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31.12.2012 31.12.2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 179.211.318 209.588.758
Άΰλα περιουσιακά στοιχεία 19.333.480 25.009.600
Υπεραξία 18.106.938 18.106.938
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 9.241.679 7.053.032
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 5.170.867 5.663.344
Αποθέµατα 730.555 730.555
Απαιτήσεις από πελάτες 53.739.758 61.634.364
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 7.691.297 1.674.533
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 3.168.202 2.690.381
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 296.394.094 332.151.505

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο 56.521.027 56.521.027
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων (68.972.266) (53.487.298)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α) (12.451.239) 3.033.729

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 126.869.357 141.110.369
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 34.253.960 37.837.410
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 46.964.554 41.433.990
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 100.757.462 108.736.007
Σύνολο υποχρεώσεων (β) 308.845.333 329.117.776
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β) 296.394.094 332.151.505

Tα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν απο τις οικονοµικές καταστάσεις στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της
Hellas online. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του
εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται. 

31.12.2012 31.12.2011

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης 
(1/1/2012 και 1/1/2011 αντίστοιχα) 3.033.729 (3.314.328)
Έναντι αύξησης µετοχικού κεφαλαίου - (12.000.000)
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε µετρητά - 27.787.106
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε έκδοση 
προνοµιούχων µετοχών - 10.000.000
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα (15.484.968) (19.439.049)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης 
(31/12/2012 και 31/12/2011 αντίστοιχα) (12.451.239) 3.033.729

1.1-31.12.2012 1.1-31.12.2011
Κύκλος εργασιών 235.788.409 224.644.383
Μικτά κέρδη 38.620.802 25.480.340
(Ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων (565.845) (5.900.974)
(Ζηµίες) προ φόρων (17.975.431) (23.430.101)
(Ζηµίες) µετά από φόρους (Α) (15.845.519) (19.884.455)
- Μετόχους της µητρικής (15.845.519) (19.884.455)
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους (Β)
Ζηµιά εύλογης αξίας αντιστάθµισης ταµειακών ροών - (426.594)
Μεταφορά ζηµίας αντιστάθµισης ταµειακών ροών 
στα αποτελέσµατα 360.551 872.000
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα χρήσης 
µετά από φόρους (Α)+(Β) (15.484.968) (19.439.049)
- Μετόχους της µητρικής (15.484.968) (19.439.049)
(Ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά (σε ευρώ) (0,0882) (0,1260)

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων 64.326.159 61.077.898

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά σε ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ (Ποσά σε ευρώ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά σε ευρώ)

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 1.1-31.12.2012 1.1-31.12.2011
Ζηµίες προ φόρων (17.975.431) (23.430.101)
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις 64.892.004 66.978.872
Ζηµίες από πώληση ενσώµατων και αΰλων πάγιων στοιχείων (30.510) (151.254)
Χρηµατοοικονοµικά (έσοδα)/έξοδα - καθαρά 17.409.586 17.529.127
Έσοδα από επιχορηγήσεις (2.987.144) (6.634.468)
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις 
λειτουργικές δραστηριότητες:
Αποθέµατα - 11.862
Απαιτήσεις 7.909.262 15.225.789
Υποχρεώσεις 1.071.203 (2.295.401)
Πληρωθέντες φόροι εισοδήµατος (181.951) (82.144)
Πληρωθέντες τόκοι (15.164.625) (15.891.627)
Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 54.942.394 51.260.655

Επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωµές για αγορές ενσώµατων και άϋλων 
περιουσιακών στοιχείων (39.206.691) (57.948.479)
Εισπράξεις από πώληση ενσώµατων και άϋλων 
περιουσιακών στοιχείων 177.194 455.850
Εισπραχθέντες τόκοι 50.287 10.447
Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (38.979.210) (57.482.182)

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (963.822) (1.343.381)
Εισπραχθείσες επιχορηγήσεις - 11.124.693
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε µετρητά - 15.787.106
Έξοδα αυξήσεως µετοχικού κεφαλαίου - (117.151)
∆άνεια αναληφθέντα 5.000.000 - 
Αποπληρωµή δανεισµού (13.982.598) (19.649.569)
Σύνολο εισροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (9.946.420) 5.801.698

Καθαρή µείωση στα ταµειακά διαθέσιµα και
ισοδύναµα χρήσης (α) + (β) + (γ) 6.016.764 (419.829)
Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών 
στην αρχή της χρήσης 1.674.533 2.094.362
Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της χρήσης 7.691.297 1.674.533
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά σε ευρώ)

HHEELLLLAASS OONNLLIINNEE ΗΗλλεεκκττρροοννιικκέέςς ΕΕππιικκοοιιννωωννίίεεςς ΑΑννώώννυυµµηη ΕΕττααιιρρίίαα
Aρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8330701000 (πρώην Μ.Α.Ε: 21328/06/Β/90/13)

Αδριανείου 2 & Παπαδά, Αθήνα
Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2012

Σύµφωνα µε την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

O ΠPOE∆POΣ  ∆.Σ.

ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
Α∆Τ AI 091040

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΕΡΑΣΤΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝIOΣ
Α∆Τ AI 682789

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡIOΣ
Α∆Τ Χ 132698

ΑΜ ΟE: Λ0003646

Αθήνα, 11 Μαρτίου 2013

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΙΑΝΝΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α∆Τ  AE145726

∆ιεύθυνση διαδικτύου: www.hol.gr
Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆.Σ.: 11 Μαρτίου 2013
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Σούρµπης ∆ηµήτριος
Ελεγκτική εταιρία: ΠραϊσγουωτερχαουςΚούπερς ΑΕΕ
Τύπος έκθεσης επισκόπησης ελεγκτών: Με σύµφωνη γνώµη 
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Πρόεδρος ∆.Σ., Εκτελεστικό Μέλος: Σωκράτης Κόκκαλης
Αντιπρόεδρος ∆.Σ., Εκτελεστικό Μέλος: ∆ηµήτριος Κλώνης
∆ιευθύνων Σύµβουλος, Εκτελεστικό Μέλος: Αντώνιος Κεραστάρης
∆ιευθύνων Σύµβουλος - Αναπληρωτής , Εκτελεστικό Μέλος: Κωνσταντίνος Κόκκαλης
Σύµβουλος, Εκτελεστικό Μέλος: Γεώργιος Άννινος
Σύµβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος: Γλαύκος Περσιάνης
Σύµβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος: Γεώργιος Κολιαστάσης
Σύµβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος: Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος
Σύµβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος: Ιωάννης Καλλέργης

Η Εταιρία θα συµπεριληφθεί στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Intracom Holdings (ποσοστό έµµεσης συµµετοχής 53,28%).
Η Εταιρία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές µέχρι και τη χρήση 2009. Η θυγατρική εταιρία Αττικές Τηλεπικοινωνίες ΑΕ, η οποία έχει απορροφηθεί στις 29 ∆εκεµβρίου 2011, έχει ελεγχθεί
από τις φορολογικές αρχές µέχρι και τη χρήση 2009, ενώ οι χρήσεις 2010 και 2011 (µέχρι και τη συγχώνευση) παραµένουν ανέλεγκτες Για την Εταιρία δεν έχει διενεργηθεί πρόβλεψη για
ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, λόγω σωρευµένων φορολογικών ζηµιών, ενώ στον ισολογισµό περιλαµβάνεται πρόβλεψη ποσού ευρώ 240.000 για τις ανέλεγκτες χρήσεις της απορροφειθείσας
εταιρίας Αττικές Τηλεπικοινωνίες ΑΕ.
∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων της Εταιρίας
Εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις: 
α. Στις 22 Μαΐου 2012 η ΕΕΤΤ εξέδωσε την ΑΠ ΕΕΤΤ 653/11 µέσω της οποίας α) τροποποίησε την ΑΠ ΕΕΤΤ 531/232/23-7-2009 κατά το µέρος που αφορούσε τη µεθοδολογία και την τιµή ανά
Ampere DC βάσει της οποίας διενεργούνταν η τιµολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας για το χρονικό διάστηµα από 27/02/2007 έως 31/08/2009, β) κάλεσε τον ΟΤΕ να προβεί δυνάµει την εν λόγω
Απόφασης σε διορθωτική τιµολόγηση για όλα τα τιµολόγια τα οποία αφορούσαν χρεώσεις ηλεκτρικής ενέργειας για την περίοδο από 27-2-2007 έως και 31-8-2009. Κατόπιν τούτου ο ΟΤΕ στις
19/11/2012 έκδωσε πιστωτικό τιµολόγιο αξίας ευρώ 2,6 εκ. το οποίο καταχωρήθηκε στα αποτελέσµατα της χρήσης.
β. Συγκεκριµένοι βασικοί µέτοχοι της Teledome A.E άσκησαν στις 4 Μαρτίου 2008 αγωγή κατά της 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. και 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 της Εταιρίας και οι νοµικοί σύµβουλοι εκτιµούν ότι οι πιθανότητες να προκύψουν σηµαντικές επιβαρύνσεις για την Εταιρία από
την εν λόγω αγωγή είναι ελάχιστες.
γ. Εκτός από την πιο πάνω υπόθεση, κατά της Εταιρίας εκκρεµούν διάφορες δικαστικές υποθέσεις για τις οποίες έχει δηµιουργηθεί πρόβλεψη ύψους ευρώ 650 χιλ.. Η διοίκηση εκτιµά ότι δεν θα
προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις πέραν του ποσού της πρόβλεψης.
Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ανέρχονταν σε 771 άτοµα. Την 31 ∆εκεµβρίου 2011 ο αντίστοιχος αριθµός ανέρχονταν σε 796.
Στο τέλος της τρέχουσας περιόδου δεν υπάρχουν µετοχές της µητρικής εταιρίας που κατέχονται από την Εταιρία.
Τα λοιπά συνολικά εισοδήµατα αφορούν µεταφορά ζηµιάς αντιστάθµισης ταµειακών ροών στα αποτελέσµατα ύψους ευρώ 360.551 για την περίοδο 2012 (2011: µεταφορά ζηµιάς ευρώ 872.000 και
ζηµιά εύλογης αξίας ευρώ 426.594).
Τα ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, τα οποία
έχουν προκύψει από συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα προς αυτήν µέρη κατά την έννοια του ∆.Λ.Π. 24, έχουν ως εξής:
α. Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 22.737.903
β. Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 29.768.711
γ. Αγορές ενσώµατων και αΰλων παγίων 7.481.334
δ. Απαιτήσεις 6.669.414
ε. Υποχρεώσεις 57.198.727
στ. Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 2.753.062
ζ. Βραχυπρόθεσµες αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 1.489.027
∆ιαφορές που παρουσιάζονται µεταξύ των ποσών στις οικονοµικές πληροφορίες και των αντίστοιχων ποσών στις σηµειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.


