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(Σύμφωνα με την απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές 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 οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

(ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)
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Σεφέρης Χριστόδουλος , Σαλούστρος Σταύρος
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Σύμφωνη γνώμη (με θέμα έμφασης)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

30.06.2012

31.12.2011

30.06.2012

31.12.2011

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

262.332.441

281.829.878

141.573.697

154.102.782

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

156.299.898

172.554.880

Υπεραξία

126.072.089

139.482.089

512.569

512.569

26.249.851

27.009.606

108.312.561

108.633.876

8.704.062

6.696.679

1.764.464

2.197.398

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30.06.2012

30.06.2011

30.06.2012

30.06.2011

64.787.740

262.801.445

121.814.544

330.124.693

(33.506.834)

(59.898.947)

5.058.678

(98.984.629)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα

12.690.226

15.837.876

Απαιτήσεις από πελάτες

63.410.909

75.208.837

40.828.691

46.343.492

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

75.295.374

103.557.059

69.063.598

71.364.706

718.364.624

806.339.028

374.745.806

398.992.699

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες
δραστηριότητες)
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής

-

Τακτικό Αποθεματικό
Προγράμματα παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.6.2012 και 30.6.2011 αντίστοιχα)

-

-

2.245

(9.185)
-

-

-

93.000

-

93.000

31.376.151

202.893.313

-

126.966.222

231.140.064

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

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο (155.431.324 μετοχές των € 1,18)
Λοιπά Στοιχεία Ιδίων κεφαλαίων

183.408.963

183.408.963

183.408.963

183.408.963

(154.781.604)

(121.740.578)

(56.442.741)

(61.594.419)

28.627.359

61.668.385

126.966.222

121.814.544

2.748.792

3.119.355

31.376.151

64.787.740

128.975

219.039

167.645.822

179.719.158

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

-

-

126.966.222

121.814.544

-

-

24.693.423

27.268.319

01.01 - 30.06.2011

01.01 - 30.06.2012

(34.606.313)

(63.705.091)

4.927.409

(99.868.814)

Αποσβέσεις

50.839.025

56.158.159

27.723.454

30.734.967

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων πάγιου εξοπλισμού

(1.559.930)

(1.729.244)

(1.530.811)

(1.694.974)

(13.489)

24.531

(13.489)

41.411

2.515.292

2.024.255

2.600.178

2.066.737

155.135

151.120

70.258

69.875

89.611

(Ζημιές)/ Κέρδος προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:

(Κέρδη)/ Ζημιές από πώληση ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

333.617.012

332.260.715

109.366.514

109.246.011

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις

185.596.664

229.352.376

113.719.647

140.663.825

Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού

Σύνολο υποχρεώσεων (δ)

686.988.473

741.551.288

247.779.584

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

718.364.624

806.339.028

374.745.806

398.992.699

Λοιπές προβλέψεις
Απομείωση υπεραξίας

12.976

(358.387)

13.410.000

38.223.606

-

-

-

-

-

95.371.438

15.402.042

9.667.759

2.976.622

2.066.737

Aπομείωση συμμετοχών σε θυγατρικές εταιρείες
Χρηματοοικονομικά (έσοδα)/έξοδα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
01.01 - 30.06.2011

01.04-30.06.2012

01.04-30.06.2011

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων

(1.927.359)

(2.517.767)

436.323

725.308

Μείωση απαιτήσεων

38.362.157

30.348.562

2.162.619

32.126.912

(42.216.728)

(38.629.419)

(23.711.754)

(42.209.544)

(343.707)
(1.307.602)

(1.947.090)
(163.146)

(403.110)

(163.145)

Κύκλος εργασιών
(Ζημίες)/ κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων
(Ζημίες)/ κέρδη προ φόρων

203.774.048

206.180.148

99.402.926

103.539.434

Μείωση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

(19.204.271)

(54.037.332)

(15.108.268)

(41.570.820)

Μείον:

(34.606.313)

(63.705.091)

(23.029.678)

(48.752.387)

Καταβεβλημένοι φόροι
Μείωση σε λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Ζημιές μετά από φόρους(Α)

(33.506.834)

(59.898.947)

(23.147.999)

(45.905.325)

Πληρωμές για αποζημίωση προσωπικού

- Μετόχους της Μητρικής Εταιρείας

(33.136.271)

(61.808.270)

(22.930.620)

(48.326.117)

Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

(370.563)
-

1.909.323
-

(217.379)
-

2.420.792
-

Συγκεντρωτικές συνολικές ζημίες μετά από φόρους(Α)+(Β)
- Μετόχους της Μητρικής Εταιρείας
- Μη ελέγχουσες συμμετοχές
Ζημίες μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €)

(33.506.834)
(33.136.271)
(370.563)
(0,2132)

(59.898.947)
(61.808.270)
1.909.323
(0,3977)

(23.147.999)
(22.930.620)
(217.379)
(0,1475)

(45.905.325)
(48.326.117)
2.420.792
(0,3109)

Επενδυτικές Δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και ασώματων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Δεσμευμένες καταθέσεις προθεσμίας
Σύνολο εκροών για επενδυτικές δραστηριότητες (β)

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

30.074.824

391.583

9.136.570

(14.491.931)

Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες

- Μη ελέγχουσες συμμετοχές
Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους(Β)

01.01 - 30.06.2012
116.757.373

01.01 - 30.06.2011
113.417.562

01.04-30.06.2012
57.320.335

01.04-30.06.2011
57.635.619

Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων
Ζημίες προ φόρων

7.904.031

(97.802.077)

5.411.503

(93.594.006)

Καθαρή μεταβολή χρηματοδοτικής μίσθωσης

4.927.409

(99.868.814)

3.948.603

(94.719.934)

Σύνολο εκροών για χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

Ζημιές μετά από φόρους(Α)

5.058.678

(98.984.629)

4.354.186

(94.139.084)

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

- Μετόχους της Μητρικής Εταιρείας
- Μη ελέγχουσες συμμετοχές
Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους(Β)

5.058.678
-

(98.984.629)
-

4.354.186
-

(94.139.084)
-

Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα Έναρξης περιόδου

Συγκεντρωτικές συνολικές κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους(Α)+(Β)

5.058.678

(98.984.629)

4.354.186

(94.139.084)

34.096.674

(68.762.084)

18.158.127

(79.313.323)

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

(812.801)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα

Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα Λήξης περιόδου

(1.079.516)

(392.319)

(485.700)

37.908.698

26.468.332

14.934.991

18.591.323

(21.339.310)
35.051
270.529
1.214.500
(19.819.230)

(24.920.417)
45.072
188.908
750.000
(23.936.437)

(15.844.359)
35.052
200.215
1.214.500
(14.394.592)

(21.737.180)
28.192
99.310
750.000
(20.859.678)

(90.064)
828.147

(1.258)

(11.057.625)

(10.911.651)

(2.417.776)

(5.666.487)

(6.712.853)

(293.316)

(78.634)

(15.986.029)

(17.625.762)

(2.711.092)

(2.200.181)

2.103.439

(15.093.867)

(2.170.693)

(4.468.536)

27.781.179
29.884.618

36.418.891
21.325.024

17.144.169
14.973.476

18.329.631
13.861.095

Καθαρή μεταβολή μακροπρόθεσμου δανεισμού
Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμου δανεισμού

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κύκλος εργασιών

(189.885)

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με
τις λειτουργικές δραστηριότητες:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)
01.01 - 30.06.2012

01.01 - 30.06.2011

Λειτουργικές Δραστηριότητες

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

277.178.155

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01.01 - 30.06.2012

-

(2.121.547)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.

Το θέμα έμφασης στην έκθεση ελέγχου των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών αναφέρεται στην αβεβαιότητα (i) της επιτυχούς εκπλήρωσης όλων των προϋποθέσεων που αναφέρονται
στην επιστολή των τραπεζών της 5ης Ιουλίου 2012, από όλους τους αντισυμβαλλομένους, (ii) της ικανότητας της Εταιρείας και του Ομίλου για την λήψη απαλλαγής (waiver) από τη μη

2.
3.

συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις του 2012 δεν διαφοροποιούνται από αυτές που αναφέρονται στη σημείωση 12 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2011.
12. Στο τέλος της τρέχουσας περιόδου δεν υπάρχουν μετοχές της μητρικής εταιρείας που κατέχονται είτε από την ίδια είτε από θυγατρικές και συγγενείς της επιχείρησης.

επιπτώσεις στην οικονομική τους κατάσταση και στον προγραμματισμό της συνολικής χρηματοδότησης τους από μια περαιτέρω επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών στην ελληνική αγορά

13. Στις 24 Νοεμβρίου 2011, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποφάσισε να θέσει υπό επιτήρηση την διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρείας λόγω του γεγονότος ότι οι ζημίες της χρήσης 2010

Οι οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01/01/2012-30/6/2012 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 28 Αυγούστου 2012
Ο αριθμός προσωπικού του Ομίλου στις 30 Ιουνίου 2012 ανέρχεται στα 1.332 άτομα, ενώ της Εταιρείας στα 773 άτομα. Στις 30 Ιουνίου 2011 ο αντίστοιχος αριθμός του προσωπικού
ήταν 1.416 άτομα για τον Όμιλο και 806 άτομα για την Εταιρεία.

υπερέβαιναν το 30% της καθαρής της θέσης καθώς και η προγραμματιζόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου δεν ολοκληρώθηκε.
14. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας και του Ομίλου στη λήξη της τρέχουσας περιόδου,
που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής:
(Ποσά σε ευρώ)

4.

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

5.

Οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας "FORGENDO LIMITED"
(Έδρα: Κύπρος, Ποσοστό Συμμετοχής 30/6/2012: 41,27%) με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.

6.

11. 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

υποχρέωση τήρησης ορισμένων από τους χρηματοοικονομικούς δείκτες στις 30 Ιουνίου, 2012 και, (iii) της ικανότητα της Εταιρείας και του Ομίλου να ανταπεξέλθουν στις τυχόν αρνητικές

α) Έσοδα

Δεν σημειώθηκε μεταβολή στις λογιστικές μεθόδους ή τις λογιστικές εκτιμήσεις σε σχέση με την χρήση 2011.

Όμιλος

Εταιρεία
41.770

3.458.280

β) Έξοδα

31.296

6.699

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

γ) Απαιτήσεις

55.521

33.271.239

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 € 1,0 εκατ. αντίστοιχα

δ) Υποχρεώσεις

426.996

39.723.820

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

ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης

1.198.524

879.572

αναγνωρισθεί αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση σε φορολογική ζημία ποσού € 90,8 εκατ. για τον Όμιλο.

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

0

0

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

0

0

9. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία υποθέσεις, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση
των εταιρειών του Ομίλου. Το ποσό των προβλέψεων για τις ανωτέρω υποθέσεις είναι για την Εταιρεία € 0,00 και για τον Όμιλο € 0,00 εκ.
10. Ορισμένα κονδύλια της προηγούμενης χρήσης/περιόδου αναταξινομήθηκαν για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με αυτά της τρέχουσας περιόδου (σημείωση 2.1).

Ηράκλειο , 28 Αυγούστου 2012
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