HELLAS ONLINE Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες Ανώνυμη Εταιρία
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 8330701000 (Πρώην Μ.Α.Ε: 21328/06/Β/90/13)
Αδριανείου 2 & Παπαδά, Αθήνα
Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013
Δημοσιευμένα βάσει του Κ.Ν. 2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονoμικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Δ.Π.Χ.A
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Hellas online. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την
Εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε., καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

Αρμόδια Αρχή:

Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Διεύθυνση διαδικτύου:

www.hol.gr

Δημήτριος Κλώνης, Πρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος

Ελευθερία Βασιλάκη, Εκτελεστικό Μέλος

Ημερομηνία έγκρισης από το Δ.Σ.:

28 Μαρτίου 2014

Γεώργιος Αννινος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος

Γλαύκος Περσιάνης, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:

Σούρμπης Δημήτριος

Κωνσταντίνος Κόκκαλης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Νικόλαος Βλαχόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ελεγκτική εταιρία:

ΠραϊσγουωτερχαουςΚούπερς ΑΕΕ

Αντώνιος Κεραστάρης, Εκτελεστικό Μέλος

Ιωάννης Καλλέργης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Τύπος έκθεσης ελέγχου:

Με σύμφωνη γνώμη και θέμα έμφασης

Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Σύνθεση Δικοικητικού Συμβουλίου

Στοιχεία κατάστασης οικονομικής θέσης (Ποσά σε Ευρώ)

Στοιχεία κατάστασης ταμειακών ροών (Ποσά σε Ευρώ)

31/12/2013

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

31/12/2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1/1 - 31/12/2013

Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

1/1 - 31/12/2012*

1,896,218

(17,975,431)

54,593,270

64,892,004

Προσαρμογές για:

162,233,983

179,211,318

Άΰλα περιουσιακά στοιχεία

18,283,777

19,333,480

Αποσβέσεις

Υπεραξία

18,106,938

18,106,938

(Κέρδη) / Ζημίες από πώληση ενσώματων και αΰλων πάγιων στοιχείων

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

8,710,086

9,210,444

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

9,352,946

5,170,867

553,992

730,555

50,732,470

53,739,758

Αποθέματα

176,563

9,208,853

7,691,297

Απαιτήσεις

(1,900,777)

7,909,262

3,894,188

3,168,202

Υποχρεώσεις

7,711,409

1,071,203

281,077,233

296,362,859

Πληρωθέντες φόροι εισοδήματος

(108,210)

(181,951)

(13,756,549)

(15,164,625)

58,597,211

54,942,394

(49,206,324)

(39,206,691)

220,538

177,194

Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

(121,845)

(30,510)

Χρηματοοικονομικά (έσοδα)/έξοδα - καθαρά

11,903,751

17,409,586

Έσοδα από επιχορηγήσεις

(1,796,619)

(2,987,144)

Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης

Πληρωθέντες τόκοι
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

Μετοχικό κεφάλαιο

Επενδυτικές δραστηριότητες

56,521,027

56,521,027

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων

(67,104,286)

(68,883,366)

Πληρωμές για αγορές ενσώματων και άϋλων περιουσιακών στοιχείων

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α)

(10,583,259)

(12,362,339)

Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άϋλων περιουσιακών στοιχείων
Εισπραχθέντες τόκοι

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

-

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

126,869,357

-

Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

89,739

50,287

(48,896,047)

(38,979,210)

35,227,364

34,133,825

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

166,480,458

46,964,554

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις

89,952,670

100,757,462

Δάνεια αναληφθέντα

Σύνολο υποχρεώσεων (β)

291,660,492

308,725,198

Αποπληρωμή δανεισμού

(7,616,981)

(13,982,598)

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)

281,077,233

296,362,859

Σύνολο εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

(8,183,608)

(9,946,420)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)

1,517,556

6,016,764

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών στην αρχή της χρήσης

7,691,297

1,674,533

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης

9,208,853

7,691,297

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Στοιχεία κατάστασης μεταβολών ιδίων κεφαλαίων (Ποσά σε Ευρώ)

31/12/2013
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1/1/2013 και 1/1/2012 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/2013 και 31/12/2012 αντίστοιχα)

(566,627)

(963,822)

-

5,000,000

31/12/2012

(12,362,339)

3,222,004

1,779,080

(15,584,343)

(10,583,259)

(12,362,339)

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες

1. Η Εταιρία θα συμπεριληφθεί στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Intracom Holdings (ποσοστό έμμεσης συμμετοχής 57.24%).
2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρίας αναφέρονται στη σημείωση 11 των οικονομικών καταστάσεων. Η Εταιρία έχει διενεργήσει

Στοιχεία κατάστασης συνολικού εισοδήματος (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ποσού ευρώ 240 χιλ..
3. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της Εταιρίας.

1/1 - 31/12/2013
Κύκλος εργασιών

1/1 - 31/12/2012*

4. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων, που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση

224,246,885

235,788,409

στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας. Η Εταιρία έχει σχηματίσει πρόβλεψη έναντι αυτών ύψους ευρώ 250 χιλ..

Μικτά κέρδη

45,264,138

38,620,802

5. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31 Δεκεμβρίου 2013 ανέρχονταν σε 349 άτομα (31 Δεκεμβρίου 2012: 771).

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων

13,799,969

(565,845)

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων

1,896,218

(17,975,431)

7. Τα λοιπά συνολικά εισοδήματα αφορούν μεταφορά ζημιάς αντιστάθμισης ταμειακών ροών στα αποτελέσματα ύψους ευρώ 435,252 (2012: ευρώ 360,551).

Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους (Α)

1,382,331

(15,845,519)

Ποσό ευρώ 99,375 της προηγούμενης χρήσης αφορά αναλογιστικές ζημίες μετά από φόρους (Σημ. 30 των οικονομικών πληροφοριών)

- Μετόχους της μητρικής

1,382,331

(15,845,519)

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

Αναλογιστικές ζημίες μετά από αναβαλλόμενους φόρους

(38,503)

(99,375)

α. Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

20,659,335

Μεταφορά ζημίας αντιστάθμισης ταμειακών ροών στα αποτελέσματα

435,252

360,551

β. Αγορές αγαθών και υπηρεσιών

17,130,072

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσης (Α)+(Β)

1,779,080

(15,584,343)

γ. Αγορές ενσώματων και αΰλων παγίων

12,382,727

- Μετόχους της μητρικής

1,779,080

(15,584,343)

δ. Απαιτήσεις

Λοιπά συνολικά εισοδήματα (Β)

6. Στο τέλος της τρέχουσας χρήσης δεν υπάρχουν μετοχές της μητρικής εταιρίας που κατέχονται από την Εταιρία.

στη λήξη της τρέχουσας χρήσης τα οποία έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα προς αυτήν μέρη κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24, έχουν ως εξής:

6,299,565

ε. Υποχρεώσεις
Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων

0.0077

68,393,239

(0.0882)

64,326,159

50,250,907

στ. Χρηματοοικονομικά έξοδα

1,761,577

ζ. Βραχυπρόθεσμες αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης

1,132,465

9. Λόγω της τροποποίησης του ΔΛΠ 19 έχουν πραγματοποιηθεί αναπροσαρμογές στα λοιπά συγκεντρωτικά εισοδήματα, στα ίδια κεφάλαια και στις υποχρεώσεις
παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία των προηγουμένων χρήσεων. Οι παραπάνω αναπροσαρμογές παρατίθενται στη Σημείωση 30
των οικονομικών καταστάσεων.

Αθήνα 28 Μαρτίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΛΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΙΑΝΝΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΔΤ ΑΚ 121708

ΑΔΤ ΑΙ 091122

ΑΔΤ ΑΕ 145726

ΑΔΤ Χ 132698
ΑΜ Ο: Λ0003646

