
Αρμόδια Αρχή: Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)

Ημερομηνία έγκρισης από το ΔΣ των Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 16 Μαρτίου 2016

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Παναγιώτης Χριστόπουλος

Ελεγκτική εταιρεία: Grant Thornton

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Γνώμη με Επιφύλαξη

Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας: www.ert.gr

31.12.2014 10.10.13-31.12.14

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κύκλος εργασιών 176.356

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 140.887 Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 112.850

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 17.468 Κέρδη προ φόρων 113.404

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού (α) 158.355 Μείον φόροι (32.255)

Αποθέματα 1.146 Κέρδη μετά από φόρους 81.149

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 68.447

Προκαταβολή στον Ειδικό Διαχειριστή 18.000

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 55.400 10.10.13-31.12.14

Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (β) 142.993 Λειτουργικές Δραστηριότητες

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (α) + (β) 301.348 Κέρδη προ φόρων 113.404

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Αποσβέσεις 16.065

Μετοχικό κεφάλαιο 5.000 Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 6

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 226.688 Πρόβλεψη για εκκρεμείς νομικές υποθέσεις 30

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (γ) 231.688 Προβλέψεις απομείωσης αποθεμάτων 2.387

Προβλέψεις 36 Πιστωτικοί τόκοι (582)

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 13.912 Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που

Υποχρέωση στον Ειδικό Διαχειριστή 23.544 σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 32.168 (Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων (86.535)

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 69.660 Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 37.456

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 301.348 Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 82.231

Επενδυτικές Δραστηριότητες

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων (32.364)

Τόκοι εισπραχθέντες 583

31.12.2014 Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (31.781)

Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (10/10/2013) - Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 5.000

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 81.149 Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (50)

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με την καταβολή μετρητών 5.000 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 4.950

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (50) Καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ) 55.400

Εισφορά περιουσιακών στοιχείων 145.589 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης -

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/2014) 231.688 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 55.400

1.  Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ)

2.   Στα πάγια στοιχεία της Εταιρείας δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη. 

3.   Οι προβλέψεις που έχουν διενεργηθεί για υποχρεώσεις παροχών στο προσωπικό ανέρχονται σε 6 χιλιάδων Ευρώ (βλ. Σημ. 14 των οικονομικών καταστάσεων)

4.   Κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για επίδικες υποθέσεις ποσού 30 χιλιάδων Ευρώ (βλ. Σημ. 15) των οικονομικών καταστάσεων. Για τις υπόλοιπες εκκρεμείς νομικές υποθέσεις, 

      η Διοίκηση και οι νομικοί σύμβουλοι της Εταιρείας εκτιμούν ότι δεν αναμένεται να καταβληθούν σημαντικά ποσά.

5.   Για τη χρήση 2014 , στην  Έκθεση Φορολογικής Συμμορφωσης που χορηγήθηκε την 28.09.2015, εκφράζεται αδυναμία εξαγωγής συμπεράσματος για το λόγο ότι την ημερομηνία εκείνη δεν είχαν ολοκληρωθεί οι οικονομικές καταστάσεις 

της εταιρείας (βλ.Σημ.27 των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2014). Δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για το θέμα αυτό στις οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2014

6. Το απασχολούμενο προσωπικό της Εταιρείας την 31/12/2014 ανέρχεται σε 319 άτομα. 

7. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (έσοδα και έξοδα) σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει

από συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής:

      Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ

      α) Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης 234

      β) Απαιτήσεις 79.685

      γ) Υποχρεώσεις 23.544

8.   Το Δ.Σ. της Εταιρείας θα υποβάλει πρόταση στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τηv έγκριση τελικού μερίσματος για τη χρήση του 2014 ύψους 26.893 χιλιάδων Ευρώ.

9.   Τα θέματα επιφύλαξης στην Έκθεση Ελέγχου του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή αφορούν:  α) στη μη απόκτηση επαρκών ελεγκτικών τεκμηρίων, αναφορικά με την αξία του τελικού αποθέματος την 31/12/2014 ύψους € 1 εκ.,

      β) στο μη σχηματισμό πρόβλεψης για ενδεχόμενες διαφορές φορολογικού ελέγχου για τη χρήση που έληξε την 31/12/2014 και γ) στη μη απόκτηση επαρκών ελεγκτικών τεκμηρίων για την επαλήθευση των εσόδων από το

      ανταποδοτικό τέλος ύψους € 166 εκ. καθώς και την εισπραξιμότητα ποσού € 58 εκ. που αφορά σε απαιτήσεις από το ανταποδοτικό τέλος κατά την 31/12/2014.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΣΑΚΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΟΥΡΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΑΚΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΑΔΤ: ΑΕ 546213 του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΔΤ: ΑΚ 095159

ΑΔΤ: ΑΚ 066162 ΑΔΤ: Μ 031308 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΗ: 0024497

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. . Συνιστούμε επομένως 

στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή 

λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

(Δημοσιευόμενα βάσει του ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.
ΓΕΜΗ 127248401000

ΚΑΤΕΧΑΚΗ & ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 136, 11527, ΑΘΗΝΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ απο 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 μέχρι 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Τσακνής Διονύσιος του Γεωργίου, Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ταγματάρχης Χαράλαμπος του Παναγιώτη, Διευθύνων Σύμβουλος

Γρηγορίου Μιχάλης του Γρηγορίου, Μέλος Δ.Σ., Αναπληρωτής Διευθύνοντος Συμβούλου

Παπακωνσταντίνου Ελισσάβετ του Ευγενίου, Μέλος Δ.Σ.

Τρανός Νικόλαος του Αναστάσιου, Μέλος Δ.Σ.


