηα απνηειέζκαηα θαη νη κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο ηνπ Οκίινπ ζα παξνπζηάζνπλ ζεκαληηθή 

βειηίσζε κεζνπξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα. 

 

Ζ κεηξηθή εηαηξία Intracom Holdings ΑΔ παξέρεη νηθνλνκηθή ζηήξημε ζηνλ Όκηιν, είλαη εγγπήηξηα εηαηξία γηα ην 

ζπλφινπ ηνπ δαλεηζκνχ θαη έρεη δεζκεπηεί επίζεκα λα ζπλερίζεη λα παξέρεη ρξεκαηννηθνλνκηθή ζηήξημε ζηνλ 

Όκηιν γηα ην άκεζν κέιινλ. 

 

Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο ζα εμεηάζεη ην ελδερφκελν λα ζπγθαιέζεη Γεληθή πλέιεπζε κε ζθνπφ ηελ νλνκαζηηθή 

κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε ζπκςεθηζκφ δεκηψλ εηο λένλ, ψζηε ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο 

Δηαηξίαο λα κελ είλαη θαηψηεξν απφ ην κηζφ (1/2) ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ απηήο. 
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5.3  Πποζδιοπιζμόρ ηων εςλόγων αξιών 

 

Απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2009 ν Όκηινο έρεη πηνζεηήζεη ην ηξνπνπνηεκέλν ΓΠΥΑ 7 γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 

πνπ επηκεηξνχληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ ζε εχινγε αμία. Ζ ηξνπνπνίεζε απαηηεί γλσζηνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο κέζσ κηαο ηεξάξρεζεο ηξηψλ επηπέδσλ. 

 

Σελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009 ν Όκηινο είρε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ζε εχινγε αμία, ηα νπνία 

θαηαηάζζνληαη ζην Δπίπεδν 2. Ζ εχινγε αμία πξνζδηνξίδεηαη κε ηε ρξήζε ηερληθψλ απνηίκεζεο θαη παξαδνρψλ 

πνπ ζηεξίδνληαη θπξίσο ζε δεδνκέλα ηεο αγνξάο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. 

 

6. εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο ηεο δηνηθήζεσο  
 

Ζ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ, απαηηεί ηελ δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ θαη ηελ 

πηνζέηεζε παξαδνρψλ απφ πιεπξάο ηεο Γηνίθεζεο, νη νπνίεο δχλαηαη λα επεξεάζνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ 

ινγηζηηθψλ αξρψλ θαζψο θαη ηα πνζά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη εθηηκήζεηο θαη νη 

θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο επαλεμεηάδνληαη δηαξθψο θαη βαζίδνληαη ζε ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη πξνζδνθίεο γηα 

κειινληηθά γεγνλφηα, πνπ θξίλνληαη εχινγεο ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα. Ο Όκηινο πξνβαίλεη ζε εθηηκήζεηο θαη 

παξαδνρέο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ κειινληηθψλ γεγνλφησλ. Οη βαζηθέο εθηηκήζεηο θαη αμηνινγηθέο θξίζεηο ηεο 

Γηνίθεζεο έρνπλ σο εμήο: 

 

(α) Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο: Ζ πξφβιεςε επηζθαιψλ πειαηψλ πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα 

ζπγθεθξηκέλεο πξφβιεςεο γηα φζνπο πειάηεο έρνπλ ραξαθηεξηζηεί επηζθαιείο, αιιά θαη ηε δηελέξγεηα πξφβιεςεο 

κε βάζε ηελ ελειηθίσζε ησλ αλνηθηψλ ππνινίπσλ πειαηψλ. ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία έρνπλ εμαηξεζεί νη 

απαηηήζεηο απφ ηηο ζπγαηξηθέο εηαηξίεο θαη νη απαηηήζεηο απφ εηαηξίεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, θαζψο εθηηκάηαη φηη 

δελ ζπληξέρεη θίλδπλνο κε είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο πειάηεο απηψλ ησλ θαηεγνξηψλ. ηηο 31 

Γεθεκβξίνπ 2009 ηα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο έρνπλ επηβαξπλζεί κε πξφβιεςε επηζθαιψλ 

πειαηψλ πνζνχ €3,350,438 θαη €2,989,747 αληίζηνηρα (31 Γεθεκβξίνπ 2008: €4,140,137 γηα ηνλ Όκηιν θαη 

€2,231,380 γηα ηελ Δηαηξία). 

 

(β) Πξόβιεςε γηα θόξν εηζνδήκαηνο: Ζ Διιεληθή θνξνινγηθή λνκνζεζία θαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο, ππφθεηληαη 

ζε εξκελείεο απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο. Τπάξρνπλ ζπλαιιαγέο θαη ππνινγηζκνί γηα ηνπο νπνίνπο ν ηειηθφο 

πξνζδηνξηζκφο ηνπ θφξνπ είλαη αβέβαηνο. Οη δειψζεηο θφξνπ εηζνδήκαηνο θαηαηίζεληαη ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο 

ζε εηήζηα βάζε, αιιά ηα θέξδε ή νη δεκηέο πνπ δειψλνληαη, γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο, παξακέλνπλ πξνζσξηλά 

εθθξεκείο, έσο φηνπ νη θνξνινγηθέο αξρέο ειέγμνπλ ηηο θνξνινγηθέο δειψζεηο θαη ηα βηβιία ηνπ θνξνινγνχκελνπ 

θαη, κε βάζε ηνπο ειέγρνπο απηνχο, λα νξηζηηθνπνηεζνχλ θαη νη ζρεηηθέο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο. Οη 

θνξνινγηθέο δεκηέο, ζην βαζκφ πνπ απηέο αλαγλσξίδνληαη απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο, κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ ζπκςεθηζκφ θεξδψλ ησλ πέληε επφκελσλ ρξήζεσλ, πνπ αθνινπζνχλ ηε ρξήζε πνπ 

αθνξνχλ. 

  

(γ) Κεθαιαηνπνηήζεηο εμόδσλ θαη ηόθσλ θαηαζθεπήο δηθηύνπ: Ο Όκηινο έρεη θεθαιαηνπνηήζεη ακνηβέο θαη 

έμνδα πξνζσπηθνχ πνπ πξνθχπηνπλ άκεζα απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ δηθηχνπ, θαζψο θαη θφζηνο δαλεηζκνχ πνπ έρεη 

θαηαλεκεζεί ζηελ θαηαζθεπή δηθηχνπ. 

 

Δπεηδή νη επελδπηηθέο δαπάλεο ηνπ Οκίινπ πξνέξρνληαη απφ γεληθφ δαλεηζκφ, ν Όκηινο έρεη πξνζδηνξίζεη ην πνζφ 

ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ πνπ είλαη θαηάιιειν γηα θεθαιαηνπνίεζε κε ηελ εθαξκνγή ελφο επηηνθίνπ 

θεθαιαηνπνίεζεο ζηηο επελδπηηθέο δαπάλεο. 

 

(δ) Απνκείσζε ππεξαμίαο θαη απνηίκεζε ζπγαηξηθήο ζε εύινγε αμία: Ζ ππεξαμία ζηνλ ελνπνηεκέλν 

ηζνινγηζκφ πξνήιζε απφ ηελ εμαγνξά ηεο Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο ΑΔ. Ο Όκηινο εμεηάδεη ηπρφλ απνκείσζε ηεο 

ππεξαμίαο ζε εηήζηα βάζε. Ζ εμέηαζε απηή γίλεηαη κέζσ ηεο πξνεμφθιεζεο κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ησλ 

κνλάδσλ παξαγσγήο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ζηηο νπνίεο έρνπλ θαηαινγηζηεί ππεξαμίεο. 

 

(ε) Απνκείσζε κε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ: Ζ Γηνίθεζε εθηηκά φηη νη ινγηζηηθέο αμίεο 

ησλ ζηνηρείσλ καθξνπξφζεζκνπ ελεξγεηηθνχ είλαη αλαθηήζηκεο θαη ηα ζηνηρεία απηά δελ έρνπλ ππνζηεί 

απνκείσζε. Ο Όκηινο βξίζθεηαη ζε θάζε αλάπηπμεο, επελδχνληαο ζεκαληηθά θεθάιαηα γηα επελδχζεηο ζε 

ελζψκαηα θαη άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη αλακέλεη φηη ζηα επφκελα 3-5 έηε ζα έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα. 
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7. Πιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα 
 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηελ παξαθάησ αλάιπζε, ν Όκηινο παξέρεη θπξίσο ηειεπηθνηλσληαθέο ππεξεζίεο ζηελ Διιάδα. ηε 

ζηήιε „Λνηπά‟ πεξηιακβάλεηαη ε δξαζηεξηφηεηα ζε ινγηζκηθφ θαη ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα ε νπνία έρεη δηαθνπεί ην 

2009. Ζ ιεηηνπξγηθή ζπλεηζθνξά ηνπ ηνκέα απηνχ ζηα ζπλνιηθά έζνδα θαη απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο δελ θξίλεηαη 

ζεκαληηθή θαη σο εθ ηνχηνπ δελ έρεη ραξαθηεξηζηεί σο δηαθνπείζα δξαζηεξηφηεηα ζχκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 5. 

 

Ζ πιεξνθφξεζε αλά ιεηηνπξγηθφ ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο γηα ηηο ρξήζεηο 2009 θαη 2008 αλαιχεηαη σο εμήο: 

 

2009

Παξνρή 

ηειεπηθνηλσληαθώλ 

ππεξεζηώλ Λνηπά ύλνιν

Έζνδα 157,992,759 2,149,483 160,142,242

Δλδνηνκεαθέο πσιήζεηο - - -

Έζνδα από εμσηεξηθνύο πειάηεο 157,992,759 2,149,483 160,142,242

Κέξδε/(Εεκίεο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ 20,039,032 (4,625,274) 15,413,758

Απνζβέζεηο (50,855,170) (992,629) (51,847,799)

Απνκείσζε απαηηήζεσλ (3,238,695) (111,743) (3,350,438)

Απνκείσζε απνζεκάησλ (143,474) (95,866) (239,340)

Γηαγξαθέο αχισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ - (2,284,861) (2,284,861)

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα / έμνδα (10,920,118) 25,352 (10,894,766)

Φφξνο εηζνδήκαηνο 6,336,559 (253,782) 6,082,777

ύλνιν ελεξγεηηθνύ 397,064,039 1,352,972 398,417,011

Σν ζχλνιν ελεξγεηηθνχ πεξηιακβάλεη:

Δπελδχζεηο ζε ελζψκαηα θαη άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (εκ. 13,14) 80,578,799 1,305,931 81,884,730

ύλνιν ππνρξεώζεσλ 380,291,282 12,321 380,303,603  
 

2008

Παξνρή 

ηειεπηθνηλσληαθώλ 

ππεξεζηώλ Λνηπά ύλνιν

Έζνδα 102,779,645 4,756,530 107,536,175

Δλδνηνκεαθέο πσιήζεηο - - -

Έζνδα από εμσηεξηθνύο πειάηεο 102,779,645 4,756,530 107,536,175

Κέξδε/(Εεκίεο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (2,737,678) 286,507 (2,451,171)

Απνζβέζεηο (26,556,552) (115,508) (26,672,060)

Απνκείσζε απαηηήζεσλ (4,084,174) (55,963) (4,140,137)

Απνκείσζε απνζεκάησλ - (100,000) (100,000)

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα / έμνδα (10,795,558) 39,749 (10,755,809)

Φφξνο εηζνδήκαηνο (440,310) (98,367) (538,677)

ύλνιν ελεξγεηηθνύ 320,766,531 7,530,675 328,297,206

Σν ζχλνιν ελεξγεηηθνχ πεξηιακβάλεη:

Δπελδχζεηο ζε ελζψκαηα θαη άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (εκ. 13,14) 94,418,354 608,013 95,026,367

ύλνιν ππνρξεώζεσλ 352,240,196 628,589 352,868,785  
 

Ζ ζπκθσλία κεηαμχ θέξδε/ δεκίεο πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ 

(EBITDA) θαη δεκίεο πξν θφξσλ έρεη σο εμήο: 
31/12/2009 31/12/2008

Κέξδε/(Εεκίεο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ 15,413,758 (2,451,171)

Απνζβέζεηο (51,847,799) (26,672,060)

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα / έμνδα (10,894,766) (10,755,809)

Εεκίεο πξν Φόξσλ (47,328,807) (39,879,040)  
 

Ο Όκηινο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ην 2009 είρε έζνδα απφ έλα εηαηξηθφ πειάηε χςνπο €40 εθ πεξίπνπ (2008: €35 

εθ. πεξίπνπ).Σα πνζά απηά πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θιάδν παξνρή ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ. 

 

Σα έζνδα αλά πξντφλ εκθαλίδνληαη ηελ ζεκείσζε 8. 

 

Πιεξνθφξεζε αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή: 

 
Πσιήζεηο

1/1 - 31/12/2009 1/1 - 31/12/2008

Διιάδα 158,299,266 103,475,177

Λνηπέο Υψξεο 1,842,976 4,060,998

ύλνιν 160,142,242 107,536,175  
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Με θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ (ελζψκαηα πάγηα, αχια θαη ππεξαμία)

31/12/2009 31/12/2008

Διιάδα 298,654,141 231,075,670

Λνηπέο Υψξεο 5,807 2,025,903

ύλνιν 298,659,948 233,101,573  
 

8. Έζνδα 
 

Έζνδα 1/1 - 31/12/2009 1/1 - 31/12/2008 1/1 - 31/12/2009 1/1 - 31/12/2008

ηαζεξή ηειεθσλία (Voice) 90,285,865 49,196,985 90,285,865 49,196,985

Internet access 35,146,086 20,527,079 35,146,086 20,527,079

Internet leased lines 30,052,545 27,376,633 15,393,650 11,232,322

Data center services 620,798 1,166,997 620,798 1,166,997

Λνηπά έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ 1,579,631 4,052,754 3,700,407 7,557,731

Πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ, εμνπιηζκνχ θαη αλαιψζηκσλ 2,130,162 4,439,923 1,260,956 3,865,402

Πσιήζεηο πξντφλησλ 327,155 775,804 327,155 775,804

ύλνιν 160,142,242 107,536,175 146,734,917 94,322,320

Άιια έζνδα εθκεηάιεπζεο

Μεξίζκαηα απφ ζπγαηξηθή Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο ΑΔ - - - 4,000,000

Δπηρνξεγήζεηο (εκ. 28) 4,976,781 542,686 4,976,781 542,686

Λνηπά 998,212 1,540,013 6,326,395 9,414,483

ύλνιν 5,974,993 2,082,699 11,303,176 13,957,169

Όκηινο Δηαηξία

 
 

Σα ινηπά έζνδα εθκεηάιιεπζεο γηα ηελ Δηαηξία ζηε ρξήζε 2009 αθνξνχλ θπξίσο έζνδα απφ ηε ζπγαηξηθή εηαηξία 

Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο. 

 

9. Αλάιπζε εμόδσλ 

1/1 - 31/12/2009 1/1 - 31/12/2008 1/1 - 31/12/2009 1/1 - 31/12/2008

Κφζηνο πσιεζέλησλ απνζεκάησλ 2,346,731 3,028,248 1,939,241 2,982,412

Ακνηβέο & έμνδα πξνζσπηθνχ 20,191,221 18,936,440 14,881,537 17,001,992

Ακνηβέο & έμνδα ηξίησλ 8,976,114 9,801,513 7,689,213 8,215,816

Σειεπηθνηλσληαθά θφζηε 89,885,316 56,449,985 96,587,808 61,156,531

Δπηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο 4,590,151 2,719,884 4,126,942 1,984,338

Φφξνη ηέιε 751,736 1,217,576 728,406 1,194,214

Έμνδα κεηαθνξψλ 405,038 157,348 375,122 122,945

Έμνδα ηαμηδηψλ 284,020 331,510 261,390 309,663

Έμνδα πξνβνιήο θαη δηαθήκηζεο 10,637,228 10,360,477 10,630,111 10,352,142

Δλνίθηα 2,243,068 2,103,744 2,061,799 1,955,641

Απνζβέζεηο ελζψκαησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 26,998,346 15,891,819 21,834,476 11,752,761

Απνζβέζεηο άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 24,849,453 10,780,241 23,116,511 8,980,285

Πξνβιέςεηο θαη δηαγξαθέο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ 3,350,438 4,140,137 2,989,747 2,231,380

Γηαγξαθέο αχισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 2,284,861 - 2,284,861 -

Απνκείσζε απνζεκάησλ 239,340 100,000 239,340 100,000

Λνηπέο πξνβιέςεηο - 75,000 - 75,000

Λνηπά έμνδα 4,518,215 2,648,183 3,310,245 2,249,141

ύλνιν 202,551,276 138,742,105 193,056,749 130,664,261

Όκηινο Δηαηξία
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Καηαλνκή αλά ιεηηνπξγία:

1/1 - 31/12/2009 1/1 - 31/12/2008 1/1 - 31/12/2009 1/1 - 31/12/2008

Κφζηνο πσιεζέλησλ 163,128,943 102,771,352 158,098,014 99,133,698

Έμνδα δηνίθεζεο 17,352,350 11,420,566 15,098,261 10,275,661

Έμνδα έξεπλαο 566,557 227,958 566,557 227,958

Έμνδα δηάζεζεο 21,503,426 24,322,229 19,293,917 21,026,944

ύλνιν 202,551,276 138,742,105 193,056,749 130,664,261

Ακνηβέο & έμνδα πξνζσπηθνύ

1/1 - 31/12/2009 1/1 - 31/12/2008 1/1 - 31/12/2009 1/1 - 31/12/2008

Ακνηβέο έκκηζζνπ πξνζσπηθνχ 17,104,050 16,278,300 12,725,320 14,464,413

Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο θαη επηβαξχλζεηο 4,003,684 3,507,860 2,862,294 3,068,506

Παξεπφκελεο παξνρέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 416,458 600,635 298,346 487,306

πληαμηνδνηηθφ θφζηνο πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ 727,989 984,094 634,169 909,310

πληαμηνδνηηθφ θφζηνο πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ 263,257 181,087 221,158 156,035

ύλνιν 22,515,438 21,551,976 16,741,287 19,085,570

Μείνλ: Κεθαιαηνπνηήζεηο ζε πάγηα ππν θαηαζθεπή (2,324,217) (2,615,536) (1,859,750) (2,083,578)

ύλνιν ακνηβώλ 20,191,221 18,936,440 14,881,537 17,001,992

Όκηινο

Όκηινο

Δηαηξία

Δηαηξία

 
 

10. Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα – έμνδα 
 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 1/1 - 31/12/2009 1/1 - 31/12/2008 1/1 - 31/12/2009 1/1 - 31/12/2008

Πηζησηηθνί ηφθνη 169,692 81,426 157,070 45,226

ύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ εζόδσλ 169,692 81,426 157,070 45,226

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα

Σφθνη ηξαπεδηθψλ δαλείσλ (2,005,628) (6,914,138) (1,644,778) (6,621,459)

Σφθνη νκνινγηαθνχ δαλείνπ (7,102,142) (3,866,474) (7,102,142) (3,866,474)

Σφθνη ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ (292,366) (378,564) (263,193) (334,200)

Λνηπνί ηφθνη (2,081,522) (1,075,758) (1,818,169) (790,541)

Δγγπεηηθέο (349,481) (161,895) (304,062) (117,338)

Λνηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα (134,099) (76,399) (127,044) (66,230)

ύλνιν (11,965,238) (12,473,228) (11,259,388) (11,796,242)

Μείνλ: Κεθαιαηνπνηήζεηο ζε πάγηα ππφ θαηαζθεπή 900,780 1,635,993 900,780 1,635,993

ύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ εμόδσλ (11,064,458) (10,837,235) (10,358,608) (10,160,249)

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα / (έμνδα) θαζαξά (10,894,766) (10,755,809) (10,201,538) (10,115,023)

Όκηινο Δηαηξία

 
 

11. Φόξνο εηζνδήκαηνο 
 

Ζ Δηαηξία έρεη ειεγρζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο κέρξη θαη ηε ρξήζε 2006. Ζ ζπγαηξηθή Αηηηθέο 

Σειεπηθνηλσλίεο ΑΔ έρεη ειεγρζεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο κέρξη θαη ηε ρξήζε 2007, ελψ ε ζπγαηξηθή εηαηξία 

Unibrain Inc δελ έρεη ειεγρζεί απφ ηε ζχζηαζε ηεο. Γηα ηελ Δηαηξία θαη ηε ζπγαηξηθή Unibrain INC δελ έρεη 

δηελεξγεζεί πξφβιεςε γηα αλέιεγθηεο ρξήζεηο, ελψ γηα ηελ ζπγαηξηθή Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο ΑΔ έρεη 

δεκηνπξγεζεί πξφβιεςε πνζνχ €100,000 γηα ηε ρξήζε 2008. 

 

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο πνπ επηβάξπλε ηα απνηειέζκαηα, αλαιχεηαη σο εμήο:  

 

1/1 - 31/12/2009 1/1 - 31/12/2008 1/1 - 31/12/2009 1/1 - 31/12/2008

Σξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο - 186,751 - 72,922

Αλαβαιιφκελνο θφξνο (6,082,777) 351,926 (5,795,604) 1,142,942

ύλνιν θόξνπ εηζνδήκαηνο (6,082,777) 538,677 (5,795,604) 1,215,864

Όκηινο Δηαηξία

 
 



      HELLAS ON LINE 

 Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ 

31 Γεθεκβξίνπ 2009 
 (Πνζά ζε Δπξώ, εθηόο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) 

(41) 

Ο θφξνο, επί ησλ δεκηψλ πξν θφξσλ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο, δηαθέξεη απφ ην ζεσξεηηθφ πνζφ πνπ ζα 

πξνέθππηε ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ζπληειεζηή θφξνπ, επί ησλ θεξδψλ ησλ ελνπνηεκέλσλ εηαηξεηψλ. Ζ δηαθνξά έρεη 

σο εμήο: 

1/1 - 31/12/2009 1/1 - 31/12/2008 1/1 - 31/12/2009 1/1 - 31/12/2008

Εεκηέο πξν θόξσλ (47,328,807) (39,879,040) (45,220,194) (32,499,795)

Φφξνο ππνινγηζκέλνο κε βάζε ηζρχνληεο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο (11,832,202) (9,969,760) (11,305,049) (8,124,949)

Φφξνο πνπ αλαινγεί ζε έμνδα πνπ δελ εθπίπηνπλ γηα θνξνινγηθνχο 

ζθνπνχο 1,432,743 600,913 1,192,763 -

Δπίδξαζε θνξνινγηθψλ δεκηψλ ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο γηα ηηο νπνίεο δελ 

έρεη αλαγλσξηζηεί αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε 3,619,966 9,365,558 3,619,966 9,254,134

Γηαθνξέο θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ 696,716 479,910 696,716 38,452

Φφξνη πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ - 62,056 - 48,227

Φόξνο Υξήζεο (6,082,777) 538,677 (5,795,604) 1,215,864

Όκηινο Δηαηξία

 
 

12. Εεκίεο αλά κεηνρή 

1/1 - 31/12/2009 1/1 - 31/12/2008 1/1 - 31/12/2009 1/1 - 31/12/2008

Εεκίεο πνπ αλαινγνχλ ζηνπο κεηφρνπο (41,246,030) (40,417,717) (39,424,590) (33,715,659)

ηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο ηνπ αξηζκνχ κεηφρσλ 121,180,263 95,076,924 121,180,263 95,076,924

Βαζηθέο δεκίεο αλά κεηνρή (€ αλά κεηνρή) (0.34) (0.43) (0.33) (0.35)

Απνκεησκέλεο δεκίεο αλα κεηνρή (€ αλά κεηνρή) (0.34) (0.43) (0.33) (0.35)

Όκηινο Δηαηξία

 
 

Οη βαζηθέο / απνκεησκέλεο δεκηέο αλά κεηνρή ππνινγίδνληαη κε δηαίξεζε ηεο δεκηάο πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηφρνπο 

ηεο κεηξηθήο, κε ηνλ ζηαζκηζκέλν κέζν αξηζκφ ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ζηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο. 

 

13. Δλζώκαηα πάγηα ζηνηρεία  
 

Όκηινο 

Κηίξηα-ηερληθά 

έξγα

Μεηαθνξηθά 

κέζα

Σειεπνηθνηλσληαθόο 

εμνπιηζκόο θαη 

εγθαηαζηάζεηο

Έπηπια & ινηπόο 

εμνπιηζκόο

Πξνθαηαβνιέο γηα 

αγνξά παγίσλ θαη 

πάγηα ππό θαηαζθεπή ύλνιν

Κόζηνο

Τπόινηπν 1/1/2008 1,194,431 44,331 109,909,927 2,053,291 38,124,838 151,326,818

Πξνζζήθεο απφ αγνξέο 100,048 - 32,581,284 91,752 37,733,100 70,506,184

Μεηαθνξέο απφ πάγηα ππφ θαηαζθεπή - - 55,920,737 - (60,364,483) (4,443,746)

Πξνζζήθεο απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο - - 6,835,028 - - 6,835,028

Πσιήζεηο - - (923,905) (10,220) - (934,125)

Γηαγξαθέο (1,159,036) - - - - (1,159,036)

Τπόινηπν 31/12/2008 135,443 44,331 204,323,071 2,134,823 15,493,455 222,131,123

Τπόινηπν 1/1/2009 135,443 44,331 204,323,071 2,134,823 15,493,455 222,131,123

Πξνζζήθεο απφ αγνξέο 5,895 16,608 18,527,094 28,484 31,377,105 49,955,186

Δμαγνξά θιάδνπ (εκ. 32) - - 28,429,062 - - 28,429,062

Μεηαθνξέο απφ πάγηα ππφ θαηαζθεπή - - 44,777,259 13,304 (44,790,563) -

Πξνζζήθεο απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο - - 2,071,458 - - 2,071,458

Πσιήζεηο - (9,747) (483,925) (741,569) - (1,235,241)

Τπόινηπν 31/12/2009 141,338 51,192 297,644,019 1,435,042 2,079,997 301,351,588

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο

Τπόινηπν 1/1/2008 (1,155,836) (19,190) (20,891,420) (1,258,311) - (23,324,757)

Απνζβέζεηο ρξήζεσο (10,597) (7,058) (14,818,615) (168,365) - (15,004,635)

Απνζβέζεηο παγίσλ ππφ ρξεκ. κίζζσζε - - (887,184) - - (887,184)

Πσιήζεηο - - 695,895 2,940 - 698,835

Γηαγξαθέο 1,159,036 - - - - 1,159,036

Τπόινηπν 31/12/2008 (7,397) (26,248) (35,901,324) (1,423,736) - (37,358,705)

Τπόινηπν 1/1/2009 (7,397) (26,248) (35,901,324) (1,423,736) - (37,358,705)

Απνζβέζεηο ρξήζεσο (11,204) (6,814) (25,761,081) (168,734) - (25,947,833)

Απνζβέζεηο παγίσλ ππφ ρξεκ. κίζζσζε - - (1,050,513) - - (1,050,513)

Πσιήζεηο - 9,744 440,739 702,372 - 1,152,855

Τπόινηπν 31/12/2009 (18,601) (23,318) (62,272,179) (890,098) - (63,204,196)

Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 31/12/2008 128,046 18,083 168,421,747 711,087 15,493,455 184,772,418

Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 31/12/2009 122,737 27,874 235,371,840 544,944 2,079,997 238,147,392  
Ζ αλαπφζβεζηε αμία ησλ ελζψκαησλ παγίσλ απφ ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009 θαη 31 

Γεθεκβξίνπ 2008 αλέξρεηαη ζε €12,941,159 θαη €11,920,214 αληίζηνηρα θαη αθνξά ηειεπηθνηλσληαθφ εμνπιηζκφ. 



      HELLAS ON LINE 

 Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ 

31 Γεθεκβξίνπ 2009 
 (Πνζά ζε Δπξώ, εθηόο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) 

(42) 

Δηαηξία 

Κηίξηα-ηερληθά 

έξγα

Μεηαθνξηθά 

κέζα

Σειεπνηθνηλσληαθόο 

εμνπιηζκόο θαη 

εγθαηαζηάζεηο

Έπηπια & ινηπόο 

εμνπιηζκόο

Πξνθαηαβνιέο γηα 

αγνξά παγίσλ θαη 

πάγηα ππό θαηαζθεπή ύλνιν

Κόζηνο

Τπόινηπν 1/1/2008 1,194,431 18,688 71,839,712 1,858,430 37,329,799 112,241,060

Πξνζζήθεο απφ αγνξέο 100,048 - 19,396,628 62,234 37,733,100 57,292,010

Μεηαθνξέο απφ πάγηα ππφ θαηαζθεπή - - 55,125,698 - (59,569,444) (4,443,746)

Πξνζζήθεο απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο - - 6,835,028 - - 6,835,028

Πσιήζεηο - - (923,905) (10,220) - (934,125)

Γηαγξαθέο (1,159,036) - - - - (1,159,036)

Τπόινηπν 31/12/2008 135,443 18,688 152,273,161 1,910,444 15,493,455 169,831,191

Τπόινηπν 1/1/2009 135,443 18,688 152,273,161 1,910,444 15,493,455 169,831,191

Πξνζζήθεο απφ αγνξέο 5,895 16,608 14,311,510 2,404 28,342,546 42,678,963

Δμαγνξά θιάδνπ (εκ. 32) - - 28,429,062 - - 28,429,062

Μεηαθνξέο απφ πάγηα ππφ θαηαζθεπή - - 41,742,700 13,304 (41,756,004) -

Πξνζζήθεο απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο - - 2,071,458 - - 2,071,458

Πσιήζεηο - (9,747) (483,925) (741,569) - (1,235,241)

Τπόινηπν 31/12/2009 141,338 25,549 238,343,966 1,184,583 2,079,997 241,775,433

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο

Τπόινηπν 1/1/2008 (1,155,836) (14,851) (18,981,813) (1,126,308) - (21,278,808)

Απνζβέζεηο ρξήζεσο (10,597) (564) (10,938,209) (140,906) - (11,090,276)

Απνζβέζεηο παγίσλ ππφ ρξεκ. κίζζσζε - - (662,485) - - (662,485)

Πσιήζεηο - - 695,895 2,940 - 698,835

Γηαγξαθέο 1,159,036 - - - - 1,159,036

Τπόινηπν 31/12/2008 (7,397) (15,415) (29,886,612) (1,264,274) - (31,173,698)

Τπόινηπν 1/1/2009 (7,397) (15,415) (29,886,612) (1,264,274) - (31,173,698)

Απνζβέζεηο ρξήζεσο (11,204) (1,653) (20,858,558) (137,246) - (21,008,661)

Απνζβέζεηο παγίσλ ππφ ρξεκ. κίζζσζε - - (825,815) - - (825,815)

Πσιήζεηο - 9,744 440,739 702,372 - 1,152,855

Τπόινηπν 31/12/2009 (18,601) (7,324) (51,130,246) (699,148) - (51,855,319)

Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 31/12/2008 128,046 3,273 122,386,549 646,170 15,493,455 138,657,493

Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 31/12/2009 122,737 18,225 187,213,720 485,435 2,079,997 189,920,114  
 

Ζ αλαπφζβεζηε αμία ησλ ελζψκαησλ παγίσλ απφ ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009 θαη 31 

Γεθεκβξίνπ 2008 αλέξρεηαη ζε €12,285,788 θαη €11,040,145 αληίζηνηρα θαη αθνξά ηειεπηθνηλσληαθφ εμνπιηζκφ. 

 

14. Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  
 

Όκηινο 

Λνγηζκηθό

Κόζηνο απόθηεζεο 

πειαηώλ

Πειαηεηαθέο 

ζρέζεηο ύλνιν

Κόζηνο

Τπόινηπν 1/1/2008 11,160,305 4,417,496 12,090,000 27,667,801

Πξνζζήθεο απφ αγνξέο 5,976,451 11,708,704 - 17,685,155

Μεηαθνξέο απφ πάγηα ππφ θαηαζθεπή 4,443,746 - - 4,443,746

Τπόινηπν 31/12/2008 21,580,502 16,126,200 12,090,000 49,796,702

Τπόινηπν 1/1/2009 21,580,502 16,126,200 12,090,000 49,796,702

Πξνζζήθεο απφ αγνξέο 5,868,723 23,989,363 - 29,858,086

Δμαγνξά θιάδνπ (εκ. 32) 9,459,630 - - 9,459,630

Γηαγξαθέο (εκ. 9) (4,575,719) - - (4,575,719)

Τπόινηπν 31/12/2009 32,333,136 40,115,563 12,090,000 84,538,699

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο

Τπόινηπν 1/1/2008 (5,503,705) (2,747,872) (542,667) (8,794,244)

Απνζβέζεηο ρξήζεσο (2,901,555) (6,406,353) (1,472,333) (10,780,241)

Τπόινηπν 31/12/2008 (8,405,260) (9,154,225) (2,015,000) (19,574,485)

Τπόινηπν 1/1/2009 (8,405,260) (9,154,225) (2,015,000) (19,574,485)

Απνζβέζεηο ρξήζεσο (4,748,353) (18,892,100) (1,209,000) (24,849,453)

Γηαγξαθέο (εκ. 9) 2,290,857 - - 2,290,857

Τπόινηπν 31/12/2009 (10,862,756) (28,046,325) (3,224,000) (42,133,081)

Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 31/12/2008 13,175,242 6,971,975 10,075,000 30,222,217

Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 31/12/2009 21,470,380 12,069,238 8,866,000 42,405,618  
 



      HELLAS ON LINE 

 Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ 

31 Γεθεκβξίνπ 2009 
 (Πνζά ζε Δπξώ, εθηόο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) 

(43) 

Οη δηαγξαθέο χςνπο €2,284,862 αθνξνχλ ινγηζκηθφ ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ηεο Δηαηξίαο. Σν ππνθαηάζηεκα έρεη 

δηαθφςεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζηηο αξρέο Γεθεκβξίνπ 2009. 

 

Δηαηξία 

Λνγηζκηθό

Κόζηνο απόθηεζεο 

πειαηώλ ύλνιν

Κόζηνο

Τπόινηπν 1/1/2008 10,480,259 4,417,496 14,897,755

Πξνζζήθεο απφ αγνξέο 5,130,091 11,708,704 16,838,795

Μεηαθνξέο απφ πάγηα ππν θαηαζθεπή 4,443,746 - 4,443,746

Τπόινηπν 31/12/2008 20,054,096 16,126,200 36,180,296

Τπόινηπν 1/1/2009 20,054,096 16,126,200 36,180,296

Πξνζζήθεο απφ αγνξέο 5,442,694 23,989,363 29,432,057

Δμαγνξά θιάδνπ (εκ. 32) 9,459,630 - 9,459,630

Γηαγξαθέο (εκ. 9) (4,575,719) - (4,575,719)

Τπόινηπν 31/12/2009 30,380,701 40,115,563 70,496,264

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο

Τπόινηπν 1/1/2008 (5,448,927) (2,747,872) (8,196,799)

Απνζβέζεηο ρξήζεσο (2,573,932) (6,406,353) (8,980,285)

Τπόινηπν 31/12/2008 (8,022,859) (9,154,225) (17,177,084)

Τπόινηπν 1/1/2009 (8,022,859) (9,154,225) (17,177,084)

Απνζβέζεηο ρξήζεσο (4,224,411) (18,892,100) (23,116,511)

Γηαγξαθέο (εκ. 9) 2,290,857 - 2,290,857

Τπόινηπν 31/12/2009 (9,956,413) (28,046,325) (38,002,738)

Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 31/12/2008 12,031,237 6,971,975 19,003,212

Αλαπόζβεζηε αμία ζηηο 31/12/2009 20,424,288 12,069,238 32,493,526  
 

15. Τπεξαμία 
Όκηινο

Τπφινηπν 31/12/2008 θαη 31/12/2009 18,106,938  
 

Ζ εηαηξεία δηεμήγαγε ηελ 31/12/2009 εηήζην έιεγρν απνκείσζεο ηεο σο άλσ ππεξαμίαο, ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 36. 

ηα πιαίζηα ηνπ ειέγρνπ απηνχ σο κνλάδα δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ (ΜΓΣΡ) νξίζηεθε ε δξαζηεξηφηεηα ηεο 

«Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο Α.Δ.». Πην ζπγθεθξηκέλα, σο ινγηζηηθή αμία ηεο ΜΓΣΡ νξίζζεθε ε εζσηεξηθή αμία ηεο 

ΜΓΣΡ εμαηξνπκέλνπ ηνπ θαζαξνχ δαλεηζκνχ θαη ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ππεξαμίαο θαη ινηπψλ αζσκάησλ 

ζηνηρείσλ, ε νπνία ελ ζπλερεία, θαη ζηα πιαίζηα ηνπ ειέγρνπ απνκείσζεο, ζπγθξίζεθε κε ηελ αλαθηήζηκε αμία ηεο.  

 

Ζ αλαθηήζηκε αμία πξνζεγγίζζεθε βάζεη αμίαο ρξήζεσο (value in use). Ζ αμία ρξήζεσο πξνθχπηεη σο ε παξνχζα 

αμία πξνβιεπφκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ΜΓΣΡ πξνεμνθιεκέλεο ζε επηηφθην πνπ αληηθαηνπηξίδεη 

ηε ρξνληθή αμία ηνπ ρξήκαηνο θαη ηνλ θίλδπλν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ΜΓΣΡ. Ο ππνινγηζκφο απηφο ρξεζηκνπνηεί 

πξνβιέςεηο ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηε δηνίθεζε θαη θαιχπηνπλ πεληαεηή πεξίνδν (2010 – 2014) 

κε αλαγσγή ζην δηελεθέο. 

 

Οη θχξηεο παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη: 

 

 Μηθηφο θέξδνο 85% 

 Ρπζκφο αλάπηπμεο ζην δηελεθέο 2.5% 

 Πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην 9.7% 

 

χκθσλα κε ηνλ δηεμαρζέληα έιεγρν ε αλαθηήζηκε αμία ηεο ΜΓΣΡ ππεξβαίλεη ηε ινγηζηηθή αμία ηεο θαη σο εθ 

ηνχηνπ ε ΜΓΣΡ θαη ε αλαινγνχζα ζε απηή ππεξαμία δελ έρεη ππνζηεί απνκείσζε. 

 

 



      HELLAS ON LINE 

 Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ 

31 Γεθεκβξίνπ 2009 
 (Πνζά ζε Δπξώ, εθηόο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) 

(44) 

16. Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξίεο 
 

Οη επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξίεο αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 

 

Δπσλπκία
Υώξα 

εγθαηάζηαζεο

% Πνζνζηό 

ζπκκεηνρήο

Κόζηνο θηήζεο 

ζπκκεηνρήο

Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο ΑΔ Διιάδα 100% 60,959,600

Unibrain Inc. ΖΠΑ 100% 842,341

61,801,941  
 

ηηο αξρέο Μαξηίνπ 2010 ε Δηαηξία πξνέβε ζηελ πψιεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξίαο 

Unibrain Inc αληί ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ USD 1,145,000 (€850,000 πεξίπνπ). Αγνξαζηήο ησλ ελ ιφγσ κεηνρψλ 

είλαη ε Unibrain Inc, ε νπνία πξνέβε ζηελ ελ ιφγσ αγνξά, κέζσ αγνξάο ηδίσλ κεηνρψλ. 

 

17. Αλαβαιιόκελε θνξνινγία 
 

Ζ θίλεζε ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο/ππνρξέσζεο έρεη σο εμήο: 

 

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο: 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Αλαθηήζηκεο κεηά απφ 12 κήλεο 7,661,775 644,481 7,657,487 619,481

Αλαθηήζηκεο εληφο 12 κελψλ 103,969 687,915 90,000 665,298

7,765,744 1,332,396 7,747,487 1,284,779

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο:

Πιεξσηέεο κεηά απφ 12 κήλεο (3,811,881) (2,721,089) (1,635,874) (242,192)

Πιεξσηέεο εληφο 12 κελψλ (327,430) (1,067,650) - (726,577)

(4,139,311) (3,788,739) (1,635,874) (968,769)

3,626,433 (2,456,343) 6,111,613 316,010

1/1 - 31/12/2009 1/1 - 31/12/2008 1/1 - 31/12/2009 1/1 - 31/12/2008

Τπόινηπν έλαξμεο ρξήζεο: (2,456,343) (2,104,419) 316,010 1,458,952

(Υξέσζε)/πίζησζε ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ 6,082,776 (351,924) 5,795,603 (1,142,942)

Τπόινηπν ηέινπο ρξήζεο 3,626,433 (2,456,343) 6,111,613 316,010

Όκηινο Δηαηξία

 
 

Ζ Δηαηξία έρεη αρξεζηκνπνίεηεο δεκίεο ηεο πξνεγνχκελεο θαη ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη 

αλαγλσξίζεη αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε νη νπνίεο αλέξρνληαη ζε €49 εθ. πεξίπνπ. 

 

Ζ θίλεζε ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο έρεη σο 

εμήο: 

 

Όκηινο 

 

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο: 

 
Γηαγξαθέο 

ελζώκαησλ & 

αζώκαησλ 

αθηλεηνπνηήζεσλ

Φνξνινγεζέληα 

έζνδα επνκέλσλ 

ρξήζεσλ

Φνξνινγηθέο 

δεκίεο

Δπηηαρπλόκελεο 

θνξνινγηθέο 

απνζβέζεηο αύισλ 

ζηνηρείσλ Λνηπά ύλνιν

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2008 667,918 519,889 - 126,013 696,899 2,010,719

(Υξέσζε)/ πίζησζε ζηα απνηειέζκαηα (457,222) (519,889) - 774,436 (475,648) (678,323)

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2008 210,696 - - 900,449 221,251 1,332,396

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2009 210,696 - - 900,449 221,251 1,332,396

(Υξέσζε)/ πίζησζε ζηα απνηειέζκαηα (208,557) - 5,355,000 1,322,292 (35,387) 6,433,348

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2009 2,139 - 5,355,000 2,222,741 185,864 7,765,744  
 

 

 

 

 

 



      HELLAS ON LINE 

 Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ 

31 Γεθεκβξίνπ 2009 
 (Πνζά ζε Δπξώ, εθηόο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) 

(45) 

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο: 

Πειαηεηαθέο 

ζρέζεηο

Δπηηαρπλόκελεο 

θνξνινγηθέο 

απνζβέζεηο ελζώκαησλ 

ζηνηρείσλ Λνηπά ύλνιν

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2008 (2,886,833) (1,105,920) (122,385) (4,115,138)

(Υξέσζε)/ πίζησζε ζηα απνηειέζκαηα 690,483 (455,548) 91,464 326,399

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2008 (2,196,350) (1,561,468) (30,921) (3,788,739)

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2009 (2,196,350) (1,561,468) (30,921) (3,788,739)

(Υξέσζε)/ πίζησζε ζηα απνηειέζκαηα 302,250 (628,282) (24,540) (350,572)

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2009 (1,894,100) (2,189,750) (55,461) (4,139,311)  
 

Δηαηξία 

 

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο: 

 
Γηαγξαθέο 

ελζώκαησλ & 

αζώκαησλ 

αθηλεηνπνηήζεσλ

Φνξνινγεζέληα 

έζνδα επνκέλσλ 

ρξήζεσλ

Φνξνινγηθέο 

δεκίεο

Δπηηαρπλόκελεο 

θνξνινγηθέο 

απνζβέζεηο αύισλ 

ζηνηρείσλ Λνηπά ύλνιν

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2008 622,761 519,889 - 126,013 644,768 1,913,431

(Υξέσζε)/ πίζησζε ζηα απνηειέζκαηα (434,682) (519,889) - 774,436 (448,517) (628,652)

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2008 188,079 - - 900,449 196,251 1,284,779

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2009 188,079 - - 900,449 196,251 1,284,779

(Υξέσζε)/ πίζησζε ζηα απνηειέζκαηα (188,079) - 5,355,000 1,322,292 (26,505) 6,462,708

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2009 - - 5,355,000 2,222,741 169,746 7,747,487  
 

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο: 
Δπηηαρπλόκελεο 

θνξνινγηθέο 

απνζβέζεηο ελζώκαησλ 

ζηνηρείσλ Λνηπά ύλνιν

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2008 (355,340) (99,139) (454,479)

(Υξέσζε)/ πίζησζε ζηα απνηειέζκαηα (613,429) 99,139 (514,290)

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2008 (968,769) - (968,769)

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2009 (968,769) - (968,769)

(Υξέσζε)/ πίζησζε ζηα απνηειέζκαηα (667,105) - (667,105)

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2009 (1,635,874) - (1,635,874)  
 

18. Απνζέκαηα 

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Δκπνξεχκαηα 694,866 1,170,840 466,037 834,770

Πξντφληα έηνηκα & εκηηειή - 185,543 - 185,543

Πξψηεο θαη βνεζεηηθέο χιεο - 183,239 - 183,239

Πξφβιεςε γηα απαμησκέλα εκπνξεχκαηα (183,474) (302,815) (183,474) (302,815)

ύλνιν 511,392 1,236,807 282,563 900,737

Όκηινο Δηαηξία

 
 

19. Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Πειάηεο 60,663,429 47,465,155 55,703,504 38,564,749

Πξνβιέςεηο απνκείσζεο (9,522,637) (7,560,506) (7,679,854) (5,578,421)

Απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλεο εηαηξίεο (εκ. 31) 1,471,025 1,258,666 8,001,428 13,153,636

Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο θαη ινηπνί ινγαξηαζκνί 1,141,547 1,378,440 599,459 607,304

Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα 5,034,844 3,084,906 4,705,844 3,084,906

58,788,208 45,626,661 61,330,381 49,832,174

Όκηινο Δηαηξία

 
 

Ζ Γηνίθεζε εθηηκά φηη ε ινγηζηηθή αμία ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ πξνζεγγίδεη ηελ εχινγε αμία. Όιεο νη 

απαηηήζεηο είλαη ζε Δπξψ. 



      HELLAS ON LINE 

 Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ 

31 Γεθεκβξίνπ 2009 
 (Πνζά ζε Δπξώ, εθηόο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) 

(46) 

Ζ αλάιπζε παιαηφηεηαο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνινίπσλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ, νη νπνίεο δελ έρνπλ ππνζηεί 

απνκείσζε έρνπλ σο αθνινχζσο: 

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Λεμηπξφζεζκα ππφινηπα θαηά ηηο αθφινπζεο πεξηφδνπο:

60-90 κέξεο 4,283,633 2,693,225 3,998,486 2,205,722

90-180 κέξεο 5,495,019 4,664,918 5,290,838 3,709,117

180-240 κέξεο 2,758,592 2,001,890 5,481,992 1,475,272

240-360 κέξεο 2,931,776 2,924,421 2,892,691 2,546,076

>360 κέξεο 4,160,747 3,797,148 4,119,628 1,323,785

19,629,767 16,081,602 21,783,635 11,259,972

Όκηινο Δηαηξία

 
 

Σα ππφινηπα πάλσ απφ 360 κέξεο αθνξνχλ θπξίσο απαηηήζεηο απφ ην Γεκφζην. Σν ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ απφ ην 

Γεκφζην ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 αλεξρφηαλ ζε €4 εθ. πεξίπνπ γηα ηνλ Όκηιν θαη €3 εθ. πεξίπνπ γηα ηελ Δηαηξία. 

 

Σα ιεμηπξφζεζκα ππφινηπα πειαηψλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ γηα ηα νπνία έρεη γίλεη πξφβιεςε 

έρνπλ σο αθνινχζσο: 

 

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Δίλαη ιεμηπξφζεζκα θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ 10,181,746 7,815,684 8,338,963 5,833,599

Έρεη δεκηνπξγεζεί πξφβιεςε γηα ην πνζφ ησλ: (9,522,637) (7,560,506) (7,679,854) (5,578,421)

659,109 255,178 659,109 255,178

Όκηινο Δηαηξία

 
 

Ζ κεηαβνιή ηεο πξφβιεςεο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο αλαιχεηαη σο εμήο: 

 

Όκηινο Δηαηξία

Τπφινηπν ζηηο 1 Ηαλνπαξίνπ 2008 3,420,369 3,347,041

Πξφβιεςε απνκείσζεο 4,140,137 2,231,380

Τπφινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 7,560,506 5,578,421

Πξφβιεςε απνκείσζεο 3,350,438 2,989,747

Γηαγξαθή απαηηήζεσλ (1,388,307) (888,314)

Τπφινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 9,522,637 7,679,854  
 

20. Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο απαηηήζεηο 
 

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

ΦΠΑ εηζπξαθηέν 24,927,587 32,078,034 23,729,999 30,018,333

Πξνθαηαβνιέο πξνκεζεπηψλ 385,176 842,323 363,843 842,323

Έμνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ 1,336,142 1,656,431 1,294,718 1,635,432

Πξνθαηαβνιέο ζε πξνζσπηθφ - 59,135 - 59,135

Λνηπέο απαηηήζεηο 959,012 5,310,256 916,876 5,185,042

27,607,917 39,946,179 26,305,436 37,740,265

Όκηινο Δηαηξία

 
 

Ζ Γηνίθεζε εθηηκά φηη ε ινγηζηηθή αμία ησλ ινηπψλ βξαρππξφζεζκσλ απαηηήζεσλ πξνζεγγίδεη ηελ εχινγε αμία. 

 

Ζ Δηαηξία έρεη θαηαζέζεη αίηεζε επηζηξνθήο ΦΠΑ €19 εθ. πεξίπνπ θαη είλαη ζε εμέιημε ε ζρεηηθή δηαδηθαζία. 

Πνζφ €15 εθ. απφ ην αηηνχκελν ΦΠΑ έρεη εθρσξεζεί σο εγγχεζε βξαρππξφζεζκνπ δαλεηζκνχ. Σν Φεβξνπάξηνπ 

ηνπ 2009 επεζηξάθε ΦΠΑ €13,078,867 ελψ ην ππφινηπν πνζφ κεηά απφ ηελ έγθξηζε επηζηξνθήο ΦΠΑ ζα 

ζπκςεθηζηεί κε ην ΦΠΑ ησλ εζφδσλ. 

 

ηηο «Λνηπέο απαηηήζεηο» ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2008 πεξηιακβαλφηαλ απαίηεζε απφ επηρνξεγήζεηο χςνπο 

€4,013,012. Σν πνζφ απηφ εηζπξάρζεθε ηνλ Ηαλνπάξην 2009. 

 

 

 



      HELLAS ON LINE 

 Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ 

31 Γεθεκβξίνπ 2009 
 (Πνζά ζε Δπξώ, εθηόο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) 

(47) 

21. Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 
 

Σα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα απνηεινχληαη απφ κεηξεηά θαη βξαρππξφζεζκεο θαηαζέζεηο αξρηθήο 

δηάξθεηαο 3 κελψλ ή ιηγφηεξν. Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ πξνζεγγίδεη ηελ εχινγε αμία ηνπο. 

 

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Σακείν 7,861 7,788 5,857 5,572

Καηαζέζεηο φςεσο & πξνζεζκίαο 6,776,617 5,058,941 4,955,729 3,603,714

ύλνιν 6,784,478 5,066,729 4,961,586 3,609,286

Όκηινο Δηαηξία

 
 

Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα αλαιχνληαη ζηα εμήο λνκίζκαηα: 

 

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Δπξψ 5,744,790 2,419,538 4,938,080 1,971,502

Γνιάξηα (USD) 1,039,688 2,647,191 23,506 1,637,784

ύλνιν 6,784,478 5,066,729 4,961,586 3,609,286

Όκηινο Δηαηξία

 
 

22. Μεηνρηθό θεθάιαην 
 

Αξηζκόο κεηνρώλ Κνηλέο κεηνρέο Τπέξ ην άξηην ύλνιν

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2008 95,076,924 80,815,385 4,687,086 85,502,471

Έμνδα αχμεζεο θεθαιαίνπ - - (304,704) (304,704)

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2008 95,076,924 80,815,385 4,382,382 85,197,767

Τπόινηπν 1 Ηαλνπαξίνπ 2009 95,076,924 80,815,385 4,382,382 85,197,767

Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε κεηξεηά 31,692,308 26,938,462 23,769,231 50,707,693

Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ απφ εμαγνξά θιάδνπ 28,775,838 42,502,691 (7,971,685) 34,531,006

Έμνδα αχμεζεο θεθαιαίνπ - - (884,210) (884,210)

Μείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ - (50,707,693) - (50,707,693)

Τπόινηπν 31 Γεθεκβξίνπ 2009 155,545,070 99,548,845 19,295,718 118,844,563  
 

Σελ 31 Γεθεκβξίνπ 2008 ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο αλεξρφηαλ ζε €80,815,385, δηαηξνχκελν ζε 

95,076,924 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0.85 ε θαζεκία. 

 

ηηο 10 Μαξηίνπ 2009 νινθιεξψζεθε ε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο κε ηα ζπλνιηθά έζνδα ηεο 

αχμεζεο λα αλέξρνληαη ζε €50,707,693. Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο απμήζεθε θαηά €26,938,462 κε ηελ 

έθδνζε 31,692,308 λέσλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο €0.85 θαη ην ππέξ ην άξηην θαηά 

€23,769,231. Σν λέν κεηνρηθφ θεθάιαην κεηά ηελ αχμεζε αλεξρφηαλ ζε €107,753,847, δηαηξνχκελν ζε 126,769,232 

κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0.85 ε θαζεκία. 

 

ηηο 29 Ηνπλίνπ 2009 ε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο απνθάζηζε ηε κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο, θαηά ην πνζφ ησλ €50,707,693 κε ζπκςεθηζκφ ηζφπνζσλ δεκηψλ εηο λένλ. Ζ κείσζε ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε αληίζηνηρε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο θάζε κεηνρήο, απφ €0.85 ζε 

€0.45.  

 

ηηο 28 Γεθεκβξίνπ 2009 εγθξίζεθε απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο ε 

απνξξφθεζε ηνπ εηζθεξφκελνπ θιάδνπ ηεο Vodafone (εκ. 32). Καηφπηλ απηνχ ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο 

Δηαηξίαο απμήζεθε θαηά ην πνζφ ησλ €41,063,205, πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θαζαξή ζέζε ηνπ εηζθεξφκελνπ 

θιάδνπ θαηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ κεηαζρεκαηηζκνχ, πιένλ πνζνχ €1,439,486 ιφγσ θεθαιαηνπνίεζεο 

κέξνπο ηνπ ινγαξηαζκνχ «Γηαθνξέο απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην». Παξάιιεια απμήζεθε ε νλνκαζηηθή 

αμία ηεο κεηνρήο απφ € 0.45 ζε € 0.64. Ζ εχινγε αμία ησλ λέσλ κεηνρψλ θαηά ηελ 28 Γεθεκβξίνπ 2009 

ππνινγίζηεθε ζε €34,531,006. Ζ δηαθνξά πνπ πξνέθπςε κείσζε ηνλ ινγαξηαζκφ «Γηαθνξέο απφ έθδνζε κεηνρψλ 

ππέξ ην άξηην». 

 

Μεηά ηα πην πάλσ, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ €99,548,845, δηαηξνχκελν ζε 

155,545,070 Κνηλέο Ολνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο €0.64 ε θάζε κία. 



      HELLAS ON LINE 

 Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ 

31 Γεθεκβξίνπ 2009 
 (Πνζά ζε Δπξώ, εθηόο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) 

(48) 

Δπεηδή ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο Δηαηξίαο θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009 είλαη θαηψηεξν απφ ην 1/2 ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο, ζπληξέρεη πεξίπησζε εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. 

 

Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο ζα εμεηάζεη ην ελδερφκελν λα ζπγθαιέζεη Γεληθή πλέιεπζε κε ζθνπφ ηελ νλνκαζηηθή 

κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε ζπκςεθηζκφ δεκηψλ εηο λένλ, ψζηε ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο 

Δηαηξίαο λα κελ είλαη θαηψηεξν απφ ην κηζφ (1/2) ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ απηήο. 

 

23. Λνηπά απνζεκαηηθά 
 

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ 166,027 166,027 166,027 166,027

Έθηαθηα απνζεκαηηθά 326,836 326,836 326,836 326,836

Αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά 8,752,768 8,752,768 123,284 123,284

Απνζεκαηηθφ αληηζηάζκηζεο ηακεηαθψλ ξνψλ (436,312) - (436,312) -

Απνζεκαηηθά απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (132,836) (145,676) - -

8,676,483 9,099,955 179,835 616,147

Όκηινο Δηαηξία

 
 

23.1 Σαθηηθό απνζεκαηηθό 

 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο εηαηξηθήο λνκνζεζίαο, παξαθξαηείηαη εηεζίσο ην 5% ηνπιάρηζηνλ ησλ 

θαζαξψλ θεξδψλ, κεηά απφ θφξνπο, γηα ηε δεκηνπξγία Σαθηηθνχ Απνζεκαηηθνχ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη 

απνθιεηζηηθά γηα ηελ εμίζσζε, πξηλ ηε δηαλνκή κεξίζκαηνο, ηνπ ηπρφλ ρξεσζηηθνχ ππνινίπνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ 

Κεξδψλ θαη Εεκηψλ. Ζ παξαθξάηεζε απηή παχεη λα είλαη ππνρξεσηηθή, φηαλ ην ππφινηπν ηνπ Σαθηηθνχ 

Απνζεκαηηθνχ θζάζεη ην 1/3 ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ. 

 

23.2 Έθηαθηα απνζεκαηηθά 

 

Σα έθηαθηα απνζεκαηηθά πεξηιακβάλνπλ πνζά απνζεκαηηθψλ ηα νπνία έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε απνθάζεηο  

Σαθηηθψλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ, δελ έρνπλ εηδηθφ πξννξηζκφ θαη δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα νπνηνδήπνηε 

ζθνπφ θαηφπηλ ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη πνζά απνζεκαηηθψλ ηα νπνία έρνπλ 

ζρεκαηηζηεί βάζεη δηαηάμεσλ ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο. Σα απνζεκαηηθά απηά δελ κπνξνχλ λα δηαλεκεζνχλ 

ιφγσ χπαξμεο δεκηψλ. Σα αλσηέξσ έθηαθηα απνζεκαηηθά έρνπλ ζρεκαηηζηεί απφ θνξνινγεζέληα θέξδε θαη σο εθ 

ηνχηνπ δελ ππφθεηληαη ζε πεξαηηέξσ θνξνιφγεζε ζε πεξίπησζε δηαλνκήο ή θεθαιαηνπνίεζήο ηνπο. 

 

23.3 Αθνξνιόγεηα απνζεκαηηθά 

 

Σν αθνξνιφγεην απνζεκαηηθφ αθνξά απνζεκαηηθφ εηδηθψλ δηαηάμεσλ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξίαο Αηηηθέο 

Σειεπηθνηλσλίεο ΑΔ ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε βάζεη ηνπ Ν. 3299/2004. ε πεξίπησζε δηαλνκήο ζηε κεηξηθή 

Δηαηξία ζα θνξνινγεζεί. 

 

23.4 Απνζεκαηηθό αληηζηάζκηζεο ηακεηαθώλ ξνώλ 

 

Σν πνζφ ησλ €436,312 αθνξά ηηο δεκηέο εχινγεο αμίαο ηεο ρξήζεο (βιέπε εκ. 26) 
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24. Μαθξνπξόζεζκα θαη βξαρππξόζεζκα δάλεηα 
 

Σα καθξνπξφζεζκα θαη βξαρππξφζεζκα δάλεηα ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο έρνπλ σο εμήο: 

 

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Μαθξνπξόζεζκνο δαλεηζκόο

Σξαπεδηθά δάλεηα 1,363,650 1,658,190 1,363,650 1,658,190

Οκνινγηαθά δάλεηα 148,505,084 148,376,981 148,505,084 148,376,981

ύλνιν καθξνπξόζεζκσλ δαλείσλ 149,868,734 150,035,171 149,868,734 150,035,171

Βξαρππξόζεζκα δάλεηα

Σξαπεδηθά δάλεηα 49,363,721 38,818,749 41,538,721 30,868,749

Βξαρππξφζεζκν κέξνο καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ 133,447 508,488 133,447 508,488

ύλνιν βξαρππξόζεζκσλ δαλείσλ 49,497,168 39,327,237 41,672,168 31,377,237

ύλνιν δαλεηαθώλ ππνρξεώζεσλ 199,365,902 189,362,408 191,540,902 181,412,408

ΔηαηξίαΌκηινο

 
 

Οη εκεξνκελίεο ιήμεο ησλ καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ είλαη νη εμήο: 

 

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Απφ 1 έσο  2 έηε 11,475,294 13,263 11,475,294 13,263

Απφ 2 έσο  5 έηε 138,393,440 62,846,638 138,393,440 62,846,638

Πάλσ απφ 5 ρξφληα - 87,175,270 - 87,175,270

149,868,734 150,035,171 149,868,734 150,035,171

Όκηινο Δηαηξία

 
 

Όια ηα δάλεηα ηνπ Οκίινπ είλαη ζε Δπξψ. Γηα ην ζπλνιηθφ δαλεηζκφ ηνπ Οκίινπ έρνπλ δνζεί εγγπήζεηο απφ ηελ 

κεηξηθή εηαηξία Intracom Holdings ΑΔ. Δπίζεο γηα ηελ ζχλαςε ηνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ έρνπλ δνζεί σο ελέρπξν 

36,124,350 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξίαο Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο ΑΔ, νλνκαζηηθήο αμίαο 

€0.60 ε θάζε κία. 

 

Σν πξαγκαηηθφ ζηαζκηζκέλν επηηφθην γηα ηνλ Όκηιν γηα ην 2009 ήηαλ 4.61% (2008: 6.52%) γηα ηα καθξνπξφζεζκα 

θαη βξαρππξφζεζκα δάλεηα. 

 

Ο Όκηινο εθηηκά φηη νη ηξέρνπζεο αμίεο ησλ δαλείσλ πνπ ινγηζηηθνπνηήζεθαλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

πιεζηάδνπλ ηελ εχινγε αμία. 

 

Οκνινγηαθό δάλεην 

 

ηηο 23 Οθησβξίνπ  2008 ε Δηαηξία ππέγξαςε ζχκβαζε νκνινγηαθνχ δαλείνπ ζπλνιηθνχ χςνπο €144,500,000 κε 

θνηλνπξαμία ηξαπεδψλ κε επηηφθην δαλεηζκνχ Euribor πιένλ πεξηζσξίνπ 3%. θνπφο ηνπ δαλείνπ είλαη ε 

αλαρξεκαηνδφηεζε ηνπ πθηζηάκελνπ δαλεηζκνχ κεηαηξέπνληαο ην βξαρππξφζεζκν δαλεηζκφ ζε καθξνπξφζεζκν. 

 

Ζ πιεξσκή ηνπ δαλείνπ ζα γίλεη ζε 8 δφζεηο ησλ νπνίσλ νη πξψηεο 7 ζα είλαη πξνο εμφθιεζε ηνπ 50% ηνπ 

ζπλνιηθνχ πνζνχ ηνπ δαλείνπ θαη ε ηειεπηαία ζα είλαη θαηαβιεηέα ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ δαλείνπ πξνο 

εμφθιεζε ηνπ 50% ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηνπ δαλείνπ. Ζ πξψηε δφζε είλαη θαηαβιεηέα ηελ 27 Απξηιίνπ 2011. 

 

Απφ ηελ ζχκβαζε απνξξένπλ γηα ηελ Δηαηξία ππνρξεψζεηο θαη πεξηνξηζκνί νη ζεκαληηθφηεξνη ησλ νπνίσλ 

ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: (i) ππνρξέσζε λα δηαηεξεί θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ, αζθαιηζκέλα ζε 

αζθαιηζηηθή εηαηξία, αλαγλσξηζκέλε ζηελ Διιεληθή αγνξά, ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη λα κελ εθρσξεί πξνο 

ηξίηνπο ηηο απαηηήζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα, (ii) ππνρξέσζε λα θαηαβάιιεη ζηνλ 

πιεξεμνχζην θαηαβνιψλ α) κέρξη ηηο 30 Μαΐνπ θάζε έηνπο, ηηο ειεγκέλεο απφ ηελ Διεγθηηθή εηαηξία, ελνπνηεκέλεο 

θαη κε, νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη β) κέζα ζε δηάζηεκα (60) εκεξψλ απφ ηελ ιήμε ηνπ αληίζηνηρνπ εμακήλνπ, 

ηηο εμακεληαίεο, ελνπνηεκέλεο θαη κε, νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξνζθνκίδνληαο θάζε θνξά Πηζηνπνηεηηθφ 

πκκφξθσζεο θαη (iii) ππνρξέσζε λα ηεξεί θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ θαη κέρξη λα εμνθιεζεί νινζρεξψο 
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ην δάλεην, ηνπο θαησηέξσ νηθνλνκηθνχο δείθηεο, ππνινγηδφκελνπο επί ησλ εηήζησλ θαη εμακεληαίσλ, ειεγκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ: 

 

1. Ο ιφγνο ηνπ EBITDA πξνο ην ζχλνιν ησλ Καζαξψλ Υξεσζηηθψλ Σφθσλ. 

 

2. Ο ιφγνο Καζαξνχ Γαλεηζκνχ πξνο ην ζχλνιν ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ. 

 

ηηο 23 Οθησβξίνπ 2009 ε πιεηνςεθία ησλ νκνινγηνχρσλ ηξαπεδψλ ζπλαίλεζε ζηελ άξζε ηεο ππνρξέσζεο 

νινθιήξσζεο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ χςνπο €100 εθ. ε νπνία έπξεπε λα είρε νινθιεξσζεί κέρξη ηελ 

31/12/2008. Γηα λα νινθιεξσζεί ε πην πάλσ άξζε εθθξεκεί ε πξαγκαηνπνίεζε ζπλέιεπζεο ησλ νκνινγηνχρσλ θαη 

ελ ζπλερεία εηδηθνχ πξαθηηθνχ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ (εθδφηε & εγγπεηή) θαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ ηίηισλ. 

 

25. Τπνρξεώζεηο από ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο 
 

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Διάρηζηα κηζζώκαηα από ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο

Μέρξη έλα έηνο 3,689,271 4,156,467 3,351,047 3,818,243

Απφ 1 έηνο κέρξη 5 έηε 2,839,880 4,236,997 2,755,324 3,814,218

ύλνιν 6,529,151 8,393,464 6,106,371 7,632,461

Μείνλ: Μειινληηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο 

ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ 499,720 555,046 485,816 511,970

Σξέρνπζα αμία ππνρξεώζεσλ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 6,029,431 7,838,418 5,620,555 7,120,491

Όκηινο Δηαηξία

 
 

Ζ ηξέρνπζα αμία ησλ ππνρξεψζεσλ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο έρεη σο εμήο: 

 
31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Μέρξη έλα έηνο 3,361,675 3,880,446 3,036,648 3,571,395

Απφ 1 έηνο κέρξη 5 έηε 2,667,756 3,957,972 2,583,907 3,549,096

ύλνιν 6,029,431 7,838,418 5,620,555 7,120,491  
 

26. Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 
 

Όκηινο θαη Δηαηξία 

Απαηηήζεηο Τπνρξεώζεηο

Αληηζηαζκίζεηο ηακεηαθώλ ξνώλ:

πκβάζεηο αληαιιαγήο επηηνθίνπ 29,875,000 - 192,382

πκβάζεηο αληαιιαγήο επηηνθίνπ κε ππφ αίξεζε αλψηαην επηηφθην (cap) 44,375,000 - 243,930

ύλνιν 74,250,000 - 436,312

Δύινγε αμία

Ολνκαζηηθή αμία

 
 

Γελ αλαγλσξίζηεθε ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ πνζφ πνπ λα αθνξά κε ελεξγφ αληηζηάζκηζε.  

 

Σα παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία αλαγλσξίδνληαη ζην κε θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ/καθξνπξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο φηαλ ε ππνιεηπφκελε πεξίνδνο κέρξη ηε ιήμε ηνπο ππεξβαίλεη ηνπο 12 κήλεο, θαη σο θπθινθνξνχλ 

ελεξγεηηθφ/βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο φηαλ ε ππνιεηπφκελε πεξίνδνο κέρξη ηε ιήμε ηνπο είλαη κηθξφηεξε ησλ  

12 κελψλ.  

 

Κέξδε θαη δεκηέο πνπ αλαγλσξίζηεθαλ ζην απνζεκαηηθφ αληηζηάζκηζεο ηακεηαθψλ ξνψλ ζηα ίδηα θεθάιαηα 

(ζεκ.23) απφ ζπκβάζεηο αληαιιαγήο επηηνθίσλ θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009, ζα κεηαθέξνληαη ζηαδηαθά ζηελ 

θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεσο κέρξη ηελ απνπιεξσκή ησλ ζρεηηθψλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ.  

 

Καηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009 ηα επηηφθηα ησλ καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ φπσο δηακνξθψλνληαη απφ ηα παξάγσγα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά  κέζα (SWAPS) θπκαίλνληαλ απφ 2.77% έσο 2.88%. 

 

Ζ κέγηζηε έθζεζε ηνπ Οκίινπ ζε πηζησηηθφ θίλδπλν θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009 είλαη ε ηξέρνπζα αμία ησλ 

παξάγσγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ φπσο εκθαλίδεηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ. 
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27. Τπνρξεώζεηο παξνρώλ πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία 
 

Πξόγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ 
 

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Τπνρξεψζεηο ηζνινγηζκνχ γηα κηζζνδνηηθέο παξνρέο 1,032,610 834,076 964,925 775,621

Υξεψζεηο ζηα απνηειέζκαηα 727,989 984,094 634,169 909,310

Όκηινο Δηαηξία

 
 

Σα πνζά πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηνλ Ηζνινγηζκφ έρνπλ πξνζδηνξηζζεί σο εμήο: 

 

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Παξνχζα αμία δέζκεπζεο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ 801,477 726,468 742,743 687,599

Με θαηαρσξεκέλα αλαινγηζηηθά (θέξδε) / δεκίεο 231,133 107,608 222,182 88,022

Τπνρξέσζε Καηαρσξνύκελε ζηνλ Ηζνινγηζκό 1,032,610 834,076 964,925 775,621

Όκηινο HOL

 
 

Ζ κεηαβνιή ηεο ππνρξέσζεο ζηνλ ηζνινγηζκφ έρεη σο εμήο: 

 

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Τπφινηπν έλαξμεο 834,076 607,679 775,621 514,153

Καηαβιεζείζεο απνδεκηψζεηο (529,455) (757,697) (444,865) (647,842)

χλνιν ρξέσζεο ζηα απνηειέζκαηα 727,989 984,094 634,169 909,310

Τπφινηπν ιήμεο 1,032,610 834,076 964,925 775,621

Όκηινο HOL

 
 

Σα πνζά πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ έρνπλ σο εμήο: 

 

1/1 - 31/12/2009 1/1 - 31/12/2008 1/1 - 31/12/2009 1/1 - 31/12/2008

Κφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο 449,017 542,423 407,681 532,593

Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο 35,470 35,594 32,666 33,126

Με θαηαρσξεκέλα αλαινγηζηηθά (θέξδε) (13,728) (2,299) (12,730) -

Δπίδξαζε πεξηθνπήο 257,230 408,376 206,552 343,591

Καζαξό έμνδν ρξήζεο 727,989 984,094 634,169 909,310

Όκηινο HOL

 
 

Οη βαζηθέο αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ινγηζηηθνχο ζθνπνχο είλαη νη εμήο: 

 
31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Δηήζηα αχμεζε κηζζψλ 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

Δπηηφθην πξνεμφθιεζεο 6.00% 5.70% 6.00% 5.70%

Πιεζσξηζκφο 4.50% 2.00% 4.50% 2.00%  
 

Πξόγξακκα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξώλ θαηά ηελ απνρώξεζε 

 

Σν έμνδν πνπ αλαγλσξίζηεθε ζηε θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεσο ην 2009 γηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ 

εηζθνξψλ γηα ηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξία αλέξρεηαη ζε €263,257 θαη €221,158 αληίζηνηρα (2008: €181,087 γηα 

Όκηιν θαη €156,035 γηα ηελ Δηαηξία) θαη πεξηιακβάλεηαη ζηηο ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ. 
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28. Δπηρνξεγήζεηο 
 

Όκηινο θαη Δηαηξία 
 

31/12/2009 31/12/2008

Τπφινηπν αξρήο ρξήζεσο 12,511,370 1,484,177

Πξνζζήθεο 16,910,803 11,569,879

Μεηαθνξά ζηα απνηειέζκαηα (4,976,781) (542,686)

Τπόινηπν ηέινπο ρξήζεσο 24,445,392 12,511,370  
 

Οη επηρνξεγήζεηο αλαιχνληαη σο εμήο: 
31/12/2009 31/12/2008

Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 3,167,554 1,234,537

Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 21,277,838 11,276,833

ύλνιν 24,445,392 12,511,370  
 

Οη επηρνξεγήζεηο αθνξνχλ ηελ επηδφηεζε έξγσλ ηεο Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο γηα αλάπηπμε ηνπ 

ηειεπηθνηλσληαθνχ δηθηχνπ. 

 

29. Πξνκεζεπηέο 
 

Οη πξνκεζεπηέο αθνξνχλ θπξίσο αγνξέο πάγηνπ ηειεπηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ θαη ιεηηνπξγηθά θφζηε θαη 

αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Πξνκεζεπηέο 63,470,851 55,401,963 58,761,248 48,629,575

Τπνρξεψζεηο πξνο ζπλδεδεκέλεο εηαηξίεο (εκ. 31) 64,186,781 67,603,722 62,395,726 72,822,971

127,657,632 123,005,685 121,156,974 121,452,546

Όκηινο Δηαηξία

 
 

Ζ Γηνίθεζε εθηηκά φηη ε ινγηζηηθή αμία ησλ πξνκεζεπηψλ πξνζεγγίδεη ηελ εχινγε αμία. 

 

30. Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 
 

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Τπνρξεψζεηο απφ θφξνπο / ηέιε 667,096 577,538 584,598 571,205

Έμνδα ρξήζεσο δεδνπιεπκέλα 7,233,675 7,460,673 6,791,625 6,672,925

Πξνθαηαβνιέο πειαηψλ 1,404,243 909,732 1,357,613 909,732

Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί 958,720 897,397 636,330 774,895

Μεξίζκαηα πιεξσηέα - 17,605 - 17,605

Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 2,272,592 2,731,220 1,782,231 2,654,290

12,536,326 12,594,165 11,152,397 11,600,652

Όκηινο Δηαηξία

 
 

ην ινγαξηαζκφ έμνδα ρξήζεσο δεδνπιεπκέλα πεξηιακβάλνληαη πξνβιέςεηο εμφδσλ πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε. Οη 

πξνβιέςεηο αθνξνχλ θπξίσο ηειεπηθνηλσληαθά θφζηε, ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα θαη πξνβιέςεηο κηζζνδνζίαο.  

 

Ζ Γηνίθεζε εθηηκά φηη ε ινγηζηηθή αμία ησλ ινηπψλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ πξνζεγγίδεη ηελ εχινγε αμία. 
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31. πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε 
 

Οη θαησηέξσ ζπλαιιαγέο, αθνξνχλ ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε: 

 

1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008

Πσιήζεηο ππεξεζηψλ θαη αγαζψλ:

 - Μεηξηθή εηαηξία 12,455 14,503 12,455 14,503

 - Θπγαηξηθέο εηαηξίεο - - 7,796,620 12,360,393

 - Λνηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 1,556,319 1,727,208 1,556,319 1,727,208

1,568,774 1,741,711 9,365,394 14,102,104

Αγνξέο ππεξεζηψλ θαη αγαζψλ:

 - Μεηξηθή εηαηξία 2,163,384 2,307,654 1,614,087 1,737,926

 - Θπγαηξηθέο εηαηξίεο - - 9,000,113 6,189,559

 - Λνηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 5,327,256 3,136,320 5,289,465 3,111,916

7,490,640 5,443,974 15,903,665 11,039,401

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα

 - Λνηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 1,975,965 801,496 1,749,962 752,662

1,975,965 801,496 1,749,962 752,662

Δζνδα απφ κεξίζκαηα

 - Θπγαηξηθέο εηαηξίεο - - - 4,000,000

- - - 4,000,000

Αγνξέο ελζψκαησλ θαη αχισλ παγίσλ

 - Θπγαηξηθέο εηαηξίεο - - 537,903 1,040,701

 - Λνηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 32,737,071 45,695,261 28,398,197 42,238,176

32,737,071 45,695,261 28,936,100 43,278,877

Όκηινο Δηαηξία

 
 

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλα κέξε:

 - Μεηξηθή εηαηξία 215,000 216,395 215,000 216,395

 - Θπγαηξηθέο εηαηξίεο - - 6,530,403 11,894,970

 - Λνηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 1,471,025 1,257,271 1,471,025 1,257,271

1,686,025 1,473,666 8,216,428 13,368,636

Τπνρξεψζεηο πξνο ζπλδεδεκέλα κέξε:

 - Μεηξηθή εηαηξία 4,733,257 4,561,253 2,658,276 3,139,936

 - Θπγαηξηθέο εηαηξίεο - - 8,990,357 11,151,181

 - Λνηπά ζπλδεδεκέλα κέξε 59,453,524 65,202,469 50,747,093 60,691,854

64,186,781 69,763,722 62,395,726 74,982,971

1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008

Παξνρέο πξνο ηε Γηνίθεζε 2,908,882 2,877,363 2,908,882 2,877,363

Όκηινο Δηαηξία

Όκηινο Δηαηξία

 
 

ηηο απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλα κέξε πεξηιακβάλεηαη πνζφ χςνπο €215,000 γηα ηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξία 

νθεηιφκελν απφ ηελ κεηξηθή, ην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο. Δπίζεο ζηηο 

ππνρξεψζεηο πξνο ζπλδεδεκέλα κέξε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2008 πεξηιακβάλεηαη πνζφ χςνπο €2,160,000 γηα ηνλ 

Όκηιν θαη ηελ Δηαηξία νθεηιφκελν πξνο ηελ κεηξηθή, ην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο ινηπέο καθξνπξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο. 

 

Οη ππεξεζίεο απφ θαη πξνο ζπλδεδεκέλα κέξε, θαζψο θαη νη πσιήζεηο θαη αγνξέο αγαζψλ, γίλνληαη ζχκθσλα κε 

ηελ πνιηηηθή ηηκψλ πνπ ηζρχεη γηα κε ζπλδεδεκέλα κέξε. 

 

Οη ππεξεζίεο απφ ηελ Δηαηξία πξνο ηε ζπγαηξηθή εηαηξία Αηηηθέο Σειεπηθνηλσλίεο ΑΔ αθνξνχλ θπξίσο έμνδα 

κηζζνδνζίαο θαη δηαθήκηζεο πνπ κεηαηηκνινγεί ε Δηαηξία ζηε ζπγαηξηθή. 

 

Ζ κεηξηθή εηαηξία είλαη ε Intracom Holdings ΑΔ. Σα ινηπά ζπλδεδεκέλα κέξε αθνξνχλ εηαηξίεο ηνπ νκίινπ 

Intracom Holdings AE, θαζψο θαη εηαηξίεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ν θχξηνο κέηνρνο ηεο κεηξηθήο. 

 

Γηα ην ζπλνιηθφ δαλεηζκφ ηνπ Οκίινπ έρνπλ δνζεί εγγπήζεηο απφ ηελ κεηξηθή εηαηξία Intracom Holdings ΑΔ. 
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32. Δπηρεηξεκαηηθέο ζπλελώζεηο 
 

ηηο 31 Ηνπιίνπ 2009, ε VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Δ.Δ.Σ. (Vodafone) θαη ε ΗΝΣΡΑΚΟΜ ΑΝΧΝΤΜΖ 

ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ (Intracom Holdings), ζε ζπλέρεηα ηεο απφ 13/05/2009 ζρεηηθήο αλαθνίλσζεο, 

γλσζηνπνίεζαλ φηη νη απνθιεηζηηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο, κε ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο ζπλεξγαζίαο 

κεηαμχ ηεο Vodafone θαη ηεο hellas online Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο A.E. (HOL), νινθιεξψζεθαλ θαη νη δχν 

εηαηξείεο πξνρσξνχλ ζε ζηξαηεγηθή ζπλεξγαζία. 

 

Δπαθνινχζεζε ε ιήςε απφθαζεο απφ ηα αξκφδηα εηαηξηθά φξγαλα ηεο HOL θαη ηεο Vodafone, ζχκθσλα κε ηηο 

νπνίεο εγθξίζεθε ε απφζρηζε απφ ηελ ηειεπηαία θαη ε εηζθνξά, απνξξφθεζε θαη αλαδνρή απφ ηε HOL ηνπ θιάδνπ 

ηεο Vodafone πνπ αθνξά ζην δίθηπν ζηαζεξψλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηαζεξήο 

ηειεθσλίαο θαη επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ (DSL), κε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ηελ 31/07/2009. 

 

H Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο ελέθξηλε ζηηο 16 Γεθεκβξίνπ 2009 ηνλ ελ ιφγσ 

κεηαζρεκαηηζκφ θαη ηνπο φξνπο ηνπ, θαζψο θαη ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο θαη ηελ 

ηξνπνπνίεζε άξζξσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο ζε ζρέζε κε ηε ζπλαιιαγή απηή. 

 

Ζ εηζθνξά ηνπ θιάδνπ θαζψο θαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ φπσο αλαθέξεηαη πην πάλσ εγθξίζεθαλ απφ 

ηελ Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο ζηηο 28 Γεθεκβξίνπ 2009. 

 

Οη 28,775,838 λέεο κεηνρέο πνπ εθδφζεθαλ (εκ. 22) δηαπξαγκαηεχνληαη ζην ρξεκαηηζηήξην Αζελψλ απφ ηελ 2 

Φεβξνπαξίνπ 2010. 

 

Καηά ηελ 28 Γεθεκβξίνπ 2009  ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεηο ηνπ θιάδνπ πνπ έρνπλ κεηαθεξζεί ηεινχλ 

θαη ιεηηνπξγνχλ ππφ ηνλ έιεγρν ηεο HOL. Δπηπιένλ θαηά ηελ εκεξνκελία απηή, νη εξγαδφκελνη νη νπνίνη αλήθαλ 

ζηε Vodafone θαη ζρεηίδνληαλ κε ηνλ απνθηεζέληα θιάδν, έρνπλ κεηαθεξζεί ζηε κηζζνδνζία ηεο HOL. Λφγσ ησλ 

πην πάλσ, ε Γηνίθεζε ζεσξεί φηη ε θξίζηκε εκεξνκελία ζπλαιιαγήο (δει. ε εκεξνκελία απφθηεζεο) είλαη ε 

εκεξνκελία έγθξηζεο απφ ην Τπνπξγείν. 

 

Οη ινγηζηηθέο θαη εχινγεο αμίεο ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ θιάδνπ θαηά ηελ εμαγνξά 

(28/12/2009) παξαηίζεληαη θαησηέξσ: 

 

Δλεξγεηηθό Λνγηζηηθή αμία Δύινγε αμία

Δλζψκαηα πάγηα ζηνηρεία 28,429,062 28,429,062

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 9,459,630 9,459,630

Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 542,923 542,923

Λνηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 55,875 55,875

38,487,490 38,487,490

Τπνρξεώζεηο

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 3,213,845 3,213,845

Πξνβιέςεηο 56,076 56,076

3,269,921 3,269,921

Καζαξή ζέζε 35,217,569 35,217,569

Σίκεκα εμαγνξάο 35,143,684

Αξλεηηθή ππεξαμία (73,885)  
 

Σν ηίκεκα εμαγνξάο απνηειείηαη απφ 28,775,838 λέεο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €0.64 εθηηκεκέλεο ζηελ 

δεκνζηεπκέλε ηηκή ρξεκαηηζηεξίνπ θαηά ηελ εκεξνκελία εμαγνξάο (€1.20 αλά κεηνρή), δει. €34,531,006 θαη ηα 

έμνδα αχμεζεο θεθαιαίνπ ζρεηηδφκελα κε ηε ζπλαιιαγή, χςνπο €612,678.  

 

Ζ αξλεηηθή ππεξαμία έρεη θαηαρσξεζεί ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεο. 

 

Γελ έρνπλ ελζσκαησζεί απνηειέζκαηα ηνπ θιάδνπ ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε. 
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33. Κεθαιαηνπρηθέο δεζκεύζεηο 
 

Ο Όκηινο θαη ε Δηαηξία ζηηο 31Γεθεκβξίνπ 2009 είραλ θεθαιαηνπρηθέο δεζκεχζεηο €7.6 εθ. θαη €6.5 εθ πεξίπνπ 

αληίζηνηρα γηα αγνξέο ηειεπηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ θαη θαηαζθεπήο δηθηχνπ. 

 

34. Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο 
 

Ο Όκηινο θαη ε Δηαηξία έρνπλ ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο ζε ζρέζε κε ηξάπεδεο, ινηπέο εγγπήζεηο θαη άιια ζέκαηα 

πνπ πξνθχπηνπλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο. Γελ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ νπζηψδεηο 

επηβαξχλζεηο απφ ηηο ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο. Ο Όκηινο θαη ε Δηαηξία έρνπλ κέρξη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009 

εθδψζεη ππέξ ηξίησλ εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπλνιηθνχ πνζνχ €24 εθ. θαη €19 εθ. πεξίπνπ αληίζηνηρα. 

 

Γελ ππήξμε πεξίπησζε ζην παξειζφλ θαηάπησζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο, θαη ε Γηνίθεζε εθηηκά φηη δελ ζα 

πξνθχςεη ηέηνηα πεξίπησζε ζην νξαηφ κέιινλ. Καηά ζπλέπεηα ν Όκηινο δελ αλαγλσξίδεη πξφβιεςε ζε ζρέζε κε 

θαηάπησζε εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ. 

 

35. Δθθξεκείο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο 
 

(α) Ζ Δηαηξία βξίζθεηαη ζε δηαθσλία κε ηνλ βαζηθφηεξν πξνκεζεπηή ηεο – πάξνρν ηειεπηθνηλσληαθψλ 

θπθισκάησλ ΟΣΔ ΑΔ, αλαθνξηθά κε ρξεψζεηο πνπ απηφο έρεη πξνβεί πξνο ηελ Δηαηξία θαηά ηηο ρξήζεηο 2003 - 

2005. Ζ δηαθσλία είλαη ππφ θξίζε ζηελ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληψλ & Σαρπδξνκείσλ, δεδνκέλνπ φηη ε 

βάζε ηεο δηέλεμεο είλαη ην αλ ε ΟΣΔ ΑΔ εθάξκνζε νξζά ηηο απνθάζεηο ηεο ΔΔΣΣ νη νπνίεο ξπζκίδνπλ ηα 

ηηκνιφγηα κε βάζε ηα νπνία ε ΟΣΔ ΑΔ ππνρξενχηαη λα πσιεί ηηο ππεξεζίεο ηεο ζε άιινπο ηειεπηθνηλσληαθνχο 

παξφρνπο. ε ζρέζε κε ηελ ππφζεζε απηή ν Όκηινο ακθηζβεηνχζε ζην ηέινο ηνπ 2005 πνζφ €1,423ρηι., ζε ζρέζε 

κε ην νπνίν έρεη ζρεκαηηζζεί ζπλνιηθά πξφβιεςε ζηελ Δηαηξία θαη ζηνλ Όκηιν πνζνχ €712ρηι. 

 

(β) Σελ πεξίνδν 1/1-31/12/2009 ε ΟΣΔ ΑΔ ηηκνιφγεζε ηνλ Όκηιν κε πνζά ζπλνιηθνχ χςνπο €2,659 ρηι. 

(πιένλ ΦΠΑ) γηα ηελ θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηνπο ρψξνπο Φπζηθήο πλεγθαηάζηαζεο γηα ηελ πεξίνδν 

2007 κέρξη ζήκεξα. Ζ ΔΔΣΣ εμέδσζε ηελ ππ‟ αξηζκ. 531/232 απφ 23/07/2009 Απφθαζε κε ηελ νπνία ππνρξέσζε 

ηελ ΟΣΔ Α.Δ. ζε ζρέζε κε ηηο αλαδξνκηθέο ρξεψζεηο θαηαλαισζείζαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κέρξη 31/12/2008, 

αιιά θαη ζε φζεο ρξεψζεηο έρνπλ ηηκνινγεζεί εληφο ηνπ 2009 θαη κέρξη ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο, λα 

πξνβεί ζε δηνξζσηηθή ηηκνιφγεζε θαη βάζεη απηήο, ζε εθθαζάξηζε ησλ ηηκνινγίσλ πνπ έρνπλ ήδε εηζπξαρζεί απφ 

ηνπο παξφρνπο θαηά πνζνζηφ 20%, ζχκθσλα κε πξνεγνχκελεο απνθάζεηο ηεο επί ηνπ ζέκαηνο, θαζψο θαη ζε 

θαιφπηζηεο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ επίηεπμε ακνηβαία απνδεθηνχ ρξφλνπ θαηαβνιήο ησλ ινηπψλ νθεηινκέλσλ 

πνζψλ. Καηά ηεο ηειεπηαίαο απφθαζεο ηεο ΔΔΣΣ αζθήζεθε ε ππ‟ αχμνληα αξηζκφ θαηαρψξεζεο 

ΠΡ617/15.10.2009 Πξνζθπγή ηεο Δηαηξίαο θαη ΠΡ618/15.10.2009 Πξνζθπγή ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξίαο Αηηηθέο 

Σειεπηθνηλσλίεο ΑΔ ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Αζελψλ. Δπηπιένλ, ε Δηαηξία έρεη ππνβάιεη ζρεηηθψο ζηελ 

ΔΔΣΣ θαη ηελ απφ 8.2.2010 Αίηεζε Θεξαπείαο, κε ηελ νπνία αηηεί ηελ επαλεμέηαζε θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 

πξναλαθεξφκελεο Απφθαζεο, ηελ αλαγλψξηζε ηεο κε ζπλδξνκήο νθεηιήο ηεο θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 

27.2.2007 έσο 31.8.2009 νπνηνπδήπνηε κεληαίνπ ηηκήκαηνο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ λα ππεξβαίλεη 

ην πνζφ ησλ €55,899 θαη ηελ απαιιαγή ηεο απφ ηελ θαηαβνιή θάζε ηέηνηνπ ππεξβάιινληνο κεληαίνπ πνζνχ έσο 

ηελ επαλεμέηαζε θαη ηξνπνπνίεζε ηεο σο άλσ Απφθαζεο. Ήδε ε ΔΔΣΣ έρεη εηζέιζεη ζε δηαδηθαζία επαλεθηίκεζεο 

ηνπ φινπ ζέκαηνο θαη αλακέλεηαη επιφγσο ε δηεμαγσγή λέαο Αθξφαζεο ελψπηνλ ηεο γηα ηελ επαλεμέηαζε απηνχ.  

 

Ο Όκηινο θαη ε Δηαηξία έρνπλ αλαγλσξίζεη σο έμνδν πνζφ χςνπο €1,258 ρηι. θαη €1,208 ρηι. αληίζηνηρα πνπ αθνξά 

ζην ζχλνιν ησλ ηηκνινγεζέλησλ πνζψλ γηα θφζηνο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο, 

ελψ ακθηζβεηνχλ ηηο αλαδξνκηθέο ρξεψζεηο ζην ζχλνιφ ηνπο. Χο εθ ηνχηνπ, ν Όκηινο θαη ε Δηαηξία ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο εκθαλίδνπλ πνζφ χςνπο €1,443 ρηι. (ζπκπ. ΦΠΑ) θαη €1,383 ρηι. (ζπκπ. 

ΦΠΑ) αληίζηνηρα αθαηξεηηθά ησλ πξνκεζεπηψλ. 

 

(γ) πγθεθξηκέλνη βαζηθνί κέηνρνη ηεο Teledome A.E άζθεζαλ ζηηο 4 Μαξηίνπ 2008 αγσγή θαηά ηεο 

Intracom Holdings A.E., Hellas online Α.Δ., κηαο ζπγαηξηθήο ηνπ νκίινπ Intracom Holdings θαη κειψλ ηεο 

δηνίθεζεο, δεηψληαο, κεηαμχ άιισλ, λα θεξπρζνχλ άθπξεο νη απνθάζεηο ηεο Δηαηξίαο, θαζψο επίζεο θαη ησλ 

ινηπψλ εκπιεθνκέλσλ εηαηξηψλ ηνπ νκίινπ  Intracom Holdings δηα ησλ νπνίσλ καηαηψζεθε ε ζρεδηαδφκελε 

ζπγρψλεπζε ηεο Hellas online A.E., Unibrain A.E. & ηεο ελάγνπζαο Teledome A.E.. Γηα ηεο αλσηέξσ αγσγήο 

δεηείηαη λα θαηαβάιεη ε Δηαηξία, θαζψο επίζεο θαη νη ινηπέο εκπιεθφκελεο εηαηξίεο ηνπ νκίινπ Intracom Holdings, 

εηο νιφθιεξνλ έθαζηνο, απνδεκηψζεηο ζπλνιηθνχ χςνπο € 122 εθαη. πεξίπνπ, γηα απνζεηηθέο δεκηέο θαη 
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απνθαηάζηαζε ηεο εζηθήο βιάβεο πνπ θέξεηαη φηη ππέζηεζαλ νη ελάγνληεο. Ζ δηνίθεζε ηνπ Οκίινπ θαη νη λνκηθνί 

ζχκβνπινη εθηηκνχλ φηη νη πηζαλφηεηεο λα πξνθχςνπλ ζεκαληηθέο επηβαξχλζεηο γηα ηνλ Όκηιν απφ ηελ ελ ιφγσ 

αγσγή είλαη ειάρηζηεο. 

 

(δ) Καηά ηνπ Οκίινπ εθθξεκνχλ δηάθνξεο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο γηα ηηο νπνίεο ν Όκηινο θαη ε Δηαηξία έρνπλ 

δεκηνπξγήζεη πξφβιεςε χςνπο €250 ρηι. πεξίπνπ. Ζ δηνίθεζε εθηηκά φηη δελ ζα πξνθχςνπλ νπζηψδεηο 

επηβαξχλζεηο πέξαλ ηνπ πνζνχ ηεο πξφβιεςεο. 

 

36. Λεηηνπξγηθέο κηζζώζεηο 
 

Ο Όκηινο έρεη ζπλάςεη εκπνξηθέο ζπκθσλίεο γηα ηε κίζζσζε θηηξίσλ θαη ελνηθηάζεηο απηνθηλήησλ. Οη κειινληηθέο 

ππνρξεψζεηο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Έσο 1 έηνο 2,127,487 2,159,944 1,947,836 1,979,633

Απφ 1-5 έηε 7,628,567 7,920,380 7,019,637 7,345,030

Πεξηζζφηεξα απφ 5 έηε 7,580,423 9,313,707 7,443,821 9,047,637

17,336,477 19,394,031 16,411,294 18,372,300

Όκηινο Δηαηξία

 
 

37. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ 
 

ηηο 2 Φεβξνπαξίνπ 2010 μεθίλεζε ε δηαπξαγκάηεπζε ησλ 28,775,838 λέσλ Κνηλψλ Ολνκαζηηθψλ κεηνρψλ ηεο 

Δηαηξίαο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ πνπ πξνήιζαλ απφ ηελ απνξξφθεζε ηνπ εηζθεξφκελνπ θιάδνπ ηεο 

Vodafone.  

 

ηηο αξρέο Μαξηίνπ 2010 ε Δηαηξία πξνέβε ζηελ πψιεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξίαο 

Unibrain Inc αληί ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ USD 1,145,000 (€850,000 πεξίπνπ). Αγνξαζηήο ησλ ελ ιφγσ κεηνρψλ 

είλαη ε Unibrain Inc, ε νπνία πξνέβε ζηελ ελ ιφγσ αγνξά, κέζσ αγνξάο ηδίσλ κεηνρψλ. 

 

38. Αλαηαμηλνκήζεηο 
 

Οη παξνχζεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηέρνπλ ηηο αθφινπζεο κεηαβνιέο ζε ζρέζε κε 

απηέο πνπ είραλ δεκνζηεπζεί ζηηο 23 Μαξηίνπ 2010: 

 

ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2009 ην πνζφ ησλ €34,531,006 πνπ αθνξνχζε 

ζηελ επίδξαζε ζηα ίδηα θεθάιαηα απφ ηελ εμαγνξά ηνπ θιάδνπ ηεο Vodafone έρεη κεηαθεξζεί απφ ην ινγαξηαζκφ 

«Λνηπά απνζεκαηηθά», ζηνπο  ινγαξηαζκνχο «Μεηνρηθφ Κεθάιαην» θαη «Γηαθνξέο απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην 

άξηην». Ζ κεηαβνιή απηή επεξέαζε ηηο αληίζηνηρεο ζηήιεο ζηελ θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, θαζψο 

θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο ζεκεηψζεηο 12,22, 23, 32 θαη 37. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ δελ έρεη κεηαβιεζεί. 

 

 

 

Αζήλα, 15 Απξηιίνπ 2010 
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Έθζεζε δηάζεζεο αληιεζέλησλ θεθαιαίσλ από ηελ αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ κε θαηαβνιή κεηξεηώλ 
 

Γλσζηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηελ ππ' αξηζκ. 25/17.7.2008 απφθαζε Γ.. ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ, φηη απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο 

Αλψλπκεο Δηαηξίαο HELLAS ONLINE ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (εθεμήο ε «Δηαηξία») κε θαηαβνιή κεηξεηψλ, πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζχκθσλα κε ηελ απφ 12.12.2008 απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο, αληιήζεθαλ ζπλνιηθά θεθάιαηα χςνπο 

€50,707,693, φπσο πηζηνπνηήζεθε ηελ 10.03.2009 απφ ην Γ.. ηεο Δηαηξίαο ηα νπνία, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ δαπαλψλ ηεο αχμεζεο, χςνπο €884,211, αλήιζαλ 

ζε €49,823,482. Απφ ηελ σο άλσ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ εθδφζεθαλ 31,692,308 λέεο θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο, κε ηηκή δηάζεζεο €1.60 αλά 

κεηνρή, νη νπνίεο εηζήρζεζαλ γηα δηαπξαγκάηεπζε ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ ηελ 27.03.2009. Ζ δηάζεζε ησλ αληιεζέλησλ θεθαιαίσλ ζε ζρέζε κε ηα 

αλαθεξφκελα ζην Δλεκεξσηηθφ Γειηίν ηεο Δηαηξίαο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γ.. ησλ κεηφρσλ ζηηο 16.12.2009 θαζψο θαη νη 

πξαγκαηνπνηεζείζεο επελδχζεηο θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009 έρνπλ σο αθνινχζσο: 

 

 

Καηεγνξία Υξήζεο Αληιεζέλησλ Κεθαιαίσλ (πνζά Δπξώ) 2009 2010 ύλνιν 2009 2010 ύλνιν 31/12/2009

Δπελδχζεηο νξγαληθήο αλάπηπμεο

Δπελδχζεηο Γηθηχνπ θνξκνχ 10,900,000 2,700,000 13,600,000 12,100,000 1,500,000 13,600,000 12,100,000 1,500,000

Δπελδχζεηο Γηθηχνπ Πξφζβαζεο 5,200,000 1,000,000 6,200,000 5,200,000 1,000,000 6,200,000 5,200,000 1,000,000

Δπελδχζεηο ζε Νέεο Σερλνινγίεο θαη πζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο 6,400,000 1,200,000 7,600,000 1,200,000 1,200,000 2,400,000 1,200,000 1,200,000

Λνηπέο Δπελδχζεηο 10,823,482 5,100,000 15,923,482 15,923,482 - 15,923,482 15,923,482 -

ύλνιν επελδύζεσλ νξγαληθήο αλάπηπμεο 33,323,482 10,000,000 43,323,482 34,423,482 3,700,000 38,123,482 34,423,482 3,700,000

Δλίζρπζε θεθαιαίνπ θίλεζεο 6,500,000 - 6,500,000 11,700,000 - 11,700,000 11,700,000 -

Γαπάλεο αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 884,211 - 884,211 884,211 - 884,211 884,211 -

ύλνιν Κεθαιαίσλ από ΑΜΚ 40,707,693 10,000,000 50,707,693 47,007,693 3,700,000 50,707,693 47,007,693 3,700,000

Πξνβιεπόκελε ρξήζε ζύκθσλα κε ην ελεκεξσηηθό δειηίν

Πξνβιεπόκελε ρξήζε κε βάζε ηελ απόθαζε ηεο Γ.. 

16/12/2009 πεξη ηξνπνπνίεζεο δηάζεζεο ζε επελδύζεηο ησλ 

αληιεζέλησλ θεθαιαίσλ

Γηαηεζέληα 

θεθάιαηα Αδηάζεηα 

θεθάιαηα

 
 
εκείσζε:  

 

Καηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2009 αδηάζεηα θεθάιαηα χςνπο €3,700,000 ήηαλ ηνπνζεηεκέλα ζε θαηαζέζεηο φςεσο 

 

Αζήλα, 15 Απξηιίνπ 2010 
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Πιεξνθνξίεο Άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 3401/2005 
 

Ο παξαθάησ πίλαθαο ελζσκαηψλεη κέζσ παξαπνκπήο ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3401/2005 πνπ 

αθνξνχλ ζηελ Δηαηξία, ζηηο κεηνρέο ηεο θαζψο θαη ζηελ αγνξά θηλεηψλ αμηψλ ζηελ νπνία δηαπξαγκαηεχνληαη νη 

κεηνρέο ηεο θαη ηηο νπνίεο πιεξνθνξίεο ε Δηαηξία δεκνζίεπζε θαη θαηέζηεζε δηαζέζηκεο ζην θνηλφ θαηά ηε 

δηάξθεηα  ηνπ έηνπο 2009, ζχκθσλα κε ην λφκν. Οη πιεξνθνξίεο απηέο είλαη αλαξηεκέλεο ζηνλ επίζεκν 

δηαδηθηπαθφ ρψξν ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ (www.ase.gr) θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξίαο (www.hol.gr). 

 
ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ

Αλαθνίλσζε 6/2/2009

Γειηίν Σχπνπ -  Παξνρή ππεξεζηψλ νπηηθψλ ηλψλ γηα εηαηξηθνχο πειάηεο 9/2/2009

Αλαθνίλσζε γηα ηελ ηηκή δηάζεζεο ησλ λέσλ κεηνρψλ ηεο εηαηξίαο ζην πιαίζην ηεο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε θαηαβνιή

κεηξεηψλ θαη δηθαίσκα πξνηίκεζεο ππέξ ησλ παιαηψλ κεηφρσλ 10/2/2009

Αλαθνίλσζε δηάζεζεο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ 13/2/2009

Πξφζθιεζε – Αλαθνίλσζε αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε θαηαβνιή κεηξεηψλ κε δηθαίσκα πξνηίκεζεο ππέξ ησλ παιαηψλ

κεηνρψλ: εκεξνκελία απνθνπήο & πεξίνδνο δηαπξαγκάηεπζεο  δηθαηψκαηνο   πξνηίκεζεο 13/2/2009

Αλαθνίλσζε Ρπζκηδφκελεο Πιεξνθνξίαο ηνπ Ν. 3556/2007 – Γλσζηνπνίεζε πλαιιαγήο. 5/3/2009

Αλαθνίλσζε γηα ηελ πιήξε θάιπςε ηεο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ  ηεο Δηαηξίαο κε θαηαβνιή κεηξεηψλ θαη δηθαίσκα 

πξνηίκεζεο ππέξ ησλ παιαηψλ κεηφρσλ. 10/3/2009

Δηζαγσγή ησλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε θαηαβνιή κεηξεηψλ 23/3/2009

Αλαθνίλσζε ηνπ χςνπο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ,  ζην πιαίζην ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3556/2007 27/3/2009

Γλσζηνπνίεζε κεηαβνιήο πνζνζηνχ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο 27/3/2009

ηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πεξηφδνπ απφ 01.01.2008 έσο 31.12.2008 30/3/2009

Γειηίν Σχπνπ – Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα ρξήζεο 2008 31/3/2009

Αλαθνίλσζε Ρπζκηδφκελεο Πιεξνθνξίαο ηνπ Ν. 3556/2007 9/4/2009

Λήμε ζχκβαζεο Δηδηθήο Γηαπξαγκάηεπζεο 27/4/2009

Αλαθνίλσζε πξφζεζεο ζπκκεηνρήο ηεο Δηαηξίαο  ζε δηαγσληζκνχο 30/4/2009

Κνηλή αλαθνίλσζε ησλ εηαηξηψλ Hellas Online, Vodafone, Intracom Holdings θαη World Equitier Investments S.A. 13/5/2009

ηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πεξηφδνπ απφ 01.01.2009 έσο 31.03.2009 18/5/2009

Γειηίν Σχπνπ – Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα Α‟ Σξηκήλνπ 2009 19/5/2009

Αλαθνίλσζε 19/5/2009

Πξναλαγγειία Σαθηηθήο  Γεληθήο πλέιεπζεο 5/6/2009

Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαηά ηηο δηαηάμεηο 4.1.4.1.1 , 4.1.4.1.3 θαη 4.1.4.1.4 ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ ΥΑ. 5/6/2009

Αλαθνίλσζε 5/6/2009

Γλσζηνπνίεζε πλαιιαγψλ 9/6/2009

Αλαθνίλσζε ζρεδίνπ ηξνπνπνίεζεο άξζξνπ ηνπ  Καηαζηαηηθνχ 29/6/2009

Γλσζηνπνίεζε απνθάζεσλ Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο 29/6/2009

πγθξφηεζε ζε ζψκα ηνπ Γ.. ηεο Hellas Online 3/7/2009

Γειηίν Σχπνπ – 1ε ζέζε ζηηο λέεο LLU  ζπλδέζεηο ην α‟ 6κελν ηνπ 2009 13/7/2009

Αλαθνίλσζε γηα κείσζε κεηνρηθνχ θαθαιαίνπ κε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο 30/7/2009

Αλαθνίλσζε - H Vodafone Διιάδαο θαη ε Hellas Online πξνρσξνχλ ζε ζηξαηεγηθή ζπλεξγαζία 31/7/2009

Αλαθνίλσζε 10/8/2009

Αλαθνίλσζε 25/8/2009

Αλαθνίλσζε ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4.1.4.4 ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ ΥΑ 26/8/2009

ηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πεξηφδνπ απφ 01.01.2009 έσο 31.06.2009 27/8/2009

 Αλαθνίλσζε – Πίλαθαο Γηάζεζεο Αληιεζέλησλ Κεθαιαίσλ 27/8/2009

Γειηίν Σχπνπ  - Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα α‟εμακήλνπ 2009 27/8/2009

Γειηίν Σχπνπ  - Οινθιεξψζεθε ην Βαζηθφ εζληθφ δίθηπν θνξκνχ ηεο Hellas Online 3/9/2009

Πξναλαγγειία Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο (30.09.2009) 8/9/2009

Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαηά ηηο δηαηάμεηο 4.1.4.1.1 , 4.1.4.1.3 θαη 4.1.4.1.4 ηνπ θαλνληζκνχ ηνπ ΥΑ. 8/9/2009

Αλαθνίλσζε ζρεδίνπ ηξνπνπνίεζεο άξζξσλ ηνπ Καηαζηαηηθνχ 30/9/2009

Γλσζηνπνίεζε απνθάζεσλ Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο 30/9/2009

Πξναλαγγειία Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο (16.12.2009) 25/11/2009

ηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πεξηφδνπ απφ 01.01.2009 έσο 30.09.2009 26/11/2009

Γειηίν Σχπνπ – Οηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ελλεακήλνπ 2009 26/11/2009

Αλαθνίλσζε 26/11/2009

Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαηά ηηο δηαηάμεηο 4.1.4.1.1 , 4.1.4.1.3 θαη 4.1.4.1.4 ηνπ θαλνληζκνχ ηνπ ΥΑ. 26/11/2009

Αλαθνίλσζε 1/12/2009

Αλαθνίλσζε παξαίηεζεο Μέινπο ηνπ Γ,. ηεο Δηαηξίαο 10/12/2009

Αλαθνίλσζε ζρεδίνπ ηξνπνπνίεζεο άξζξσλ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξίαο. 15/12/2009

Γλσζηνπνίεζε απνθάζεσλ ηεο απφ 16.12.2009 Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο. 16/12/2009

Γλσζηνπνίεζε απφθαζεο αιιαγήο ρξήζεο αληιεζέλησλ θεθαιαίσλ 17/12/2009

Αλαθνίλσζε λένπ δηεπζπληηθνχ ζηειέρνπο 21/12/2009

Αλαθνίλσζε έθδνζεο εγθξηηηθψλ απνθάζεσλ ηεο εηζθνξάο θιάδνπ ηεο Vodafone – Panafon θαη ηξνπνπνίεζεο άξζξσλ ηνπ 

Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξίαο. 31/12/2009

Αλαθνίλσζε δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο Τπνθαηαζηήκαηνο ηεο Δηαηξίαο. 31/12/2009  

http://www.ase.gr/
http://www.hol.gr/


      HELLAS ON LINE 

 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε 

31 Γεθεκβξίνπ 2009 
 (Πνζά ζε Δπξώ, εθηόο εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) 
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Γηαζεζηκόηεηα Δηήζηαο Οηθνλνκηθήο Έθζεζεο 
 

H Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη: 

 Οη Γειψζεηο Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

 Ζ Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

 Δπεμεγεκαηηθή Έθζεζε ηεο Δηήζηαο Έθζεζεο δηαρείξηζεο 

 Ζ Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ 

 Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Δηαηξίαο θαη Οκίινπ 

 Σα ηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ ηεο είλαη αλαξηεκέλε ζην δηαδίθηπν ζηε δηεχζπλζε 

www.hol.gr 

 

Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, νη Δθζέζεηο ειέγρνπ ησλ Αλεμάξηεησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ θαη νη Δθζέζεηο 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ησλ εηαηξηψλ πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηηο Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, 

αλαξηψληαη ζην δηαδίθηπν, ζηε δηεχζπλζε www.hol.gr. 

 

http://www.hol.gr/
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 238.147.392 184.772.418 189.920.114 138.657.493
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 42.405.618 30.222.217 32.493.526 19.003.212
Υπεραξία 18.106.938 18.106.938 - - 
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρίες - - 61.801.941 61.801.941
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 3.626.433 - 6.111.613 316.010
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 993.091 1.686.880 945.137 1.638.832
Αποθέµατα 511.392 1.236.807 282.563 900.737
Απαιτήσεις από πελάτες 58.788.208 45.626.661 61.330.381 49.832.174
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 6.784.478 5.066.729 4.961.586 3.609.286
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 29.053.461 41.578.556 26.391.139 38.359.578
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 398.417.011 328.297.206 384.238.000 314.119.263

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο 99.548.845 80.815.385 99.548.845 80.815.385
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων (81.435.437) (105.386.964) (76.175.658) (101.935.785)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α) 18.113.408 (24.571.579) 23.373.187 (21.120.400)
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 149.868.734 150.035.171 149.868.734 150.035.171
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις - 2.456.343 - - 
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 29.472.287 19.094.134 27.036.847 15.604.977
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 49.497.168 39.327.237 41.672.168 31.377.237
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 151.465.414 141.955.900 142.287.064 138.222.278
Σύνολο υποχρεώσεων (β) 380.303.603 352.868.785 360.864.813 335.239.663
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β) 398.417.011 328.297.206 384.238.000 314.119.263

Tα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν απο τις οικονοµικές πληροφορίες, στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της Hellas online ΑΕ και του Οµίλου της. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν
προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές πληροφορίες καθώς και η επισκόπηση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται. 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης 
(1/1/2009 και 1/1/2008 αντίστοιχα) (24.571.579) 16.035.464 (21.120.400) 12.899.963
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 50.707.693 - 50.707.693 -
Εξαγορά κλάδου 34.531.006 - 34.531.006 -
Έξοδα αυξήσεως µετοχικού κεφαλαίου µετά φόρων (884.210) (304.704) (884.210) (304.704)
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα χρήσης 
µετά από φόρους (41.669.502) (40.302.339) (39.860.902) (33.715.659)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης 
(31/12/2009 και 31/12/2008 αντίστοιχα) 18.113.408 (24.571.579) 23.373.187 (21.120.400)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ MH ENOΠΟΙΗΜΕΝΑ
1.1-31.12.2009 1.1-31.12.2008 1.1-31.12.2009 1.1-31.12.2008

Κύκλος εργασιών 160.142.242 107.536.175 146.734.917 94.322.320
Μικτά κέρδη/(Ζηµίες) (2.986.701) 4.764.823 (11.363.097) (4.811.378)
(Ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων (36.434.041) (29.123.231) (35.018.656) (22.384.772)
(Ζηµίες) προ φόρων (47.328.807) (39.879.040) (45.220.194) (32.499.795)
(Ζηµίες) µετά από φόρους (Α) (41.246.030) (40.417.717) (39.424.590) (33.715.659)
- Μετόχους της µητρικής (41.246.030) (40.417.717) (39.424.590) (33.715.659)
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους (Β)
Συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής 12.840 115.378 - - 
Ζηµιά εύλογης αξίας αντιστάθµισης ταµειακών ροών (436.312) - (436.312) - 
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα περιόδου 
µετά από φόρους (Α)+(Β) (41.669.502) (40.302.339) (39.860.902) (33.715.659)
- Μετόχους της µητρικής (41.669.502) (40.302.339) (39.860.902) (33.715.659)

(Ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά (σε ευρώ) (0,3404) (0,4251) (0,3253) (0,3546)

Κέρδη/(Ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων 15.413.758 (2.451.171) 9.932.331 (1.651.726)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
1.1-31.12.2009 1.1-31.12.2008 1.1-31.12.2009 1.1-31.12.2008

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ζηµίες προ φόρων (47.328.807) (39.879.040) (45.220.194) (32.499.795)
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 51.847.799 26.672.060 44.950.987 20.733.046
Ζηµίες / (κέρδη) από πώληση ενσώµατων και άϋλων 
πάγιων στοιχείων 82.387 (142.286) 82.387 (142.286)
Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε 
εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 2.496 (14.384) 2.496 (14.384)
Συναλλαγµατικές διαφορές 12.840 115.378 - - 
∆ιαγραφές άϋλων περιουσιακών στοιχείων 2.284.861 - 2.284.861 - 
Χρηµατοοικονοµικά (έσοδα)/έξοδα - καθαρά 10.894.766 10.755.809 10.201.538 10.115.023
Ζηµίες/(Κέρδη) από πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε 
εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων (92.493) 322.433 (92.493) 322.433
Κέρδη από πώληση επενδύσεων διαθεσίµων προς πώληση (9.728) - (9.728) - 
Έσοδα από µερίσµατα - - - (4.000.000)
Έσοδα από επιχορηγήσεις (4.976.781) (542.686) (4.976.781) (542.686)
Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονταιµε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Αποθέµατα 725.415 49.151 618.174 210.003
Απαιτήσεις (3.686.183) (29.822.539) (2.926.375) (39.646.478)
Υποχρεώσεις 13.566.668 21.608.319 9.749.189 25.253.137
Εισπραχθέντες / (Πληρωθέντες) φόροι εισοδήµατος (24.204) (3.061.538) 322.573 (384.535)
Πληρωθέντες τόκοι (10.986.826) (11.403.259) (10.394.511) (10.839.566)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 12.312.210 (25.342.582) 4.592.123 (31.436.088)

Επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωµές ενσώµατων και άϋλων περιουσιακών στοιχείων (87.836.062) (52.977.524) (80.902.852) (42.684.031)
Εισπράξεις από πώληση ενσώµατων και 
άϋλων περιουσιακών στοιχείων - 377.576 - 377.576
Εισπράξεις από πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 
διαθεσίµων προς πώληση 119.700 - 119.700 - 
Εισπράξεις από πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε 
εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 400.631 397.763 400.631 397.763
Αγορά χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε 
εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων (118.138) (511.216) (118.138) (511.216)
Μερίσµατα εισπραχθέντα - - - 4.000.000
Εισπραχθέντες τόκοι 169.693 81.426 157.070 45.226
Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (87.264.176) (52.631.975) (80.343.589) (38.374.682)

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (3.880.445) (3.607.940) (3.571.394) (3.314.081)
Εισπραχθείσες επιχορηγήσεις 20.923.816 7.556.867 20.923.816 7.556.867
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 50.707.693 - 50.707.693 - 
Έξοδα αυξήσεως µετοχικού κεφαλαίου (1.084.843) (304.704) (1.084.843) (304.704)
∆άνεια αναληφθέντα 20.700.000 219.532.519 20.700.000 211.582.519
Αποπληρωµή δανεισµού (10.696.506) (145.630.849) (10.571.506) (145.630.849)
Σύνολο εισροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 76.669.715 77.545.893 77.103.766 69.889.752

Καθαρή αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και
ισοδύναµα χρήσης (α) + (β) + (γ) 1.717.749 (428.664) 1.352.300 78.982

Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών στην αρχή της χρήσης 5.066.729 5.495.393 3.609.286 3.530.304

Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της χρήσης 6.784.478 5.066.729 4.961.586 3.609.286

1. Οι εταιρίες του Οµίλου µε τις αντίστοιχες χώρες εγκατάστασης και ποσοστά συµµετοχής τους, που στις ενοποιηµένες καταστάσεις είναι:
Εταιρία Χώρα εγκατάστασης Ποσοστό Μέθοδος Ενοποίησης
Αττικές Τηλεπικοινωνίες ΑΕ Ελλάδα 100% Ολική
Unibrain Inc ΗΠΑ 100% Ολική

2. Η Εταιρία θα συµπεριληφθεί στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της INTRACOM HOLDINGS AE (ποσοστό συµµετοχής 65,52% πριν την απορρόφηση και 53,40% µετά την απορρόφηση του κλάδου της Vodafone).
3. Η Εταιρία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές µέχρι και τη χρήση 2006. Η θυγατρική Αττικές Τηλεπικοινωνίες ΑΕ έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές µέχρι και τη χρήση 2007, ενώ η θυγατρική εταιρία Unibrain Inc δεν έχει ελεγχθεί από τη σύσταση της. Για 

την Εταιρία και τη θυγατρική Unibrain INC δεν έχει διενεργηθεί πρόβλεψη για ανέλεγκτες χρήσεις, ενώ για την θυγατρική Αττικές Τηλεπικοινωνίες ΑΕ έχει δηµιουργηθεί πρόβλεψη ποσού ευρώ 100.000 για τη χρήση 2008.
4. ∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων της Εταιρίας και του Οµίλου.
5. Εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις:

α. Η Εταιρία βρίσκεται σε διαφωνία µε τον βασικότερο προµηθευτή της – πάροχο τηλεπικοινωνιακών κυκλωµάτων ΟΤΕ ΑΕ, αναφορικά µε χρεώσεις που αυτός έχει προβεί προς την Εταιρία κατά τις χρήσεις 2003 - 2005. Η διαφωνία είναι υπό κρίση στην Εθνική 
Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδροµείων, δεδοµένου ότι η βάση της διένεξης είναι το αν η ΟΤΕ ΑΕ εφάρµοσε ορθά τις αποφάσεις της ΕΕΤΤ οι οποίες ρυθµίζουν τα τιµολόγια µε βάση τα οποία η ΟΤΕ ΑΕ υποχρεούται να πωλεί τις υπηρεσίες της σε άλλους 
τηλεπικοινωνιακούς παρόχους. Σε σχέση µε την υπόθεση αυτή ο Όµιλος αµφισβητούσε στο τέλος του 2005 ποσό ευρώ 1.423χιλ., σε σχέση µε το οποίο έχει σχηµατισθεί συνολικά πρόβλεψη στην Εταιρία και στον Όµιλο ποσού ευρώ 712χιλ.
β. Την περίοδο 1/1-31/12/2009 η ΟΤΕ ΑΕ τιµολόγησε τον Όµιλο µε ποσά συνολικού ύψους ευρώ 2.659 χιλ. (πλέον ΦΠΑ) για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στους χώρους Φυσικής Συνεγκατάστασης για την περίοδο 2007 µέχρι σήµερα. Η ΕΕΤΤ εξέδωσε την 
υπ’ αριθµ. 531/232 από 23/07/2009 Απόφαση µε την οποία υποχρέωσε την ΟΤΕ Α.Ε. σε σχέση µε τις αναδροµικές χρεώσεις καταναλωθείσας ηλεκτρικής ενέργειας µέχρι 31/12/2008, αλλά και σε όσες χρεώσεις έχουν τιµολογηθεί εντός του 2009 και µέχρι την 
κοινοποίηση της εν λόγω απόφασης, να προβεί σε διορθωτική τιµολόγηση και βάσει αυτής, σε εκκαθάριση των τιµολογίων που έχουν ήδη εισπραχθεί από τους παρόχους κατά ποσοστό 20%, σύµφωνα µε προηγούµενες αποφάσεις της επί του θέµατος, καθώς και σε 
καλόπιστες διαπραγµατεύσεις για την επίτευξη αµοιβαία αποδεκτού χρόνου καταβολής των λοιπών οφειλοµένων ποσών. Κατά της τελευταίας απόφασης της ΕΕΤΤ ασκήθηκε η υπ’ αύξοντα αριθµό καταχώρησης ΠΡ617/15.10.2009 Προσφυγή της Εταιρίας και 
ΠΡ618/15.10.2009 Προσφυγή της θυγατρικής εταιρίας Αττικές Τηλεπικοινωνίες ΑΕ ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών. Επιπλέον, η Εταιρία έχει υποβάλει σχετικώς στην ΕΕΤΤ και την από 8.2.2010 Αίτηση Θεραπείας, µε την οποία αιτεί την επανεξέταση και την
τροποποίηση της προαναφερόµενης Απόφασης, την αναγνώριση της µη συνδροµής οφειλής της κατά το χρονικό διάστηµα από 27.2.2007 έως 31.8.2009 οποιουδήποτε µηνιαίου τιµήµατος κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που να υπερβαίνει το ποσό των  ευρώ 55.899 
και την απαλλαγή της από την καταβολή κάθε τέτοιου υπερβάλλοντος µηνιαίου ποσού έως την επανεξέταση και τροποποίηση της ως άνω Απόφασης. Ήδη η ΕΕΤΤ έχει εισέλθει σε διαδικασία επανεκτίµησης του όλου θέµατος και αναµένεται ευλόγως η διεξαγωγή νέας
Ακρόασης ενώπιον της για την επανεξέταση αυτού. Ο Όµιλος και η Εταιρία έχουν αναγνωρίσει ως έξοδο ποσό ύψους ευρώ 1.258 χιλ. και ευρώ 1.208 χιλ. αντίστοιχα που αφορά στο σύνολο των τιµολογηθέντων ποσών για κόστος κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας 
της τρέχουσας χρήσης, ενώ αµφισβητούν τις αναδροµικές χρεώσεις στο σύνολό τους. Ως εκ τούτου, ο Όµιλος και η Εταιρία στις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης εµφανίζουν ποσό ύψους ευρώ 1.443 χιλ. (συµπ. ΦΠΑ) και ευρώ 1.383 χιλ. (συµπ. ΦΠΑ) αντίστοιχα 
αφαιρετικά των προµηθευτών.
γ. Συγκεκριµένοι βασικοί µέτοχοι της Teledome A.E άσκησαν στις 4 Μαρτίου 2008 αγωγή κατά των Intracom Holdings A.E., Hellas online Α.Ε., µιας θυγατρικής του οµίλου Intracom Holdings και µελών της διοίκησης, ζητώντας, µεταξύ άλλων, να κηρυχθούν άκυρες οι
αποφάσεις της Εταιρίας, καθώς επίσης και των λοιπών εµπλεκοµένων εταιριών του οµίλου  Intracom Holdings δια των οποίων µαταιώθηκε η σχεδιαζόµενη συγχώνευση της Hellas online A.E., Unibrain A.E. & της ενάγουσας Teledome A.E.. ∆ια της ανωτέρω αγωγής 
ζητείται να καταβάλει η Εταιρία, καθώς επίσης και οι λοιπές εµπλεκόµενες εταιρίες του οµίλου Intracom Holdings, εις ολόκληρον έκαστος, αποζηµιώσεις συνολικού ύψους ευρώ 122 εκατ. περίπου, για αποθετικές ζηµιές και αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που 
φέρεται ότι υπέστησαν οι ενάγοντες. Η διοίκηση του Οµίλου και οι νοµικοί σύµβουλοι εκτιµούν ότι οι πιθανότητες να προκύψουν σηµαντικές επιβαρύνσεις για τον Όµιλο από την εν λόγω αγωγή είναι ελάχιστες.
δ. Κατά του Οµίλου εκκρεµούν διάφορες δικαστικές υποθέσεις για τις οποίες ο Όµιλος και η Εταιρία έχουν δηµιουργήσει πρόβλεψη ύψους ευρώ 250 χιλ. περίπου. Η διοίκηση εκτιµά ότι δεν θα προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις πέραν του ποσού της πρόβλεψης.

6. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ανέρχονταν για την Eταιρία σε 387 άτοµα και για τον Όµιλο σε 689 άτοµα. Την αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης χρήσης ανέρχονταν για την Εταιρία σε 490 και για τον Όµιλο 605.
7. Στο τέλος της τρέχουσας χρήσης δεν υπάρχουν µετοχές της µητρικής εταιρίας που κατέχονται είτε από την ίδια είτε από θυγατρικές της Εταιρίας.
8. Τα λοιπά συνολικά έσοδα αφορούν κέρδη από συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής ξένου νοµίσµατος της θυγατρικής εταιρίας Unibrain Inc ύψους ευρώ 12.840 για τη χρήση 2009 (2008: ευρώ 115.378) και ζηµιές εύλογης αξίας αντιστάθµισης ταµειακών ροών ύψους 

ευρώ 436.312 για τη χρήση 2009 (2008: ευρώ 0).
9. Στις 29 Ιουνίου 2009 η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας αποφάσισε τη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, κατά το ποσό των ευρώ 50.707.693 µε συµψηφισµό ισόποσων ζηµιών εις νέον. Η µείωση του µετοχικού κεφαλαίου 

πραγµατοποιήθηκε µε αντίστοιχη µείωση της ονοµαστικής αξίας κάθε µετοχής, από ευρώ 0,85 σε ευρώ 0,45.
10. Στις 28 ∆εκεµβρίου 2009 εγκρίθηκε από το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας η απορρόφηση του εισφερόµενου κλάδου της Vodafone. Κατόπιν αυτού το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των ευρώ 41.063.205, ποσό που αντιστοιχεί 

στην καθαρή θέση του εισφερόµενου κλάδου κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού µετασχηµατισµού, πλέον ποσού ευρώ 1.439.486 λόγω κεφαλαιοποίησης µέρους του λογαριασµού «∆ιαφορές από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο». Παράλληλα αυξήθηκε η ονοµαστική αξία της 
µετοχής από ευρώ 0,45 σε ευρώ 0,64. Η εύλογη αξία των νέων µετοχών κατά την 28 ∆εκεµβρίου 2009 υπολογίστηκε σε ευρώ 34.531.006. Η διαφορά που προέκυψε µείωσε τον λογαριασµό «∆ιαφορές από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο». Μετά τα πιο πάνω, το µετοχικό κεφάλαιο 
της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 99.548.845, διαιρούµενο σε 155.545.070 Κοινές Ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας ευρώ 0,64 η κάθε µία.

11. Τα ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Οµίλου και της Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, τα οποία έχουν προκύψει από συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα 
µέρη κατά την έννοια του ∆.Λ.Π. 24 προς αυτήν µέρη, έχουν ως εξής:

12. Στον ισολογισµό της 31/12/2008, έχει µεταφερθεί ποσό ύψους ευρώ 304.704 που αφορούσε έξοδα αύξησης κεφαλαίου από τα «Αποτελέσµατα εις νέον» στη «∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο». Αντιστοίχως, έχει γίνει η αναταξινόµηση αυτή και στην κατάσταση 
µεταβολών ιδίων κεφαλαίων της περιόδου 1/1-31/12/2008 για το ποσό που αφορά την χρήση. ∆ιαφορές που παρουσιάζονται µεταξύ των ποσών στις οικονοµικές καταστάσεις και των αντίστοιχων ποσών στις σηµειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

HHEELLLLAASS OONNLLIINNEE ΗΗλλεεκκττρροοννιικκέέςς ΕΕππιικκοοιιννωωννίίεεςς ΑΑννώώννυυµµηη ΕΕττααιιρρίίαα
ΑΡ.Μ.Α.Ε: 21328/06/Β/90/13

Αδριανείου 2 & Παπαδά, Αθήνα
Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2009

(∆ηµοσιευµένα βάσει του ν.2190/1920, άρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη κατά τα ∆.Λ.Π.)

O ΠPOE∆POΣ  ∆.Σ.

ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
Α∆Τ AI 091040

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΕΡΑΣΤΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Α∆Τ Ν104254

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
Α∆Τ Χ 132698

Αθήνα, 15 Απριλίου 2010

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΙΑΝΝΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α∆Τ  AE145726

∆ιεύθυνση διαδικτύου: www.hol.gr
Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆.Σ.: 15 Απριλίου 2010
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Ψάλτης Μάριος
Ελεγκτική εταιρία: PRICEWATERHOUSECOOPERS
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύµφωνη γνώµη 

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Πρόεδρος ∆.Σ., Εκτελεστικό Μέλος: Σωκράτης Κόκκαλης
Αντιπρόεδρος ∆.Σ., Εκτελεστικό Μέλος: Κωνσταντίνος ∆ηµητριάδης
∆ιευθύνων Σύµβουλος, Εκτελεστικό Μέλος: Αντώνιος Κεραστάρης
∆ιευθύνων Σύµβουλος - Αναπληρωτής, Εκτελεστικό Μέλος:
Κωνσταντίνος Κόκκαλης

Σύµβουλος, Εκτελεστικό Μέλος: ∆ηµήτριος Κλώνης
Σύµβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος: Νικόλαος Σοφοκλέους
Σύµβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος: Γεώργιος Κολιαστάσης
Σύµβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος: Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος
Σύµβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος: Ιωάννης Καλλέργης

Όµιλος Εταιρία
α. Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 1.568.774 9.365.394
β. Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 7.490.640 15.903.665
γ. Αγορές ενσώµατων και αύλων παγίων 32.737.071 28.936.100
δ. Απαιτήσεις 1.686.025 8.216.428
ε. Υποχρεώσεις 64.186.781 62.395.726

Όµιλος Εταιρία
στ. Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 1.975.965 1.749.962
ζ. Αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 2.908.882 2.908.882
η. Απαιτήσεις από µέλη ∆Σ και Στελέχη ∆ιοίκησης - - 
θ. Αµοιβές πληρωτέες για µέλη ∆Σ και Στελέχη ∆ιοίκησης - - 


