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Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων
Κατάσταση Ταμειακών Ροών
Σημειώσεις επί των Χρηματοικονομικών Καταστάσεων
1. Πληροφορίες για την Εταιρεία
2. Βάση σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και επιμέτρησης
3. Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης
4. Εκτιμήσεις και παραδοχές
5. Σημαντικές λογιστικές πολιτικές
6. Κύκλος εργασιών
7. Λοιπά έσοδα
8. Κόστος αγορών και υπηρεσιών
9. Λοιπά έξοδα
10. Παροχές σε εργαζομένους
11. Αποσβέσεις
12. Χρηματοοικονομικά έσοδα και (έξοδα)
13. Φόροι εισοδήματος
14. Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία
15. Άυλα περιουσιακά στοιχεία
16. Έλεγχος απομείωσης
17. Λοιπά περιουσιακά στοιχεία
18. Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις
19. Αποθέματα
20. Εμπορικές απαιτήσεις
21. Λοιπές απαιτήσεις
22. Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα
23. Ίδια κεφάλαια
24. Δανειακές υποχρεώσεις
25. Παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από την υπηρεσία
26. Προβλέψεις
27. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
28. Υποχρεώσεις σε προμηθευτές
29. Λοιπές υποχρεώσεις
30. Πρόγραμμα παροχών δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών
31. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
32. Δεσμεύσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις
33. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου και χρηματοοικονομικά μέσα
34. Από κοινού δραστηριότητες
35. Μεταγενέστερα Γεγονότα
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WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Σημειώσεις

Ενεργητικό
Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία

14
15
17

Σύνολο μακροπρόθεσμου ενεργητικού
Αποθέματα
Εμπορικές απαιτήσεις
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού

19
20
21
22

Σύνολο ενεργητικού
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο

23
23

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

31 Δεκεμβρίου 2016

31 Δεκεμβρίου 2015

334.621
289.576
14.759

347.737
318.525
44.842

638.956

711.104

6.416
86.290
103
30.932
10.605
134.346

3.785
102.230
71
29.901
33.915
169.902

773.302

881.006

296.294
2.402.487
10.654
(2.548.467)

296.294
2.402.487
30.187
(2.468.200)

160.968

260.768

Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο
από την υπηρεσία
Προβλέψεις
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

24

294.836

263.017

25
26
27

6.933
5.032
18.868

5.614
5.341
42.274

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

18

25.974

36.558

351.643

352.804

1.139
181.942
77.453
157

5.959
181.019
80.306
150

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

260.691

267.434

Σύνολο υποχρεώσεων

612.334

620.238

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

773.302

881.006

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις σε προμηθευτές
Λοιπές υποχρεώσεις
Φόροι πληρωτέοι

24
28
29

Οι σημειώσεις των σελίδων 8 έως 62 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.
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WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)
Σημειώσεις

2016

2015

Κύκλος εργασιών

6

483.756

472.652

Λοιπά έσοδα

7

5.059

6.683

488.815

479.335

Συνολικά έσοδα
Κόστος αγορών και υπηρεσιών

8

(333.199)

(331.462)

Λοιπά έξοδα

9

(26.328)

(26.079)

Παροχές σε εργαζομένους

10

(49.206)

(46.848)

Αποσβέσεις

11

(141.521)

(143.398)

57

(79)

(61.382)

(68.531)

4.959

503

(27.967)

(28.546)

(18.507)

-

(41.515)

(28.043)

(102.897)

(96.574)

6.724

4.726

(96.173)

(91.848)

(1.045)

1.023

303

(295)

(742)

728

(11.740)
3.406

(5.450)
1.065

(8.334)

(4.385)

Λοιπά συνολικά έσοδα, μετά από φόρους

(9.076)

(3.657)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσεως

(105.249)

(95.505)

Κέρδη (Ζημιές) πώλησης
περιουσιακών στοιχείων
Λειτουργικές ζημίες εκμετάλλευσης
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Απομείωση μακροπρόθεσμου περιουσιακού
στοιχείου
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα

12

Ζημίες προ φόρων
Φόρος εισοδήματος όφελος

13

Ζημίες χρήσεως
Λοιπά συνολικά έσοδα
Κονδύλια που δε θα μεταφερθούν ποτέ στα
αποτελέσματα χρήσεως
Επανεκτίμηση υποχρεώσεων παροχών προσωπικού

25

Αναλογούν φόρος
Κονδύλια που έχουν ταξινομηθεί ή ενδέχεται να
μεταφερθούν στα αποτελέσματα χρήσεως
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά
στοιχεία – καθαρή μεταβολή στην εύλογη αξία
Αναλογούν φόρος
17

Οι σημειώσεις των σελίδων 8 έως 62 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.
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WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Διαφορά
από
έκδοση
μετοχών
υπέρ το
άρτιο

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016

Λοιπά
αποθεματικά

Αποθεματικό
εύλογης αξίας

Αποθεματικό
παροχών
δικαιωμάτων
προαίρεσης επί
μετοχών

Ζημίες
εις νέο

Σύνολο ιδίων
κεφαλαίων

296.294

2.402.487

9.570

8.334

12.283

(2.468.200)

260.768

-

-

-

-

-

(96.173)

(96.173)

-

-

-

-

-

(742)

(742)

-

-

-

(8.334)

-

-

(8.334)

Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσεως

-

-

-

(8.334)

-

(742)

(9.076)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
χρήσεως

-

-

-

(8.334)

-

(96.915)

(105.249)

-

-

-

-

(11.199)

16.648

5.449

296.294

2.402.487

9.570

-

1.084

(2.548.467)

160.968

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
χρήσεως
Ζημίες χρήσεως
Επανεκτίμηση υποχρεώσεων παροχών
προσωπικού
Διαθέσιμα προς πώληση
χρηματοοικονομικά στοιχεία – καθαρή
μεταβολή στην εύλογη αξία μετά φόρων

Συναλλαγές με τους μετόχους
Εισφορές και διανομές
Παροχές δικαιωμάτων προαίρεσης επί
μετοχών (σημείωση 30)
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016

Οι σημειώσεις των σελίδων 8 έως 62 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.
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WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)
Διαφορά
από
έκδοση
μετοχών
υπέρ το
άρτιο

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπόλοιπο
1 Ιανουαρίου 2015
Συγκεντρωτικά
συνολικά έσοδα
χρήσεως
Ζημίες χρήσεως
Επανεκτίμηση
υποχρεώσεων
παροχών προσωπικού
Διαθέσιμα προς
πώληση
χρηματοοικονομικά
στοιχεία – καθαρή
μεταβολή στην
εύλογη αξία μετά
φόρων
Λοιπά συνολικά
έσοδα χρήσεως
Συγκεντρωτικά
συνολικά έσοδα
χρήσεως
Συναλλαγές με τους
μετόχους
Εισφορές και
διανομές
Παροχές δικαιωμάτων
προαίρεσης επί
μετοχών (σημείωση
30)
Έκδοση κοινών
μετοχών (σημείωση
23)
Υπόλοιπο
31 Δεκεμβρίου 2015

Λοιπά
αποθεματικά

Αποθεματικό
προπληρωμένου
μετοχικού
κεφαλαίου

Αποθεματικό
εύλογης αξίας

Αποθεματικό
παροχών
δικαιωμάτων
προαίρεσης επί
μετοχών

Ζημίες
εις νέο

Σύνολο ιδίων
κεφαλαίων

288.294

2.250.487

9.570

160.000

12.719

6.926

(2.377.080)

350.916

-

-

-

-

-

-

(91.848)

(91.848)

-

-

-

-

-

-

728

728

-

-

-

-

(4.385)

-

-

(4.385)

-

-

-

-

(4.385)

-

728

(3.657)

-

-

-

-

(4.385)

-

(91.120)

(95.505)

-

-

-

-

-

5.357

-

5.357

8.000

152.000

-

(160.000)

-

-

-

-

296.294

2.402.487

9.570

-

8.334

12.283

(2.468.200)

260.768

Οι σημειώσεις των σελίδων 8 έως 62 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.
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WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)
Σημειώσεις

2016

2015

(96.173)

(91.848)

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ζημίες χρήσεως
Προσαρμογές για:
Αποσβέσεις ενσώματων περιουσιακών στοιχείων

11

77.027

77.018

Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων

11

64.494

66.380

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα
Καθαρή μεταβολή των προβλέψεων και των παροχών σε εργαζόμενους μετά την
έξοδο από την υπηρεσία

12

41.515

28.043

12.079

9.259

(57)

79

(Κέρδη) Ζημιές από πώληση περιουσιακών στοιχείων
Συναλλαγές παροχών δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών

30

5.449

5.357

Φόρος εισοδήματος (όφελος)

13

(6.724)

(4.726)

97.610

89.562

(2.631)

1.023

3.880

(14.702)

(28.109)

(49.858)

(165)

7

(1.942)

(2.093)

68.643

23.939

Μεταβολές σε:
-

αποθέματα

-

εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις

-

υποχρεώσεις σε προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

-

μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

-

μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Καταβληθέντες τόκοι

-

(3.382)

(302)

(113)

68.341

20.444

14

(64.218)

(63.514)

112

303

15

(35.545)

(25.839)

-

1

(99.651)

(89.049)

Φόροι εισοδήματος πληρωθέντες
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πώληση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων
Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Καθαρές ταμειακές ροές προς επενδυτικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες
Εισροές από ανάληψη δανείων από συνδεδεμένα μέρη

24

8.000

-

Αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων προς συνδεδεμένα μέρη

24

-

(66.618)

8.000

(66.618)

Καθαρή μείωση χρηματικών διαθεσίμων και ισοδύναμων

(23.310)

(135.223)

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσεως

33.915

169.138

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσεως

10.605

33.915

Καθαρές ταμειακές ροές από (προς) χρηματοοικονομικές δραστηριότητες

Οι σημειώσεις των σελίδων 8 έως 62 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.
7

WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)
1.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε. (η «Εταιρεία» ή «WIND Ελλάς»), πρώην Tellas Τηλεπικοινωνίες
Α.Ε. («Tellas»), ιδρύθηκε το 2002, έχει την έδρα της στο Δήμο Αμαρουσίου και όπως αναφέρεται στο
Καταστατικό της έχει διάρκεια ζωής εκατό (100) χρόνια. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα των
τηλεπικοινωνιών και παρέχει υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας, υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο,
συνδυασμό υπηρεσιών διαδικτύου και σταθερής τηλεφωνίας, καθώς και ευρυζωνικές υπηρεσίες. Λειτουργεί
υπό μια "Γενική Άδεια" που είχε χορηγηθεί στην Εταιρεία τον Ιούλιο του 2003 από την Εθνική Επιτροπή
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων («ΕΕΤΤ») και η οποία επιτρέπει τη δημιουργία, τη λειτουργία και την
ανάπτυξη ενός δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου και την παροχή υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας.
Στις 31 Δεκεμβρίου 2008, η πρώην Tellas Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. απορρόφησε τη μητρική «WIND Ελλάς
Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 1297/1972 περί συγχωνεύσεων, και η τελική
οντότητα που δημιουργήθηκε μετά τη συγχώνευση μετονομάστηκε σε WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες
Α.Ε.Β.Ε. («WIND Ελλάς»). Η συμφωνία συγχώνευσης εγκρίθηκε από τους μετόχους της Εταιρείας στις
19 Δεκεμβρίου 2008. H τελική οντότητα, WIND Ελλάς, παρέχει υπηρεσίες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας
καθώς και υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο στην Ελληνική Δημοκρατία («Ελλάδα»).
Η WIND Ελλάς δεν έχει πλέον θυγατρικές, ως αποτέλεσμα της αναδιάρθρωσης των δανείων που
πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο του 2010. Η μητρική της Εταιρείας, μετά την ολοκλήρωση της
αναδιάρθρωσης είναι η Crystal Almond S.à r.l. και η μητρική εταιρεία όλου του ομίλου (υπερκείμενη μητρική
εταιρεία) είναι η Crystal Almond Holdings Limited (προγενέστερα Largo Limited).
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της WIND Ελλάς για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2016
αποτελούνται από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της WIND Ελλάς και από την αναλογία 50% που
κατέχει η Εταιρεία επί των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και των συναλλαγών της Victus
Networks Α.Ε. («Victus»), η οποία αποτελεί από κοινού δραστηριότητα που συστάθηκε από τη WIND Ελλάς
και τη Vodafone-Panafon S.A. (μέλος της Vodafone Group Plc) για την παροχή δυνατοτήτων
συνεκμετάλλευσης δικτύου κινητής τηλεφωνίας και στις δύο αυτές εταιρείες (σημείωση 34).
2. ΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.).
Πληροφορίες αναφορικά με τις σημαντικές λογιστικές πολιτικές της Εταιρείας παρατίθενται στη σημείωση 5.
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο 31 Μαΐου 2017.
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί στη βάση του ιστορικού κόστους, με εξαίρεση τα
παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογες αξίες μέσω αποτελεσμάτων και τα διαθέσιμα προς πώληση
χρηματοοικονομικά στοιχεία, που αποτιμώνται σε εύλογες αξίες μέσω λοιπών συνολικών εσόδων σε κάθε
ημερομηνία κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, το οποίο είναι το λειτουργικό νόμισμα της
Εταιρείας. Όλες οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες που παρουσιάζονται σε Ευρώ έχουν στρογγυλοποιηθεί
στην πλησιέστερη χιλιάδα, εκτός εάν υπάρχει σχετική διαφορετική αναφορά.
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4. ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ
Κατά τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., όπως αυτά έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η διοίκηση της Εταιρείας έχει προβεί σε εκτιμήσεις και παραδοχές που
επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών της Εταιρείας, καθώς και των λογιστικών υπολοίπων
των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων, των εσόδων και εξόδων. Τα πραγματικά αποτελέσματα
μπορεί να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιμήσεις.
Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές με αυτές υποθέσεις επανεξετάζονται σε συνεχή βάση. Οι αναθεωρήσεις στις
λογιστικές εκτιμήσεις αναγνωρίζονται σε μελλοντική βάση.
A. Παραδοχές
Οι κάτωθι πληροφορίες για τις παραδοχές που γίνονται κατά την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών που
έχουν τη σημαντικότερη επίδραση στα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων αναπτύσσονται στη
συνέχεια:
α)

Από κοινού συμφωνίες - Σημείωση 5(τ) και 34: Από κοινού δραστηριότητες: η αξιολόγηση της
διοίκησης βασίζεται στη δομή της συμφωνίας καθώς και ορισμένα δεδομένα και περιστάσεις που την
αφορούν.

β)

Η συμμετοχή στην Forthnet Α.Ε. και το δικαίωμα προαίρεσης - Σημείωση 17: διαθέσιμα προς πώληση
περιουσιακά στοιχεία: η αξιολόγηση της διοίκησης βασίζεται στο γεγονός ότι δεν έχει σημαντική
επιρροή στην εν λόγω εταιρεία κατά την ημερομηνία σύνταξης των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων. Δικαίωμα προαίρεσης επί μετοχών της Forthnet Α.Ε.: το κόστος που συνεπάγεται το
δικαίωμα αυτό κατά την ημερομηνία θέσπισης ήταν κόστος απευθείας αποδοθέν στην αναμενόμενη
από κοινού εξαγορά της Forthnet από τα δύο εμπλεκόμενα μέρη και στην πιθανολογούμενη
πραγματοποίησή της κατά την ημερομηνία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Καθώς
η σχετική συμφωνία με την Vodafone Α.Ε. έληξε στις 3 Φεβρουαρίου 2017, το κόστος που αποδόθηκε
στην αναμενόμενη από κοινού εξαγορά διεγράφη επιβαρύνοντας τα αποτελέσματα της χρήσης
(σημείωση 12).

B. Παραδοχές και αβεβαιότητες στις εκτιμήσεις
Πληροφορίες αναφορικά με παραδοχές και εκτιμήσεις/αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να έχουν σημαντική
επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να έχουν
ουσιώδη επίπτωση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων κατά την επόμενη χρήση περιγράφονται
κατωτέρω:
α)

Παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από την υπηρεσία - Σημείωση 25: Το κόστος των παροχών
συνταξιοδότησης του προσωπικού καθορίζεται χρησιμοποιώντας αναλογιστικές μελέτες, που
περιλαμβάνουν τη διενέργεια υποθέσεων για το προεξοφλητικό επιτόκιο, τις μελλοντικές αυξήσεις
μισθών, τα ποσοστά θνησιμότητας και τις μετακινήσεις προσωπικού. Λόγω της μακροπρόθεσμης φύσης
αυτών των προγραμμάτων, τέτοιες εκτιμήσεις υπόκεινται σε σημαντική αβεβαιότητα.

β)

Πρόβλεψη για αποκατάσταση χώρων - Σημείωση 26: Η διενέργεια πρόβλεψης για την υποχρέωση
αποκατάστασης χώρων περιλαμβάνει τη διενέργεια υποθέσεων για τα προεξοφλητικά επιτόκια, τα
μελλοντικά ποσοστά πληθωρισμού και τις μελλοντικές δαπάνες αποκατάστασης και ως εκ τούτου οι
ανωτέρω υποθέσεις υπόκεινται σε αβεβαιότητα.

γ)

Αναγνώριση και επιμέτρηση προβλέψεων και ενδεχόμενων υποχρεώσεων – Σημειώσεις 26, 32: Η
αναγνώριση και επιμέτρηση των προβλέψεων και ενδεχόμενων υποχρεώσεων προϋποθέτει την
εφαρμογή βασικών παραδοχών αναφορικά με την πιθανότητα εκπλήρωσης και το ύψος των
χρηματοροών που θα απαιτηθούν, οι οποίες ενέχουν εκτιμήσεις που υπόκεινται σε αβεβαιότητα.
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δ)

Βασικές παραδοχές για τον καθορισμό της υποκείμενης αξίας χρήσης – Σημειώσεις 16, 30α)Β: Έλεγχος
απομείωσης: Η εκτίμηση της αξίας χρήσης απαιτεί από τη διοίκηση τη διενέργεια εκτιμήσεων
αναφορικά με τις αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές της μονάδας παραγωγής ταμειακών ροών,
WIND Ελλάς, καθώς και την επιλογή του κατάλληλου επιτοκίου προεξόφλησης για τον υπολογισμό της
παρούσας αξίας των ταμειακών αυτών ροών, παράμετροι που υπόκεινται σε αβεβαιότητα.

ε)

Χρησιμοποίηση των φορολογικών ζημιών - Σημείωση 18: Η Εταιρεία δεν έχει αναγνωρίσει μελλοντικές
φορολογικές ωφέλειες αναφορικά με φορολογικές ζημιές που δεν έχουν ακόμη εκπνεύσει, βασιζόμενη
στην εκτίμηση της διοίκησης ότι δεν είναι πιθανό ότι μελλοντικά φορολογικά κέρδη θα είναι διαθέσιμα
προς συμψηφισμό με τις φορολογικές ζημιές.

στ)

Αποτίμηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων – Σημείωση 20: Η Εταιρεία προσδιορίζει
ζημίες απομείωσης επί των χρηματοοικονομικών περιουσιακών της στοιχείων βάσει εκτιμήσεων για τις
πραγματοποιηθείσες ζημίες από απαιτήσεις από πελάτες, που αντλούνται από ιστορικά στοιχεία
στατιστικών δεδομένων εισπράξεων για παρόμοια χρηματοοικονομικά στοιχεία, που υπόκεινται σε
αβεβαιότητα.

ζ)

Αποτίμηση υποχρέωσης από παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα - Σημειώσεις 24, 33: Η Εταιρεία
αναγνώρισε υποχρέωση από παράγωγο χρηματοοικονομικό μέσο που αφορά σε δικαίωμα προαίρεσης
που χορηγήθηκε στη Vodafone Ελλάς και αποτίμησε το χρηματοοικονομικό αυτό μέσο στην εύλογη
αξία, βάσει εκτιμήσεων σε σχέση με το επιτόκιο προεξόφλησης, την ιστορική μεταβλητότητα της
μετοχής της Forthnet και τη μερισματική απόδοση, που ενέχουν αβεβαιότητα.

Γ. Επιμέτρηση εύλογων αξιών
Ορισμένες από τις λογιστικές πολιτικές της Εταιρείας και τις σχετικές γνωστοποιήσεις απαιτούν τον
προσδιορισμό της εύλογης αξίας τόσο των χρηματοοικονομικών όσο και των μη χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων.
Η Εταιρεία έχει θεσπίσει ένα πλαίσιο ελέγχου αναφορικά με την επιμέτρηση των εύλογων αξιών, που
περιλαμβάνει μία ομάδα αποτιμήσεων που έχει τη συνολική ευθύνη και εποπτεία όλων των σημαντικών
αποτιμήσεων σε εύλογες αξίες, περιλαμβανομένων αυτών που εντάσσονται στο Επίπεδο 3 και αναφέρεται
απευθείας στον Γενικό Οικονομικό Διευθυντή. Η ομάδα αποτίμησης εξετάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα
τα σημαντικά δεδομένα που δε βασίζονται σε παρατηρήσιμες μετρήσεις της αγοράς καθώς και τις προσαρμογές
που διενεργούνται για σκοπούς αποτίμησης.
Κατά τη μέτρηση της εύλογης αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης, η Εταιρεία χρησιμοποιεί
μετρήσιμα μεγέθη της αγοράς, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό. Οι εύλογες αξίες κατατάσσονται σε
διαφορετικά επίπεδα σύμφωνα με τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται στις τεχνικές μεθόδους αποτίμησης, ως
εξής:
Επίπεδο 1:

τιμές (χωρίς προσαρμογές) ενεργού αγοράς για πανομοιότυπα περιουσιακά στοιχεία και
υποχρεώσεις.

Επίπεδο 2:

δεδομένα, εκτός των τιμών αγοράς που περιλαμβάνονται στο Επίπεδο 1 και είναι παρατηρήσιμα
για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση, είτε άμεσα (π.χ. τιμές) είτε έμμεσα
(π.χ. εξαχθέντα από τιμές).

Επίπεδο 3:

δεδομένα για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση που δε βασίζονται σε παρατηρήσιμα
δεδομένα της αγοράς (μη παρατηρήσιμες μετρήσεις).
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Εάν τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την επιμέτρηση της εύλογης αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή
μιας υποχρέωσης εντάσσονται σε διαφορετικά επίπεδα της ιεράρχησης εύλογων αξιών, τότε η επιμέτρηση της
εύλογης αξίας κατατάσσεται στο σύνολό της στο ίδιο επίπεδο της ιεράρχησης με το χαμηλότερου επιπέδου
δεδομένο που είναι σημαντικό για ολόκληρη την επιμέτρηση. Η Εταιρεία αναγνωρίζει μεταφορές μεταξύ των
επιπέδων της ιεράρχησης εύλογων αξιών στο τέλος της περιόδου σύνταξης χρηματοοικονομικών
καταστάσεων, εντός της οποίας συντελέστηκε η αλλαγή. Δεν έχουν πραγματοποιηθεί μεταφορές μεταξύ
επιπέδων της ιεράρχησης εύλογων αξιών κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016.
Επιπλέον πληροφορίες αναφορικά με τις παραδοχές που πραγματοποιήθηκαν κατά την επιμέτρηση των
εύλογων αξιών περιλαμβάνονται στις ακόλουθες σημειώσεις:
•

Σημείωση 17 – λοιπές επενδύσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται στα λοιπά περιουσιακά στοιχεία,

•

Σημείωση 30 – πρόγραμμα παροχών δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών,

•

Σημείωση 33 – χρηματοοικονομικά μέσα, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης από παράγωγα
χρηματοοικονομικά μέσα.

5. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
Η Εταιρεία έχει εφαρμόσει με συνέπεια τις ακόλουθες λογιστικές πολιτικές σε όλες τις περιόδους που
εμφανίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Ορισμένα συγκριτικά υπόλοιπα έχουν αναταξινομηθεί
για σκοπούς συμμόρφωσης με την παρουσίαση των αντίστοιχων κονδυλίων της τρέχουσας χρήσης
(σημείωση 31).
α) Συγχώνευση μεταξύ μητρικής και θυγατρικής (reverse legal merger)
Συγχωνεύσεις μεταξύ εταιρειών που βρίσκονται υπό τον κοινό έλεγχο του τελικού μετόχου που ελέγχει την
Εταιρεία, λογιστικοποιούνται από την ημερομηνία που η συγχώνευση τίθεται σε ισχύ. Ειδικά για τις
συγχωνεύσεις μεταξύ μητρικής και θυγατρικής εταιρείας, τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της
απορροφούμενης νομικής οντότητας αναγνωρίζονται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συγχώνευσης
με τη λογιστική τους αξία όπως αυτή παρουσιαζόταν στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του
υπερκείμενου μετόχου. Τα κονδύλια των λογαριασμών ιδίων κεφαλαίων των εταιρειών που συγχωνεύονται
προστίθενται στους αντίστοιχους λογαριασμούς ιδίων κεφαλαίων της νέας εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη τις
προσαρμογές ενοποίησης της μητρικής εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμογής της εύλογης αξίας
της εξαγοράς κατά την ημερομηνία της εξαγοράς και των προσαρμογών για τις απαλοιφές των ενδοεταιρικών
συναλλαγών.
β) Συναλλαγές σε ξένα νομίσματα
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα είναι μεταφρασμένες στο αντίστοιχο λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας με
τις συναλλαγματικές ισοτιμίες κατά τις ημερομηνίες των συναλλαγών.
Τα νομισματικά περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις σε ξένα νομίσματα, κατά την ημερομηνία σύνταξης
των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μεταφράζονται στο λειτουργικό νόμισμα με τη συναλλαγματική
ισοτιμία της ημερομηνίας αυτής.
Τα μη νομισματικά περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις σε ξένα νομίσματα που αποτιμώνται στην εύλογη
αξία μεταφράζονται στο λειτουργικό νόμισμα με τη συναλλαγματική ισοτιμία την ημερομηνία που η εύλογη
αξία καθορίστηκε. Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν σε αυτή την περίπτωση αναγνωρίζονται στα
αποτελέσματα. Τα μη νομισματικά στοιχεία σε ξένο νόμισμα που αποτιμώνται με βάση το ιστορικό κόστος
μεταφράζονται στο λειτουργικό νόμισμα χρησιμοποιώντας τη συναλλαγματική ισοτιμία της ημερομηνίας της
συναλλαγής.
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γ) Λειτουργικοί τομείς
Η Εταιρεία προσδιορίζει και παρουσιάζει λειτουργικούς τομείς, σύμφωνα με την πληροφόρηση που παρέχεται
εσωτερικά στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, που είναι ο κύριος λήπτης των επιχειρηματικών αποφάσεων της
Εταιρείας. Ένας λειτουργικός τομέας είναι ένα συστατικό της Εταιρείας που αναλαμβάνει επιχειρηματικές
δραστηριότητες από τις οποίες δύναται να αποκτά έσοδα και να αναλαμβάνει έξοδα, του οποίου τα
αποτελέσματα εξετάζονται τακτικά από τον κύριο λήπτη των επιχειρηματικών αποφάσεων της Εταιρείας για
τη λήψη αποφάσεων σχετικά με κατανομή πόρων στον τομέα και την αξιολόγηση των επιδόσεων του και για
τον οποίο είναι διαθέσιμες ξεχωριστές χρηματοοικονομικές πληροφορίες. Η Εταιρεία εξέτασε τις απαιτήσεις
του προτύπου αυτού και αξιολόγησε ότι λειτουργεί και λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τις δραστηριότητές
της ως ένας λειτουργικός τομέας.
δ) Χρηματοοικονομικά μέσα
Η Εταιρεία κατατάσσει τα μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στις εξής κατηγορίες:
δάνεια και απαιτήσεις και διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία. Η Εταιρεία κατατάσσει τις
μη παράγωγες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στην κατηγορία των λοιπών χρηματοοικονομικών
υποχρεώσεων.
Η Εταιρεία έχει τα ακόλουθα μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία: λοιπές επενδύσεις, οι
οποίες περιλαμβάνονται στα λοιπά περιουσιακά στοιχεία, οι οποίες κατατάσσονται στα διαθέσιμα προς
πώληση περιουσιακά στοιχεία, εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις και ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών.
Η Εταιρεία έχει τις εξής μη παράγωγες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις: δανειακές, εμπορικές, φορολογικές
και λοιπές υποχρεώσεις.
(i) Μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και χρηματοοικονομικές υποχρεώσειςαναγνώριση και διαγραφή
Η Εταιρεία αναγνωρίζει αρχικά τα δάνεια, τις απαιτήσεις και τις καταθέσεις κατά την ημερομηνία που
δημιουργούνται. Όλα τα άλλα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά κατά την
ημερομηνία συναλλαγής κατά την οποία η Εταιρεία γίνεται συμβαλλόμενο μέρος σε συναλλαγή με αντικείμενο
τα μέσα αυτά.
Η Εταιρεία διαγράφει ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο όταν τα συμβατικά δικαιώματα επί των
χρηματικών ροών από το περιουσιακό στοιχείο λήξουν ή η Εταιρεία μεταβιβάσει τα συμβατικά δικαιώματά
της να λαμβάνει χρηματικές ροές από αυτό το περιουσιακό στοιχείο και ταυτόχρονα μεταβιβάζει ουσιαστικά
όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που απορρέουν από αυτό ή ενώ η Εταιρεία δεν μεταβιβάζει ούτε
παρακρατεί όλα τα συμβατικά δικαιώματα και τους κινδύνους και τα οφέλη που απορρέουν από το στοιχείο
αυτό, ταυτόχρονα δεν διατηρεί τον έλεγχο επί του μεταφερόμενου περιουσιακού στοιχείου. Τυχόν δικαιώματα
επί των μεταφερόμενων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που προκύπτουν ή διατηρούνται από
την Εταιρεία αναγνωρίζονται ως διακριτό περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση.
Η Εταιρεία προβαίνει σε διακοπή αναγνώρισης μίας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης όταν οι συμβατικές
υποχρεώσεις της εκπληρωθούν, ακυρωθούν ή εκπνεύσουν. Όπου η υφιστάμενη χρηματοοικονομική
υποχρέωση αντικαθίσταται από μία άλλη, από τον ίδιο δανειστή με ουσιαστικά διαφορετικούς όρους, ή οι όροι
της υφιστάμενης υποχρέωσης τροποποιούνται ουσιωδώς, μια τέτοια ανταλλαγή ή τροποποίηση
αντιμετωπίζεται ως διαγραφή της αρχικής υποχρέωσης και αναγνώριση μιας νέας υποχρέωσης, και η διαφορά
των αντίστοιχων ποσών αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα.
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό
παρουσιάζεται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, όταν και μόνον όταν, η Εταιρεία έχει το έννομο
δικαίωμα να συμψηφίσει τα ποσά και προτίθεται, είτε να τα διακανονίσει σε καθαρή βάση, είτε να
ρευστοποιήσει τα περιουσιακά στοιχεία και να διακανονίσει την υποχρέωση ταυτόχρονα.
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(ii)

Μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και χρηματοοικονομικές υποχρεώσειςαποτίμηση

Τα διαθέσιμα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία πλέον τυχόν
άμεσα συνδεδεμένων με τις συναλλαγές εξόδων. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης αποτιμώνται στην
εύλογη αξία και κάθε μεταβολή της, εκτός ζημίας απομείωσης, αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα και
συγκεντρώνεται σε αποθεματικό εύλογης αξίας. Όταν παύουν να αναγνωρίζονται ή πωληθούν, το σωρευμένο
κέρδος ή η ζημία στην καθαρή θέση, μεταφέρεται στα αποτελέσματα.
Οι απαιτήσεις είναι χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες πληρωμές που δε
διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά. Αυτά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται
αρχικά στην εύλογη αξία τους πλέον τυχόν άμεσα συνδεδεμένα με τις συναλλαγές εξόδων. Μετά την αρχική
αναγνώριση τα δάνεια και οι απαιτήσεις αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με βάση τη μέθοδο του
πραγματικού επιτοκίου μείον τυχόν ζημία απομείωσης.
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αποτελούνται από μετρητά στο ταμείο και καταθέσεις όψεως σε
τράπεζες. Η Εταιρεία θεωρεί τις προθεσμιακές καταθέσεις με αρχική διάρκεια τριών μηνών ή λιγότερο, ως
χρηματικά διαθέσιμα.
Οι λοιπές μη παράγωγες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους
πλέον τυχόν άμεσα συνδεδεμένων με τις συναλλαγές εξόδων. Μετά την αρχική αναγνώριση, αυτές οι
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας την μέθοδο του
πραγματικού επιτοκίου.
(iii) Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα
Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία. Τυχόν άμεσα συνδεδεμένα
με τη συναλλαγή κόστη αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα κατά το χρόνο πραγματοποίησής τους. Οι
υποχρεώσεις από παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα (π.χ. δικαίωμα προαίρεσης) που αναγνωρίζονται ως
μέρος μιας πιθανής μελλοντικής από κοινού εξαγοράς, αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία και το αντίστοιχο
κόστος αναγνωρίζεται ως προπληρωθέν έξοδο. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, τα παράγωγα
χρηματοοικονομικά μέσα αποτιμώνται στην εύλογη αξία και οι μεταβολές στην αξία τους καταχωρούνται στα
αποτελέσματα. Κατά την εξάσκηση του δικαιώματος προαίρεσης, η υποχρέωση από το παράγωγο
χρηματοοικονομικό μέσο τακτοποιείται με την αξία της υποκείμενης επένδυσης.
ε) Κόστος αναμενόμενης από κοινού εξαγοράς
Τα κόστη που συνδέονται άμεσα με πιθανή μελλοντική από κοινού εξαγορά αναγνωρίζονται αρχικά ως
προπληρωμές στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης καθώς θεωρούνται ως μέρος του κόστους κτήσης
της συμμετοχής. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης και εφόσον δεν είναι πλέον πιθανό ότι η μελλοντική
από κοινού εξαγορά θα πραγματοποιηθεί, τότε το προπληρωθέν κόστος θα μεταφερθεί στα αποτελέσματα.
στ) Μετοχικό κεφάλαιο
Οι κοινές μετοχές καταχωρούνται ως ίδια κεφάλαια. Κόστη που συνδέονται άμεσα με την έκδοση κοινών
μετοχών αναγνωρίζονται ως μείωση των ιδίων κεφαλαίων. Φόρος εισοδήματος που αφορά στα κόστη
συναλλαγών που σχετίζονται με τα ίδια κεφάλαια αναγνωρίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
Δ.Λ.Π. 12.
ζ) Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία
Τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στο κόστος κτήσης, μειωμένα με τις σωρευμένες
αποσβέσεις και τις τυχόν σωρευμένες απομειώσεις της αξίας τους.
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Στο κόστος περιλαμβάνονται οι δαπάνες που αφορούν άμεσα στην απόκτηση του περιουσιακού στοιχείου. Το
κόστος ιδιοκατασκευής περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνει το κόστος των υλικών και την άμεση εργασία,
κάθε άλλο κόστος που προορίζεται άμεσα να θέσει τα περιουσιακά στοιχεία σε μια λειτουργική κατάσταση
για την προβλεπόμενη χρήση τους, το κόστος αποσυναρμολόγησης και απομάκρυνσης των στοιχείων και
αποκατάστασης του χώρου στο οποίο είναι τοποθετημένα και το κεφαλαιοποιημένο κόστος δανεισμού. Όταν
τμήματα ενός ενσώματου περιουσιακού στοιχείου έχουν διαφορετική ωφέλιμη ζωή, αναγνωρίζονται λογιστικά
ως χωριστά στοιχεία των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων. Τα κέρδη ή ζημίες κατά την πώληση ενός
ενσώματου περιουσιακού στοιχείου προσδιορίζονται με τη σύγκριση των εσόδων από την πώληση με τη
λογιστική τους αξία και περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα.
Μεταγενέστερες προσθήκες επί των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων αναγνωρίζονται στη λογιστική αξία
του στοιχείου, εάν είναι πιθανό ότι τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που ενσωματώνονται στο περιουσιακό
στοιχείο θα εισρεύσουν στην Εταιρεία. Τα κόστη συντήρησης και επισκευής των ενσώματων περιουσιακών
στοιχείων αναγνωρίζονται ως έξοδα στα αποτελέσματα, όταν πραγματοποιούνται.
Αποσβέσεις
Οι αποσβέσεις είναι η διαγραφή του κόστους των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων μείον την
υπολειμματική αξία του. Οι αποσβέσεις λογίζονται στα αποτελέσματα με τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης,
στη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων, δεδομένου ότι αυτή
αντανακλά καλύτερα τον αναμενόμενο ρυθμό ανάλωσης των μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που
ενσωματώνονται στα περιουσιακά στοιχεία. Τα μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται στη μικρότερη
περίοδο μεταξύ της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του περιουσιακού στοιχείου και της διάρκειας της μίσθωσης
εάν δεν είναι βέβαιο ότι η Εταιρεία θα αποκτήσει την κυριότητα στη λήξη της μισθωτικής περιόδου. Οι
βελτιώσεις σε μισθωμένα πάγια αποσβένονται στη μικρότερη περίοδο μεταξύ της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής
τους και της μισθωτικής περιόδου. Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται.
Τα ποσοστά των αποσβέσεων που χρησιμοποιήθηκαν αντιπροσωπεύουν τις εκτιμώμενες ωφέλιμες ζωές των
ενσώματων περιουσιακών στοιχείων για την τρέχουσα και τη συγκρίσιμη περίοδο, είναι τα ακόλουθα:
Ετήσιο ποσοστό
απόσβεσης
Κτίρια

2% - 8%

Μηχανήματα και τεχνικός εξοπλισμός

5% - 25%

Λοιπά ενσώματα περιουσιακά στοιχεία

10% - 50%

Η μέθοδος απόσβεσης, η ωφέλιμη ζωή και η υπολειμματική αξία των παγίων επανεξετάζονται σε κάθε
ημερομηνία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και προσαρμόζονται εάν αυτό είναι αναγκαίο.
η) Άυλα περιουσιακά στοιχεία
(i) Υπεραξία: Η υπεραξία αντιπροσωπεύει τη διαφορά μεταξύ του κόστους εξαγοράς και της εύλογης αξίας
των καθαρών περιουσιακών στοιχείων (ενεργητικού, υποχρεώσεων και ενδεχόμενων υποχρεώσεων) των
αποκτούμενων εταιρειών κατά την ημερομηνία εξαγοράς τους. Όταν η διαφορά είναι αρνητική (αρνητική
υπεραξία), καταχωρείται απευθείας στα αποτελέσματα. Η υπεραξία επιμετρείται στο κόστος μείον
σωρευμένες ζημίες απομείωσης. Η υπεραξία δεν αποσβένεται.
(ii) Άδειες: Οι άδειες, οι οποίες έχουν αποκτηθεί ξεχωριστά, αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος.
Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι άδειες εμφανίζονται στο κόστος κτήσης μειωμένες με τις
σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν σωρευμένες ζημιές απομείωσης. Επιπρόσθετες δαπάνες σχετικά με
τις άδειες κεφαλαιοποιούνται μόνο όταν αυξάνονται τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που ενσωματώνονται
στο περιουσιακό στοιχείο με το οποίο σχετίζονται. Όλες οι άλλες δαπάνες καταχωρούνται στα
αποτελέσματα όταν πραγματοποιούνται.
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Η απόσβεση αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα από τη χρονική περίοδο κατά την οποία οι άδειες είναι
διαθέσιμες προς χρήση και αποσβένονται με τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης στη διάρκεια της
ωφέλιμης ζωής τους, όπως παρουσιάζεται ακολούθως:
Άδεια κινητής τηλεφωνίας GSM 900

15 έτη

Άδεια κινητής τηλεφωνίας DCS 1800

1.5 έτη

Άδεια κινητής τηλεφωνίας 4G

15 έτη

Άδεια κινητής τηλεφωνίας UMTS

(3ης

γενιάς)

Άδειες σταθερής ασύρματης πρόσβασης (συχνότητα 25GHz)

17 έτη
15 έτη

(iii) Λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία: Τα λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται από την Εταιρεία
έχουν είτε ορισμένη είτε αόριστη ωφέλιμη ζωή και παρουσιάζονται παρακάτω.
Τα λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία που έχουν ορισμένη ωφέλιμη ζωή αποτιμούνται στο κόστος κτήσεως
μειωμένα με τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν σωρευμένες ζημίες λόγω απομείωσης της αξίας τους.
Τα λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία που έχουν αόριστη ωφέλιμη ζωή αποτιμούνται στο κόστος κτήσεως
μειωμένα με τις τυχόν σωρευμένες ζημίες λόγω απομείωσης της αξίας τους. Μεταγενέστερες δαπάνες
κεφαλαιοποιούνται, όταν αυξάνονται τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που ενσωματώνονται στο
περιουσιακό στοιχείο με το οποίο σχετίζονται. Οι λοιπές δαπάνες αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα όταν
πραγματοποιούνται.
i.

Προγράμματα υπολογιστών: Οι άδειες χρήσης προγραμμάτων υπολογιστών κεφαλαιοποιούνται στο
κόστος κτήσης και αποσβένονται με την σταθερή μέθοδο με βάση την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής
τους εντός τριών (3) έως τεσσάρων (4) χρόνων.

ii.

Λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία: Περιλαμβάνουν: α) τις πελατειακές σχέσεις, οι οποίες αποσβένονται
ισόποσα στη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής της πελατειακής βάσης, που εκτιμάται από οκτώ (8) μέχρι
ένδεκα (11) χρόνια, β) τη σύμβαση για τη σύνδεση του δικτύου σταθερής που αποσβένεται ισόποσα
κατά τη διάρκεια της σύμβασης των δώδεκα (12) ετών και γ) το δικαίωμα χρησιμοποίησης της
σύμβασης ανάπτυξης του δικτύου οπτικών ινών, το οποίο αποσβένεται ισόποσα κατά τη διάρκεια της
σύμβασης των δέκα (10) ετών.

iii.

Τέλη σύνδεσης μισθωμένων γραμμών: Τα τέλη σύνδεσης μισθωμένων γραμμών, που καταβάλλονται
στον ΟΤΕ για την ενεργοποίηση συνδέσεων μισθωμένων γραμμών, κεφαλαιοποιούνται στο κόστος
κτήσης τους και αποσβένονται με βάση την εκτιμώμενη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους (1 έτος).

Οι μέθοδοι απόσβεσης, οι ωφέλιμες ζωές και οι υπολειμματικές αξίες εξετάζονται σε κάθε περίοδο σύνταξης
των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και προσαρμόζονται, εφόσον απαιτείται.
θ) Μισθώσεις
Κατά την έναρξη μιας συμφωνίας, η Εταιρεία καθορίζει το αν μια τέτοια συμφωνία είναι ή εμπεριέχει μίσθωση.
Κατά την έναρξη ή κατά την εκ νέου αξιολόγηση της συμφωνίας, η Εταιρεία διακρίνει τις πληρωμές και τα
λοιπά ανταλλάγματα που απαιτούνται από τη συμφωνία, σε εκείνα που αφορούν τη μίσθωση και σε εκείνα που
αφορούν άλλα στοιχεία βάσει των σχετικών εύλογων αξιών τους. Εάν η Εταιρεία καταλήξει πως για μια
χρηματοδοτική μίσθωση είναι ανέφικτο να γίνει ο διαχωρισμός των πληρωμών αξιόπιστα, τότε οι αξίες του
περιουσιακού στοιχείου και της υποχρέωσης που αναγνωρίζονται είναι ίσες με την εύλογη αξία του
περιουσιακού στοιχείου. Συνεπώς, η υποχρέωση θα μειώνεται με τις πληρωμές οι οποίες θα γίνονται και ένα
τεκμαρτό χρηματοοικονομικό κόστος θα αναγνωριστεί με βάση το επιτόκιο δανεισμού της Εταιρείας.
Μισθώσεις βάσει των οποίων η Εταιρεία αναλαμβάνει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της
ιδιοκτησίας χαρακτηρίζονται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Μετά την αρχική αναγνώριση το μισθωμένο
περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται ως ποσό ίσο με το χαμηλότερο, μεταξύ της εύλογης αξίας του και της
παρούσας αξίας των ελάχιστων μισθωμάτων. Μετά την αρχική αναγνώριση, το περιουσιακό στοιχείο
λογιστικοποιείται σύμφωνα με τη λογιστική πολιτική που εφαρμόζεται για αυτό το περιουσιακό στοιχείο.
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Περιουσιακά στοιχεία υπό άλλους τύπους μισθώσεων κατατάσσονται στις λειτουργικές μισθώσεις και δεν
αναγνωρίζονται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας.
Οι καταβολές που αφορούν σε λειτουργικές μισθώσεις αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια
της μίσθωσης. Κίνητρα μίσθωσης αναγνωρίζονται ως αναπόσπαστο μέρος του συνολικού εξόδου της
μίσθωσης στη διάρκεια της μίσθωσης.
Τα ελάχιστα μισθώματα χρηματοδοτικών μισθώσεων διαχωρίζονται μεταξύ χρηματοοικονομικών
αποτελεσμάτων και μείωσης της αντίστοιχης υποχρέωσης. Το χρηματοοικονομικό έξοδο κατανέμεται σε κάθε
περίοδο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης ώστε να προκύπτει ένα σταθερό επιτόκιο επί του υπολοίπου της
υποχρέωσης χρηματοδοτικής μίσθωσης.
ι) Αποθέματα
Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το
κόστος των αποθεμάτων προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους και
περιλαμβάνει τα έξοδα που πραγματοποιούνται για την απόκτησή τους και άλλες δαπάνες που
πραγματοποιήθηκαν για να φθάσουν στην υπάρχουσα θέση και κατάστασή τους. Καθαρή ρευστοποιήσιμη
αξία είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών, μείον τα έξοδα πώλησης.
κ) Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων
(i) Μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία δεν κατατάσσονται ως αποτιμώμενα στην εύλογη αξία
τους μέσω των αποτελεσμάτων, εξετάζονται για ενδείξεις απομείωσης της αξίας τους. Τα χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία θεωρούνται ότι έχουν απομειωθεί όταν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις ότι ένα
γεγονός επέδρασε αρνητικά στις εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές τους, οι οποίες μπορούν να
εκτιμηθούν αξιόπιστα. Αντικειμενικές ενδείξεις ότι τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία έχουν
απομειωθεί αποτελούν η αθέτηση όρων ή η παράβλεψη υποχρεώσεων εκ μέρους οφειλέτη, η αναδιάρθρωση
του οφειλόμενου ποσού προς την Εταιρεία με όρους που η Εταιρεία δε θα αποδεχόταν διαφορετικά, ενδείξεις
ότι ο οφειλέτης ή ο εκδότης θα πτωχεύσει, αρνητική μεταβολή στη δυνατότητα καταβολών δανειζόμενων ή
εκδοτών, η παύση ενεργού αγοράς για ένα χρεόγραφο ή παρατηρήσιμα δεδομένα που υποδηλώνουν μετρήσιμη
μείωση στις αναμενόμενες ταμειακές ροές μιας ομάδας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων.
Αναφορικά με συμμετοχικούς τίτλους, οι αντικειμενικές ενδείξεις απομείωσης περιλαμβάνουν τη σημαντική
και παρατεταμένη μείωση της εύλογης αξίας σε επίπεδα κάτω του κόστους. Η Εταιρεία θεωρεί πως μείωση
της τάξης του 20% είναι σημαντική και περίοδος μείωσης εννέα μηνών θεωρείται ως παρατεταμένη.
Η Εταιρεία εξετάζει ενδείξεις απομείωσης ενός χρηματοοικονομικού μέσου που επιμετράται σε αναπόσβεστο
κόστος τόσο στη βάση του μεμονωμένου περιουσιακού στοιχείου όσο και σε συγκεντρωτικό επίπεδο. Όλα τα
μεμονωμένα σημαντικά περιουσιακά στοιχεία εξετάζονται για τυχόν απομείωση. Τα στοιχεία που εντοπίζονται
ως μη απομειούμενα εξετάζονται συλλογικά στη συνέχεια για τυχόν απομείωση που έχει σημειωθεί αλλά δεν
έχει ακόμη εντοπιστεί σε μεμονωμένη βάση. Τα περιουσιακά στοιχεία που δεν είναι σημαντικά ως μεμονωμένα
εξετάζονται για απομείωση σε συγκεντρωτικό επίπεδο. Η συγκεντρωτική αξιολόγηση πραγματοποιείται με
την ομαδοποίηση περιουσιακών στοιχείων με παρόμοια χαρακτηριστικά κινδύνου. Κατά τη συγκεντρωτική
αξιολόγηση η Εταιρεία χρησιμοποιεί ιστορικά στοιχεία για το χρόνο ανάκτησης και το ύψος της ζημίας,
κάνοντας σχετικές προσαρμογές εφόσον οι τρέχουσες οικονομικές και πιστωτικές συνθήκες είναι τέτοιες ώστε
οι πραγματικές ζημιές είναι πιθανά μεγαλύτερες ή μικρότερες από αυτές που προκύπτουν βάσει ιστορικών
στοιχείων. Η ζημία απομείωσης υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της λογιστικής και της παρούσας αξίας
των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλημένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο. Οι
ζημίες αναγνωρίζονται ως έξοδο στη κατάσταση συνολικών εσόδων και εμφανίζονται σε έναν λογαριασμό
πρόβλεψης. Όταν η Εταιρεία θεωρεί ότι δεν υπάρχουν πιθανότητες ανάκτησης της αξίας του περιουσιακού
στοιχείου, τα σχετικά ποσά διαγράφονται. Η ζημία απομείωσης αντιστρέφεται μέσω της κατάστασης
συνολικών εσόδων εφόσον η αντιστροφή μπορεί να συνδεθεί με ένα αντικειμενικό γεγονός που σημειώνεται
μετά την αναγνώριση της ζημίας απομείωσης.
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Ιδιαίτερα όσον αφορά τις απαιτήσεις από πελάτες, η Εταιρεία σχηματίζει πρόβλεψη για απομείωση
απαιτήσεων, που αντιπροσωπεύει την εκτιμώμενη ζημία από μη είσπραξη απαιτήσεων. Η σχηματιζόμενη
πρόβλεψη σχηματίζεται για να καλύψει πιθανούς μελλοντικούς κινδύνους, όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη
(όπως σημαντικές οικονομικές δυσκολίες του πελάτη) ότι η Εταιρεία δε θα εισπράξει το σύνολο της απαίτησης,
σύμφωνα με τους αρχικούς όρους της συναλλαγής. Η Εταιρεία σχηματίζει μια πρόβλεψη για απομείωση, η
οποία αντιπροσωπεύει την εκτίμηση της για ζημίες από εμπορικές απαιτήσεις. Η πρόβλεψη αποτελείται από
δύο μέρη: ζημία που σχετίζεται με έκθεση σε κίνδυνο από συγκεκριμένους πελάτες και πρόβλεψη που
σχετίζεται με ζημία που έχει συντελεστεί αλλά δεν έχει ακόμα αναγνωριστεί και υπολογίζεται σε σύνολα
απαιτήσεων ίδιας φύσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται από ιστορικά και στατιστικά στοιχεία πληρωμών. Η
Εταιρεία, στην περίπτωση που θεωρεί ότι δεν υπάρχει περιθώριο ανάκτησης της απαίτησης, θεωρεί την
απαίτηση ανεπίδεκτη είσπραξης και τη διαγράφει απευθείας σε μείωση του χρηματοοικονομικού περιουσιακού
στοιχείου που αφορά. Η ζημία απομείωσης που σχετίζεται με εμπορικές απαιτήσεις αναγνωρίζεται στα
αποτελέσματα στο κονδύλι «Λοιπά Έξοδα».
Η ζημία απομείωσης των διαθέσιμων προς πώληση περιουσιακών στοιχείων αναγνωρίζεται με τη μεταφορά
της σωρευμένης ζημίας από το αποθεματικό εύλογης αξίας στα αποτελέσματα. Το ποσό που μεταφέρεται είναι
η διαφορά ανάμεσα στο κόστος κτήσης (μετά την αφαίρεση ονομαστικής αποπληρωμής και απόσβεσης) και
στην τρέχουσα εύλογη αξία, μείον τυχόν ζημία απομείωσης που είχε αναγνωριστεί προγενέστερα στα
αποτελέσματα. Η ζημία απομείωσης που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματαγια μία επένδυση σε
συμμετοχικούς τίτλους που κατατάσσεται στα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία δεν
αντιστρέφεται μέσω των αποτελεσμάτων.
(ii) Μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Τα μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, πλην των αποθεμάτων και των αναβαλλόμενων
φορολογικών απαιτήσεων, επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία σύνταξης χρηματοοικονομικών
καταστάσεων για ένδειξη πιθανής απομείωσης της αξίας τους. Αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, γίνεται
εκτίμηση του ανακτήσιμου ποσού τους. Για την υπεραξία και τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που έχουν αόριστη
ωφέλιμη ζωή ή δεν είναι έτοιμα προς χρήση, το ανακτήσιμο ποσό υπολογίζεται ετησίως.
Το ανακτήσιμο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου ή μίας μονάδας παραγωγής ταμειακών ροών είναι το
μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της αξίας του λόγω χρήσης και της εύλογης αξίας του μείον το κόστος πώλησης. Για
τον υπολογισμό της αξίας λόγω χρήσης, οι εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές προεξοφλούνται στην
παρούσα αξία με ένα προ-φόρου συντελεστή, ο οποίος αντανακλά τις τρέχουσες αξιολογήσεις της αγοράς για
τη χρονική αξία του χρήματος και τους κινδύνους που συνδέονται με το περιουσιακό στοιχείο. Για τον έλεγχο
της απομείωσης, τα περιουσιακά στοιχεία συγκεντρώνονται στη μικρότερη δυνατή μονάδα, που είναι ικανή
να παράγει ταμειακές εισροές λόγω χρήσης και είναι ανεξάρτητες από τις ταμειακές εισροές άλλων
περιουσιακών στοιχείων ή ομάδων («μονάδα παραγωγής ταμειακών ροών»).
Η ζημία απομείωσης αναγνωρίζεται όταν η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας μονάδας
παραγωγής ταμειακών ροών υπερβαίνει την εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία τους και αναγνωρίζεται στα
αποτελέσματα. Η ζημία απομείωσης που αναγνωρίζεται σε σχέση με μια μονάδα παραγωγής ταμειακών ροών
κατανέμεται πρώτα σε μείωση της υπεραξίας των επί μέρους μονάδων και στη συνέχεια σε μείωση της αξίας
άλλων περιουσιακών στοιχείων της μονάδας (σύνολο μονάδων) με αναλογική βάση.
Η ζημία απομείωσης που αφορά σε υπεραξία δεν αντιλογίζεται. Αναφορικά με τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία,
η ζημία απομείωσης που έχει αναγνωριστεί κατά τις προηγούμενες περιόδους επανεκτιμάται σε κάθε
ημερομηνία σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τυχόν ενδείξεις μείωσής της ή μη ύπαρξής της
και αντιλογίζεται εάν υπάρξει αλλαγή στις εκτιμήσεις που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό της
ανακτήσιμης αξίας, μέχρι το ύψος της λογιστικής αξίας που θα προσδιοριζόταν, καθαρή από αποσβέσεις, εάν
δεν είχε καταχωρηθεί η ζημία απομείωσης.
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λ) Παροχές στο προσωπικό
(i) Βραχυπρόθεσμες παροχές στο προσωπικό
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές στο προσωπικό αναγνωρίζονται σε μη προεξοφλημένη βάση και καταχωρούνται
στα αποτελέσματα όταν πραγματοποιούνται. Υποχρέωση αναγνωρίζεται για το ποσό που αναμένεται να
πληρωθεί εάν η Εταιρεία έχει παρούσα υποχρέωση, νομική ή τεκμαιρόμενη, ως αποτέλεσμα δεδουλευμένων
υπηρεσιών από το προσωπικό, το κόστος της οποίας μπορεί να υπολογισθεί αξιόπιστα.
(ii) Παροχές στο προσωπικό μετά τη έξοδο από την υπηρεσία
Οι παροχές αυτές χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: (1) προγράμματα καθορισμένων εισφορών και
(2) προγράμματα καθορισμένων παροχών.
Ως πρόγραµµα καθορισμένων εισφορών ορίζεται ένα πρόγραµµα συνταξιοδότησης στα πλαίσια του οποίου η
Εταιρεία καταβάλλει σταθερές εισφορές σε µία ξεχωριστή οντότητα και δε θα έχει καµία νοµική ή
τεκμαιρόμενη υποχρέωση να καταβάλλει πρόσθετες εισφορές στο μέλλον. Η υποχρέωση για τις εισφορές
αυτές καταχωρείται στα αποτελέσματα ως έξοδο όταν πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια παροχής των
υπηρεσιών από το προσωπικό.
Ένα πρόγραμμα καθορισμένων παροχών είναι πρόγραμμα συνταξιοδότησης εκτός του προγράμματος
καθορισμένων εισφορών. Η υποχρέωση που αναγνωρίζεται για το πρόγραμμα καθορισμένων παροχών είναι η
παρούσα αξία της καθορισμένης παροχής ανάλογα με το δεδουλευμένο δικαίωμα των εργαζομένων που
προσδιορίζεται προεξοφλώντας τις εκτιμώμενες ταμιακές ροές των παροχών συνταξιοδότησης των
εργαζομένων. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία υποχρεούται σύμφωνα με την ελληνική εργατική νομοθεσία να
παρέχει εφάπαξ αποζημίωση για αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης στο προσωπικό της, που εργάζεται στις
ελληνικές εταιρείες. Το προεξοφλητικό επιτόκιο είναι το επιτόκιο, κατά την ημερομηνία σύνταξης
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εταιρικών ομολόγων υψηλής πιστωτικής διαβάθμισης που έχουν
ημερομηνίες λήξης σχετικές με αυτές των υποχρεώσεων της Εταιρείας και που αφορούν το ίδιο νόμισμα στο
οποίο οι παροχές συνταξιοδότησης θα πληρωθούν στο προσωπικό.
Το ύψος της υποχρέωσης προσδιορίζεται ετησίως από ανεξάρτητους αναλογιστές χρησιμοποιώντας την
αναλογιστική μέθοδο της Προβλεπόμενης Μονάδας Υποχρέωσης (Projected Unit Credit Method).
Επιμετρήσεις της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών που αναγνωρίζεται για το πρόγραμμα καθορισμένων
παροχών, που αποτελούνται από αναλογιστικά κέρδη και ζημιές, αναγνωρίζονται άμεσα στα λοιπά συνολικά
έσοδα. Η Εταιρεία υπολογίζει το χρηματοοικονομικό έξοδο της υποχρέωσης για την περίοδο εφαρμόζοντας το
επιτόκιο προεξόφλησης που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της υποχρέωσης στο υπόλοιπο αυτής κατά την
έναρξη της χρήσης, λαμβανομένων υπ’ όψη τυχόν αλλαγών κατά τη διάρκεια της περιόδου, λόγω εισφορών
και καταβολών των παροχών. Το χρηματοοικονομικό και τα υπόλοιπα έξοδα που συνδέονται με τις παροχές
στο προσωπικό μετά την έξοδο από την υπηρεσία αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα.
Όταν οι παροχές ενός προγράμματος τροποποιούνται ή όταν το πρόγραμμα περικόπτεται, η συνακόλουθη
μεταβολή στην υποχρέωση παροχής που συνδέεται με την προηγούμενη υπηρεσία ή το κέρδος ή ζημία από
την περικοπή αναγνωρίζεται άμεσα στα αποτελέσματα. Η Εταιρεία αναγνωρίζει κέρδη και ζημίες από την
τακτοποίηση ενός προγράμματος παροχών όταν αυτή πραγματοποιείται.
(iii) Παροχές τερματισμού από την υπηρεσία
Οι παροχές τερματισμού από την υπηρεσία αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν η Εταιρεία έχει δεσμευθεί, χωρίς
διαφαινόμενη πιθανότητα υπαναχώρησης, σε επίσημο πλάνο είτε τερματισμού της εργασίας πριν την κανονική
ημερομηνία συνταξιοδότησης είτε παροχών προς το προσωπικό ως αποτέλεσμα προγράμματος που ενθαρρύνει
την εθελουσία έξοδο από την υπηρεσία. Οι παροχές τερματισμού από την υπηρεσία για εθελουσία έξοδο
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα, όταν η Εταιρεία έχει κάνει προσφορά ενθαρρύνοντας την εθελοντική
αποχώρηση, είναι πιθανό να γίνει αποδεκτή και ο αριθμός των αποδεκτών μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. Αν
οι παροχές είναι πληρωτέες πέραν των δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία σύνταξης χρηματοοικονομικών
καταστάσεων, τότε προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους.
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μ) Παροχή δικαιωμάτων προαίρεσης επί των μετοχών της Εταιρείας σε εργαζομένους και σε τρίτους
(i) Δικαιώματα προαίρεσης επί των μετοχών της Εταιρείας σε εργαζομένους
Η εύλογη αξία κατά την ημερομηνία θέσπισης προγραμμάτων δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών της
Εταιρείας που παραχωρούνται σε διευθυντικά στελέχη και εργαζομένους αναγνωρίζεται ως έξοδο, είτε ως
έξοδο προσωπικού, είτε ως κόστος αγορών και παρεχόμενων υπηρεσιών, ανάλογα με τον δικαιούχο, με
αντίστοιχη καταχώρηση σε αποθεματικό στα ίδια κεφάλαια, εντός της περιόδου κατά την οποία τα διευθυντικά
στελέχη, οι εργαζόμενοι της Εταιρείας και οι τρίτοι δικαιούνται τις παροχές. Το ποσό που αναγνωρίζεται στα
έξοδα, αναθεωρείται ώστε να απεικονίζει τον αριθμό των παροχών, για τις οποίες αναμένεται να εκπληρωθούν
οι σχετικές υπηρεσιακές προϋποθέσεις απόδοσης, έτσι ώστε το ποσό που τελικά αναγνωρίζεται ως έξοδο να
βασίζεται στον αριθμό των παροχών που επιτυγχάνουν τις σχετικές προϋποθέσεις παροχής υπηρεσίας (service
conditions) και απόδοσης μη σχετιζόμενων με όρους αγοράς (non-market performance conditions) κατά την
ημερομηνία ωρίμανσης των δικαιωμάτων.
(ii) Παροχή δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών σε τρίτους
Η εύλογη αξία των δικαιωμάτων προαίρεσης σε τρίτους αποτιμάται βάσει της εύλογης αξίας των
συμμετοχικών τίτλων που χορηγούνται κατά το χρόνο που η Εταιρεία αγόρασε τα αντίστοιχα αγαθά ή έλαβε
τις σχετικές υπηρεσίες από τους τρίτους. Το ποσό αυτό αναγνωρίζεται ως κόστος αγορών και παρεχόμενων
υπηρεσιών με αντίστοιχη αύξηση στα ίδια κεφάλαια.
ν) Κρατικές επιχορηγήσεις
Οι επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται ως έσοδο επομένων χρήσεων στην εύλογη αξία τους όταν θεωρείται πιθανό
ότι η επιχορήγηση θα ληφθεί και η Εταιρεία θα συμμορφωθεί με όλες τις προϋποθέσεις που συνδέονται με την
επιχορήγηση. Επιχορηγήσεις που σχετίζονται με τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε συστηματική
βάση έτσι ώστε να υπάρχει αντιστοίχιση με τις δαπάνες που πρόκειται να αντισταθμίσουν. Επιχορηγήσεις που
σχετίζονται με αγορές ενσώματων περιουσιακών στοιχείων αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε σταθερή
βάση βάσει της ωφέλιμης ζωής των σχετιζόμενων παγίων.
ξ) Έσοδα επομένων χρήσεων και προπληρωμένος χρόνος καρτοκινητής
Τα έσοδα επομένων χρήσεων περιλαμβάνουν μηνιαία πάγια τέλη των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που
τιμολογούνται προ της παροχής της αντίστοιχης υπηρεσίας και ο προπληρωμένος χρόνος χρήσης καρτοκινητής
τηλεφωνίας περιλαμβάνει το εκτιμώμενο αχρησιμοποίητο μέρος του χρόνου που περιλαμβάνεται στις κάρτες
κινητής τηλεφωνίας (scratch cards) που έχουν πωληθεί από την Εταιρεία.
ο) Προβλέψεις
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν υπάρχει μια παρούσα δέσμευση (νομική ή τεκμαιρόμενη) της Εταιρείας
ως αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος και είναι πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή πόρων για τον διακανονισμό
της δέσμευσης και το ποσό αυτής μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. Οι προβλέψεις καθορίζονται προεξοφλώντας
τις προσδοκώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές με ένα προ-φόρου συντελεστή που αντικατοπτρίζει την
εκτίμηση της αγοράς πάνω στην αξία του χρήματος και τους εξειδικευμένους κινδύνους της υποχρέωσης. Οι
τόκοι από το προεξοφλητικό επιτόκιο αναγνωρίζονται ως χρηματοοικονομικά έξοδα.
(i)

Πρόβλεψη αποκατάστασης χώρων

Η Εταιρεία έχει μισθώσει κτίρια ή οικόπεδα στα οποία κατασκευάζει κεραίες και εγκαθιστά τηλεπικοινωνιακό
εξοπλισμό. Η Εταιρεία υπογράφει νέες μισθώσεις κάθε έτος και στις περισσότερες περιπτώσεις έχει το
δικαίωμα να ανανεώσει τις αρχικές μισθώσεις. Η Εταιρεία έχει τη νομική υποχρέωση να αποσυναρμολογήσει
τις κεραίες και τον εξοπλισμό και, όπου είναι απαραίτητο, να αποκαταστήσει το χώρο στο τέλος της μίσθωσης.
Η Εταιρεία αναγνωρίζει την παρούσα αξία της υποχρέωσης απόσυρσης των παγίων και αναγνωρίζει αντίστοιχο
στοιχείο ενεργητικού ως τμήμα του παγίου στο μισθωμένο ακίνητο, το οποίο αποσβένεται ισόποσα κατά τη
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διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του σχετικού παγίου. Οι υποχρεώσεις απόσυρσης παγίων καταχωρούνται ως η
παρούσα αξία των αναμενόμενων δαπανών αποκατάστασης χρησιμοποιώντας τις κατ' εκτίμηση ταμειακές
εκροές για το σκοπό αυτό. Οι ταμειακές εκροές προεξοφλούνται με ένα τρέχον επιτόκιο προ φόρων που
απεικονίζει τους κινδύνους της συγκεκριμένης υποχρέωσης. Ο προεξοφλητικός τόκος εξοδοποιείται όπως
προκύπτει και καταχωρείται στα αποτελέσματα ως χρηματοοικονομικό έξοδο. Οι εκτιμώμενες μελλοντικές
δαπάνες για την αποκατάσταση των χώρων εξετάζονται ετησίως και αναπροσαρμόζονται κατάλληλα όπου
χρειάζεται. Η επίδραση από τις αλλαγές στις εκτιμώμενες μελλοντικές δαπάνες ή στο προεξοφλητικό επιτόκιο
που εφαρμόζεται προστίθενται ή αφαιρούνται αντίστοιχα από το κόστος του παγίου.
(ii)

Επαχθείς συμβάσεις

Πρόβλεψη για επαχθείς συμβάσεις υπολογίζεται στην παρούσα αξία του χαμηλότερου ποσού μεταξύ του
αναμενόμενου κόστους για τον τερματισμό της σύμβασης και του αναμενόμενου καθαρού κόστους για τη
συνέχιση της σύμβασης. Πριν το σχηματισμό της πρόβλεψης, η Εταιρεία αναγνωρίζει τυχόν ζημία απομείωσης
επί των στοιχείων του ενεργητικού που συνδέονται με την εν λόγω σύμβαση.
(iii)

Αναδιάρθρωση

Πρόβλεψη για αναδιάρθρωση αναγνωρίζεται όταν η Εταιρεία έχει εγκρίνει ένα λεπτομερές και επίσημο σχέδιο
αναδιάρθρωσης και το σχέδιο αναδιάρθρωσης είτε έχει αρχίσει είτε έχει ανακοινωθεί δημοσίως. Για
μελλοντικές λειτουργικές ζημίες δε σχηματίζεται πρόβλεψη.
π) Έσοδα
Το έσοδο αναγνωρίζεται στην εύλογη αξία του ανταλλάγματος που λαμβάνεται ή αναμένεται να εισπραχθεί
καθαρό από εκπτώσεις και φόρους επί των πωλήσεων.
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα στην περίοδο παροχής της υπηρεσίας
και μόνο όταν το αποτέλεσμα μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. Τα έσοδα αναγνωρίζονται όταν η αξία τους
δύναται να επιμετρηθεί αξιόπιστα, η είσπραξη του τιμήματος είναι πιθανή και τα σχετικά κόστη μπορούν να
επιμετρηθούν αξιόπιστα.
Τα έσοδα από την πώληση αγαθών, καθαρά από εκπτώσεις και επιδοτήσεις, αναγνωρίζονται όταν
αποδεικνύεται ότι η Εταιρεία μεταβιβάζει στον αγοραστή τους κινδύνους και τις ωφέλειες που σχετίζονται με
την κυριότητα του αγαθού, η είσπραξη του ανταλλάγματος είναι πιθανή, τα σχετικά κόστη και η πιθανή
επιστροφή των αγαθών μπορούν να εκτιμηθούν αξιόπιστα, η Διοίκηση της Εταιρείας δεν έχει πλέον τον έλεγχο
των προϊόντων και το ποσό των εσόδων μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Στη περίπτωση που είναι πιθανή η
παροχή εκπτώσεων και το ύψος τους μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα, τότε αναγνωρίζονται σε μείωση των
εσόδων κατά το χρόνο αναγνώρισης του αντίστοιχου εσόδου.
Συγκεκριμένα, τα κριτήρια που ακολουθεί η Εταιρεία για την αναγνώριση των εσόδων στα αποτελέσματα
έχουν ως ακολούθως:
•

Τα έσοδα τηλεφωνίας συνδρομητών, τα έσοδα διασύνδεσης και τα έσοδα περιαγωγής καταχωρούνται στα
αποτελέσματα βάσει της χρήσης που γίνεται από τον κάθε συνδρομητή και τηλεπικοινωνιακό πάροχο.
Τέτοια έσοδα συμπεριλαμβάνουν ποσά για χρήση ή πρόσβαση στο δίκτυο της Εταιρείας από πελάτες
καθώς και άλλους εγχώριους και διεθνείς τηλεπικοινωνιακούς παρόχους.

•

Τα έσοδα από τα μηνιαία συνδρομητικά τέλη τιμολογούνται προκαταβολικά και αναγνωρίζονται στα
αποτελέσματα αναλογικά στους μήνες που παρέχονται οι υπηρεσίες.

•

Οι υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας αναγνωρίζονται στην περίοδο παροχής των υπηρεσιών αυτών.
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•

Τα έσοδα από την πώληση προπληρωμένων καρτών και την ανανέωση των μονάδων αναγνωρίζονται στα
αποτελέσματα βάσει της προπληρωμένης τηλεπικοινωνιακής κίνησης που πραγματοποιήθηκε κατά τη
διάρκεια της χρήσης από τους συνδρομητές. Όλες οι προπληρωμένες κάρτες έχουν συμβατικό χρόνο ζωής
έως ένα χρόνο. Κατά τη λήξη των προπληρωμένων καρτών, ο αχρησιμοποίητος χρόνος αναγνωρίζεται στα
αποτελέσματα. Ο μη χρησιμοποιημένος χρόνος καταχωρείται ως έσοδο επόμενης χρήσης στο λογαριασμό
της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης «Λοιπές υποχρεώσεις».

•

Τα έσοδα από την πώληση συσκευών και συναφών παραρτημάτων αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα,
όταν τα προϊόντα παραδίδονται και γίνονται αποδεκτά από τους πελάτες.

ρ) Τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Ο φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος και τον αναβαλλόμενο φόρο
εισοδήματος. Ο τρέχων και ο αναβαλλόμενος φόρος αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα στο βαθμό που δεν
αφορούν μια συνένωση επιχειρήσεων ή στοιχεία που αναγνωρίστηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια ή στα
λοιπά συνολικά έσοδα.
Ο τρέχων φόρος είναι ο αναμενόμενος φόρος εισοδήματος πληρωτέος ή απαιτητός επί των φορολογητέων
κερδών ή ζημιών της χρήσης εφαρμόζοντας το φορολογικό συντελεστή που έχει θεσπισθεί ή ουσιαστικά
θεσπισθεί κατά την ημερομηνία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων
τυχόν προσαρμογών στο φόρο εισοδήματος προηγούμενων χρήσεων. Το ποσό της τρέχουσας φορολογικής
υποχρέωσης ή απαίτησης αντιπροσωπεύει την κατά το δυνατόν ακριβέστερη πρόβλεψη του φόρου που
αναμένεται να καταβληθεί ή να εισπραχθεί, η οποία εκφράζει την τυχόν αβεβαιότητα που συνεπάγονται οι
φόροι. Ο τρέχων φόρος περιλαμβάνει και τυχόν φόρους που σχετίζονται με τη διανομή μερισμάτων. Οι
τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες
προϋποθέσεις.
Αναβαλλόμενος φόρος αναγνωρίζεται επί των προσωρινών διαφορών μεταξύ της λογιστικής αξίας των
περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων για σκοπούς χρηματοοικονομικής αναφοράς και την αξία των
παραπάνω για φορολογικούς σκοπούς. Αναβαλλόμενος φόρος δεν αναγνωρίζεται για τις ακόλουθες
προσωρινές διαφορές: αρχική αναγνώριση περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων από συναλλαγή που δεν
σχετίζεται με συνένωση επιχειρήσεων και που δεν επηρεάζει τα λογιστικά ή τα φορολογητέα κέρδη, διαφορές
που σχετίζονται με συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και από κοινού συμφωνίες στο βαθμό που είναι
πιθανό ότι δε θα αναστραφούν στο προσεχές μέλλον καθώς και διαφορές που προκύπτουν από την αρχική
αναγνώριση της υπεραξίας. Ο αναβαλλόμενος φόρος υπολογίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές που
αναμένεται να εφαρμοσθούν στις προσωρινές διαφορές όταν αυτές αναστραφούν με βάση τους θεσπισμένους
ή ουσιαστικά θεσπισμένους νόμους κατά την ημερομηνία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Συμψηφισμός των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων επιτρέπεται, εάν υπάρχει
σχετικό νομικό δικαίωμα συμψηφισμού τρεχουσών φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων και που
συσχετίζονται με φόρο εισοδήματος που έχει επιβληθεί από την ίδια φορολογική αρχή στην ίδια φορολογική
οντότητα ή σε διαφορετικές φορολογικές οντότητες, οι οποίες πρόκειται να εκκαθαρίσουν τις τρέχουσες
φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις τους σε καθαρή βάση, ή εάν αυτές πραγματοποιηθούν ταυτοχρόνως.
Κατά τον προσδιορισμό του τρέχοντος και του αναβαλλόμενου φόρου η Εταιρεία συνεκτιμά την επίπτωση
αβέβαιων φορολογικών θέσεων και το κατά πόσο ενδέχεται να οφείλονται πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις.
Η Εταιρεία πιστεύει πως οι προβλέψεις που έχει σχηματίσει για τις φορολογικές της υποχρεώσεις είναι
επαρκείς για όλες τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, βάσει αξιολόγησης πολλών παραγόντων,
συμπεριλαμβανομένων ερμηνειών της φορολογικής νομοθεσίας καθώς και της εμπειρίας προηγουμένων
χρήσεων. Η αξιολόγηση αυτή στηρίζεται σε εκτιμήσεις και παραδοχές και ενδέχεται να περιλαμβάνουν σειρά
εκτιμήσεων για μελλοντικά γεγονότα. Είναι πιθανό να τεθούν σε γνώση της Εταιρείας νέα στοιχεία και
πληροφορίες που να οδηγήσουν σε τροποποίηση της εκτίμησης σχετικά με την επάρκεια των σχηματισμένων
τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων. Διαφοροποιήσεις αυτού του τύπου στις φορολογικές υποχρεώσεις θα
επηρεάσουν τα έξοδα φόρων της περιόδου πραγματοποίησης της αναθεώρησης.
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Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται επί μεταφερόμενων φορολογητέων ζημιών και
προσωρινών διαφορών στην έκταση που είναι πιθανό ότι θα υπάρξουν επαρκή μελλοντικά φορολογητέα
κέρδη, έναντι των οποίων οι μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές και οι προσωρινές διαφορές μπορούν να
χρησιμοποιηθούν. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις εξετάζονται σε κάθε ημερομηνία σύνταξης των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων και μειώνονται όταν δεν είναι πλέον πιθανό ότι το φορολογικό όφελος που
σχετίζεται με αυτές θα πραγματοποιηθεί. Αυτού του τύπου οι μειώσεις αντιστρέφονται όταν η πιθανότητα
μελλοντικών φορολογητέων κερδών βελτιώνεται.
Οι μη αναγνωρισμένες αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις επαναξιολογούνται σε κάθε ημερομηνία
σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων στο βαθμό που έχει καταστεί πιθανό ότι μελλοντικά
φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιμα έναντι των φορολογικών ζημιών που θα χρησιμοποιηθούν.
Επιπλέον φόροι εισοδήματος που προκύπτουν από τη διανομή μερισμάτων αναγνωρίζονται ταυτοχρόνως με
την υποχρέωση για την πληρωμή των μερισμάτων.
σ) Χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα
Τα χρηματοοικονομικά έσοδα περιλαμβάνουν έσοδα από επενδυμένα κεφάλαια, καθώς και μεταβολές της
εύλογης αξίας παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων. Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται στα
αποτελέσματα όταν καταστούν δεδουλευμένα με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.
Τα χρηματοοικονομικά έξοδα περιλαμβάνουν τους τόκους των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και τους
τόκους από την προεξόφληση των προβλέψεων. Τα κόστη δανεισμού που δε σχετίζονται άμεσα με την
απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός περιουσιακού στοιχείου αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα με τη
μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.
Τα κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από συναλλαγματικές διαφορές εμφανίζονται καθαρά/συμψηφισμένα
στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
τ) Από κοινού συμφωνίες
Η Εταιρεία κατατάσσει το μερίδιό της σε από κοινού συμφωνίες είτε ως από κοινού δραστηριότητες (εφόσον
η Εταιρεία έχει δικαιώματα επί των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεις επί των στοιχείων του
παθητικού, που σχετίζονται με μία συμφωνία) είτε ως κοινοπραξίες (εφόσον η Εταιρεία έχει μόνο δικαιώματα
επί των καθαρών περιουσιακών στοιχείων μίας συμφωνίας). Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης αυτής, η
Εταιρεία συνεξετάζει τη δομή της συμφωνίας, τη νομική μορφή της οντότητας που δημιουργείται από τις
συμφωνίες, τους συμβατικούς όρους των συμφωνιών και άλλους παράγοντες και περιστάσεις. Η Εταιρεία
πραγματοποίησε αξιολόγηση της συμφωνίας συνεκμετάλλευσης δικτύου και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η
συμφωνία αυτή θα πρέπει να λογιστικοποιηθεί ως από κοινού δραστηριότητα. Η Εταιρεία ενσωματώνει την
αναλογία 50% που κατέχει επί των περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και συναλλαγών της Victus στις
χρηματοοικονομικές της καταστάσεις σε κάθε ημερομηνία σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι
χρεώσεις από τη Victus προς την Εταιρεία, τα σχετικά ενδοεταιρικά υπόλοιπα και τυχόν μη
πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημίες από της μεταξύ τους συναλλαγές απαλείφονται στις χρηματοοικονομικές
καταστάσεις.
υ) Επιμέτρηση και αποτίμηση εύλογης αξίας
Εύλογη αξία είναι η τιμή που θα λαμβάνονταν κατά την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου ή θα
καταβάλλονταν κατά τη μεταφορά μίας υποχρέωσης σε μία συνήθη συναλλαγή μεταξύ αντισυμβαλλόμενων
στην αγορά κατά την ημερομηνία αποτίμησης στη βασική ή σε περίπτωση που δεν υφίσταται στην πλέον
πρόσφορη αγορά στην οποία η Εταιρεία έχει πρόσβαση κατά τη χρονική στιγμή της εξέτασης. Η εύλογη αξία
μίας υποχρέωσης αντιπροσωπεύει τον κίνδυνο μη εξυπηρέτησης.
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Ορισμένες από τις λογιστικές πολιτικές και γνωστοποιήσεις της Εταιρείας απαιτούν την επιμέτρηση της
εύλογης αξίας, τόσο για τα χρηματοοικονομικά όσο και για τα μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
και υποχρεώσεις (σημείωση 4γ). Εφόσον αυτή είναι διαθέσιμη, η Εταιρεία αποτιμά την εύλογη αξία ενός
χρηματοοικονομικού και μη χρηματοοικονομικού μέσου χρησιμοποιώντας τιμές αγοράς που
διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά για το μέσο αυτό. Η αγορά θεωρείται ως ενεργή εφόσον
πραγματοποιούνται συναλλαγές για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση σε επαρκή συχνότητα και όγκο
ώστε να είναι δυνατή η εξαγωγή στοιχείων αποτίμησης σε διαρκή βάση. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται τιμή
σε ενεργό αγορά, η Εταιρεία χρησιμοποιεί τεχνικές μεθόδους αποτίμησης που μεγιστοποιούν τη
χρησιμοποίηση διακριτών δεδομένων παρατηρήσεων και ελαχιστοποιούν τη χρησιμοποίηση μη διακριτών
δεδομένων. Η επιλεχθείσα μέθοδος αποτίμησης ενσωματώνει όλες τις παραμέτρους που θα λαμβάνονταν υπ’
όψη από συναλλασσόμενους κατά την αποτίμηση μίας συναλλαγής.
φ) Λειτουργικό κέρδος (ζημία)
Το λειτουργικό κέρδος (ζημία) είναι το αποτέλεσμα που προκύπτει από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
παραγωγής της βασικής πηγής εσόδων καθώς και από άλλα εισοδήματα και έξοδα που σχετίζονται με τη
λειτουργική δραστηριότητα της Εταιρείας. Το λειτουργικό κέρδος (ζημία) δεν περιλαμβάνει καθαρά
χρηματοοικονομικά αποτελέσματα και φόρο εισοδήματος.
χ) Νέα λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες που δεν έχουν ακόμα υιοθετηθεί
Ένας αριθμός νέων προτύπων, διερμηνειών και τροποποιήσεων στα υπάρχοντα εν ισχύ πρότυπα που τίθενται
σε ισχύ για χρήσεις με ημερομηνία έναρξης μεταγενέστερα από την 1 Ιανουαρίου 2016, και δεν έχουν
εφαρμοστεί πρόωρα από την Εταιρεία κατά την προετοιμασία αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Αυτά που είναι σχετικά με την Εταιρεία παρατίθενται στη συνέχεια:
•

Δ.Π.Χ.Α. 15 «Έσοδα από συβάσεις µε πελάτες» (τίθεται σε ισχύ για περιόδους με έναρξη από 1 Ιανουαρίου
2018)
Το Δ.Π.Χ.Α. 15 καθιερώνει ένα περιεκτικό πλαίσιο αναφορικά με το αν, σε ποιο βαθμό και πότε
αναγνωρίζονται το έσοδα. Το πρότυπο απαιτεί από τις εταιρείες να κατανείμουν τα δεδουλευμένα έσοδα
από συμβάσεις που προκύπτουν ατομικές δεσμεύσεις ή υποχρεώσεις εκτέλεσης σε μία βάση
εξατομικευμένης τιμής πώλησης σύμφωνα με ένα μοντέλο αναγνώρισης πέντε βημάτων. Αντικαθιστά τις
υπάρχουσες κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με την αναγνώριση εσόδων, συμπεριλαμβανομένου του
Δ.Λ.Π 18 Έσοδα, του Δ.Λ.Π. 11 Συμβάσεις Κατασκευής και Διερμηνεία13 Προγράμματα Πιστότητας
Πελατών. Παρά το γεγονός ότι η Εταιρεία είναι σε διαδικασία ποσοτικοποίησης των επιπτώσεων του
προτύπου, αναμένονται οι ακόλουθες επιπτώσεις από την εφαρμογή του:
-

Επί του παρόντος η Εταιρεία αναγνωρίζει έσοδα από υπηρεσίες κατά την παροχή τους στον πελάτη.
Η μετάβαση στο Δ.Π.Χ.Α. 15 θα επιφέρει τη μεταφορά εσόδων σε επόμενες χρήσεις και την ισόποση
αναγνώριση αυτών στην συμβατική διάρκεια της υπηρεσίας. Η προσέγγιση αυτή θα έχει ως
αποτέλεσμα την αναγνώριση μιας «συμβατικής υποχρέωσης» - μία υποχρέωση απορρέουσα από την
εισροή εξασφαλισμένων εσόδων - στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης.

-

Σύμφωνα με την ισχύουσα λογιστική πολιτική, το έσοδο που αναγνωρίζεται σε σχέση με τον
εξοπλισμό και τις συσκευές κινητής τηλεφωνίας βασίζεται στο χρόνο μεταφοράς των εμπορευμάτων
και αποδοχής τους από τον πελάτη. Σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α. 15 πρόσθετο έσοδο θα αναγνωριστεί για
τον εξοπλισμό και τις συσκευές κινητής σύμφωνα με τη σχετική εξατομικευμένη αξία που προβλέπεται
στο αντίστοιχο συμβόλαιο, ανεξάρτητα από την τιμολόγηση που προβλέπεται σε αυτό. Ως εκ τούτου,
με την υιοθέτηση του Δ.Π.Χ.Α. 15, θα προκύψει συσσώρευση των εσόδων για τα αντικείμενα αυτά,
με αντίστοιχη μείωση των προοδευτικών εσόδων από τις παρεχόμενες υπηρεσίες στη διάρκεια του
συμβολαίου. Η προσέγγιση αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα την αναγνώριση μιας «συμβατικής
απαίτησης» - μία απαίτηση απορρέουσα από την εισροή εξασφαλισμένων ταμειακών ροών - στην
κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης.
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-

Οι προμήθειες πωλήσεων και λοιπές αμοιβές τρίτων για νέες συνδέσεις που σχετίζονται άμεσα με
εξασφαλισμένα συμβόλαια πελατών επί του παρόντος εξοδοποιούνται κατά την πραγματοποίησή τους.
Το Δ.Π.Χ.Α. 15 απαιτεί τα κόστη απόκτησης συμβολαίων πελατών να αναγνωρίζονται ως περιουσιακό
στοιχείο κατά την πραγματοποίησή τους και να εξοδοποιούνται στη διάρκεια του αντίστοιχου
συμβολαίου. Επιπλέον η εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Α. 15 θα έχει ως αποτέλεσμα στην μεταφορά ορισμένων
εξόδων εκπλήρωσης επιδόσεων, που επί του παρόντος εξοδοποιούνται, σε επόμενες χρήσεις στην
κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης εφόσον πρόκειται για εκπλήρωση επιδόσεων που θα επέλθει
με την πάροδο του χρόνου.

-

Το Δ.Π.Χ.Α. 15 παρέχει σημαντικά περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο
λογιστικοποίησης των τροποποιήσεων των συμβολαίων (όπως πρόωρες ανανεώσεις, αναβαθμίσεις,
υποβαθμίσεις κλπ) από τα υπάρχοντα πρότυπα αναγνώρισης εσόδου Δ.Λ.Π 18 και Δ.Λ.Π. 11. Οι
αλλαγές πρέπει να αναγνωρίζονται αναδρομικά (είτε ως ενημέρωση είτε ως μεταφορά εσόδων
προηγουμένων χρήσεων) σε προοπτική βάση με ανακατάταξη των εσόδων μεταξύ των εντοπισμένων
υποχρεώσεων εκπλήρωση ή σε προοπτική βάση ως διακριτά συμβόλαια, οπότε δεν θα απαιτηθεί
οποιαδήποτε ανακατάταξη.

-

Κατ’ αντιστοιχία θα υπάρξει επίπτωση και στις φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας σε σχέση με
τα προαναφερθέντα.
Η Εταιρεία συνεχίζει την ανάλυση των αναμενόμενων επιπτώσεων της μετάβασης στο Δ.Π.Χ.Α. 15.

• Δ.Π.Χ.Α. 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (τίθεται σε ισχύ για περιόδους με έναρξη από 1 Ιανουαρίου 2018)

Το Δ.Π.Χ.Α. 9 εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2014 και θα τεθεί σε εφαρμογή για την Εταιρεία για ετήσιες
περιόδους με έναρξη από 1 Ιανουαρίου 2018, ενώ επιτρέπεται η πρόωρη εφαρμογή. Το πρότυπο αυτό έχει
εφαρμογή σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις και περιλαμβάνει την
κατηγοριοποίηση, την αποτίμηση, την απομείωση και την παύση αναγνώρισης των χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων καθώς και ένα νέο μοντέλο λογιστικής αντιμετώπισης της
αντιστάθμισης κινδύνου. Η πραγματική επίπτωση της υιοθέτησης του Δ.Π.Χ.Α. 9 στις χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της Εταιρείας δεν είναι γνωστή και δε είναι δυνατό να προσδιοριστεί αξιόπιστα καθώς
εξαρτάται από τα χρηματοοικονομικά μέσα που έχει στη κατοχή της η Εταιρεία και τις οικονομικές
συνθήκες κατά το χρόνο αυτό καθώς και από την επιλογή λογιστικών αρχών και εκτιμήσεων που θα
πραγματοποιηθεί σε μελλοντικό χρόνο. Το νέο πρότυπο θα προβλέπει την επισκόπηση και αναθεώρηση
των λογιστικών διαδικασιών και των δικλείδων ασφαλείας που σχετίζονται με τη διαδικασία αναγνώρισης
και γνωστοποίησης των χρηματοοικονομικών μέσων. Τα σημαντικά σημεία του προτύπου παρατίθενται
στη συνέχεια.
Κατηγοριοποίηση - χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Το Δ.Π.Χ.Α. 9 περιλαμβάνει νέα προσέγγιση κατηγοριοποίησης για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία που ανταποκρίνεται στο επιχειρηματικό μοντέλο βάσει του οποίου πραγματοποιείται η διαχείριση
των περιουσιακών στοιχείων καθώς και τα χαρακτηριστικά των ταμειακών τους ροών. Το Δ.Π.Χ.Α. 9
εμπεριέχει τρεις βασικές κατηγορίες για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία: αποτιμώμενα στο
αναπόσβεστο κόστος εύλογης αξίας μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων (FVOCI) και εύλογης αξίας μέσω
αποτελεσμάτων (FVTPL). Το πρότυπο θέτει εκτός εφαρμογές τις κατηγορίες του υφιστάμενου Δ.Λ.Π. 39
των διακρατούμενων μέχρι τη λήξη, δανείων και απαιτήσεων και διαθέσιμων προς πώληση.
Απομείωση – χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και συμβατικές απαιτήσεις
Το Δ.Π.Χ.Α. 9 αντικαθιστά το μοντέλο της «πραγματοποιηθείσας ζημιάς» του Δ.Λ.Π. 39 με μία προσέγγιση
που βλέπει μπροστά με το μοντέλο «αναμενόμενης πιστωτικής ζημίας». Αυτό απαιτεί τη διενέργεια
εκτίμησης αναφορικά με το πώς οι αλλαγές των οικονομικών παραμέτρων θα επηρεάσουν τις αναμενόμενες
πιστωτικές ζημίες, που θα καθοριστεί σε μία βάση σταθμισμένων πιθανοτήτων. Το νέο μοντέλο θα έχει
εφαρμογή στα περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω
λοιπών συνολικών εσόδων, εκτός των επενδύσεων σε συμμετοχές και στις συμβατικές απαιτήσεις.
Σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α. 9, οι προβλέψεις για ζημίες θα επιμετρώνται είτε (α) ως οι αναμενόμενες
πιστωτικές ζημίες που θα προκύψουν από πιθανά γεγονότα κατάπτωσης εντός δώδεκα μηνών μετά την
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σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και (β) ως οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες καθ’ όλη
τη διάρκεια και για όλα τα πιθανά γεγονότα κατάπτωσης ενός χρηματοοικονομικού μέσου.
Οι πολιτικές αποτίμησης που σχετίζονται με τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες καθ’ όλη τη διάρκεια
ύπαρξης ενός χρηματοπιστωτικού μέσου εφαρμόζονται εφόσον ο πιστωτικός κίνδυνος ενός
χρηματοοικονομικού μέσου έχει αυξηθεί σημαντικά κατά την ημερομηνία σύνταξης των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε σχέση με την αρχική αναγνώριση ενώ η δωδεκάμηνης βάσης
αναμενόμενη πιστωτική ζημία εφαρμόζεται εφόσον κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Μια εταιρεία δύναται να
αξιολογήσει ότι ο πιστωτικός κίνδυνος ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου δεν έχει αυξηθεί
σημαντικά, εφόσον το περιουσιακό στοιχείο έχει χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο κατά την ημερομηνία σύνταξης
των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Παρόλα αυτά, η αποτίμηση με βάση τις αναμενόμενες πιστωτικές
ζημίες καθ’ όλη τη διάρκεια ύπαρξης ενός χρηματοπιστωτικού μέσου έχει εφαρμογή σε κάθε περίπτωση
στις εμπορικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις συμβολαίων που δεν έχουν κάποιο σημαντικό συστατικό
χρηματοδότησης. Μια εταιρεία έχει τη δυνατότητα επιλογής της πολιτικής που θα εφαρμόσει στις
περιπτώσεις εμπορικών απαιτήσεων και των απαιτήσεων συμβολαίων, εφόσον εμπεριέχουν σημαντικά
στοιχεία χρηματοδότησης.
Κατηγοριοποίηση - χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
Το Δ.Π.Χ.Α. 9 διατηρεί σε ευρεία κλίμακα τις υφιστάμενες απαιτήσεις του Δ.Λ.Π. 39 για την
κατηγοριοποίηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Παρά το γεγονός αυτό, σύμφωνα με το
Δ.Λ.Π. 39 όλες οι μεταβολές στις εύλογες αξίες των υποχρεώσεων που έχουν ενταχθεί στην κατηγορία
εύλογων αξιών μέσω αποτελεσμάτων αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα ενώ σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α. 9
οι μεταβολές στις εύλογες αξίες που αφορούν σε μεταβολές του πιστωτικού κινδύνου εμφανίζονται στα
Λοιπά συνολικά έσοδα ενώ το υπολειπόμενο ποσό της μεταβολής της εύλογης αξίας εμφανίζεται στα
αποτελέσματα.
Η Εταιρεία αξιολογεί την ενδεχόμενη επίπτωση στις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις από την
εφαρμογή του προτύπου αυτού.
6.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
2016

2015

404.066

400.118

Τέλη διασύνδεσης

58.421

50.004

Έσοδα από πωλήσεις τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού

13.289

17.523

7.980

5.007

483.756

472.652

2016

2015

Έσοδα από διάφορες χρεώσεις στους πελάτες

2.325

2.162

Κρατικές επιχορηγήσεις (σημείωση 27)

1.942

2.093

Λοιπά έσοδα

537

2.055

Έσοδα από συμμετοχή σε κοινές δαπάνες

255

373

5.059

6.683

Τηλεφωνικές υπηρεσίες

Διεθνής περιαγωγή
Σύνολο

7.

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

Σύνολο
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ΚΟΣΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

8.

2016

2015

Τέλη διασύνδεσης

67.790

64.454

Μισθωμένες γραμμές

60.133

55.450

Λοιπές υπηρεσίες και έξοδα

45.894

46.964

Προμήθειες σε εμπορικούς αντιπροσώπους

44.462

48.475

Ενοίκια εγκαταστάσεων και λοιπές μισθώσεις (σημείωση 32)

28.786

29.558

Αγορά υλικών και εμπορευμάτων για μεταπώληση

23.374

27.074

Έξοδα προβολής και διαφήμισης

19.392

18.614

Παροχή υπηρεσιών από τρίτους

19.265

19.915

Αμοιβές τρίτων

17.734

12.722

6.347

8.037

22

199

333.199

331.462

2016

2015

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις (σημείωση 20)

11.069

10.150

Φόροι – τέλη

10.831

10.586

Λοιπά λειτουργικά έξοδα

3.188

4.153

Ετήσιες συνδρομές τηλεπικοινωνιακών αδειών

1.240

1.190

26.328

26.079

2016

2015

34.017

32.358

Εργοδοτικές εισφορές

7.065

6.917

Συναλλαγές παροχών δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών (σημείωση 30)

5.425

5.158

Λοιπά έξοδα προσωπικού

1.355

1.213

Παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από την υπηρεσία (σημείωση 25)

1.344

1.202

49.206

46.848

Αμοιβές συμβούλων και επαγγελματικών υπηρεσιών
Συναλλαγές παροχών δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών (σημείωση 30)
Σύνολα

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ

9.

Σύνολα

10.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Μισθοί και ημερομίσθια

Σύνολα
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11.

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
2016

2015

Αποσβέσεις ενσώματων περιουσιακών στοιχείων (σημείωση 14):
-

Μηχανήματα και εξοπλισμός

61.279

62.240

-

Λοιπά ενσώματα περιουσιακά στοιχεία

12.910

11.854

-

Κτίρια

2.838

2.924

Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων (σημείωση 15):
-

Άδειες

28.759

31.077

-

Λογισμικό

18.471

18.093

-

Λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία

17.264

17.210

141.521

143.398

2016

2015

4.942

490

17

13

4.959

503

(23.941)

(22.492)

(4.026)

(6.054)

Χρηματοοικονομικά έξοδα

(27.967)

(28.546)

Απομείωση κόστους αποδιδόμενου στην από κοινού αγορά (σημείωση 17)

(12.372)

-

(6.135)

-

Σύνολο απομείωσης

(18.507)

-

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (κόστη)

(41.515)

(28.043)

Σύνολα

12.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ/(ΕΞΟΔΑ)

Μεταβολή εύλογης αξίας υποχρέωσης παραγώγου χρηματοοικονομικού μέσου
(σημείωση 24, 33)
Τόκοι καταθέσεων
Χρηματοοικονομικά έσοδα

Χρεωστικοί τόκοι ομολογιακών δανείων (σημείωση 24)
Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα

Απομείωση διαθέσιμου προς πώληση περιουσιακού στοιχείου (σημείωση 17)

13.

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Ο φορολογικός συντελεστής που εφαρμόζεται στις εταιρείες στην Ελλάδα είναι 29% (2015: 29%).
Επιπλέον, η ελληνική φορολογική νομοθεσία απαιτεί πληρωμή προκαταβολής ποσοστού 100% στο ποσό του
πληρωτέου φόρου εισοδήματος. Η προκαταβολή συμψηφίζεται με το φόρο της επόμενης χρήσης. Στην Ελλάδα
οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζημιές που δηλώνονται για
φορολογικούς σκοπούς παραμένουν προσωρινά, έως ότου οι φορολογικές αρχές ή ο τακτικός ελεγκτής, βάσει
των προβλεπόμενων από την εγχώρια φορολογική νομοθεσία, εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα
βιβλία του φορολογούμενου, στιγμή κατά την οποία θα εκκαθαριστούν και οι σχετικές φορολογικές
υποχρεώσεις.
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Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για την WIND Ελλάς εκτείνονται από την 1 Ιανουαρίου 2009 έως την
31 Δεκεμβρίου 2010. Η WIND Ελλάς έχει λάβει Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς επιφυλάξεις από
το νόμιμο ελεγκτή της αναφορικά με τις φορολογικές της υποχρεώσεις για τις χρήσεις που έληξαν την
31 Δεκεμβρίου 2011 έως και συμπεριλαμβανομένης της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015. Επιπλέον,
αναφορικά με τις φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2016,
βρίσκεται σε εξέλιξη η εργασία διασφάλισης φορολογικής συμμόρφωσης από τον νόμιμο ελεγκτή. Η Εταιρεία
θεωρεί ότι έχει αναγνωρίσει επαρκείς προβλέψεις για τυχόν μελλοντικούς φόρους που ενδεχόμενα να
προκύψουν για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, συνεξετάζοντας πολλούς παράγοντες,
συμπεριλαμβανομένων ερμηνειών του φορολογικού νόμου και βάσει προηγούμενης εμπειρίας.
Τα κύρια στοιχεία του εξόδου/(οφέλους) από τη φορολογία εισοδήματος κατά την ημερομηνία σύνταξης
χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι τα εξής:

2016

2015

151

150

151

150

-

4.048

(6.875)

(8.924)

(6.875)

(4.876)

(6.724)

(4.726)

Τρέχων φόρος εισοδήματος
Τρέχων φόρος

Αναβαλλόμενος φόρος (όφελος)
Επίπτωση αύξησης φορολογικού συντελεστή
Δημιουργία και αντιστροφή προσωρινών διαφορών

Συνολικό (όφελος) από φόρο εισοδήματος

Συμφωνία πραγματικού φορολογικού συντελεστή

Ζημίες χρήσεως
Συνολικό (όφελος) φόρου εισοδήματος
Ζημίες χρήσεως προ φόρων

Φόρος εισοδήματος βάσει εγχώριου φορολογικού συντελεστή
Επίπτωση αύξησης φορολογικού συντελεστή
Ζημίες τρέχουσας χρήσης για τις οποίες δεν αναγνωρίστηκε
αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση
Μη εκπιπτόμενα έξοδα

2016

2015

(96.173)

(91.848)

(6.724)

(4.726)

(102.897)

(96.574)

29,0%

(29.840)

29.0%

(28,007)

0,0%

-

(4.2%)

4.048

(13,4%)

13.769

(18.0%)

17.404

(9,1%)

9.347

(1.9%)

1.829

6,5%

(6.724)

4.9%

(4.726)
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14. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οικόπεδα

Κτίρια

Μηχανήματα
& Τεχνικός
Εξοπλισμός

Λοιπά
ενσώματα
περ.
στοιχεία

Έργα υπό
κατασκευή

Σύνολο

Κόστος κτήσης
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2016

14.432

63.831

914.492

141.756

17.371

1.151.882

Προσθήκες

-

2.007

46.510

7.895

7.806

64.218

Πωλήσεις και διαγραφές

-

(1.440)

(26.292)

(3.905)

-

(31.637)

Μεταφορές και λοιπές κινήσεις

-

171

6.910

2.533

(9.895)

(281)

14.432

64.569

941.620

148.279

15.282

1.184.182

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2016

-

(24.753)

(663.195)

(116.197)

-

(804.145)

Αποσβέσεις

-

(2.838)

(61.279)

(12.910)

-

(77.027)

Πωλήσεις και διαγραφές

-

1.440

26.242

3.900

-

31.582

Μεταφορές και λοιπές κινήσεις

-

(20)

48

1

-

29

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2016

-

(26.171)

(698.184)

(125.206)

-

(849.561)

14.432

38.398

243.436

23.073

15.282

334.621

Μηχανήματα
& Τεχνικός
Εξοπλισμός

Λοιπά
ενσώματα
περ.
στοιχεία

Έργα υπό
κατασκευή

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2016
Σωρευμένες αποσβέσεις

Αναπόσβεστη αξία στις
31 Δεκεμβρίου 2016

Οικόπεδα

Κτίρια

Σύνολο

Κόστος κτήσης
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2015

14.432

61.872

877.936

133.684

11.103

1.099.027

Προσθήκες

-

3.416

38.801

9.320

11.977

63.514

Πωλήσεις και διαγραφές

-

(1.651)

(6.648)

(2.212)

-

(10.511)

Μεταφορές και λοιπές κινήσεις

-

194

4.403

964

(5.709)

(148)

14.432

63.831

914.492

141.756

17.371

1.151.882

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2015

-

(23.502)

(607.515)

(106.236)

-

(737.253)

Αποσβέσεις

-

(2.924)

(62.240)

(11.854)

-

(77.018)

Πωλήσεις και διαγραφές

-

1.651

6.583

1.895

-

10.129

Μεταφορές και λοιπές κινήσεις

-

22

(23)

(2)

-

(3)

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2015

-

(24.753)

(663.195)

(116.197)

-

(804.145)

14.432

39.078

251.297

25.559

17.371

347.737

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2015
Σωρευμένες αποσβέσεις

Αναπόσβεστη αξία στις
31 Δεκεμβρίου 2015

Υποθήκη ύψους €9.100 επί ακινήτων της Εταιρείας είχε παραχωρηθεί έναντι σύμβασης εξασφάλισης
(σημείωση 24). Κατόπιν της νέας χρηματοδότησης που έλαβε χώρα στις 4 Νοεμβρίου 2016, η υποθήκη
ανεκλήθη (σημειώσεις 24, 32).
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15.

ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Λογισμικό

Λοιπά άυλα
περιουσιακά
στοιχεία

Άδειες

Προκαταβολές
για αγορά
λογισμικού

Υπεραξία

Σύνολο

Κόστος κτήσεως
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2016
Προσθήκες
Πωλήσεις και διαγραφές
Μεταφορές και λοιπές κινήσεις
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2016

344.916

535.886

779.126

21.578

6.847

6.361

(136)

-

851

-

367.209

542.733

785.487

(306.676)

(286.047)

(749.666)

(18.471)

(28.759)

136

-

(325.011)

(314.806)

(766.930)

42.198

227.927

18.557

995.457

986

2.656.371

759

35.545

-

-

(136)

-

(851)

-

995.457

894

2.691.780

(995.457)

-

(2.337.846)

(17.264)

-

(64.494)

-

-

136

(995.457)

-

(2.402.204)

-

894

289.576

Σωρευτικές αποσβέσεις και
απομειώσεις αξίας
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2016
Αποσβέσεις
Πωλήσεις και διαγραφές
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2016
Αναπόσβεστη αξία στις
31 Δεκεμβρίου 2016

Λογισμικό

Λοιπά άυλα
περιουσιακά
στοιχεία

Άδειες

Προκαταβολές
για αγορά
λογισμικού

Υπεραξία

Σύνολο

Κόστος κτήσεως
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2015
Προσθήκες
Μεταφορές και λοιπές κινήσεις
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2015

324.972

535.886

772.759

995.457

1.458

2.630.532

18.506

-

6.367

-

966

25.839

1.438

-

-

-

(1.438)

-

344.916

535.886

779.126

995.457

986

2.656.371

(288.583)

(254.970)

(732.456)

(995.457)

-

(2.271.466)

(18.093)

(31.077)

(17.210)

-

-

(66.380)

(306.676)

(286.047)

(749.666)

(995.457)

-

(2.337.846)

38.240

249.839

29.460

-

986

318.525

Σωρευτικές αποσβέσεις και
απομειώσεις αξίας
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2015
Αποσβέσεις
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2015
Αναπόσβεστη αξία στις
31 Δεκεμβρίου 2015

Στις 14 Νοεμβρίου 2011, η WIND Ελλάς απέκτησε τέσσερις δέσμες των 2,5 MHz στο φάσμα της συχνότητας
των 900 MHz με αντίτιμο €93.200, εκ του οποίου το 70% (€65.240) κατεβλήθη εντός του Νοεμβρίου 2011, το
10% (€9.320) πλέον τόκου ύψους (€5.716) κατεβλήθη στις 28 Νοεμβρίου 2015, επιπλέον 10% (€9.320) πλέον
τόκου (€951) κατεβλήθη στις 28 Νοεμβρίου 2016 και το υπολειπόμενο 10% (€9.320) θα καταβληθεί σε μία
τοκοφόρο δόση στις 28 Νοεμβρίου του 2018 (σημείωση 29). Το επιτόκιο προσδιορίστηκε με βάση το πιο
πρόσφατα εκδοθέν ετήσιο Έντοκο Γραμμάτιο Ελληνικού Δημοσίου πλέον 0,25% ενώ και λογίζεται από τον
Νοέμβριο του 2012, καθώς τότε έληξε η ισχύς της υφιστάμενης άδειας GSM 900. Η διάρκεια της άδειας είναι
δεκαπέντε (15) έτη με έναρξη την 1 Οκτωβρίου 2012.
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Επιπλέον, στις 13 Οκτωβρίου 2014 η ΕΕΤΤ η Εταιρεία απέκτησε δύο δέσμες (2x10MHz) στη συχνότητα των
800 MHz και τέσσερις δέσμες (2x20MHz) στη συχνότητα των 2600 MHz έναντι €121.825, εκ των οποίων το
30% (€36.547) κατεβλήθη εντός του Οκτωβρίου 2014, το 40% (€48.729) κατεβλήθη στις 28 Φεβρουαρίου
2015, το 10% (€12.183) πλέον τόκου ύψους (€1.864) κατεβλήθη στις 28 Φεβρουαρίου 2016, 10% (€12.183)
πλέον τόκου ύψους (€1.243) κατεβλήθη στις 28 Φεβρουαρίου 2017 και το τελικό υπολειπόμενο 10% (€12.183)
θα καταβληθεί σε μία τοκοφόρο δόση στις 28 Φεβρουαρίου 2018 (σημειώσεις 27, 29). Το επιτόκιο
προσδιορίστηκε με βάση αυτό του ετήσιου Εντόκου Γραμματίου Ελληνικού Δημοσίου πλέον 0,25%. Η
διάρκεια της άδειας είναι δεκαπέντε (15) έτη με έναρξη την 1 Νοεμβρίου 2014.
Το Σεπτέμβριο του 2016, η WIND Ελλάς ανανέωσε την άδειά της DCS 1800 έναντι ποσού €5.879 για συνολική
περίοδο δεκαοκτώ (18) μηνών έως τις 5 Φεβρουαρίου 2018.
Στις 15 Σεπτεμβρίου 2016, η άδεια σταθερής ασύρματης τηλεφωνίας που κατείχε η WIND Ελλάς
(για συχνότητες 24.5 GHz και 26.5 GHz) επιμηκύνθηκε μέχρι την 21 Ιουλίου 2017. Το συνολικό ποσό προς
καταβολή από τη WIND Ελλάς ανέρχεται σε €968, με την πρώτη καταβολή ύψους €502 να πραγματοποιείται
τον Οκτώβριο του 2016 ενώ για το υπολειπόμενο ποσό να προβλέπεται καταβολή ισόποσων μηνιαίων δόσεων
ύψους €54 εντός της εναπομείνουσας περιόδου ανανέωσης της διάρκειας της άδειας. Στις 23 Φεβρουαρίου
2017, η άδεια αυτή ανανεώθηκε για 15 έτη (από τις 16 Φεβρουαρίου 2017 έως τις 15 Φεβρουαρίου 2032)
έναντι τιμήματος €1.000, εκ του οποίου 70% (€700) κατεβλήθη το Φεβρουάριο 2017 και το υπολειπόμενο
30% (€300) θα καταβληθεί σε ετήσιες τοκοφόρες δόσεις με έναρξη την 1 Νοεμβρίου 2020. Το επιτόκιο
προσδιορίστηκε με βάση αυτό του πλέον πρόσφατου ετήσιου Εντόκου Γραμματίου Ελληνικού Δημοσίου
πλέον 0,25%. Ως εκ τούτου, λόγω της ανανέωσης που έλαβε χώρα στις 23 Φεβρουαρίου 2017, οι δόσεις που
προβλέπονταν σύμφωνα με την πρώτη ανανέωση για την περίοδο μετά τις 16 Φεβρουαρίου 2017 και μέχρι τις
21 Ιουλίου 2017 ακυρώθηκαν.
Τα λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν τα παρακάτω ορισμένης ή αόριστης ωφέλιμης ζωής άυλα
περιουσιακά στοιχεία:
2016

2015

533.658

533.658

5.020

5.020

Σύμβαση χρήσης του δικτύου οπτικών ινών της ΔΕΗ

51.100

51.100

Λοιπά

63.159

56.798

652.937

646.576

(634.380)

(617.116)

Αναπόσβεστη αξία - ορισμένη ωφέλιμη ζωή

18.557

29.460

Συνολική αναπόσβεστη αξία

18.557

29.460

Περιορισμένη ωφέλιμη ζωή:
Πελατειακές σχέσεις
Σύμβαση για σύνδεση σταθερού δικτύου

Σύνολο κόστους κτήσεως
Σωρευμένες αποσβέσεις

16.

EΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016, εντοπίστηκαν ορισμένες ενδείξεις απομείωσης των μη χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων, λόγω του δυσμενούς μακροοικονομικού περιβάλλοντος της Ελλάδας, που ενδέχεται
να είχαν επίπτωση στην ανακτήσιμη αξία των μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Κατά
συνέπεια, η Εταιρεία υπολόγισε την ανακτήσιμη αξία της WIND Ελλάς ως μονάδας παραγωγής ταμειακών
ροών, με βάση την αξία χρήσης της και τη συνέκρινε με την λογιστική της αξία καταλήγοντας στο συμπέρασμα
ότι δεν υφίσταται ανάγκη απομείωσης.
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17.

ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
2016

2015

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

5.362

5.211

Λοιπές επενδύσεις (i)

9.374

27.249

-

12.372

23

10

14.759

44.842

Κόστος απόκτησης από κοινού εξαγοράς (ii)
Μακροπρόθεσμη απαίτηση Victus (σημείωση 29)
Σύνολο

i) Σε προηγούμενες χρήσεις η WIND Ελλάς απέκτησε περίπου 36 εκατομμύρια μετοχές της Forthnet Α.Ε.
που αντιπροσωπεύουν κόστος περίπου €15.500 και ποσοστό συμμετοχής 33% επί του συνόλου των
μετοχών της Forthnet, η οποία είναι εταιρεία εισηγμένη στην Ελληνική Κεφαλαιαγορά («HELEX»). Η
επένδυση αυτή κατατάσσεται στα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία μέσω λοιπών
συνολικών εσόδων, καθώς η διοίκηση εκτιμά ότι δεν είχε σημαντική επιρροή κατά την ημερομηνία
σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Η επιχειρηματολογία που υποστηρίζει τη θέση αυτή
είναι ότι η WIND Ελλάς δεν έχει κανενός είδους αντιπροσώπευση στο διοικητικό συμβούλιο της Forthnet,
δε συμμετέχει σε οποιαδήποτε διαδικασία καθορισμού πολιτικής της εν λόγω εταιρείας και δεν υφίσταται
ανταλλαγή διοικητικού προσωπικού μεταξύ των εταιρειών.
Το ποσό της εύλογης αξίας της επένδυσης βασίστηκε στην τιμή αγοράς της μετοχής στην Ελληνική
Κεφαλαιαγορά κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016, το οποίο ανήλθε σε περίπου €9.374 (2015: €27.249). Εντός
του 2016, η τιμή διαπραγμάτευσης της μετοχής της εν λόγω εταιρείας μειώθηκε σημαντικά από €0,75 ανά
μετοχή κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015 σε €0.258 ανά μετοχή κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016,
αντιπροσωπεύοντας μείωση της τάξης του 65,6% κατά την τρέχουσα χρήση. Ως αποτέλεσμα της μείωσης
αυτής, το αποθεματικό εύλογης αξίας που περιλαμβάνεται στο λοιπά συνολικά έσοδα μειώθηκε κατά
€8.334 (μετά από φόρους €3.406) και η ζημία απομείωσης ύψους €6.135 αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα
στο κονδύλι «Χρηματοοικονομικά έξοδα» (σημείωση 12).
ii) Στις 4 Ιουνίου του 2014 η WIND Ελλάς και η Vodafone Ελλάς σύναψαν συμφωνία, βάσει της οποίας η
Vodafone έλαβε άνευ όρων δικαίωμα προαίρεσης από τη WIND Ελλάς για την απόκτηση 14.584.853
μετοχών της Forthnet που κατέχει η WIND Ελλάς και αντιπροσωπεύουν το 13,25% του συνολικού
μετοχικού κεφαλαίου της Forthnet. Δεν κατεβλήθη οποιοδήποτε χρηματικό ποσό από τη Vodafone Ελλάς
για τη χορήγηση αυτού του δικαιώματος, όπως είχε συμφωνηθεί αρχικά από τα δύο μέρη για περίοδο
δώδεκα μηνών. Η συμφωνία επεκτάθηκε έως τις 3 Φεβρουαρίου 2017, χωρίς περεταίρω επέκταση
μεταγενέστερα. Το σχετικό κόστος αυτού του δικαιώματος έχει εκτιμηθεί από τη διοίκηση ως κόστος
απευθείας επιρριπτόμενο στην αναμενόμενη από κοινού εξαγορά της Forthnet από τα δύο μέρη. Καθώς η
συμφωνία για το δικαίωμα προαίρεσης της Vodafone Α.Ε. δεν επιμηκύνθηκε και έληξε, το επιρριπτόμενο
κόστος στην αναμενόμενη από κοινού εξαγορά ύψους €12.372 διεγράφη στα αποτελέσματα, στο κονδύλι
«Χρηματοοικονομικών εξόδων» (σημείωση 12).
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18.

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Οι αναγνωριζόμενες αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις έχουν ως ακολούθως:
Απαιτήσεις
2016
Προβλέψεις για υποχρεώσεις
και έξοδα
Έσοδα χρόνου ομιλίας
επομένων χρήσεων

Υποχρεώσεις
2016

Απαιτήσεις
2015

Υποχρεώσεις
2015

Καθαρό
ποσό 2016

Καθαρό
ποσό 2015

(2.746)

-

(2.835)

-

(2.746)

(2.835)

(3.039)

-

(3.227)

-

(3.039)

(3.227)

Εκπτώσεις περιαγωγής
Ενσώματα και άυλα
περιουσιακά στοιχεία
Διαθέσιμα προς πώληση
χρηματοοικονομικά στοιχεία

(6.602)

-

(8.624)

-

(6.602)

(8.624)

-

36.010

-

43.169

36.010

43.169

(1.779)

-

-

3.406

(1.779)

3.406

Λοιπά

(2.789)

7.307

(2.568)

7.525

4.518

4.957

(388)

-

(288)

-

(388)

(288)

(17.343)

43.317

(17.542)

54.100

25.974

36.558

Victus (σημείωση 34)
Συνολικές φορολογικές
(απαιτήσεις) υποχρεώσεις

Η κίνηση των προσωρινών διαφορών κατά τη διάρκεια της χρήσης έχει ως εξής:
Κίνηση προσωρινών διαφορών κατά τη διάρκεια
της χρήσης 2016

Υπόλοιπο
31 Δεκεμβρίου
2015

Αναγνώριση
στα
αποτελέσματα

Αναγνώριση
στα λοιπά
συνολικά
έσοδα

Υπόλοιπο
31 Δεκεμβρίου
2016

89

-

(2.746)

Προβλέψεις για υποχρεώσεις και έξοδα

(2.835)

Έσοδα χρόνου ομιλίας επομένων χρήσεων

(3.227)

188

-

(3.039)

Εκπτώσεις περιαγωγής

(8.624)

2.022

-

(6.602)

Ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία

43.169

(7.159)

-

36.010

Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία

3.406

(1.779)

(3.406)

(1.779)

Λοιπά

4.957

(184)

(255)

4.518

Victus

(288)

(52)

(48)

(388)

Σύνολο

36.558

(6.875)

(3.709)

25.974

Αναγνώριση
στα
αποτελέσματα

Αναγνώριση
στα λοιπά
συνολικά
έσοδα

Υπόλοιπο
31 Δεκεμβρίο
υ 2015

Κίνηση προσωρινών διαφορών κατά τη διάρκεια
της χρήσης 2015

Υπόλοιπο
31 Δεκεμβρίου
2014

Προβλέψεις για υποχρεώσεις και έξοδα

(2.699)

(136)

-

(2.835)

Έσοδα χρόνου ομιλίας επομένων χρήσεων

(3.169)

(58)

-

(3.227)

Εκπτώσεις περιαγωγής

(7.688)

(936)

-

(8.624)

Ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά
στοιχεία

47.387

(4.218)

-

43.169

4.471

-

(1.065)

3.406

Λοιπά

4.152

531

274

4.957

Victus

(250)

(59)

21

(288)

Σύνολο

42.204

(4.876)

(770)

36.558
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Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που δεν έχουν αναγνωρισθεί σχετίζονται με φορολογικές ζημιές
μεταφερόμενες για μελλοντικό συμψηφισμό με φορολογητέα κέρδη και αναλύονται ως ακολούθως:
(σε εκατομμύρια Ευρώ)

2016

2015

Υπόλοιπο 1η Ιανουαρίου

79,0

73,6

Προσθήκη

13,8

17,4

-

7,0

(17,6)

(17,0)

Επανεκτίμηση εκπιπτόμενων διαφορών

(1,2)

(2,0)

Υπόλοιπο 31η Δεκεμβρίου

74,0

79,0

Επίπτωση αύξησης του φορολογικού συντελεστή
Λήξη χρόνου αναγνώρισης φορολογικών ζημιών προηγουμένων χρήσεων

Στην Ελλάδα, οι φορολογικές ζημιές μπορούν να μεταφερθούν για συμψηφισμό για μια περίοδο πέντε ετών.
Οι μη αναγνωρισμένες αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ύψους €74,0 εκατομμυρίων και €79,0
εκατομμυρίων το 2016 και 2015 αντίστοιχα, αφορούν φορολογικές ζημίες που πραγματοποιήθηκαν τα έτη από
2012 έως 2016 των οποίων οι ημερομηνίες λήξης τους είναι σε διάφορα μελλοντικά έτη. Οι απαιτήσεις αυτές
δεν έχουν αναγνωριστεί στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, καθώς δεν ήταν πιθανό ότι θα
προκύψουν στο μέλλον φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων να χρησιμοποιηθούν οι φορολογικές ζημίες
αυτές προ της λήξης τους.
19.

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
2016

2015

5.088

2.726

Ανταλλακτικά

335

335

Κάρτες σύνδεσης (SIM)

161

134

Πακέτα σύνδεσης προπληρωμένου χρόνου ομιλίας

451

411

Παραρτήματα τηλεφωνικών συσκευών

151

86

Λοιπά

230

93

6.416

3.785

Τηλεφωνικές συσκευές

Σύνολο

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016 έχουν γίνει προβλέψεις απομείωσης της αξίας των αποθεμάτων στην καθαρή
ρευστοποιήσιμη αξία τους ύψους €258 (2015: €761). Η μείωση της πρόβλεψης που πραγματοποιήθηκε εντός
του 2016 ανήλθε σε €503 (2015: €32) και περιλαμβάνεται στο κονδύλι «Κόστος αγορών και υπηρεσιών» στα
έξοδα για αγορά υλικών και εμπορευμάτων για μεταπώληση (σημείωση 8).
20.

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Απαιτήσεις από πελάτες
Απαιτήσεις από τηλεπικοινωνιακούς παρόχους
Απαιτήσεις από εμπορικούς αντιπροσώπους
Λοιπές απαιτήσεις
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης απαιτήσεων (σημείωση 33)
Σύνολο

2016

2015

221.060

222.174

18.636

17.641

7.256

9.581

21.595

24.022

(182.257)

(171.188)

86.290

102.230
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Η κίνηση των προβλέψεων για την απομείωση των απαιτήσεων αναλύεται ως ακολούθως:

Υπόλοιπο 1η Ιανουαρίου
Απομείωση χρήσης (σημείωση 9)
Υπόλοιπο 31η Δεκεμβρίου

2016

2015

171.188

161.038

11.069

10.150

182.257

171.188

Οι απαιτήσεις από πελάτες για ποσό που δεν υπερβαίνει τα €27.300 έχουν ενεχυριαστεί σε εξασφάλιση
σύμβασης εξασφάλισης (σημείωση 32). Κατόπιν της νέας χρηματοδότησης που έλαβε χώρα στις 4 Νοεμβρίου
2016, η ενεχυρίαση ανεκλήθη (σημειώση 32).
Για την έκθεση της Εταιρείας στον πιστωτικό κίνδυνο και για την πρόβλεψη για ζημίες απομείωσης των
εμπορικών απαιτήσεων γίνεται αναφορά στη σημείωση 33.
21.

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
2016

2015

19.680

20.131

Λοιπές απαιτήσεις

1.960

2.743

Απαιτήσεις Victus και προπληρωμένα έξοδα (σημείωση 34)

9.292

7.027

30.932

29.901

Προπληρωθέντα έξοδα

Σύνολο

22.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ

Τραπεζικές καταθέσεις
Μετρητά
Σύνολο

2016

2015

10.580

33.889

25

26

10.605

33.915

Στις 28 Ιουνίου 2015, επιβλήθηκαν στη Ελλάδα κεφαλαιακοί έλεγχοι, που περιόριζαν τη δυνατότητα
διενέργειας πληρωμών στο εξωτερικό και έθεταν ανώτατο όριο στις αναλήψεις μετρητών από μηχανήματα
αυτόματης ανάληψης. Οι κεφαλαιακοί αυτοί έλεγχοι βρίσκονται ακόμη σε εφαρμογή, έχουν όμως μερικώς
ελαφρυνθεί. Οι επιπτώσεις των κεφαλαιακών ελέγχων στην Εταιρεία αφορούσαν κυρίως στον περιορισμό: α)
των πληρωμών σε προμηθευτές του εξωτερικού (κυρίως για καταβολές χρεώσεων περίαγωγής και τελών
διασύνδεσης) και β) καταβολές σε μετρητά από πελάτες της Εταιρείας έναντι εξόφλησης λογαριασμών. Κατά
την 31 Δεκεμβρίου 2016, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών που κατέχονταν από την WIND Ελλάς
και τη Victus σε τραπεζικούς λογαριασμούς εντός της ελληνικής επικράτειας ανέρχονταν σε €3.366 εκ’
συνόλου €10.605 (2015: €18.439 εκ’ συνόλου €33.915).
Η έκθεση της Εταιρείας στον κίνδυνο διακύμανσης επιτοκίου και η αντίστοιχη ανάλυση ευαισθησίας
χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων αναλύονται στη σημείωση 33.
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23.

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Εκδοθείσες την 1η Ιανουαρίου 2015

Αποθεματικό
προπληρωμής
μετοχικού
κεφαλαίου
(€ σε χιλιάδες)

Διαφορά από
έκδοση
μετοχών υπέρ
το άρτιο
(€ σε χιλιάδες)

Αριθμός
μετοχών
(σε χιλιάδες)

Μετοχικό
κεφάλαιο
(€ σε χιλιάδες)

288.294

288.294

160.000

2.250.487

Συναλλαγές στη διάρκεια του 2015:
Έκδοση νέων μετοχών (13 Ιανουαρίου)
Έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
(13 Ιανουαρίου)

(α)

8.000

8.000

(8.000)

-

(β)

-

-

(152.000)

152.000

Εκδοθείσες την 31η Δεκεμβρίου 2015

(α) + (β)

296.294

296.294

-

2.402.487

296.294

296.294

-

2.402.487

Εκδοθείσες την 31η Δεκεμβρίου 2016

Κοινές μετοχές
Όλες οι κοινές μετοχές έχουν ισότιμη κατάταξη αναφορικά ως προς τα υπολειμματικά περιουσιακά στοιχεία
της Εταιρείας. Οι κάτοχοι των μετοχών αυτών έχουν δικαίωμα επί των μερισμάτων, όπως αυτά κατά καιρούς
διανέμονται και δικαιούνται να συμμετέχουν και να αποφασίζουν με μία ψήφο ανά μετοχή στις γενικές
συνελεύσεις της Εταιρείας.
Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, το ολοσχερώς καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ήταν διαιρεμένο σε
296.293.762 μετοχές ονομαστικής αξίας ποσού ύψους €1 (ένα Ευρώ, σε απόλυτο αριθμό) έκαστη (2015: €1).
Δεν πραγματοποιήθηκε έκδοση μετοχών εντός της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2016.
Στις 19 Δεκεμβρίου 2014 η Εταιρεία συγκάλεσε έκτακτη γενική συνέλευση όπου ελήφθη από τους μετόχους
απόφαση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €160.000 με την εισφορά μετρητών,
αναλυόμενης σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €8.000 (έκδοση 8.000.000 νέων κοινών μετοχών με
ονομαστική αξία €1 (ένα Ευρώ, σε απόλυτο αριθμό)) και σε υπέρ το άρτιο κατά €152.000. Στις 13 Ιανουαρίου
2015 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά €8.000 (έκδοση 8.000.000 νέων κοινών μετοχών με
ονομαστική αξία €1 (ένα Ευρώ, σε απόλυτο αριθμό)) και το υπέρ το άρτιο αυξήθηκε κατά €152.000.
Κατά τις χρήσεις 2011 και 2014 η τελική υπερκείμενη μητρική εταιρεία, Crystal Almond Holdings Limited,
θέσπισε ένα πρόγραμμα χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών που παραχωρεί σε διοικητικά
στελέχη και εργαζομένους που κατέχουν σημαίνουσες διοικητικές θέσεις (σημείωση 30).
Στις 14 Οκτωβρίου 2016, το Διοικητικό Συμβούλιο της Crystal Almond Holdings Limited ενέκρινε ένα νέο
επενδυτικό πρόγραμμα (‘‘MIP’’) για ορισμένα διοικητικά στελέχη και εργαζομένους που κατέχουν
σημαίνουσες διοικητικές θέσεις της Crystal Almond Holdings Limited και της WIND Ελλάς (σημείωση 30).
Τακτικό αποθεματικό
Σύμφωνα με την Ελληνική εταιρική νομοθεσία, οι ανώνυμες εταιρείες έχουν υποχρέωση να σχηματίζουν
τακτικό αποθεματικό ύψους τουλάχιστον 5% επί των ετησίων καθαρών κερδών τους, όπως προκύπτουν από
τα λογιστικά τους βιβλία, έως ότου φθάσει στο ένα τρίτο του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό
δεν επιτρέπεται να διανεμηθεί κατά τη διάρκεια ζωής της Εταιρείας και μπορεί μόνο να καλύψει πιθανές
ζημίες, εάν προκύψουν. Λόγω των ζημιών των προηγούμενων ετών και των ζημιών που προέκυψαν στην
παρούσα χρήση, δεν υπάρχει τακτικό αποθεματικό κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016.
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Αποθεματικό εύλογης αξίας
Το αποθεματικό εύλογης αξίας προκύπτει από τη σωρευμένη καθαρή μεταβολή στην εύλογη αξία των
διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων μέχρι την διακοπή αναγνώρισης ή την απομείωση
των εν λόγω στοιχείων.
Λοιπά αποθεματικά
Τα λοιπά αποθεματικά προέκυψαν από το ποσό των παρεχόμενων δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών που
αναγνωρίστηκαν σε προηγούμενες χρήσεις αναφορικά με ορισμένα προγράμματα που θεσπίστηκαν υπέρ των
εργαζομένων της WIND Ελλάς κατά τη διάρκεια του 2006, τα οποία ωρίμασαν πλήρως και τακτοποιήθηκαν
εντός του 2007.
Μερίσματα
Σύμφωνα με την Ελληνική εταιρική νομοθεσία, η Εταιρεία υποχρεούται να διανείμει στους μετόχους ως
μέρισμα ένα ελάχιστο ποσό ίσο με το 35% των ετήσιων μετά φόρων κερδών αφού πρώτα αφαιρεθεί το ποσό
που σχηματίστηκε για το τακτικό αποθεματικό. Η Εταιρεία μπορεί να μη διανείμει μέρισμα με τη συναίνεση
σημαντικής πλειοψηφίας των μετόχων της.
Επιπλέον, η Ελληνική εταιρική νομοθεσία απαιτεί να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις για να διανεμηθεί
μέρισμα, όπως: α) απαγορεύεται οποιαδήποτε διανομή μερίσματος στους μετόχους όσο τα ίδια κεφάλαια της
Εταιρείας, όπως παρουσιάζονται στις προβλεπόμενες από το νόμο χρηματοοικονομικές καταστάσεις, είναι ή
θα είναι μετά τη διανομή λιγότερα από το άθροισμα των ιδίων κεφαλαίων συν τα μη διανεμόμενα αποθεματικά
και β) η διανομή μερίσματος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης, κατόπιν
συγκεκριμένων προσαρμογών.
Δεν έχει ανακοινωθεί διανομή μερισμάτων στη διάρκεια της τρέχουσας ή της προηγούμενης χρήσης.
Διαχείριση κεφαλαίου
Ο στόχος της Εταιρείας σχετικά με τη διαχείριση του κεφαλαίου, είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητα να
συνεχίσει τη δραστηριότητά της με σκοπό την παροχή αποδόσεων στους μετόχους και οφέλη σε άλλους
ενδιαφερόμενους και να διατηρεί μια βέλτιστη κεφαλαιακή δομή ώστε να μειώσει το κόστος κεφαλαίου. Η
Εταιρεία παρακολουθεί μηνιαία τις δραστηριότητές που παράγονται από τις λειτουργίες της, ώστε να
ανταποκρίνεται στις κεφαλαιουχικές της ανάγκες. Επιπλέον, η Εταιρεία σε προηγούμενα έτη χρησιμοποιούσε
μακροπρόθεσμο δανεισμό και λειτουργικές ταμειακές ροές για την εκπλήρωση των αναγκών της σε κεφάλαια.
Το κεφάλαιο αποτελείται από μετοχές που εκδίδονται από την Εταιρεία και εισφορές των μετόχων με τη μορφή
υπέρ το άρτιο.
Σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο περί ανωνύμων εταιρειών οι επιχειρήσεις οφείλουν να μεταφέρουν
τουλάχιστον το 5% των ετήσιων κερδών τους, όπως απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές τους
καταστάσεις σε τακτικό αποθεματικό, έως ότου το αποθεματικό αυτό ανέλθει σε ύψος ίσο με το ένα τρίτο του
μετοχικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό δε δύναται να διανεμηθεί κατά τη διάρκεια ζωής έκαστης
εταιρείας, δύναται όμως να χρησιμοποιηθεί για τον συμψηφισμό ζημίας. Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016 δεν
υφίσταται τακτικό αποθεματικό για την Εταιρεία.
Η Ελληνική εταιρική νομοθεσία έχει συγκεκριμένους περιορισμούς στην καταβολή μερισμάτων και τη
διατήρηση ορισμένων υποχρεωτικών αποθεματικών. Βάσει της Ελληνικής εταιρικής νομοθεσίας, οι εταιρείες
απαιτείται να διατηρούν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων τους στο 50% τουλάχιστον του καταβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου. Εάν τα ίδια κεφάλαια μειωθούν κάτω από αυτό το επίπεδο, το Διοικητικό Συμβούλιο
πρέπει να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση των Μετόχων μέσα σε έξι μήνες μετά από το τέλος της χρήσης
για να αποφασίσει τις πλέον κατάλληλες ενέργειες. Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2016, η
Εταιρεία κατέγραψε συνολική ζημία στην κατάσταση συνολικών εσόδων ύψους €105.249. Σε σύγκριση με
την προηγούμενη χρήση η WIND Ελλάς κατάφερε να αυξήσει το συνολικό κύκλο εργασιών της από €479.355
σε €488.815 και να μειώσει τις λειτουργικές της ζημιές από €68.531 σε €61.382. Το συνολικό ύψος των ιδίων
κεφαλαίων της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016 δεν είναι χαμηλότερο του 50% του μετοχικού της
κεφαλαίου, συνεπώς οι ελάχιστες προϋποθέσεις διατήρησης του ύψους του μετοχικού κεφαλαίου βάσει της
Ελληνικής εταιρικής νομοθεσίας πληρούνται.
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Επιπλέον, η Εταιρεία παρακολουθεί σε εύλογο χρόνο την κεφαλαιακή της δομή σε τακτική βάση προκειμένου
να διασφαλίσει την επίτευξη της βέλτιστης σύνθεσης των διαθέσιμων κεφαλαιακών και χρηματοδοτικών
πηγών της. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της σύγκρισης των βασικών παραμέτρων απόδοσης και αναλύσεων που
αφορούν σε διάφορες επιχειρηματικές δράσεις, όπως τη διαθεσιμότητα κεφαλαίων σε ανακυκλούμενη περίοδο
δώδεκα εβδομάδων, την πληροφόρηση για κινήσεις του εγχώριου ανταγωνισμού, την επίτευξη οικονομιών
κλίμακας μέσω της χρήσης της συνεργασίας με τη Victus, τη συνεργασία και επισκόπηση των συμφωνιών με
προμηθευτές, τη χρήση νέων τεχνολογιών για βελτιστοποίηση του κόστους και την παρακολούθηση του δείκτη
κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων επί του καθαρού δανεισμού.
24.

ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Η παρούσα σημείωση παρέχει πληροφόρηση σχετικά με τους συμβατικούς όρους των δανειακών
υποχρεώσεων της Εταιρείας, οι οποίες αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος. Για περισσότερες πληροφορίες
αναφορικά με την έκθεση της Εταιρείας στον κίνδυνο διακύμανσης των επιτοκίων, των συναλλαγματικών
κινδύνων και τον κίνδυνο ρευστότητας, γίνεται αναφορά στη σημείωση 33.
2016

2015

294.836

263.017

294.836

263.017

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια από συνδεδεμένα μέρη

(α)

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δεδουλευμένοι τόκοι δανείων από συνδεδεμένα μέρη

(α)

1.130

1.008

Υποχρέωση παραγώγου χρηματοοικονομικού μέσου

(δ)

9

4.951

1.139

5.959

Οι όροι των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2016 και 2015 παρατίθενται στον
παρακάτω πίνακα:
(α) Δάνεια από συνδεδεμένα μέρη:
Σημείωση

Βραχυπρόθεσμα
Δεδουλευμένος τόκος
ομολογιακού δανείου Crystal
Almond S.à r.l.
Δεδουλευμένος τόκος
ομολογιακού δανείου Crystal
Almond Intermediary Holdings
Limited

Μακροπρόθεσμα
Ομολογιακό δάνειο από Crystal
Almond S.à r.l.
Ομολογιακό δάνειο από Crystal
Almond Intermediary Holdings
Limited
Σύνολο χρηματοδότησης από
συνδεδεμένα μέρη

Νόμισμα

Επιτόκιο
σύμβασης

Έτος
λήξης

2016
Ονομαστική
Λογιστική
Αξία
Αξία

2015
Ονομαστική Λογιστική
Αξία
Αξία

(ii)

€

1.128

1.128

1.006

1.006

(ii)

€

2

2

2

2

1.130

1.130

1.008

1.008

(i)

€

8,74%

2023

294.246

294.246

262.491

262.491

(i)

€

8,74%

2023

590

590

526

526

294.836

294.836

263.017

263.017

295.966

295.966

264.025

264.025
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(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)
(i)

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία έχει ανεξόφλητο ομολογιακό δάνειο ύψους €294.836, που
φέρει σταθερό επιτόκιο 8.74% πληρωτέο σε τριμηνιαία βάση. Το ομολογιακό αυτό δάνειο έχει
ημερομηνία λήξης τις 15 Ιουλίου 2023 (με δυνατότητα περεταίρω επέκτασης από την Εταιρεία έως τις
15 Ιουλίου 2025).
Το ομολογιακό δάνειο τροποποιήθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2015 προκειμένου να διαχωριστεί σε δύο
κατηγορίες, η πρώτη εκ των οποίων αντιπροσωπεύει το μη ανακυκλούμενο δάνειο ύψους €199.400
και η δεύτερη αντιπροσωπεύει το ανακυκλούμενο μέρος του δανείου €100.000. Σύμφωνα με την
τροποποίηση αυτή, η WIND Ελλάς μπορεί, μετά από έγγραφη ενημέρωση προς τους κατόχους των
Ομολογιών (ήτοι την Crystal Almond S.à r.l. και την Crystal Almond Intermediary Holdings Limited)
να ζητήσει ολόκληρο ή οποιοδήποτε μέρος του ανακυκλούμενου μέρους του δανείου. Η WIND Ελλάς
μπορεί να αποπληρώσει το δάνειο εις ολόκληρον ή εν μέρει σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη
διακριτική της ευχέρεια και οι Ομολογιούχοι μπορούν να ζητήσουν την αποπληρωμή ποσού που δεν
υπερβαίνει τα €200.000. Κατόπιν της τροποποίησης του Φεβρουαρίου του 2015, η WIND Hellas
αποπλήρωσε €70.000 στους ομολογιούχους, αναλυόμενου σε €66.618 κεφάλαιο και €3.382 τόκο. Στις
2 Νοεμβρίου 2016, το ομολογιακό αυτό τροποποιήθηκε περεταίρω αναφορικά με την ημερομηνία
λήξης του που μετακινήθηκε από τις 15 Ιουλίου 2018 στις 15 Ιουλίου 2023 (βλέπε ανωτέρω) και το
ανακυκλούμενο μέρος του ομολογιακού δανείου αυξήθηκε από €100.000 σε €200.000. Στις
15 Δεκεμβρίου 2016 η Εταιρεία άντλησε ποσό ύψους €8.000 από το ανακυκλούμενο μέρος του
ομολογιακού δανείου , εκ των οποίων €7.984 αφορούσε την Crystal Almond S.à r.l. και €16 αφορούσε
την Crystal Almond Intermediary Holdings Limited.
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016, το μη - ανακυκλούμενο μέρος του ομολογιακού δανείου ανέρχονταν
σε €245.706 και το ανακυκλούμενο μέρος ανέρχονταν σε €49.130. Το διαθέσιμο υπολειπόμενο ποσό
του ομολογιακού δανείου προς χρήση από την Εταιρεία κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016 ανέρχονταν σε
€150.870.
Στις 20 Φεβρουαρίου 2017, 15 Μαρτίου 2017 και 20 Απριλίου 2017, αντίστοιχα, η Εταιρεία άντλησε
πρόσθετα ποσά από το ανακυκλούμενο μέρος του ομολογιακού δανείου, συνολικού ύψους €35.000,
εκ των οποίων συνολικό ποσό €34.930 αφορούσε την Crystal Almond S.à r.l. και €70 αφορούσε την
Crystal Almond Intermediary Holdings Limited.

(ii)

Ο τόκος μπορεί να καταβάλλεται σε μετρητά και/ ή να κεφαλαιοποιείται κατ’ επιλογήν της WIND
Ελλάς και με τη σύμφωνη γνώμη των ομολογιούχων τριμηνιαίως. Έως την 31 Δεκεμβρίου 2016 έχει
καταστεί δεδουλευμένο ποσό τόκων ύψους €1.130 που δεν κεφαλαιοποιήθηκε στο δάνειο, με συνέπεια
να κατατάσσεται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης.

(β) Εγγύηση και ενέχυρα υπέρ δανείου Χρηματοδότησης Μέγιστης Εξασφάλισης (Senior Secured Facility)
Στις 4 Νοεμβρίου 2016, η Crystal Almond S.à r.l., η άμεση μητρική της Εταιρείας, εξέδωσε ομολογίες έναντι
χρηματοδότησης μεγίστης εξασφάλισης (η «Χρηματοδότηση Μεγίστης Εξασφάλισης») ύψους €250.000, με
την J.P. Morgan και τη Citigroup ως επικεφαλής οργανωτικά ιδρύματα, τη BNY Mellon Corporate Trustee
Services Limited ως εντολοδόχου διοργανωτή και τη Wilmington Trust (London) Limited εκπροσώπου των
ομολογιούχων.
Οι Ομολογίες της Χρηματοδότησης Μεγίστης Εξασφάλισης φέρουν την εγγύηση της Crystal Almond
Intermediary Holdings Limited και ορισμένων εκ των θυγατρικών της, συγκεκριμένα της WIND Ελλάς, σε
μέγιστο επίπεδο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε πληρωμής από τη WIND Ελλάς οποιοδήποτε ποσού υπό την
εγγύηση αυτή, η WIND Ελλάς θα έχει το δικαίωμα συμψηφισμού έναντι του ομολογιακού δανείου με την
Crystal Almond σύμφωνα με τη Συμφωνία Πιστωτών που υπεγράφη στις 4 Νοεμβρίου 2016 ανάμεσα στην
Crystal Almond Holdings Limited, την Crystal Almond, τη Wilmington Trust (London) Limited ως
εκπροσώπου των ομολογιούχων, της BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited ως εντολοδόχου
διαχειριστή και ορισμένων οφειλετών και δανειστών εντός του ομίλου.
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Οι Ομολογίες της Χρηματοδότησης Μεγίστης Εξασφάλισης φέρουν εξασφάλιση με το σύνολο των μετοχών
της Crystal Almond, της Crystal Almond Intermediary Holdings Limited και της WIND Ελλάς, με όλες τις
ενδοομιλικές απαιτήσεις που οφείλονται στην Crystal Almond Intermediary Holdings Limited και στην Crystal
Almond και ουσιαστικά με το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της Crystal Almond Intermediary Holdings
Limited μέσω κυμαινόμενων και σταθερών χρεώσεων.
(γ) Υποχρέωση από παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα
2016

2015

Υποχρέωση από παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα

9

4.951

Σύνολο

9

4.951

Στις 4 Ιουνίου 2014 παρασχέθηκε από τη WIND Ελλάς στη Vodafone Ελλάς άνευ όρων δικαίωμα προαίρεσης
για την απόκτηση 14.584.853 μετοχών της Forthnet, που κατέχονται από τη WIND Ελλάς (σημείωση 17). Το
δικαίωμα αυτό μπορούσε να εξασκηθεί ένα χρόνο μετά την ημερομηνία ισχύος της αντίστοιχης σύμβασης σε
συμφωνημένη τιμή, όμως η διάρκεια της σύμβασης παρατάθηκε έως τις 3 Φεβρουαρίου 2017 και
μεταγενέστερα της ημερομηνίας αυτής, η διάρκεια του δικαιώματος προαίρεσης δεν παρατάθηκε και
εξέπνευσε.
Πληροφορίες αναφορικά με την αποτίμηση σε εύλογη αξία περιλαμβάνονται στη σημείωση 33.
Σχετικά με τα χρηματοοικονομικά έξοδα που πραγματοποιήθηκαν κατά το 2016 και 2015, παρατίθεται
αναφορά στη σημείωση 12.
25.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, η Εταιρεία έχει την υποχρέωση κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, να
αποζημιώσει τους υπαλλήλους της όταν συνταξιοδοτούνται. Η σχετική νομοθεσία καθορίζει το εφ’ άπαξ ποσό
της αποζημίωσης που δικαιούνται να λάβουν οι υπάλληλοι κατά τη συνταξιοδότησή τους, που συνήθως
εξαρτάται από κάποιους παράγοντες, όπως η ηλικία, τα έτη προϋπηρεσίας και οι αποδοχές τους. Αυτή η
υποχρέωση αποτελεί υποχρέωση καθορισμένων παροχών και αφορά μη χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα. Τα
ποσά που αναγνωρίζονται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης καθορίζονται ως κάτωθι:
Η κίνηση του προγράμματος καθορισμένων παροχών αναλύεται ως εξής:

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου
Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας
Αναγνώριση κόστους προηγούμενης υπηρεσίας (Victus - σημείωση 34)
Χρεωστικοί τόκοι
Αναλογιστικά (κέρδη) ζημιές
Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη
Ζημία περικοπής
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου

2016

2015

5.614

6.200

417

523

57

22

121

102

1.045

(1.023)

(1.191)

(867)

870

657

6.933

5.614
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Η κίνηση της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης έχει ως
ακολούθως:
2016

2015

5.614

6.200

(1.191)

(867)

1.344

1.202

121

102

Ποσά που αναγνωρίστηκαν στα λοιπά συνολικά έσοδα

1.045

(1.023)

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου

6.933

5.614

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου
Παροχές που πληρώθηκαν απευθείας από τον εργοδότη
Έξοδο παροχών καταχωρημένο στα αποτελέσματα (σημείωση 10)
Ποσά που αναγνωρίστηκαν στα χρηματοοικονομικά έξοδα (σημείωση 12)

Τα ποσά που αναγνωρίσθηκαν στην κατάσταση συνολικών εσόδων και στα λοιπά συνολικά έσοδα έχουν ως
εξής:
2016

2015

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας

417

523

Χρεωστικοί τόκοι

121

102

57

22

870

657

1.465

1.304

Επιπλέον πληρωμές για υπαλλήλους που απολύθηκαν
Ζημία περικοπής
Παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από την υπηρεσία

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν κατά την ημερομηνία σύνταξης των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι οι εξής:
2016

2015

Προεξοφλητικό επιτόκιο

1,30%

2,03%

Μελλοντικές αυξήσεις αποδοχών

1,80%

1,75%

Πληθωρισμός

1,80%

1,75%

21,2

22,2

Μέσος όρος εναπομένουσας μελλοντικής εργασιακής ζωής

Οι υποθέσεις αναφορικά με τη μελλοντική θνησιμότητα βασίζονται στον πίνακα που είναι αποδεκτός από την
αρμόδια ελληνική κυβερνητική υπηρεσία, η οποία επιθεωρεί τα ελληνικά συνταξιοδοτικά αποθεματικά. Ο
πίνακας ονομάζεται EVK2000 και βασίζεται στα ποσοστά θνησιμότητας της Ελβετίας.
Επιπλέον, η ανάλυση ευαισθησίας της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών έχει ως εξής:
•

Αν το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιμοποιήθηκε ήταν ίσο με 1,8% αντί για 1,3% ανά έτος, η
υποχρέωση καθορισμένων παροχών θα είχε μειωθεί κατά €0,7 εκατομμύρια.

•

Αν το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιμοποιήθηκε ήταν ίσο με 0,8% αντί για 1,3% ανά έτος, η
υποχρέωση καθορισμένων παροχών θα είχε αυξηθεί κατά €0,8 εκατομμύρια.

•

Εάν οι αυξήσεις μισθών ήταν 2,3% έναντι 1,8% ετησίως σε μακροπρόθεσμη βάση, η υποχρέωση
καθορισμένων παροχών θα είχε αυξηθεί κατά €0,8 εκατομμύρια.

•

Εάν οι αυξήσεις μισθών ήταν 1,3% έναντι 1,8% ετησίως σε μακροπρόθεσμη βάση, η υποχρέωση
καθορισμένων παροχών θα είχε μειωθεί κατά €0,6 εκατομμύρια.

•

Εάν δεν είχε υποτεθεί υποχρέωση οικειοθελούς αποχώρησης, η υποχρέωση καθορισμένων παροχών θα
είχε αυξηθεί κατά €0,1 εκατομμύρια.
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26.

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
2016

2015

Πρόβλεψη για εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις (σημείωση 32)

1.780

1.797

Πρόβλεψη αποκατάστασης χώρων - μακροπρόθεσμο μέρος

3.252

3.544

Σύνολο

5.032

5.341

Η κίνηση των προβλέψεων αναλύεται ως ακολούθως:
Αποκατάσταση χώρων

Εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις

2016

2015

2016

2015

7.978

8.393

1.797

1.987

125

83

-

-

(517)

(544)

(17)

(190)

Έξοδα λόγω προεξόφλησης

19

24

-

-

Αλλαγή εκτιμήσεων

83

22

-

-

7.688

7.978

1.780

1.797

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου
Προβλέψεις που σχηματίσθηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης
Προβλέψεις που χρησιμοποιήθηκαν κατά την διάρκεια της χρήσης

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου

Αποκατάσταση χώρων

Εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις

2016

2015

2016

2015

Μακροπρόθεσμες

3.252

3.544

1.780

1.797

Βραχυπρόθεσμες (σημείωση 29)

4.436

4.434

-

-

Σύνολο

7.688

7.978

1.780

1.797

Υποχρέωση αποκατάστασης χώρων
Η πρόβλεψη λόγω υποχρέωσης αποκατάστασης χώρων έχει υπολογισθεί χρησιμοποιώντας προεξοφλητικό
επιτόκιο 0,2% (2015: 0,5%), συντελεστή πληθωρισμού 1,8% (2015: 1,75%) και συντελεστή για τον κίνδυνο
αγοράς 0,0% (2015: 0,0%). Οι παράμετροι αυτοί επανεξετάζονται σε ετήσια βάση και αναπροσαρμόζονται
ανάλογα με το κόστος απόσυρσης των παγίων. Κατά την τρέχουσα χρήση, ποσό περίπου €517
χρησιμοποιήθηκε έναντι δαπανών αποκατάστασης χώρων, για τις οποίες είχε αναγνωριστεί πρόβλεψη σε
προηγούμενες χρήσεις (2015: €544).
27.

ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
2016

2015

6.648

8.590

Καταβολές επομένων χρήσεων για την απόκτηση άδειας (σημείωση 15)

12.220

33.684

Σύνολο

18.868

42.274

Έσοδα επομένων χρήσεων κρατικών επιχορηγήσεων

Τα έσοδα επομένων χρήσεων από κρατικές επιχορηγήσεις αφορούν έσοδα για τις επιδοτήσεις που έλαβε η
Εταιρεία από το Ελληνικό Κράτος, και συγκεκριμένα για το Έργο Ζώνη 3 της Κοινωνίας της Πληροφορίας,
και το έργο που υπόκειται στον Αναπτυξιακό Νόμο. Οι υποδομές για τα δύο αυτά έργα έχουν ολοκληρωθεί
και συμπεριλαμβάνονται στα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία ενώ οι σχετικές επιχορηγήσεις αποσβένονται
στη διάρκεια ωφέλιμης ζωής των επιχορηγούμενων παγίων.
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Το Έργο Ζώνη 3 της Κοινωνίας της Πληροφορίας δόθηκε με επιδότηση στην Εταιρεία ύψους €9.890
(2015: €9.890) για την κατασκευή και ανάπτυξη της κατάλληλης υποδομής ώστε να παρασχεθούν ευρυζωνικές
υπηρεσίες (ADSL) σε ένα μέρος της Πελοποννήσου και των Ελληνικών νησιών. Τα έσοδα επομένων χρήσεων
κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016 ανέρχονταν σε €3.246 (2015: €4.108) και η απόσβεση της επιδότησης ήταν
ποσού €862 (2015: €894) ενώ περιλαμβάνεται στο κονδύλι των λοιπών εσόδων - κρατικές επιχορηγήσεις
(σημείωση 7).
Το έργο που επιδοτείται από τον Αναπτυξιακό Νόμο, αφορά επιδότηση του Ελληνικού Κράτους στην Εταιρεία
ύψους €9.201 (2015: €9.201) για την κατασκευή και ανάπτυξη κατάλληλης υποδομής για την παροχή
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών αδεσμοποίητου τοπικού βρόχου (LLU) σε περιοχές της Αττικής και της
Θεσσαλονίκης. Τα έσοδα επόμενων χρήσεων κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016 ανήλθαν σε €3.402 (2015: €4.482)
και η απόσβεση της επιχορήγησης κατά τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2016 ήταν ποσού €1.080
(2015: €1.199) ενώ περιλαμβάνεται στο κονδύλι των λοιπών εσόδων - κρατικές επιχορηγήσεις (σημείωση 7).
28.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
2016

2015

51.927

47.820

Υποχρεώσεις σε εμπορικούς αντιπροσώπους

2.321

3.623

Υποχρεώσεις Victus (σημείωση 34)

7.134

5.309

Λοιποί προμηθευτές και δεδουλευμένα έξοδα

120.560

124.267

Σύνολο

181.942

181.019

Υποχρεώσεις σε τηλεπικοινωνιακούς παρόχους

Η έκθεση της Εταιρείας σε συναλλαγματικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας που σχετίζεται με τους
λογαριασμούς υποχρεώσεων αναλύεται στη σημείωση 33.
29.

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
2016

2015

Ασφαλιστικοί οργανισμοί

2.017

1.950

Οφειλές σε προσωπικό

4.754

3.210

Οφειλές στις τοπικές αρχές

8.932

8.868

Προπληρωμένος χρόνος καρτών ομιλίας

10.479

11.127

Έσοδα επομένων χρήσεων

19.325

22.434

4.436

4.434

22.933

23.400

Λοιπά

4.577

4.833

Σύνολο

77.453

80.306

Βραχυπρόθεσμο μέρος πρόβλεψης αποκατάστασης χώρων
Ανανεώσεις αδειών (900, 800 και 2600 MHz)
- βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (σημειώσεις 15, 27)

Στο κονδύλι «Έσοδα επομένων χρήσεων» περιλαμβάνεται ποσό ύψους €10.259 (2015: €10.848) που
αντιστοιχεί σε μηνιαία συνδρομητικά τέλη που έχουν χρεωθεί στους πελάτες προ της παροχής της αντίστοιχης
υπηρεσίας τηλεφωνίας.
Η έκθεση της Εταιρείας σε συναλλαγματικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας που σχετίζεται με τους
λογαριασμούς υποχρεώσεων αναλύεται στη σημείωση 33.
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30.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΠΙ ΜΕΤΟΧΩΝ

α) Παροχές δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών σε εργαζομένους και στελέχη της Εταιρείας
Α. Περιγραφή των όρων του προγράμματος χορήγησης δικαιωμάτων επί μετοχών
Αρχικό Πρόγραμμα Χορήγησης Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών (“LTIP”)
Σε προηγούμενες χρήσεις η Crystal Almond Holdings Limited, υπερκείμενη μητρική εταιρεία, θέσπισε ένα
πρόγραμμα χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών της Εταιρείας (το «LTIP») για συγκεκριμένα
διοικητικά στελέχη και εργαζομένους που κατέχουν σημαίνουσες διοικητικές θέσεις. Οι προϋποθέσεις
ωρίμανσης των δικαιωμάτων προαίρεσης περιελάμβαναν αρχικά κατά 30% το στοιχείο του χρόνου καθώς
επέρχονταν χρονική ωρίμανση με την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών τους εντός τριετίας και κατά 70%
το στοιχείο της επίτευξης συγκεκριμένων επιδόσεων καθώς επέρχονταν ωρίμανση σε αντιστοιχία με
συγκεκριμένους επιχειρησιακούς στόχους της Crystal Almond Holdings Limited. Επιπλέον, τα δικαιώματα
προαίρεσης επί μετοχών είναι δυνατό να εξασκηθούν είτε έναντι μετρητών είτε με την έκδοση μετοχών,
εφόσον ληφθεί σχετική απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Crystal Almond Holdings Limited. Σε
περίπτωση που τα δικαιώματα δεν εξασκηθούν ή καταπέσουν από τους όρους του προγράμματος, θα
εκπνεύσουν μετά την πάροδο επτά ετών από την ημερομηνία έκδοσης. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος
LTIP, διάφορα δικαιώματα προαίρεσης επί μετοχών εκδόθηκαν σε συγκεκριμένη τιμή εξάσκησης, η πλέον
πρόσφατη εκ των οποίων τιθέμενη τον Ιανουάριο του 2015 στα €0,95 ανά μετοχή. Επίσης, η πλέον πρόσφατη
τροποποίηση της 15 Ιανουαρίου 2015 προέβλεπε ότι η αναλογία των δικαιωμάτων για τους δικαιούχους που
δεν αποχώρησαν και αρχικά καθορίστηκε βάσει επίτευξης στόχων, θα ωρίμαζε εις ολόκληρον αμέσως πριν
επέλθει οποιοδήποτε Γεγονός Ρευστοποίησης, όπως αυτό ορίζεται στους Όρους του Προγράμματος, στη βάση
της χρονικής ωρίμανσης και εφόσον οι μετέχοντες στο πρόγραμμα εξακολουθούν να εργάζονται στην Crystal
Almond Holdings Limited Group κατά το χρόνο επέλασης ενός τέτοιου Γεγονότος Ρευστοποίησης.
Ο συνολικός αριθμός των χορηγηθέντων δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών στα διοικητικά στελέχη και
τους εργαζομένους που κατέχουν σημαίνουσες διοικητικές θέσεις της Εταιρείας κατά τη διάρκεια του
προγράμματος ανέχονταν σε 17.355 χιλιάδες.
Νέο Πρόγραμμα Χορήγησης Δικαιωμάτων Προαίρεσης επί Μετοχών (“RSO”)
Στις 11 Δεκεμβρίου 2014, η Crystal Almond Holdings Limited, υπερκείμενη μητρική εταιρεία , θέσπισε ένα
επιπρόσθετο πρόγραμμα χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών («RSO») επιπλέον του
προϋπάρχοντος LTIP για συγκεκριμένους εργαζομένους που κατέχουν σημαίνουσες διοικητικές θέσεις με τη
χορήγηση μη μεταβιβάσιμων δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών για την απόκτηση έως 6,5 εκατομμυρίων
κοινών μετοχών Ά κατηγορίας της Crystal Almond Holdings Limited σε μηδενική τιμή εξάσκησης. Οι
προϋποθέσεις ωρίμανσης των δικαιωμάτων προαίρεσης περιελάμβαναν το στοιχείο πενταετούς χρονικής
ωρίμανσης και το στοιχείο της επίτευξης συγκεκριμένων επιδόσεων καθώς επέρχονταν ωρίμανση σε
αντιστοιχία με την πραγματοποίηση συγκεκριμένου ύψους στην αξία των ιδίων κεφαλαίων της Crystal Almond
Holdings Limited Group. Συγκεκριμένα, το 50% των δικαιωμάτων προαίρεσης συνδέονταν με τη χρονική
ωρίμανση που επέρχεται σταδιακά εντός πενταετίας από τη θέσπιση του προγράμματος. Το υπολειπόμενο 50%
των δικαιωμάτων προαίρεσης συνδέονταν με την επίτευξη συγκεκριμένων επιδόσεων και η ωρίμανση
επιτυγχάνονταν κατ’ αντιστοιχία με συγκεκριμένο ύψος στην αξία των ιδίων κεφαλαίων της Crystal Almond
Holdings Limited Group. Όλα τα δικαιώματα που έχουν ωριμάσει είναι δυνατό να εξασκηθούν υπό την
προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος δεν έχει αποχωρήσει από την Crystal Almond Holdings Limited Group προ της
επέλασης οποιουδήποτε Γεγονός Ρευστοποίησης, όπως αυτό ορίζεται στους Όρους του Προγράμματος. Τα
δικαιώματα προαίρεσης επί μετοχών μπορούν να εξασκηθούν είτε έναντι μετρητών είτε με την έκδοση
μετοχών, εφόσον ληφθεί σχετική απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση που τα δικαιώματα
δεν εξασκηθούν ή καταπέσουν από τους όρους του προγράμματος, θα εκπνεύσουν μετά την πάροδο δέκα ετών
από την ημερομηνία έκδοσης.
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Ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων που χορηγήθηκαν μετοχών στα διοικητικά στελέχη και τους
εργαζομένους που κατέχουν σημαίνουσες διοικητικές θέσεις ήταν 6.484 χιλιάδες.
Νέο επενδυτικό πρόγραμμα (“MIP”)
Στις 14 Οκτωβρίου 2016, εγκρίθηκε ένα νέο επενδυτικό πρόγραμμα (το «MIP») για διοικητικά στελέχη και
τους εργαζομένους που κατέχουν σημαίνουσες διοικητικές θέσεις της Crystal Almond Holdings Limited και
της WIND Ελλάς που προβλέπει ορισμένες παροχές σε περίπτωση εξόδου, βάσει της επίτευξης συγκεκριμένων
στόχων σε σχέση με την αξία των ιδίων κεφαλαίων, εφόσον οι δικαιούχοι παραμείνουν στην υπηρεσία της
Crystal Almond Holdings Limited Group. Στις 19 Οκτωβρίου 2016, το διοικητικό προσωπικό που μετέχει στο
πρόγραμμα δήλωσε συμμετοχή στην έκδοση τεσσάρων κατηγοριών μετοχών από την Crystal Almond
Holdings Limited. Προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν συμμετοχή στην έκδοση των μετοχών,
οι μετέχοντες αυτοί παραιτήθηκαν από τυχόν δικαιώματα που τους παρέχονταν από το προϋπάρχοντα
προγράμματα LTIP και RSO. Η Crystal Almond Holdings Limited έχει τη δυνατότητα να επαναποκτήσει τις
μετοχές των αποχωρησάντων από το πρόγραμμα MIP σε συγκεκριμένη τιμή. Όσοι δε συμμετέχουν στο MIP
συνεχίζουν να διατηρούν τα δικαιώματα επί των κινήτρων που θέσπιζαν τα προγράμματα LTIP και RSO.
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016, οι μετοχές υπό το πρόγραμμα MIP για συγκεκριμένα διοικητικά στελέχη και
εργαζομένους που κατέχουν σημαίνουσες διοικητικές θέσεις ανέρχονταν σε 27.507 σε διάφορες κατηγορίες
(class D, E, F, G) και εκδόθηκαν έναντι συνολικού τιμήματος σε μετρητά €264.
Όπως προαναφέρθηκε ορισμένα στελέχη της διοίκησης παραιτήθηκαν από τα δικαιώματά τους σύμφωνα με
τους όρους των προγραμμάτων LTIP και RSO γεγονός που οδήγησε στην συσσώρευση του κόστους που θα
πρέπει να αναγνωριστεί για τα δύο αυτά προγράμματα. Το κόστος που αναγνωρίστηκε στην κατάσταση
αποτελεσμάτων και αφορά στην σωρευμένη αυτή επίπτωση ανήλθε σε €2.341 και απεικονίζεται στον
παρακάτω πίνακα Γ στα κονδύλια «Δικαιώματα προαίρεσης που χορηγήθηκαν μέσω του προγράμματος LTIP»
και «Δικαιώματα προαίρεσης που χορηγήθηκαν μέσω του προγράμματος RSO». Επιπλέον, αναγνωρίστηκε
ανακατάταξη ύψους €16,648 μεταξύ του αποθεματικού χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης και των
σωρευμένων ζημιών προηγουμένων χρήσεων η οποία αφορά στην παραίτηση από τα αντίστοιχα προγράμματα
χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης. Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016, το αποθεματικό χορήγησης δικαιωμάτων
προαίρεσης ανέρχονταν σε €1.084.
Β. Αποτίμηση σε εύλογες αξίες
Η εύλογη αξία κατά την ημερομηνία χορήγησης και τροποποίησης των προγραμμάτων παροχών δικαιωμάτων
προαίρεσης επί μετοχών LTIP, RSO και MIP επιμετρήθηκε σύμφωνα με το μοντέλο διωνυμικής κατανομής
του Hull and White variation του Cox, Ross, Rubinstein και το μοντέλο αποτίμησης δικαιωμάτων επί μετοχών,
που περιλαμβάνονται στο λογισμικό Fincad. Οι προϋποθέσεις υπηρεσίας και επιδόσεων που δε σχετίζονται με
όρους της αγοράς δεν λήφθηκαν υπ’ όψη κατά την επιμέτρηση της εύλογης αξίας.
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Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της εύλογης αξίας του προγράμματος παροχών
δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών κατά την ημερομηνία χορήγησης στην τρέχουσα και προηγούμενη
χρήση είναι τα παρακάτω:
Δικαιούχοι LTIP

Δικαιούχοι RSO

Εύλογη αξία κατά την ημερομηνία τροποποίησης και θέσπισης των δικαιωμάτων –
27 Φεβρουαρίου 2015
Τιμή Μετοχής κατά την ημερομηνία τροποποίησης και θέσπισης των δικαιωμάτων 27 Φεβρουαρίου 2015

€ 0,10

€ 1,13

€ 1,30

€ 1,30

Τιμή εξάσκησης - 27 Φεβρουαρίου 2015

€ 0,95

μηδέν

Αναμενόμενη διακύμανση (σταθμισμένη μέση διακύμανση) - 27 Φεβρουαρίου 2015

29%

26,60%

Επιτόκιο δανεισμού μηδενικού κινδύνου (βάσει Euro swaps) - 27 Φεβρουαρίου 2015

0,13%

0,27%

Αναμενόμενη διάρκεια (σταθμισμένη μέση διάρκεια)- χορήγηση δικαιωμάτων 2013

2 έτη

-

Αναμενόμενη διάρκεια (σταθμισμένη μέση διάρκεια)- χορήγηση δικαιωμάτων 2014

2 έτη

-

Αναμενόμενη διάρκεια (σταθμισμένη μέση διάρκεια)- χορήγηση δικαιωμάτων 2015

-

2,83 έτη

0%

0%

Αναμενόμενα μερίσματα

Οι τιμές της μετοχής κατά την ημερομηνία χορήγησης των δικαιωμάτων προαίρεσης των προγραμμάτων LTIP
και RSO βασίστηκε σε υπολογισμούς της αξίας λόγω χρήσης της μονάδας παραγωγής ταμειακών ροών της
WIND Ελλάς. Οι μελλοντικές ταμειακές ροές εκτιμήθηκαν βάσει της εμπειρίας του παρελθόντος, των
πραγματοποιηθέντων λειτουργικών αποτελεσμάτων, των χρηματοοικονομικών προϋπολογισμών και του
επιχειρησιακού σχεδίου, όπως είχαν χρησιμοποιηθεί σε σχετικούς υπολογισμούς κατά την ημερομηνία
χορήγησης των δικαιωμάτων. Οι ταμειακές ροές που εκτείνονται πέραν της πενταετούς περιόδου που
επιχειρησιακού σχεδίου υπολογίστηκαν με αναγωγή χρησιμοποιώντας εκτιμώμενο συντελεστή ανάπτυξης
1,40% και επιτόκιο προεξόφλησης μετά φόρων 11,77% (προ φόρων επιτόκιο προεξόφλησης: 13,47%).
Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την αποτίμηση σε εύλογες αξίες του νέου προγράμματος παροχών
δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών MIP κατά την ημερομηνία θέσπισης στην τρέχουσα χρήση είναι τα
παρακάτω:
Εργαζόμενοι
Ημερομηνία θέσπισης
Πιθανότητα επέλευσης γεγονότος εξόδου

19 Οκτωβρίου 2016
25% για το 2019, 50% για το 2020 για το 25% για το 2021

Τιμή εξάσκησης

μηδέν

Τιμή μετοχής κατά την ημερομηνία θέσπισης

€ 0,21

Συντελεστής αποχωρήσεων εργαζομένων
Διακύμανση
Επιτόκιο δανεισμού μηδενικού κινδύνου
Μερισματική απόδοση

0%
27,66%
0,08%
0%

Η τιμή της μετοχής κατά την ημερομηνία χορήγησης των δικαιωμάτων προαίρεσης υπό το πρόγραμμα MIP
βασίστηκε σε προσέγγιση αποτίμησης βάσει παραμέτρων αγοραπωλησιών και συναλλαγών της αγοράς
προκειμένου να υπολογιστεί η αξία των ιδίων κεφαλαίων της Crystal Almond Holdings Limited Group κατά
την ημερομηνία θέσπισης του προγράμματος στη βάση μη ελεγχόμενων και μη διαπραγματεύσιμων
δεδομένων.
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Αναφορικά με την αναμενόμενη μεταβλητότητα της μετοχής για όλα τα προγράμματα χορήγησης των
δικαιωμάτων προαίρεσης, λόγω έλλειψης επαρκών στοιχείων αγοραπωλησιών για τη μετοχή της Crystal
Almond Holdings Limited, η αναμενόμενη διακύμανση προσεγγίστηκε σε σχέση με εβδομαδιαία και μηνιαία
δεδομένα της τιμής μετοχής δείγματος παρόχων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για περιόδους αντίστοιχες της
διάρκειας των προγραμμάτων.
Γ. Έξοδο που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα
Σημείωση

2016

2015

Δικαιώματα προαίρεσης επί μετοχών που
χορηγήθηκαν υπό το πρόγραμμα LTIP

8, 10, 31

843

2.628

Δικαιώματα προαίρεσης επί μετοχών που
χορηγήθηκαν υπό το πρόγραμμα RSO

10, 31

4.583

2.729

Δικαιώματα προαίρεσης επί μετοχών που
χορηγήθηκαν υπό το πρόγραμμα MIP

10, 31

21

-

5.447

5.357

Συνολικό έξοδο που αναγνωρίστηκε

Δ. Συμφωνία υπολοίπου των δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών
Ο αριθμός και η σταθμισμένη μέση τιμή εξάσκησης των δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών για το αρχικό
και το νέο πρόγραμμα έχουν ως εξής:
LTIP:
Σε χιλιάδες δικαιωμάτων προαίρεσης
επί μετοχών

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου
Παραγράφηκαν εντός της χρήσης
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου
Δυνάμενα να εξασκηθούν την
31 Δεκεμβρίου

Αριθμός
δικαιωμάτων

Σταθμισμένη μέση
τιμή εξάσκησης

Αριθμός
δικαιωμάτων

Σταθμισμένη μέση
τιμή εξάσκησης

2016

2016

2015

2015

15.193

€0,95

15.425

€1,10

(13.268)

€0,95

(232)

€0,95

1.925

€0,95

15.193

€0,95

-

-

-

-

Τα δικαιώματα της 31 Δεκεμβρίου 2016 είχαν τιμή εξάσκησης €0,95 (2015: €0,95) και μέση σταθμισμένη
διάρκεια 1 έτους (2015: 2 έτη). Δεν εκδόθηκαν δικαιώματα εντός του 2016 υπό το πρόγραμμα αυτό.
RSO:
Τα δικαιώματα της 31 Δεκεμβρίου 2016 υπό το πρόγραμμα RSO ανέρχονταν σε 12 χιλιάδες
(2015: 6.484 χιλιάδες) με τιμή εξάσκησης €μηδέν (2015: €μηδέν) και μέση σταθμισμένη διάρκεια 9 ετών
(2015: 10 έτη). Εντός της χρήσεως, 6.472 χιλιάδες δικαιώματα προαίρεσης παραγράφηκαν, δεν εκδόθηκαν και
δεν εξασκήθηκαν και δεν υπήρξαν δικαιώματα δυνάμενα να εξασκηθούν κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016
(2015: μηδέν).
MIP:
Τα δικαιώματα της 31 Δεκεμβρίου 2016 υπό το πρόγραμμα MIP ανέρχονταν σε 28 χιλιάδες (2015: μηδέν).
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β) Παροχές δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών σε μη εργαζομένους
Α. Περιγραφή των όρων του προγράμματος χορήγησης δικαιωμάτων επί μετοχών
Στις 11 Σεπτεμβρίου 2012 η Crystal Almond Holdings Limited και η WIND Ελλάς υπέγραψε μια σύμβαση
κάλυψης μετοχών με την Olympia Development Α.Ε. (ο «Ανάδοχος Κάλυψης»), εταιρεία ιδρυθείσα ως
ανώνυμη εταιρεία και δραστηριοποιούμενη στην ελληνική επικράτεια, η οποία προέβλεπε, μεταξύ άλλων και
την παροχή δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών σε εξαγοράσιμες μηδενικής ονομαστικής αξίας κοινές
μετοχές Γ΄ κατηγορίας της Crystal Almond Holdings Limited.
Β. Αποτίμηση εύλογης αξίας
Η αποτίμηση των δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών σε μη εργαζομένους της Εταιρείας θα
πραγματοποιηθεί όταν οι σχετικές παρεχόμενες υπηρεσίες από τον Ανάδοχο Κάλυψης θα μπορούν να
επιμετρηθούν, δηλαδή στις 31 Δεκεμβρίου με το τελευταίο να ωριμάζει στις 31 Δεκεμβρίου 2016, όπως
προβλέπεται στη σχετική συμφωνία, συνεπώς οι ημερομηνίες αυτές θεωρούνται ως οι ημερομηνίες χορήγησης
των εν λόγω δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών.
Κατόπιν αξιολόγησης και μέτρησης των κριτηρίων που τέθηκαν, όπως προβλέπονται στο στη σύμβαση
κάλυψης μετοχών, δεν εκδόθηκαν μετοχές ΄Γ κατηγορίας συνεπώς δεν αναγνωρίστηκε σχετικό έξοδο για
τρίτους στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2016.
31.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Η άμεση μητρική της WIND Ελλάς είναι η Crystal Almond S.à r.l., εδρεύουσα στο Λουξεμβούργο ενώ η
υπερκείμενη μητρική εταιρεία της WIND Ελλάς είναι η εταιρεία συμμετοχών Crystal Almond Holdings
Limited, εταιρεία διακράτησης συμμετοχών εδρεύουσα στο Guernsey.
Οι παρακάτω πίνακες παρέχουν το συνολικό ύψος των υπολοίπων και των συναλλαγών, οι οποίες έχουν
συναφθεί με τα συνδεδεμένα μέρη για το αντίστοιχο χρηματοοικονομικό έτος. Η Εταιρεία έχει παράσχει
εγγύηση σε τρίτο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα αναφορικά με τη Χρηματοδότηση Μέγιστης Εξασφάλισης που
έλαβε από τη μητρική της εταιρεία, την Crystal Almond S.à r.l. (σημείωση 24).

Χρηματοοικονομικά έξοδα από συνδεδεμένα μέρη

2016

2015

23.893

22.447

48

45

Σύνολο

23.941

22.492

Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένα μέρη που συμπεριλαμβάνονται στις δανειακές υποχρεώσεις

2016

2015

294.246

262.491

1.128

1.006

590

526

2

2

295.966

264.025

Μητρική εταιρεία - Crystal Almond S.à r.l
Θυγατρική της υπερκείμενης μητρικής εταιρείας – Crystal Almond Intermediary Holdings Limited

Μητρική Εταιρεία - Crystal Almond S.à r.l. - Ομολογιακά δάνεια
Μητρική Εταιρεία - Crystal Almond S.à r.l. - Δεδουλευμένοι τόκοι
Θυγατρική της υπερκείμενης μητρικής εταιρείας - Crystal Almond Intermediary Holdings Limited Ομολογιακό δάνειο
Θυγατρική της υπερκείμενης μητρικής εταιρείας - Crystal Almond Intermediary Holdings Limited Δεδουλευμένοι τόκοι
Σύνολο (σημείωση 24)
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Παροχές διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας

2016

2015

Βραχυπρόθεσμες παροχές (μισθοί, εργοδοτικές εισφορές, επιδόματα)

4.008

3.334

Παροχές δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών (σημείωση 30)

5.425

5.158

Σύνολο παροχών διευθυντικών στελεχών

9.433

8.492

Βραχυπρόθεσμου ορίζοντα παροχές στο προσωπικό και αμοιβές των στελεχών της διοίκησης
επαναξιολογήθηκαν από τη διοίκηση προκειμένου να εντοπιστούν τα στελέχη εκείνα που κατέχουν καίριες
θέσεις με δικαιοδοσία και αρμοδιότητες για το σχεδιασμό, την καθοδήγηση και τον έλεγχο των
δραστηριοτήτων της Εταιρείας, άμεσα ή έμμεσα. Με βάση την αξιολόγηση αυτή κατά την τρέχουσα χρήση,
τα συγκριτικά ποσά έχουν επαναπροσδιοριστεί κατά €3.658 για σκοπούς συγκρισιμότητας των κονδυλίων.
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016 και την 31 Δεκεμβρίου 2015 δεν υπήρχαν υποχρεώσεις καταβολής (€ μηδέν)
υπολοίπων έναντι των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας.
32.

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Δεσμεύσεις
Κεφαλαιακές δεσμεύσεις: Η Εταιρεία έχει κεφαλαιακές δεσμεύσεις αναφορικά με συμβάσεις προμηθευτών
που στις 31 Δεκεμβρίου 2016 ανέρχονταν σε ποσό περίπου €11.336 (2015: €10.352).
Δεσμεύσεις από μισθώσεις: Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία είχε διάφορες μη ακυρώσιμες συμφωνίες
λειτουργικής μίσθωσης που αφορούν την ενοικίαση κτιρίων και μεταφορικών μέσων και λήγουν σε διάφορες
ημερομηνίες έως το 2029.
Τα ελάχιστα μελλοντικά πληρωτέα μισθώματα λειτουργικών μισθώσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 έχουν ως
ακολούθως:
Έτος

Λειτουργικές
Μισθώσεις

2017

31.174

2018

27.112

2019

24.520

2020

21.359

2021

18.390

Μετά το 2021

44.312

Σύνολο ελάχιστων δεσμεύσεων ενοικίων

166.867

Τα συνολικά έξοδα λειτουργικών μισθώσεων στις 31 Δεκεμβρίου 2016 ανέρχονταν σε €28.786
(2015: €29.558) και συμπεριλαμβάνονται στο κονδύλι «Κόστος Αγορών και Υπηρεσιών» (σημείωση 8).
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Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
(α) Δικαστικές υποθέσεις
Η Εταιρεία εμπλέκεται σε διάφορες νομικές υποθέσεις και νομικές διαδικασίες στα πλαίσια της κανονικής
λειτουργίας της. Η Εταιρεία έχει σχηματίσει επαρκή πρόβλεψη σχετικά με τις εκκρεμείς νομικές υποθέσεις,
όταν είναι πιθανό ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για τον διακανονισμό της υποχρέωσης και το ποσό μπορεί να
εκτιμηθεί αξιόπιστα. Οι σημαντικότερες εκκρεμείς νομικές υποθέσεις για τις οποίες έχει αναγνωριστεί
πρόβλεψη κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016 ύψους €906 (2015: €867) είναι οι ακόλουθες:
i)

Προσφυγή της Βασηλιάς Α.Ε.: Το Φεβρουάριο του 2005 η Βασηλιάς Επικοινωνίες Α.Ε. («Βασηλιάς»),
προγενέστερος κεντρικός αντιπρόσωπος της WIND Ελλάς, κατέθεσε αγωγή εναντίον της WIND Ελλάς
ζητώντας αποζημίωση περίπου €1.900 για ζημίες από διαφυγόντα κέρδη πλέον των νόμιμων τόκων. Η
συζήτηση της υπόθεσης πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιανουαρίου του 2008 και το Πολυμελές Πρωτοδικείο
Αθηνών εξέδωσε απόφαση, με την οποία απαιτείται να πληρώσει η WIND Ελλάς στη Βασιλιάς περίπου
€252. Τον Οκτώβριο του 2009 και τα δύο μέρη άσκησαν έφεση και στις 20 Οκτωβρίου 2010 η Έφεση
εκδικάστηκε και το Εφετείο αποφάσισε υπέρ της Βασηλιάς για ποσό ύψους €520. Εντός του 2012, η
Εταιρεία άσκησε αναίρεση κατά της απόφασης αυτής ενώπιον του Άρειου Πάγου. Η συζήτηση της
υπόθεσης ενώπιον του Άρειου Πάγου έγινε την 1 Απριλίου 2013 και η απόφαση που εκδόθηκε έκανε
αποδεκτή την αναίρεση της WIND Ελλάς, συνεπώς η υπόθεση παραπέμφθηκε στο Εφετείο Αθηνών.
Η ακρόαση της υπόθεσης πραγματοποιήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2016 και το δικαστήριο απεφάνθη
επανεκδίκαση, που έχει οριστεί για τις 12 Οκτωβρίου 2017.

ii)

Πινακούλας: Στις 3 Ιουνίου 2010, μια αγωγή από τον κ. Πινακούλα επιδόθηκε στην WIND Ελλάς.
Ο κ. Πινακούλας ήταν ένας από τους διαιτητές της υπόθεσης DELAN και με την αγωγή του ζητά
αποζημίωση ύψους περίπου €950 για τις επαγγελματικές υπηρεσίες που προσέφερε κατά τη διάρκεια της
διαιτησίας (παρόλο που ο ίδιος παραιτήθηκε από τη θέση του). Η υπόθεση συζητήθηκε στις 26 Οκτωβρίου
2010 και το Δικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του, σύμφωνα με την οποία του αποδόθηκε ποσό €85. Η
συζήτηση της έφεσης που υποβλήθηκε κατά της απόφασής αυτής έγινε στις 19 Νοεμβρίου 2013 και εντός
του 2014 εκδόθηκε η απόφαση, η οποία εν μέρει έκανε αποδεκτή την έφεση του ενάγοντος και υποχρέωνε
τη WIND Ελλάς στην καταβολή €114. Η WIND Ελλάς υπέβαλε αίτηση αναίρεσης, η συζήτηση της οποίας
πραγματοποιήθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2016 και εκκρεμεί η απόφαση του δικαστηρίου.

iii) Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (“EETT”): Το Μάρτιο του 2015 η ΕΕΤΤ
ανακοίνωσε την τελική της απόφαση αναφορικά με την παραβίαση των προβλέψεων για φορητότητα
αριθμού κινητής τηλεφωνίας για τα έτη 2011 έως 2013. Σύμφωνα με αυτή, η ΕΕΤΤ επέβαλλε στη WIND
Ελλάς πρόστιμο ύψους €1.670. Αντίστοιχα πρόστιμα υπεβλήθησαν σε όλους τους παρόχους υπηρεσιών
κινητής τηλεφωνίας που δραστηριοποιούνται στην εγχώρια αγορά. Τον Απρίλιο του 2015 η Εταιρεία
κατέβαλε €1.133 για την παραβίαση αυτή, απολαμβάνοντας έκπτωση 33% όπως προβλέπεται από την
ελληνική νομοθεσία (σημείωση 9 εντός των λοιπών λειτουργικών εξόδων). Το Μάιο του 2015 η WIND
Ελλάς υπέβαλε προσφυγή κατά της εν λόγω απόφασης της ΕΕΤΤ και η συζήτηση αυτής έχει
προγραμματιστεί για τις 8 Ιουνίου 2017.
iv) Fixed Microwave Holdings (πρώην Rolaware): Τον Ιούνιο του 2008 η WIND Ελλάς πούλησε μία άδεια
σταθερής ασύρματης πρόσβασης στη Rolaware Limited έναντι συνολικού τιμήματος €5.250. Η Εθνική
Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων («ΕΕΤΤ») παρείχε την έγκρισή της για τη συναλλαγή κατά
το τρίτο τρίμηνο του 2009. Μεταγενέστερα, η ΕΕΤΤ διαπίστωσε ότι ο αγοραστής δεν τήρησε τα κριτήρια
που απαιτούνταν για τη χρήση της άδειας (κάλυψη και ελάχιστο ύψος μετοχικού κεφαλαίου).
Αποφασίστηκε ότι η Rolaware δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις της αρχικής απόφασης της ΕΕΤΤ που
προέβλεπε ότι η άδεια θα μεταφέρονταν «ως είχε» και η ΕΕΤΤ εξέδωσε εκ νέου απόφαση βάσει της
οποίας επιστρέφονταν η άδεια στη WIND Ελλάς, ζητώντας από την τελευταία να πουλήσει την άδεια εκ
νέου, διαφορετικά η άδεια θα ανακαλούνταν. Κατόπιν αρκετών παρατάσεων, η ΕΕΤΤ προχώρησε σε
ακρόαση, κατόπιν της οποίας προέβη στην ανάκληση της άδειας σταθερής ασύρματης πρόσβασης. Ως εκ
τούτου, η WIND Ελλάς έχει υποβάλλει από το 2013 αντίστοιχη προσφυγή ενώπιον των Διοικητικών
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Δικαστηρίων κατά της απόφασης αυτής, καθώς και αγωγή κατά της Rolaware Ltd ενώπιον των
Δικαστηρίων Αθηνών, ζητώντας την πληρωμή του εναπομείναντος τιμήματος των €3.250 σύμφωνα με τη
σχετική συμφωνία πώλησης. Στις 13 Αυγούστου 2014 η Fixed Microwave Holdings (πρώην Rolaware)
υπέβαλε αγωγή κατά της WIND Ελλάς διεκδικώντας το ποσό των €2.000 για την επιστροφή
προκαταβολής που είχε καταβληθεί στη WIND Ελλάς τον Αύγουστο του 2009 για την απόκτηση άδειας
σταθερής ασύρματης πρόσβασης. Επιπλέον, αξιώνει πρόσθετο ποσό ως αποζημίωση ύψους €100
(συνολικό ύψος διεκδίκησης €2.100). Κατόπιν αρκετών αναβολών η συζήτηση της υπόθεσης
πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιανουαρίου 2017 και η απόφαση εκκρεμεί. Η διοίκηση της Εταιρείας έχει
εξετάσει τα δεδομένα της υπόθεσης σε συνεργασία με τους νομικούς της συμβούλους και κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι δεν υφίσταται υποχρέωση σχηματισμού πρόβλεψης κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016 καθώς
η πιθανότητα έκδοσης δυσμενούς απόφασης είναι μη σημαντική.
v)

Υπόθεση ΠΑΝΟΥ Ε.Π.Ε.: Το Μάιο του 2015 εκδόθηκε μία απόφαση κατά της WIND Ελλάς για μία
δικαστική διεκδίκηση προερχόμενη από προμηθευτή της WIND Ελλάς ο οποίος παρείχε ενέργεια σε
απομακρυσμένους σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας (εγκαταστάσεις BTS). Κατόπιν της λήξης της
σχετικής σύμβασης ο προμηθευτής υπέβαλε αγωγή τον Ιούνιο του 2010 αξιώνοντας ποσό €424 πλέον του
νόμιμου τόκου. Η απόφαση που εκδόθηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών έκανε αποδεκτή την αγωγή του
ενάγοντος αποδίδοντάς του το ποσό που αξίωνε πλέον νόμιμων τόκων και δικαστικών εξόδων €11. Στις
17 Ιουλίου 2015 η WIND Ελλάς άσκησε έφεση κατά της απόφασης αυτής και η σχετική συζήτηση της
υποθέσεως έχει προγραμματιστεί για την 1 Ιουνίου 2017.

Λοιπές: Στα πλαίσια της συνήθους πορείας των δραστηριοτήτων της, η Εταιρεία εμπλέκεται κατά καιρούς σε
διάφορες εκκρεμείς και επαπειλούμενες νομικές διαδικασίες και διεκδικήσεις. Έχει αναγνωριστεί πρόβλεψη
ύψους €874 (2015: €930) για τις περιπτώσεις αυτές των διαφόρων νομικών υποθέσεων που σε μεμονωμένη
βάση δε θα είχαν δυσμενή επίπτωση σημαντικού ύψους στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης ή στα
αποτελέσματα της Εταιρείας.
Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη ύψους €1.780 (2015: €1.797), η οποία,
με βάση τις τρέχουσες διαθέσιμες πληροφορίες, είναι η καλύτερη εκτίμηση της διοίκησης και των νομικών
συμβούλων της για τα αποτελέσματα των εν λόγω δικαστικών υποθέσεων (σημείωση 26).
(β) Σύμβαση εξασφάλισης
Στις 9 Δεκεμβρίου 2010 η Εταιρεία υπέγραψε σύμβαση εξασφάλισης με την J. P. Morgan Europe Limited
(Αντιπρόσωπος Ενεχυρίασης Τίτλων), την Crystal Almond Intermediary Holdings Limited, την Crystal
Almond S.à r.l και την WIND Ελλάς. Στις 24 Ιανουαρίου 2014, η σύμβαση εξασφάλισης τροποποιήθηκε
προκειμένου να συμπεριλάβει την παροχή εξασφαλίσεων στον Αντιπρόσωπο Ενεχυρίασης Τίτλων, ήτοι
ενέχυρο εμπορικών απαιτήσεων που δε θα υπερβαίνει τα €27.300 καθώς και υποθήκη και προσημείωση
υποθήκης επί της ακίνητης περιουσίας της WIND Ελλάς συνολικού ύψους €9.100. Κατόπιν της νέας
χρηματοδότησης που πραγματοποιήθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2016, η σύμβαση εξασφάλισης έπαυσε να είναι σε
ισχύ.
(γ) Εγγυητικές επιστολές
Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία έχει εκδώσει τραπεζικές εγγυητικές επιστολές ύψους περίπου €11.436
(2015: €16.334).
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33.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΜΕΣΑ

Α. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου
Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη στους ακόλουθους κινδύνους από τη χρήση χρηματοοικονομικών μέσων:
•

πιστωτικός

•

ρευστότητας

•

αγοράς

Αυτή η σημείωση παρουσιάζει τις πληροφορίες για την έκθεση της Εταιρείας σε κάθε έναν από τους ανωτέρω
κινδύνους, τους στόχους της, τις πολιτικές και τις διαδικασίες για τη μέτρηση και διαχείριση του κινδύνου.
Περαιτέρω ποσοτικές γνωστοποιήσεις περιλαμβάνονται καθ΄ όλη την έκταση αυτών των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.
α) Πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη γενική ευθύνη για την καθιέρωση και την εποπτεία του πλαισίου για τη
διαχείριση του κινδύνου της Εταιρείας. Η διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου έχει ως στόχο τον
περιορισμό των προαναφερθεισών κινδύνων από τη συνεχή λειτουργία και τη χρηματοδότηση των
δραστηριοτήτων. Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου της Εταιρείας έχουν συσταθεί για τον εντοπισμό και την
ανάλυση των κινδύνων που αντιμετωπίζει η Εταιρεία ώστε να καθορισθούν τα κατάλληλα όρια κινδύνων και
οι διαδικασίες ελέγχου επί αυτών, καθώς και για την παρακολούθηση των κινδύνων και την τήρηση των ορίων
που έχει θέσει η Εταιρεία. Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου και τα συστήματα εξετάζονται τακτικά για να
αντικατοπτρίζουν τις μεταβολές στις συνθήκες της αγοράς και στις δραστηριότητες της Εταιρείας. Η Εταιρεία,
μέσω της εκπαίδευσης του προσωπικού της και των προτύπων διοίκησης, στοχεύει στο να αναπτύξει ένα
πειθαρχημένο και εποικοδομητικό περιβάλλον ελέγχου, στο οποίο όλοι οι εργαζόμενοι να καταλαβαίνουν τους
ρόλους και τις υποχρεώσεις τους και στο οποίο η ανάληψη των κινδύνων και των σχετικών αντίμετρων που
μειώνουν τους κινδύνους να ορίζεται σαφώς.
Η Επιτροπή Ελέγχου του Ομίλου εταιρειών Largo Limited, που περιλαμβάνει τη WIND Ελλάς επιθεωρεί τον
τρόπο με τον οποίο η διοίκηση παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τις πολιτικές και τις διαδικασίες διαχείρισης
κινδύνων της Εταιρείας και εξετάζει την επάρκεια του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων σε σχέση με τους
κινδύνους που αντιμετωπίζει η Εταιρεία. Η Επιτροπή Ελέγχου επιβοηθείται στο έργο της από την υπηρεσία
Εσωτερικού Ελέγχου.
β) Πιστωτικός κίνδυνος
Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος οικονομικών απωλειών για την Εταιρεία, εάν ένας πελάτης ή ένα
αντισυμβαλλόμενο μέρος, σε συναλλαγή με χρηματοοικονομικό μέσο, αποτύχει να εκπληρώσει τις συμβατικές
υποχρεώσεις του. Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει κυρίως από απαιτήσεις της Εταιρείας από τους πελάτες
και από χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα. Η λογιστική αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων
ενεργητικού αντιπροσωπεύει τη μέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο.
Η μέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο κατά την ημερομηνία σύνταξης των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων ήταν η ακόλουθη:
Σημείωση

2016

2015

Εμπορικές απαιτήσεις

20

86.290

102.230

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα

22

10.605

33.915
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Εμπορικές απαιτήσεις
Η έκθεση της Εταιρείας στον πιστωτικό κίνδυνο επηρεάζεται κυρίως από τα εξατομικευμένα χαρακτηριστικά
κάθε πελάτη. Ωστόσο, η διοίκηση λαμβάνει υπόψη επίσης, τα δημογραφικά στοιχεία της πελατειακής βάσης
της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου αθέτησης των υποχρεώσεων του κλάδου και της
ανταγωνιστικότητας της εγχώριας αγοράς, στην οποία λειτουργούν οι πελάτες, καθώς αυτοί οι παράγοντες
μπορεί να έχουν επίδραση επί του πιστωτικού κινδύνου, δεδομένης της παρούσας επιδείνωσης των
οικονομικών συνθηκών. Οι πελάτες της Εταιρείας αφορούν κυρίως τους καταναλωτές και τους εταιρικούς
συνδρομητές, τις απαιτήσεις από άλλους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους (διασύνδεση και περιαγωγή) και τις
απαιτήσεις από το δίκτυο διανομής, σχετικά με την αγορά των τηλεφωνικών συσκευών, των καρτών SIM και
των καρτών προπληρωμένου χρόνου ομιλίας (σημείωση 20). Όσον αφορά τις απαιτήσεις από αμοιβές
διασύνδεσης, περίπου 74,2% (2015: 66,9%) του εισπρακτέου ποσού στις 31 Δεκεμβρίου 2016 αποδίδεται σε
τρεις σημαντικούς φορείς σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. Δεδομένου ότι αυτοί οι τηλεπικοινωνιακοί φορείς
είναι επίσης προμηθευτές της Εταιρείας, υπάρχουν επίσης πληρωτέες αμοιβές διασύνδεσης σε αυτούς, που
αντιπροσωπεύουν περίπου 50% (2015: 41%) των συνολικών πληρωτέων αμοιβών διασύνδεσης. Όσον αφορά
τα έσοδα και τις δαπάνες που προκύπτουν από αυτούς τους τρεις σημαντικούς φορείς σταθερής και κινητής
τηλεφωνίας, περίπου το 7,5% (2015: 6,8%) του συνολικού κύκλου εργασιών της Εταιρείας και περίπου το
10,1% (2015: 10,2%) του συνολικού λειτουργικού της κόστους σχετίζονται με αυτούς. Εκτός από τα ανωτέρω,
δεν υπάρχει καμία άλλη σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σχετικά με τους πελάτες. Αναφορικά
με τη γεωγραφική θέση, πρέπει να σημειωθεί ότι η δραστηριότητα της Εταιρείας πραγματοποιείται μόνο εντός
της Ελλάδας.
Τα υπερήμερα υπόλοιπα προκύπτουν κυρίως από προβλήματα πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών,
διαφωνίες με τους πελάτες ή απάτη. Η Εταιρεία έχει καθιερώσει μια πολιτική πιστωτικού ελέγχου που ορίζει
ότι όλοι οι νέοι συνδρομητές υποβάλλονται σε πιστωτικό έλεγχο πριν από τη συνεργασία μαζί τους. Η Εταιρεία
έχει ένα σύστημα για να ελέγχει την ασυνήθιστη ή ψευδή συμπεριφορά προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο
πιστωτικός κίνδυνος. Στο πλαίσιο της παρακολούθησης του πιστωτικού κινδύνου των πελατών, οι πελάτες
ομαδοποιούνται ανάλογα με τα πιστωτικά χαρακτηριστικά τους συμπεριλαμβανομένου του αν είναι φυσικό ή
νομικό πρόσωπο, πελάτης χονδρικής, λιανικής ή τελικός χρήστης, το προφίλ ωρίμανσης υπολοίπων και την
ύπαρξη προηγούμενων οικονομικών δυσκολιών. Για να επιτευχθεί η παρακολούθηση των τελικών χρηστών,
η Εταιρεία χρησιμοποιεί μια εφαρμογή πιστωτικού κινδύνου με σύστημα βαθμολόγησης. Οι απαιτήσεις που
δεν έχουν εισπραχθεί εμπρόθεσμα, παρακολουθούνται με απευθείας κλήσεις, ειδοποιήσεις υπενθύμισης στο
επόμενο τιμολόγιο και SMS μηνύματα που υπενθυμίζουν αυτόματα στους πελάτες την κατάσταση των
εκπρόθεσμων οφειλών τους και τη δυνατότητα προσωρινής φραγής εξερχόμενων κλήσεων. Για τους πελάτες
που δεν εξοφλούν, το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει επιστολές, τηλεφωνική επικοινωνία και τέλος την
αποσύνδεση των υπηρεσιών και την καταχώρησή τους στην κατηγορία πελατών για παρακολούθηση
είσπραξης μετά την αποσύνδεση. Όλοι οι πελάτες έχουν κατηγοριοποιηθεί σε τρία τμήματα με βάση την
αρχική εφαρμογή του συστήματος βαθμολόγησης και την συναλλακτική συμπεριφοράς τους. Ο χειρισμός του
κάθε τμήματος βασίζεται στον αντίστοιχο παράγοντα κινδύνου. Η Εταιρεία λαμβάνει επίσης εγγυητικές
επιστολές από τους εμπορικούς αντιπροσώπους (franchisees) προκειμένου να περιοριστεί ο πιστωτικός
κίνδυνος. Ως αποτέλεσμα της επιδείνωσης των οικονομικών συνθηκών, η Εταιρεία εντατικοποίησε την
εξέταση των υπολοίπων των πελατών.
Η Εταιρεία καταχωρεί πρόβλεψη απομείωσης που αντιπροσωπεύει την εκτίμηση των υφιστάμενων ζημιών
σχετικά με τις απαιτήσεις. Η πρόβλεψη απομείωσης αποτελείται από προβλέψεις που αφορούν μεμονωμένους
πελάτες, και μια γενική πρόβλεψη που καταχωρείται για τους πελάτες παρόμοιων χαρακτηριστικών για
απομειώσεις που αναμένονται ότι θα συμβούν αλλά δεν έχουν συγκεκριμένα προσδιοριστεί ακόμα. Το
συνολικό τμήμα της πρόβλεψης απομείωσης καθορίζεται βάσει ιστορικών στοιχείων στατιστικών πληρωμής
για παρόμοιους πελάτες. Ένας λογαριασμός πρόβλεψης χρησιμοποιείται για να καταγράψει τις ζημίες
απομείωσης εκτός αν η Εταιρεία θεωρεί ότι καμία αποκατάσταση του οφειλόμενου απομειωμένου ποσού δεν
είναι δυνατή, οπότε τα ποσά θεωρούνται μη ανακτήσιμα και διαγράφονται άμεσα έναντι των αντίστοιχων
λογαριασμών πελατών, και λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ισχύουσα νομοθεσία.
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Η παλαιότητα των απαιτήσεων και η σχετική πρόβλεψη για ζημίες απομείωσης κατά την ημερομηνία σύνταξης
των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ήταν η ακόλουθη:
Συνολικό
ποσό

Απομείωση

Καθαρό
ποσό

Συνολικό
ποσό

Απομείωση

Καθαρό
ποσό

2016

2016

2016

2015

2015

2015

Μη ληξιπρόθεσμα

60.941

(936)

60.005

59.444

(911)

58.533

Ληξιπρόθεσμα για 0-30 μέρες

10.858

(929)

9.929

10.713

(897)

9.816

Ληξιπρόθεσμα για 31-120 μέρες

10.264

(2.797)

7.467

10.714

(2.819)

7.895

Ληξιπρόθεσμα για 121-150 μέρες

2.003

(946)

1.057

2.736

(896)

1.840

184.481

(176.649)

7.832

189.811

(165.665)

24.146

268.547

(182.257)

86.290

273.418

(171.188)

102.230

Ληξιπρόθεσμα πέραν των 150 ημερών

Για την κίνηση της πρόβλεψης απομείωσης αναφορικά με τις απαιτήσεις, γίνεται αναφορά στη σημείωση 20.
Η πρόβλεψη απομείωσης αφορά κυρίως τους τελικούς καταναλωτές και είναι βασισμένη σε ιστορικά ποσοστά
αδυναμίας πληρωμών. Η συνολική πρόβλεψη ως ποσοστό των συνολικών ακαθάριστων απαιτήσεων της
Εταιρείας αυξήθηκε το 2016 έναντι του 2015 λόγω των συνεχιζόμενων δυσκολιών των οικονομικών συνθηκών
στην Ελλάδα το 2016. Η Εταιρεία πιστεύει ότι ποσά που δεν έχουν απομειωθεί, αλλά είναι σε καθυστέρηση,
είναι δυνατό να εισπραχθούν, βασιζόμενη στην ιστορική συμπεριφορά των πληρωμών και εκτεταμένες
αναλύσεις για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των συγκεκριμένων πελατών και την ικανότητα
πληρωμής. Με βάση τα ιστορικά ποσοστά αθέτησης πληρωμών και τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες στην
Ελλάδα, η Εταιρεία εκτιμά ότι, εκτός από τα παραπάνω, δεν απαιτείται περαιτέρω πρόβλεψη απομείωσης,
όσον αφορά τις εμπορικές απαιτήσεις.
Οι απαιτήσεις από τους εμπορικούς αντιπροσώπους εξασφαλίζονται με εγγυητικές επιστολές ύψους €16.497
(2015: €15.775) εκ των οποίων ποσά €163 (2015: €903 ) αφορούν ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις.
Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Η Εταιρεία κατέχει χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα, συμπεριλαμβανομένων προθεσμιακών καταθέσεων,
€10.580 (2015: €33.889), που αντιπροσωπεύουν τη μέγιστη έκθεση της Εταιρείας στον κίνδυνο αυτών των
περιουσιακών στοιχείων. Η Εταιρεία περιορίζει την έκθεσή της στον πιστωτικό κίνδυνο με την τοποθέτηση σε
προθεσμιακές καταθέσεις ποσών που δεν απαιτούνται για τις λειτουργικές της ταμειακές ανάγκες, σε
αντισυμβαλλόμενα μέρη με καλή αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας. Τα χρηματικά διαθέσιμα και
ισοδύναμα τοποθετούνται κυρίως σε αντισυμβαλλόμενες τράπεζες/χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, των οποίων
η βαθμολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας είναι ΑΑ-, σύμφωνα με αξιολογήσεις της Standard & Poors.
Η διοίκηση παρακολουθεί τις βαθμολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας των αντισυμβαλλόμενων μερών και,
δεδομένης της καλής τους βαθμολόγησης, δεν αναμένει από κάποιο από τα αντισυμβαλλόμενα μέρη να
αθετήσει τις υποχρεώσεις του. Σχετική αναφορά για τους κεφαλαιακούς ελέγχους στην Ελλάδα παρατίθεται
στη σημείωση 22.
Εγγυήσεις
Η πολιτική της Εταιρείας είναι να παρέχει οικονομικές εγγυήσεις μόνο σε συνδεδεμένες εταιρείες του ομίλου
Crystal Almond Holdings Limited. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, η Εταιρεία έχει παραχωρήσει εγγύηση για
τη Χρηματοδότηση Μέγιστης Εξασφάλισης που έλαβε η άμεση μητρική της εταιρεία, Crystal Almond S.à r.l.
(σημείωση 24).
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γ) Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος ότι η Εταιρεία θα αντιμετωπίσει δυσκολίες στην εκπλήρωση των
υποχρεώσεων που συνδέονται με τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της, οι οποίες διακανονίζονται με την
παράδοση μετρητών ή άλλου χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. Η προσέγγιση της Εταιρείας στη
διαχείριση της ρευστότητας είναι να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν περισσότερο ότι θα έχει πάντα την επαρκή
ρευστότητα για να τακτοποιεί τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της υπό κανονικές και μη συνθήκες, χωρίς να
υποστεί μη αποδεκτές απώλειες ή κίνδυνο ζημίας της φήμης της. Η Εταιρεία παρακολουθεί τον κίνδυνο
έλλειψης κεφαλαίων χρησιμοποιώντας τις πρακτικές προγραμματισμού ρευστότητας. Αυτές οι πρακτικές
εξετάζουν την ωριμότητα τόσο των περιουσιακών στοιχείων (π.χ. λογαριασμοί εισπρακτέοι, λοιπά
περιουσιακά στοιχεία) όσο και των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και των προβλεπόμενων λειτουργικών
ταμειακών ροών. Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016 οι αναμενόμενες καθαρές ταμειακές εκροές εντός δύο μηνών
ήταν €2.895 (2015: καθαρή ταμειακή εκροή €7.292). Ο στόχος της Εταιρείας είναι να διατηρεί μια ισορροπία
μεταξύ της συνέχισης της χρηματοδότησης και της ευελιξίας.
Επίσης, η Εταιρεία διατηρεί δύο γραμμές πίστωσης (μη εγγυημένες) των €18.000 (2015: €18.000) τις οποίες
μπορεί να χρησιμοποιήσει για έκδοση εγγυητικών επιστολών. Η επιβάρυνση για την έκδοση μιας επιστολής
εξαρτάται από τον τύπο και τη συγκεκριμένη τράπεζα που την εκδίδει. Κυμαίνεται από 0,8% έως 3,0% ετησίως
(επί του εκδοθέντος ποσού), ή μία ελάχιστη αμοιβή (σύμφωνα με τον τύπο της εκδοθείσας επιστολής) εφόσον
το ποσό είναι χαμηλότερο από ένα συγκεκριμένο ύψος.
Η Εταιρεία παρακολουθεί στενά την ρευστότητά της σε μηνιαία βάση για να εξασφαλίσει τη δυνατότητα
κάλυψης των υποχρεώσεων της.
Τα ακόλουθα είναι οι συμβατικές λήξεις των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων συμπεριλαμβανομένων των
κατ' εκτίμηση πληρωμών τόκων και αποκλείοντας την επίδραση των συμφωνιών συμψηφισμού:
31 Δεκεμβρίου 2016
Μη παράγωγες
χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις
Χρηματοδότηση από
συνδεδεμένα μέρη
(σημείωση 24)
Υποχρεώσεις σε
προμηθευτές (σημείωση 28)
Ασφαλιστικοί οργανισμοί
(σημείωση 29)
Οφειλές στο προσωπικό
(σημείωση 29)
Οφειλές στις τοπικές αρχές
(σημείωση 29)
Τρέχουσες καταβολές για
άδειες (σημείωση 29)
Λοιπά (σημείωση 29)
Καταβολές επομένων
χρήσεων για την απόκτηση
άδειας (σημείωση 27)
Φόροι πληρωτέοι
Υποχρεώσεις
χρηματοοικονομικών
παραγώγων
Υποχρέωση
χρηματοοικονομικού
παραγώγου – χρηματική
εκροή (σημείωση 24)
Σύνολο

Λογιστική
Αξία

Συμβατικές
Ταμειακές
ροές

Εντός 3
μηνών

Εντός 6
μηνών

Εντός 9
μηνών

Εντός 9
έως 12
μηνών

1-3 έτη

3-5
έτη

Άνω των
5 ετών

(295.966)

(464.486)

(6.354)

(6.495)

(6.495)

(6.425)

(51.537)

(51.608)

(335,572)

(181.942)

(181.942)

(181.942)

-

-

-

-

-

-

(2.017)

(2.017)

(2.017)

-

-

-

-

-

-

(4.754)

(4.754)

(4.754)

-

-

-

-

-

-

(8.932)

(8.932)

(8.932)

-

-

-

-

-

-

(22.933)
(3.156)

(23.221)
(3.156)

(13.426)
(3.156)

-

-

(9.795)
-

-

-

-

(12.220)
(157)

(12.804)
(157)

-

-

-

(157)

(12.804)
-

-

-

(9)
(532.086)

(9)
(701.478)

(9)
(220.590)

(6.495)

(6.495)

(16.377)

(64.341)

(51.608)

(335.572)
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31 Δεκεμβρίου 2015
Μη παράγωγες χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις
Χρηματοδότηση από συνδεδεμένα μέρη
(σημείωση 24)
Υποχρεώσεις σε προμηθευτές (σημείωση 28)
Ασφαλιστικοί οργανισμοί (σημείωση 29)
Οφειλές στο προσωπικό (σημείωση 29)
Οφειλές στις τοπικές αρχές (σημείωση 29)
Τρέχουσες καταβολές για άδειες (σημείωση 29)
Λοιπά (σημείωση 29)
Καταβολές επομένων χρήσεων για την
απόκτηση άδειας (σημείωση 27)
Φόροι πληρωτέοι
Υποχρεώσεις χρηματοοικονομικών
παραγώγων
Υποχρέωση χρηματοοικονομικού παραγώγου –
χρηματική εκροή (σημείωση 24)
Σύνολο

Λογιστική
Αξία

Συμβατικές
Ταμειακές
ροές

Εντός 3
μηνών

Εντός 6
μηνών

Εντός 9
μηνών

Εντός 9
έως 12
μηνών

1-3 έτη

(264.025)
(181.019)
(1.950)
(3.210)
(8.868)
(23.400)
(3.463)

(322.406)
(181.019)
(1.950)
(3.210)
(8.868)
(24.318)
(3.463)

(5.731)
(181.019)
(1.950)
(3.210)
(8.868)
(14.047)
(3.463)

(5.794)
-

(5.794)
-

(5.731)
(10.271)
-

(299.356)
-

(33.684)
(150)

(36.025)
(150)

-

-

-

(150)

(36.025)
-

(4.951)
(524.720)

(4.951)
(586.360)

(218.288)

(4.951)
(10.745)

(5.794)

(16.152)

(335.381)

Οι ταμειακές ροές που περιλαμβάνονται στην ανάλυση των συμβατικών λήξεων των υποχρεώσεων δεν
αναμένεται ότι θα πραγματοποιηθούν πολύ νωρίτερα, ή σε πολύ διαφορετικά ποσά από αυτά που αναφέρονται.
δ) Κίνδυνος αγοράς
Κίνδυνος αγοράς είναι ο κίνδυνος οι μεταβολές στις τιμές αγοράς, όπως οι τιμές συναλλάγματος, τα επιτόκια
και οι τιμές των μετοχών να έχουν επιπτώσεις στο εισόδημα της Εταιρείας ή την αξία των χρηματοοικονομικών
της μέσων. Ο στόχος της διαχείρισης του κινδύνου αγοράς είναι να ρυθμίσει και να ελέγξει την έκθεση στον
κίνδυνο αγοράς στα πλαίσια αποδεκτών παραμέτρων, βελτιστοποιώντας την απόδοση με την οποία η Εταιρεία
διενεργεί αυτές τις συναλλαγές εντός των τιθέμενων κατευθυντηρίων από το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου.
Συναλλαγματικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε σημαντικό συναλλαγματικό κίνδυνο πωλήσεων, αγορών και δανείων. Όλες οι
πωλήσεις και αγορές είναι σε Ευρώ, το οποίο είναι το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας. Όλα τα τοκοφόρα
δάνεια της είναι επίσης σε Ευρώ. Οι ταμειακές ροές που παράγονται από τις υποκείμενες δραστηριότητες της
Εταιρείας είναι κυρίως σε Ευρώ. Δεδομένου ότι η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε σημαντικό συναλλαγματικό
κίνδυνο, δεν παρατίθεται ανάλυση ευαισθησίας για το σκοπό αυτό.
Κίνδυνος επιτοκίου
Κατά την ημερομηνία σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τα έντοκα χρηματοοικονομικά μέσα της
Εταιρείας, εξαιρουμένων των παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, ήταν:
Λογιστικό υπόλοιπο
2016

Λογιστικό υπόλοιπο
2015

(295.966)

(264.025)

(35.153)

(57.084)

Σταθερού επιτοκίου
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

Μεταβλητού επιτοκίου
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
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Ανάλυση ευαισθησίας εύλογης αξίας για τα τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις σταθερού επιτοκίου: Η
Εταιρεία δεν αναγνωρίζει χρηματοοικονομικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις σταθερού επιτοκίου ως
υποχρεώσεις οι οποίες αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Συνεπώς, η μεταβολή των
επιτοκίων κατά την ημερομηνία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων δε θα επηρέαζε τα
αποτελέσματα ή τα ίδια κεφάλαια.
Ανάλυση ευαισθησίας ταμειακών ροών για χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις κυμαινόμενου επιτοκίου: Κατά την
31 Δεκεμβρίου 2016 και την 31 Δεκεμβρίου 2015 μία μεταβολή 100 μονάδων βάσης («μβ») στο μεταβλητό
επιτόκιο της Εταιρείας θα είχε την κάτωθι επίπτωση στην κατάσταση συνολικών εσόδων:
Επίπτωση στα κέρδη/ (ζημιές)
προ φόρων
100 μβ

100 μβ

αύξηση

μείωση

31 Δεκεμβρίου 2016
Μεταβλητού επιτοκίου χρηματοοικονομικά μέσα

(408)

408

Ευαισθησία ταμειακών ροών

(408)

408

Μεταβλητού επιτοκίου χρηματοοικονομικά μέσα

(577)

577

Ευαισθησία ταμειακών ροών

(577)

577

31 Δεκεμβρίου 2015

Κίνδυνος άλλων τιμών αγοράς
Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο μεταβολής των τιμών μετοχών, που προκύπτει από τη συμμετοχή της στη
Forthnet, που είναι εισηγμένη στην Ελληνική Κεφαλαιαγορά. Η επένδυση λογίζεται ως διαθέσιμα προς
πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία ενώ επί του παρόντος διακρατείται από την Εταιρεία για στρατηγικούς
επιχειρηματικούς λόγους.
Για μία αύξηση της τάξης του 2% στη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής της επένδυσης αυτής η καθαρή θέση
της Εταιρείας θα αυξάνονταν κατά περίπου €133 μετά φόρων (2015: €386). Ισόποση μεταβολή προς την
αντίθετη κατεύθυνση (μείωση της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής κατά 2%) θα αύξανε τις ζημίες χρήσης
και θα μείωνε την καθαρή θέση κατά €133 μετά φόρων (2015: €386).
ε) Λοιποί λειτουργικοί κίνδυνοι
Η Εταιρεία παρακολουθεί στενά το γενικό μακροοικονομικό περιβάλλον της Ελλάδας προκειμένου να
ελαχιστοποιήσει τυχόν επιπτώσεις στη λειτουργική της δραστηριότητα.
Β. Λογιστική κατάταξη και εύλογες αξίες χρηματοοικονομικών μέσων
Η Εταιρεία κατατάσσει τα μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην κατηγορία των
δανείων και απαιτήσεων και των διαθεσίμων προς πώληση χρηματοοικομικών μέσων. Η Εταιρεία κατατάσσει
τις μη παράγωγες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στην κατηγορία των λοιπών υποχρεώσεων.
Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, καθώς και των
λογιστικών μεγεθών που εμφανίζονται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης και τα επίπεδα αυτών στην
ιεραρχία εύλογων αξιών, παρατίθενται στον κάτωθι πίνακα.
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Ο πίνακας που παρατίθεται κατωτέρω δεν περιλαμβάνει πληροφορίες για τις εύλογες αξίες των
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων που δεν αποτιμώνται στην εύλογη αξία,
όταν η λογιστική τους αξία συμπίπτει κατά προσέγγιση με την εύλογη αξία.
31 Δεκεμβρίου 2016
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που
δεν αποτιμώνται στην εύλογη αξία

Λογιστική αξία

Απαιτήσεις από πελάτες

86.290

Λοιπές απαιτήσεις

11.252

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που
αποτιμώνται στην εύλογη αξία

10.605

Λοιπές επενδύσεις
Σύμβαση χρηματοδότησης

Εύλογη αξία

9.374

9.374

-

-

295.966

296.061

Επίπεδο
Ιεραρχίας
1

Επίπεδο
Ιεραρχίας
2

Επίπεδο
Ιεραρχίας
3

9.374

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που δεν
αποτιμώνται στην εύλογη αξία
Δάνεια από συνδεδεμένα μέρη
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις σε προμηθευτές
Φόροι πληρωτέοι (βραχυπρόθεσμοι)
Λοιπές υποχρεώσεις
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που
αποτιμώνται στην εύλογη αξία
Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα

31 Δεκεμβρίου 2015
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που
δεν αποτιμώνται στην εύλογη αξία
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπές απαιτήσεις

296.061

12.220
181.942
157
41.792

9

Λογιστική αξία

9

Εύλογη αξία

9
Επίπεδο
Ιεραρχίας
1

Επίπεδο
Ιεραρχίας
2

Επίπεδο
Ιεραρχίας
3

102.230
9.770

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που
αποτιμώνται στην εύλογη αξία

33.915

Λοιπές επενδύσεις

27.249

27.249

264.025

264.508

27.249

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που δεν
αποτιμώνται στην εύλογη αξία
Δάνεια από συνδεδεμένα μέρη
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις σε προμηθευτές
Φόροι πληρωτέοι (βραχυπρόθεσμοι)
Λοιπές υποχρεώσεις
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που
αποτιμώνται στην εύλογη αξία
Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα

264.508

33.684
181.019
150
40.891

4.951

4.951

4.951
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Γ. Επιμέτρηση εύλογης αξίας
Διάφορες λογιστικές πολιτικές και γνωστοποιήσεις της Εταιρείας απαιτούν τον προσδιορισμό της εύλογης
αξίας για τα χρηματοοικονομικά και μη χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού. Οι
εύλογες αξίες έχουν καθοριστεί για λόγους αποτίμησης ή/και γνωστοποίησης, βασισμένες στις παρακάτω
μεθόδους. Όπου χρειάζεται, συμπληρωματικές πληροφορίες για τις υποθέσεις που έγιναν στον καθορισμό της
εύλογης αξίας γνωστοποιούνται στις σημειώσεις που αφορούν τα συγκεκριμένα στοιχεία του ενεργητικού και
του παθητικού.
Λοιπές επενδύσεις
Η μέτρηση της εύλογης αξίας των λοιπών επενδύσεων, που ανέρχονται σε €9.374 έχουν ταξινομηθεί στο
Επίπεδο 1 των εύλογων αξιών βάσει του ότι οι μετοχές διαπραγματεύονται ενεργά στην Ελληνική
Κεφαλαιαγορά.
Δάνεια από συνδεδεμένες εταιρείες
Η μέτρηση της εύλογης αξίας για σκοπούς παροχής γνωστοποιήσεων βασίζεται στην παρούσα αξία των
μελλοντικών εκροών για πληρωμή κεφαλαίου και τόκων, προεξοφλημένων με το επιτόκιο αγοράς κατά την
ημερομηνία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Επιτόκια που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της εύλογης αξίας
Τα επιτόκια που χρησιμοποιήθηκαν για την προεξόφληση των ταμειακών ροών, όπου χρειάστηκε, βασίζονται
στην καμπύλη απόδοσης αγοράς κατά την ημερομηνία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων,
πλέον ενός περιθωρίου κέρδους, και είχαν ως ακολούθως:

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

2016

2015

7,2% - 9,0%

8,6% - 8,8%

Υποχρέωση από παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016, το δικαίωμα προαίρεσης που παρασχέθηκε στη Vodafone έχει εύλογη αξία €9
(σχετική αναφορά στη σημείωση 24.γ) και έχει ενταχθεί στο επίπεδο ιεραρχίας 3 των παράγωγων
χρηματοοικονομικών μέσων λόγω του ότι για την εκτίμηση της εύλογης αξίας του υφίστανται μόνο μη
παρατηρήσιμα δεδομένα. Η τεχνική βάσει της οποίας πραγματοποιήθηκε η αποτίμηση του δικαιώματος
προαίρεσης είναι το διεθνώς αναγνωρισμένο μοντέλο αποτίμησης Black- Scholes (“BS”). Το μοντέλο θεωρεί
ότι οι τιμές των έντονα συναλλασσόμενων περιουσιακών στοιχείων ακολουθούν γεωμετρικά κινούμενη πορεία
με συνεχή εξέλιξη και μεταβλητότητα. Κατά την εφαρμογή του σε ένα δικαίωμα, το μοντέλο ενσωματώνει τη
συνεχή μεταβολή στην τιμή μιας μετοχής, την επίπτωση του χρόνου στις χρηματοοινομικές αξίες, την τιμή
εξάσκησης του δικαιώματος καθώς και την αναμενόμενη ημερομηνία εκπνοής του δικαιώματος.
Ο πίνακας που παρατίθεται στη συνέχεια απεικονίζει συμφωνία των υπολοίπων έναρξης με τα υπόλοιπα λήξης
για τις εύλογες αξίας που εντάσσονται στο επίπεδο ιεραρχίας 3. Δε σημειώθηκαν μεταφορές εκτός του
επιπέδου ιεραρχίας 3.
Υποχρέωση χρηματοοικονομικού παραγώγου

2016

2015

Υπόλοιπο κατά την 1 Ιανουαρίου (σημείωση 24)

4.951

5.441

(4.942)

(490)

9

4.951

Καθαρή μεταβολή στην εύλογη αξία – κέρδος που περιλαμβάνεται στα καθαρά
χρηματοοικονομικά έσοδα (σημείωση 12)
Υπόλοιπο κατά την 31 Δεκεμβρίου (σημείωση 24)
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Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στην αποτίμηση της εύλογης αξίας του δικαιώματος προαίρεσης έχουν
ως εξής:
Τιμή εξάσκησης
Τρέχουσα αξία με βάση την Ελληνική Κεφαλαιαγορά
Ημερομηνία εκπνοής του δικαιώματος
Ιστορική μεταβλητότητα

€0,5485
€0,258
3 Φεβρουαρίου 2017
110,0%

Απόδοση μερίσματος

0,00%

Επιτόκιο μηδενικού κινδύνου

0,30%

Τα σημαντικά μη παρατηρήσιμα δεδομένα κατά τον καθορισμό της εύλογης αξίας του δικαιώματος είναι η
αναμενόμενη μεταβλητότητα των υποκείμενων μετοχών της Forthnet, η εκτιμώμενη ημερομηνία εκπνοής του
δικαιώματος και η απόδοση του μερίσματος. Η εκτιμώμενη εύλογη αξία της υποχρέωσης χρηματοοικονομικού
παραγώγου θα αυξηθεί/ (μειωθεί) αν η αναμενόμενη μεταβλητότητα αυξηθεί/ (μειωθεί) και θα μειωθεί αν η
μερισματική απόδοση αυξηθεί.
34. ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνουν το 50% που αντιπροσωπεύει την αναλογία
της στα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις και τις συναλλαγές της Victus Networks A.E. (“Victus”). Η
λειτουργική αυτή οντότητα ιδρύθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2014 από τη WIND Ελλάς και τη VodafonePanafon A.E. (“Vodafone”) (μέλος του ομίλου Vodafone Group Plc) ως μία μη αυτόνομη εταιρεία που
δραστηριοποιείται αποκλειστικά προς όφελος των μερών για τη διαχείριση της πρόσβασης σε ασύρματο δίκτυο
και στα δίκτυα μετάδοσης (RAN) των μητρικών της εταιρειών αλλά και για την εγκατάσταση μερικώς ενεργού
κοινού ασύρματου δικτύου (κοινού RAN) για τις τεχνολογίες 2G και 3G, κυρίως σε αγροτικές και σε
περιορισμένες, επιλεγμένες αστικές περιοχές της Ελλάδας για τα επόμενα είκοσι (20) χρόνια.
Η συνεκμετάλλευση των εγκαταστάσεων περιλαμβάνει την ενοποίηση του δικτύου της Vodafone και της
Εταιρείας, που αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός περίπου τριετίας, ενώ δε θα μεταφερθεί κανένα περιουσιακό
στοιχείο στη Victus και το κάθε μέρος θα συνεχίσει να έχει την κυριότητα των περιουσιακών στοιχείων που
υπόκεινται σε από κοινού δραστηριότητα. Τα δύο μέρη έχουν συμφωνήσει ότι η WIND Ελλάς θα κληθεί να
καταβάλλει στη Vodafone ένα ποσό εντός της επόμενης τριετίας προκειμένου να αντισταθμίσει τη
συμφωνηθείσα χαμηλότερη εισφορά δικτυακών πόρων που προβλέπονταν στις σχετικές συμφωνίες, το ύψος
του οποίου υπόκειται σε τριμηνιαία αξιολόγηση σύμφωνα με το πραγματοποιηθέν πρόγραμμα ενοποίησης του
δικτύου. Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016 η Εταιρεία απέκτησε €10.756 ενσώματων παγίων (sites) κοινής
εκμετάλλευσης σχετικών με την ασυμμετρία δικτύου. Επιπλέον, υπάρχουν συγκεκριμένοι όροι στις σχετικές
συμφωνίες που προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσης είτε πληρωμών είτε άλλων υποχρεώσεων που
απορρέουν από τη σύμβαση από οποιοδήποτε εκ των δύο μερών, τότε το αντισυμβαλλόμενο μέρος θα έχει το
δικαίωμα να αγοράσει σε προκαθορισμένη τιμή το ποσοστό συμμετοχής του καταπίπτοντος μέρους και/ ή
συγκεκριμένους σταθμούς δικτύου και κεραιών που εντάχθηκαν στο πλαίσιο της από κοινού δραστηριότητας.
Επιπροσθέτως, οι λειτουργικές επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν από τη Victus κατανέμονται και
τιμολογούνται σε έκαστο μέρος σύμφωνα με ένα προκαθορισμένο μηχανισμό. Η Εταιρεία κατατάσσει τη
συμμετοχή της στη Victus ως από κοινού δραστηριότητα καθώς η διοίκηση εκτίμησε ότι η Εταιρεία έχει ίσο
ποσοστό δικαιωμάτων στα περιουσιακά στοιχεία και στις υποχρεώσεις που σχετίζονται με αυτή τη συμφωνία
σύμφωνα με τη δομή της από κοινού δραστηριότητας, τους συμβατικούς όρους και λοιπούς παράγοντες και
περιστάσεις. Κάθε μέρος έχει ισομερώς εισφέρει το 50% στο μετοχικό κεφάλαιο της Victus κατά την ίδρυσή
της, το οποίο ανήλθε συνολικά στο ποσό των €2.500 (€1.250 από έκαστο μέρος).
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Τα οικονομικά στοιχεία που παρατίθενται στη συνέχεια απεικονίζουν την επίπτωση της από κοινού
δραστηριότητας Victus, που περιλαμβάνεται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέραν του
προκαθορισμένου μηχανισμού τιμολόγησης:
31 Δεκεμβρίου 2016

31 Δεκεμβρίου 2015

Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία

14

723

640

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

15

527

487

Λοιπές απαιτήσεις

17

23

10

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

18

388

288

1.661

1.425

Victus

Σημειώσεις

Σύνολο μακροπρόθεσμου ενεργητικού
Λοιπές απαιτήσεις

21

9.292

7.068

Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα

22

153

260

9.445

7.328

(1.262)

(977)

(1.262)

(977)

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού
Παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από την υπηρεσία

25

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
Υποχρεώσεις σε προμηθευτές

28

(7.134)

(5.309)

Λοιπές υποχρεώσεις

29

(1.434)

(1.312)

(157)

(150)

(8.725)

(6.771)

1.119

1.005

Φόροι πληρωτέοι
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Αναλυόμενα σε:
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσεως

114

286

Υπόλοιπο ζημιών εις νέο

(245)

(531)

Συμμετοχή στη Victus

1.250

1.250

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

1.119

1.005

Victus

Σημειώσεις

Λειτουργικά κέρδη
Καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος

12

Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήματος (έξοδο)/όφελος

13

Κέρδη

2016

2015

358

346

(30)

(26)

328

320

(97)

(91)

231

229

Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσεως
Κονδύλια που δε θα μεταφερθούν στα κέρδη ή ζημίες
Επανεκτίμηση υποχρεώσεων παροχών προσωπικού

(165)

78

48

(21)

Λοιπά συνολικά έσοδα, μετά από φόρους

(117)

57

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσεως

114

286

Αναλογούν φόρος

25
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