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Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Forthnet A.E.) και του Ομίλου.
Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.
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Χρήστος Πελεντριδης
ERNST & YOUNG A.E.
Σύμφωνη γνώμη (με θέμα έμφασης)

Deepak Srinivas Padmanabhan, Πρόεδρος (μη εκτελεστικό μέλος)
Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος)
Βασίλειος Δουγαλής, μη εκτελεστικό μέλος
Edwin Lloyd, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Mohsin Majid, μη εκτελεστικό μέλος
Bhavneet Singh, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Michael Warrington, μη εκτελεστικό μέλος
Γιάννος Μιχαηλίδης, μη εκτελεστικό μέλος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
30.06.2016

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2015

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

30.06.2016

31.12.2015

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01.01 - 30.06.2016

01.01 - 30.06.2015

01.01 - 30.06.2016

01.01 - 30.06.2015

(164.025.343)

(110.518.929)

88.251.382

124.735.922

(13.305.422)

(19.657.141)

(31.492.591)

(3.505.727)

(177.330.765)

(130.176.070)

56.758.791

121.230.195

-

-

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

129.768.737

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Υπεραξία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

140.423.321

75.835.493

81.525.112

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2016 και
01.01.2015 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες μετά από φόρους
(συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)

112.814.856

121.172.096

13.898.653

14.237.003

83.168.812

83.168.812

512.569

512.569
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.06.2016 και
30.06.2015 αντίστοιχα)

23.325.112

24.684.815

23.124.036

53.584.646

5.023.615

6.896.485

853.584

898.631

Απαιτήσεις από πελάτες

57.078.329

57.707.602

29.819.305

30.242.844

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

31.537.409

57.919.488

116.986.071

128.405.090

442.716.870

491.972.619

261.029.711

309.405.895

33.029.156

33.029.156

33.029.156

33.029.156

Λοιπά Στοιχεία Ιδίων κεφαλαίων

(207.271.993)

(194.100.014)

23.729.635

55.222.226

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)

(174.242.837)

(161.070.858)

56.758.791

88.251.382

(3.087.928)

(2.954.485)

-

-

(177.330.765)

(164.025.343)

56.758.791

88.251.382

Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

115.185.652

124.654.568

17.109.319

18.520.759

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

326.306.542

326.211.168

100.000.000

100.000.000

Αποσβέσεις

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

178.555.441

205.132.226

87.161.601

102.633.754

Σύνολο υποχρεώσεων (δ)

620.047.635

655.997.962

204.270.920

221.154.513

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων πάγιου εξοπλισμού
(Κέρδη)/ Ζημιές από πώληση ενσώματων παγίων και
άυλων περιουσιακών στοιχείων

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)

442.716.870

491.972.619

261.029.711

309.405.895

Αποθέματα

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

-

-

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο (110.097.185 μετοχές των € 0,30
την 30.06.2016 και 31.12.2015)

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01.01 - 30.06.2016

01.01 - 30.06.2015

01.01 - 30.06.2016

01.01 - 30.06.2015

(14.298.280)

(24.199.045)

(31.518.445)

(4.147.769)

33.603.264

41.106.467

15.234.198

19.551.651

(619.078)

(756.692)

(619.078)

(755.573)

-

-

-

-

4.119.694

3.795.393

1.648.438

1.721.763

179.226

593.843

107.992

462.755

(Αύξηση)/Μείωση συμμετοχών σε συνδεδεμένες
επιχειρήσεις

-

(13.569)

-

-

Απομείωση συμμετοχών σε θυγατρικές εταιρείες

-

-

29.929.199

-

158.279

1.968.594

58.964

1.985.145

8.129.162

10.784.872

1.880.820

2.197.646

Λειτουργικές Δραστηριότητες
Ζημιές προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
01.01 - 30.06.2016
Κύκλος εργασιών
Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων
Ζημίες προ φόρων

Ζημιές μετά από φόρους(Α)
- Μετόχους της Μητρικής Εταιρείας
- Μη ελέγχουσες συμμετοχές

Ζημίες μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)

01.01 - 30.06.2015

01.01 - 30.06.2016

Λοιπές προβλέψεις
01.01 - 30.06.2015

164.517.409

181.574.574

89.514.598

99.314.333

(6.169.118)

(13.427.742)

(29.637.625)

(1.950.123)

(Αύξηση)/Μείωση αποθεμάτων

1.714.591

1.293.973

(13.917)

294.827

(14.298.280)

(24.199.045)

(31.518.445)

(4.147.769)

(Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων

20.678.052

27.633.869

9.981.787

1.704.232

Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

(25.440.644)

(50.016.432)

(15.312.170)

(12.089.577)

-

(230.611)

-

-

(2.468.396)

12.951.640

(709.011)

(706.816)

(560.621)

(555.602)

(366.171)

(396.300)

Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

25.195.249

24.356.700

10.302.606

9.821.984

Επενδυτικές Δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και ασώματων παγίων στοιχείων

(14.641.600)

(17.125.842)

(9.206.513)

(10.534.788)

13.294

16.834

12.997

16.336

(14.068)

244.297

(14.063)

(41.594)

(9.207.579)

(10.560.046)

(13.305.422)
(13.171.979)

(19.657.141)
(15.386.408)

(31.492.591)
(31.492.591)

(3.505.727)
(3.505.727)

(133.443)

(4.270.733)

-

-

Μείωση σε λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

-

-

-

-

Πληρωμές για αποζημίωση προσωπικού

(13.305.422)
(13.171.979)
(133.443)

(19.657.141)
(15.386.408)
(4.270.733)

(31.492.591)
(31.492.591)
-

(3.505.727)
(3.505.727)
-

(0,1196)

(0,1398)

-

-

Μείον:
Καταβεβλημένοι φόροι

Τόκοι εισπραχθέντες
Μείωση/ (αύξηση) σε δεσμευμένες καταθέσεις
προθεσμίας
Σύνολο εκροών για επενδυτικές δραστηριότητες (β)

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

Χρηματοοικονομικά έξοδα/(έσοδα)
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές
δραστηριότητες:

Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους(Β)

Συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες μετά από φόρους(Α)+(Β)
- Μετόχους της Μητρικής Εταιρείας
- Μη ελέγχουσες συμμετοχές

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

26.815.068

26.922.033

(15.022.505)

(14.642.374)

(16.864.711)

(232.811)

(400.868)

-

-

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα

(8.617.167)

(8.789.578)

(2.296.473)

(1.258.763)

Καθαρή μεταβολή χρηματοδοτικής μίσθωσης

(4.387.426)

(4.076.149)

(103.650)

(102.147)

Σύνολο εκροών για χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

(13.237.404)

(13.266.595)

(2.400.123)

(1.360.910)

Καθαρή μείωση στα ταμ.διαθ.και ισοδύναμα περιόδου
(α) + (β) + (γ)

(2.684.529)

(5.774.606)

(1.305.096)

(2.098.972)

Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα Έναρξης περιόδου

6.719.669

10.283.640

3.889.231

5.555.352

Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα Λήξης περιόδου

4.035.140

4.509.034

2.584.135

3.456.380

16.845.955
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες
Πληρωμή τόκων αντιστάθμισης κινδύνου επιτοκίου

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Το θέμα έμφασης στην Έκθεση Ελέγχου των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών αναφέρεται στην αβεβαιότητα (i) της ικανότητας της Εταιρείας και του Ομίλου να προχωρήσουν σε αναχρηματοδότηση
του συνόλου των δανειακών τους υποχρεώσεων και (ii) η επάρκεια κεφαλαίου κίνησης του Ομίλου και της Εταιρείας, δεν μπορούν να διασφαλιστούν και εξαρτώνται από την έκδοση του μετατρέψιμου

10. Οι εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους, τα ποσοστά με τα οποία ο Όμιλος συμμετέχει στο μετοχικό τους κεφάλαιο καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους στις ενδιάμεσες
ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2016 αναφέρονται στη σημείωση 11 των ετήσιων ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της .

ομολογιακού δανείου με πλήρη κάλυψη και την επιτυχή ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης των δανειακών τους υποχρεώσεων με τις δανείστριες τράπεζες, ενώ υφίσταται επιπλέον αβεβαιότητα που

11. Στο τέλος της τρέχουσας περιόδου δεν υπάρχουν μετοχές της μητρικής εταιρείας που κατέχονται είτε από την ίδια είτε από θυγατρικές και συγγενείς της επιχείρησης.

συνδέεται με την τρέχουσα οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα.

12. Στις 24 Νοεμβρίου 2011, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποφάσισε να θέσει υπό επιτήρηση την διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρείας λόγω του γεγονότος

2.

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ενδιάμεσης περιόδου 01/01/2016-30/06/2016 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 28 Αυγούστου 2016

3.

Ο αριθμός προσωπικού του Ομίλου στις 30 Ιουνίου 2016 ανέρχεται στα 1.196 άτομα, ενώ της Εταιρείας στα 721 άτομα. Στις 30 Ιουνίου 2015 ο αντίστοιχος αριθμός του προσωπικού

ότι οι ενοποιημένες ζημιές της χρήσης 2010 υπερέβαιναν το 30% της ενοποιημένης καθαρής της θέσης, καθώς και η προγραμματιζόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου δεν ολοκληρώθηκε.
13. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής περιόδου, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Ομίλου στη λήξη

ήταν 1.213 άτομα για τον Όμιλο και 732 άτομα για την Εταιρεία.

της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής:

4.

Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των ακινήτων των εταιριών του Ομίλου.

5.

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας "FORGENDO LIMITED"
(Έδρα: Κύπρος, Ποσοστό Άμεσης Συμμετοχής 31/12/2015 41,27% και σε επίπεδο τελικής μητρικής εταιρείας με ποσοστό 45,21% ) με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.

6.

(Ποσά σε ευρώ)

Όμιλος

Εταιρεία

Δεν σημειώθηκε μεταβολή στις λογιστικές μεθόδους ή τις λογιστικές εκτιμήσεις σε σχέση με την χρήση 2015.

7. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 9 των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

α) Έσοδα

2.415.017

6.657.165

8. Η Εταιρεία και ο Όμιλος έχουν προβεί σωρευτικά σε πρόβλεψη για επιβολή πρόσθετων φόρων για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ποσού € 0,2 εκατ. και € 0,4 εκατ. αντίστοιχα

β) Έξοδα

4.137.369

4.740.400

προκειμένου να καλυφθούν τυχόν πρόσθετοι φόροι που θα προκύψουν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο. Επιπλέον, δεν έχει αναγνωρισθεί προς συμψηφισμό και αντίστοιχα δεν έχει

γ) Απαιτήσεις

3.897.622

107.174.643

αναγνωρισθεί αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση σε φορολογική ζημία ποσού € 182,5 εκατ. για τον Όμιλο στις 30 Ιουνίου 2016 (31 Δεκεμβρίου 2015 € 173,5 εκατ.).

δ) Υποχρεώσεις

5.204.697

25.396.144

ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της
διοίκησης

1.174.142

845.519

0

0

316.228

159.542

9. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία υποθέσεις, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην χρηματοοικονομική κατάσταση
των εταιρειών του Ομίλου. Το ποσό των προβλέψεων για τις ανωτέρω υποθέσεις είναι για την Εταιρεία € 2,3 εκ. και για τον Όμιλο € 3,8 εκ.

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

Ηράκλειο ,28 Αυγούστου 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

DEEPAK SRINIVAS PADMANABHAN
Αρ.Διαβ. Ζ 2918778

Ο AΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Α.Δ.Τ. Σ 676330

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΑΜΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. AΙ 611898
Αρ.Αδείας Ο.Ε.Ε. 0004719 Α' Τάξης

ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. AK 231579
Αρ.Αδείας Ο.Ε.Ε. 0005375 Α' Τάξης

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ &
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΓΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Α.Δ.Τ. Χ 091299

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΚΑΤΣΑΡΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 012888
Αρ.Αδείας Ο.Ε.Ε. 0001049 Α' Τάξης

