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Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 
ΛΟΓΙΣΤΩΝ 

 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία  

 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας Ελληνική 

Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία, οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση 

χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2015, τις καταστάσεις συνολικού 

εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την 

ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές 

επεξηγηματικές πληροφορίες. 

 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις 

εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η 

κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια που 

οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Ελέγχου.  Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες 

δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση 

εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από 

ουσιώδη ανακρίβεια. 

 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, 

σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  Οι 

επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης 

των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται 

είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής 

εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την  κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση 

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών 
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διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της 

αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαμβάνει 

επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που 

χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και 

αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα 

για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 

 

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη 

 

Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής: 

1. Δεν κατέστη δυνατόν να συγκεντρώσουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια 

προκειμένου να επαληθεύσουμε την ποσότητα και την αξία αποτίμησης των αποθεμάτων την 

31/12/2015 συνολικού ποσού € 1 εκ. Κατά συνέπεια, διατηρούμε επιφύλαξη για την αξία του 

τελικού αποθέματος την 31/12/2015 στο κονδύλι «Αποθέματα» της κατάστασης 

χρηματοοικονομικής θέσης, καθώς και για την επίδραση που μπορεί να έχει το θέμα αυτό στο 

κόστος των αναλωθέντων αποθεμάτων που θα έπρεπε να περιλαμβάνεται στην Κατάσταση 

συνολικού εισοδήματος της κλειόμενης χρήσης και στα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας κατά την 

31/12/2015.  

2. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές 

για τη χρήση 2014. Ως εκ τούτου  τα φορολογικά αποτελέσματα της χρήσης αυτής δεν έχουν 

καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των 

προσαυξήσεων που πιθανόν  καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει 

σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας δεν 

κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για την εκτίμηση του ύψους της 

πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. 

3. Δεν κατέστη δυνατόν να συγκεντρώσουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια 

προκειμένου να επαληθεύσουμε, τα έσοδα από το ανταποδοτικό τέλος του Ν.4173/2013, 

συνολικού ποσού € 180 εκ., τα οποία η εταιρεία τα λογιστικοποιεί με βάση τις εκκαθαρίσεις 

των παρόχων ενέργειας, καθώς και την επάρκεια της σχηματισμένης πρόβλεψης ποσού € 29 

εκ για την κάλυψη ζημιών από τη μη είσπραξη μέρους των απαιτήσεων αυτών οι οποίες κατά 

την 31/12/2015 ανέρχονταν στο ποσό των € 126 εκ., που περιλαμβάνεται στο κονδύλι 

Πελάτες και Λοιπές απαιτήσεις και αφορά σε δεδουλευμένη και μη εισπραχθείσα απαίτηση 

από το ανταποδοτικό τέλος μέχρι την 31/12/2015. Κατά συνέπεια, διατηρούμε επιφύλαξη για 

το ανωτέρω ποσό  των εσόδων από το ανταποδοτικό τέλος του Ν.4173/2013, καθώς και για 

την επάρκεια της σχηματισμένης πρόβλεψης για την κάλυψη ζημιών από τη μη είσπραξη 

μέρους των απαιτήσεων από το ανταποδοτικό τέλος.  
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Γνώμη με Επιφύλαξη 

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην 

παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ΑΒΓ 

κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές 

για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 

 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης 

του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια 

των οριζόμενων από τα άρθρα 43α (παρ.3α) και 37 του κ.ν. 2190/1920. 

 

 

Αθήνα, 1 Ιουλίου 2016 

Ο Ορκωτός  Ελεγκτής  Λογιστής 

 

 

 

Παναγιώτης Χριστόπουλος  

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 28481 
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Β. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
της «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ ΑΕ)» 

επί των εταιρικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την 2η 
εταιρική χρήση 2015 

 
 

Κύριε Μέτοχε,  

 

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις Οικονομικές Καταστάσεις της 2ης 

εταιρικής χρήσεως της ΕΡΤ Α.Ε. που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015, μετά της Ετήσιας 

Έκθεσης Διαχείρισης, που συντάχθηκαν σύμφωνα με τον Κ. Ν. 2190/1920, τα Δ.Π.Χ.Α, όπως 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ν.4173/2013, όπως αυτοί έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα. 

 

Ι. Βάση Σύνταξης Οικονομικών Καταστάσεων 

 

Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και τις Διερμηνείες της Επιτροπής Διερμηνειών των 

Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και ΔΠΧΑ που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων (ΣΔΛΠ). Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή 

του ιστορικού κόστους και την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας. 

 

ΙΙ. Σημαντικά Γεγονότα Χρήσης 

Όπως είναι γνωστό με το άρθρο 1 του Ν. 4173/2013 συστάθηκε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού 

δικαίου με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας για την ελληνική δημόσια ραδιοφωνία και 

τηλεόραση, καθώς και τη διαδικτυακή (ιντερνέτ) δραστηριότητά τους, με την επωνυμία «ΝΕΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, ΊΝΤΕΡΝΕΤ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.», εφεξής Εταιρεία.  

Το καταστατικό της Εταιρείας εγκρίθηκε με την με αρ. 12/12.09.2013 (ΦΕΚ 

Β’2308/16.09.2013) κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του 
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Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και καταχωρήθηκε στο Γενικό Μητρώο Εταιρειών (ΓΕΜΗ) 

στις 10.10.2013. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώμα στις 

22.10.2013 (Απόσπασμα Πρακτικού 1/22.10.2013).  

 

Με τις διατάξεις του Ν. 4324/2015 (ΦΕΚ Α’44/29.4.2015) ρυθμίστηκαν θέματα του Δημόσιου 

Ραδιοτηλεοπτικού φορέα και τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του Ν.4173/2013 . 

Με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.4324/2015 (ΦΕΚ Α’44/29.4.2015) αντικαταστάθηκε ο 

αρχικός τίτλος «Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ Τηλεόραση» με τον τίτλο «Ελληνική 

Ραδιοφωνία, Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία» (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.).  

Ορίσθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που συγκροτήθηκε σε σώμα στις 27.05.2015 και 

αναβίωσαν οι κάθε είδους συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή έμμισθης 

εντολής του προσωπικού, το οποίο την 11η Ιουνίου 2013 απασχολείτο στην καταργηθείσα 

ΕΡΤ-Α.Ε. και οι οποίες είχαν λυθεί με το άρθρο 3 της με αρ. οικ. 02/11.6.2013 κοινής 

υπουργικής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον 

Πρωθυπουργό.  

Περαιτέρω τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.8 του Ν. 4324/2015 (ΦΕΚ Α’44/29.4.2015) 

μεταφέρθηκαν αυτοδικαίως στην εταιρεία τα δικαιώματα επί των σημάτων και των άυλων 

αγαθών που ανήκαν στην ΕΡΤ ΑΕ και τις θυγατρικές της που καταργήθηκαν με την 

υπ’αρ.2/11.6.2013 κοινή απόφαση Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον 

Πρωθυπουργό (ΦΕΚ Β/1414) όπως ισχύει. 

 

Με την με αρ. 781/06.11.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο Γενικός 

Κανονισμός της εταιρείας (Γ.Κ.Π.) και με την με αρ. 1001/11.02.2016 απόφαση Δ.Σ. ο 

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας αυτής, στον οποίο έχει ενσωματωθεί το Οργανόγραμμα, 

με αποτέλεσμα την πλήρη λειτουργία της εταιρείας με όλες τις δομές της καταργηθείσας ΕΡΤ-

ΑΕ.  

 

Ας σημειωθεί ότι με τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 

41/20.4.2015) «Κατεπείγουσα ρύθμιση για την μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων 
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Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα Ελλάδος» μεταφέρθηκαν στις 23.4.2015 

70 εκατ. ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας που τηρείται στην Τράπεζα Ελλάδος. 

 

Την 29.10.2015 (ΦΕΚ Α/133) δημοσιεύτηκε ο Ν.4339/2015 που ρυθμίζει την αδειοδότηση 

παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης και 

προβλέπει την ίδρυση συνδεδεμένης με την εταιρεία, ανώνυμης εταιρείας για την ανάπτυξη 

δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής. Με τον ίδιο νόμο έγινε από το Δημόσιο η εισφορά 

του ακινήτου  με ΚΑΕΚ 05009000107550150 στο Δήμο Αθηναίων επί της οδού Ρηγίλλης 2-4. 

 

Για τη χρήση 2015 η Εταιρεία είχε υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών 

Λογιστών, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 Ν. 2238/1994, όπως 

αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας Υπουργικής 

Απόφασης ΠΟΛ 1159/2011.  
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ΙΙΙ. Όργανα Διοίκησης 
 
ι. Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου την περίοδο 1.1.2015 – 31.12.2015 

 
*ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14 ΤΟΥ Ν. 4324/2015 (ΦΕΚ Α 44/29.04.2015) 
 
 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΗΜΕΡ. ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ 
ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ 

ΣΧΕΤΙΚΟ 
ΦΕΚ/ΑΔΑ 

ΗΜΕΡ. ΠΑΥΣΗΣ 
ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ 

ΣΧΕΤΙΚΟ 
ΦΕΚ/ΑΔΑ 

ΜΑΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΘΩΜΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

12.09.2014 ΨΓΨΨΟΞΝΛ-ΒΧΙ 26.05.2015 ΥΟΔΔ 
374/26.05.2015* 

ΚΑΡΟΥΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 03.10.2013 ΒΛΛΨΟΞ5Β-ΘΔΥ 26.05.2015 
ΥΟΔΔ 

374/26.05.2015* 

ΔΟΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 13.05.2014 ΒΙΦΣΟΞΝΛ-ΒΨΦ 26.05.2015 
ΥΟΔΔ 

374/26.05.2015* 

ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 08.07.2014 6ΞΕ4ΟΞΝΛ-ΟΑΗ 26.05.2015 ΥΟΔΔ 
374/26.05.2015* 

ΣΟΥΛΤΑΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 01.10.2014 ΩΦ8ΧΟΞΝΛ-9ΨΣ 26.05.2015 
ΥΟΔΔ 

374/26.05.2015* 

ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΕΡΤ3 17/06/2015 ΡΨΠ0465Θ1Ε-95Α 18/09/2015 9ΧΓΣ465Θ1Ε-Μ02 

ΤΣΑΚΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 26/05/2015 ΥΟΔΔ 
374/26.05.2015 

  

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. - ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 26/05/2015 
ΥΟΔΔ 

374/26.05.2015   

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. - ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

26/05/2015 ΥΟΔΔ 
374/26.05.2015 

  

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 26/05/2015 
ΥΟΔΔ 

374/26.05.2015 
  

ΤΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 26/05/2015 
ΥΟΔΔ 

374/26.05.2015   

ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΘΕΟΦΑΝΩ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΕΡΤ3 

06/11/2015 ΨΨΚΑ465Θ1Ε-ΧΝ7   
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ιι. Γενικοί Διευθυντές την περίοδο 1.1.2015-31.12.2015 

 
 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ 
ΗΜΕΡ. 

ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ 
ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ 

ΣΧΕΤΙΚΟ 
ΦΕΚ/ΑΔΑ 

ΗΜΕΡ. 
ΠΑΥΣΗΣ 

ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ 

ΣΧΕΤΙΚΟ 
ΦΕΚ/ΑΔΑ 

ΛΟΥΡΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
(ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ) 

28/05/2015 
ΨΔΒ6465Θ1Ε-

Ξ2Η   

ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  
(ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ) 

28/05/2015 
ΨΔΒ6465Θ1Ε-

Ξ2Η   

ΧΑΛΒΑΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ  
(ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ) 

28/05/2015 ΨΔΒ6465Θ1Ε-
Ξ2Η 

26/2/2016 
 

ΚΑΝΤΕΡ ΜΠΑΞ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΜΣΟΥΤΖΟΧΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΤ3 17/06/2015 ΡΨΠ0465Θ1Ε-
95Α   

ΛΟΥΡΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
05/11/2015 

Β8ΤΧ465Θ1Ε-
4ΡΚ   

ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 05/11/2015 
Β8ΤΧ465Θ1Ε-

4ΡΚ   

ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΣΩΝ 11/11/2015 
6ΦΖΝ465Θ1Ε-

9ΕΝ   

ΚΟΥΠΕΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 19/03/2014 ΒΙΞΟΟΞΝΛ-ΦΑ8 29/05/2015  

ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

19/03/2014 ΒΙΞΟΟΞΝΛ-ΦΑ8 29/05/2015 ΒΝ3Ε465Θ1Ε-
6ΩΔ 

ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΡΑΓΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

19/03/2014 ΒΙΞΟΟΞΝΛ-ΦΑ8 18/06/2015 7ΛΕΟ465Θ1Ε-
Μ67 

ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΑΡΙΣΤΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

19/03/2014 ΒΙΞΟΟΞΝΛ-ΦΑ8 29/05/2015 7ΗΔΖ465Θ1Ε-
ΔΞΡ 
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IV.Ακίνητα περιουσιακά στοιχεία 
Τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας την 31η Δεκεμβρίου 2015 είναι ελεύθερα βαρών και αναλύονται ως εξής: 

Α/Α Διεύθυνση (οδός/αριθμός) Στοιχεία Δημοτική Ενότητα 
ή Κοινότητα Δήμος Περιφερειακή 

Ενότητα Περιφέρεια 

1 Λ. Μεσογείων 432 
Κτιριακό Συγκρότημα- 

Ραδιομέγαρο 
Αγίας Παρασκευής 

Αγίας 
Παρασκευής 

Βορείου Τομέα 
Αθηνών 

Αττικής 

2 Λ. Ραδιοφωνίας 51 Διατηρητέα Κτήρια Ίλιον Ιλίου 
Δυτικού Τομέα 

Αθηνών Αττικής 

3 Λ. Στρατού 51& 
Καυταντζόγλου 

Κτιριακό Συγκρότημα Εντός 
Στρα/Δου 

1ου Διαμέρισμα Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκης Κεντρικής 
Μακεδονίας 

4 Ρηγίλλης 2-4 & Μουρούζη 
14-16 

Διατηρητέο 2ου Διαμέρισμα Αθηναίων Κεντρικού Τομέα 
Αθηνών 

Αττικής 

5 Λ. Μεσογείων 136 & 
Κατεχάκη 

Πάρκο Γουδί 7ου Διαμέρισμα Αθηναίων Κεντρικού Τομέα 
Αθηνών 

Αττικής 

6 Λ. Μεσογείων 463 Οριζόντια Ιδ./σια Αγίας Παρασκευής Αγίας 
Παρασκευής 

Βορείου Τομέα 
Αθηνών 

Αττικής 

7 Παναχαϊδος Αθηνάς 93 Δασύλλιο Εκτός Σχεδίου Πατρέων Πατρέων Αχαΐας Δυτικής Ελλάδας 

8 Επαρχιακή οδός Ρόδου - 
Καλλιθέας 

Καναματι Ρόδου Ρόδου Ρόδου Νοτίου Αιγαίου 

9 Ευριπίδου & 40 Εκκλησιών Όμορο Στρ/δο Σταθατου Ορεστιάδας Ορεστιάδας Έβρου 
Ανατολικής 
Μακεδονίας 

10 Επαρχιακή οδός Ζακύνθου - 
Κεριού 

Λειβάδι Αμπελοκήπων Αμπελοκήπων Ζακύνθου Ζακύνθου Ιονίων Νήσων 

11 Επαρχιακή οδός Ολυμπίων 
70 Εντός Οικισμού Αγ. Παρασκευής Πύργου Ηλείας 

Δυτικής 
Ελλάδας 

12 Παπαδοπούλου & Ελ. 
Βενιζέλου Κέντρο Ιωαννίνων Ιωαννιτών Ιωαννίνων Ιωαννίνων Ηπείρου 

13 Ιοκάστης Εκτός Σχεδίου, Θέση 
Καλαμιτσα Στρ/δο Καρακώστα 

Καβάλας Καβάλας Καβάλας Ανατολικής 
Μακεδονίας 

14 Ηρώων Πολυτεχνείου 1 Στρ/δο Πλαστήρα, 1η Στρατιά 
1ο Διαμέρισμα 

Λάρισας Λαρισαίων Λάρισας Θεσσαλίας 

15 Πλατεία Αγίου 
Κωνσταντίνου Εκτός Σχεδίου Βόλου Βόλου Μαγνησίας Θεσσαλίας 

16 Επαρχιακή οδός Κομοτηνής 
- Μαρώνειας Εκτός Σχεδίου Κόσμιου Κομοτηνής Ροδόπης 

Ανατολικής 
Μακεδονίας 

17 Βενιζέλου & Ηρ. 
Πολυτεχνείου 

Στρ/δο Κολοκοτρώνη Σερρών Σερρών Σερρών Κεντρικής 
Μακεδονίας 

18 Περεβού - Πλατεία 
Ομονοίας Κέντρο Φλώρινας Φλώρινας Φλώρινας Φλώρινας 

Δυτικής 
Μακεδονίας 

19 Α Τμήμα Α Εντός Σχεδίου ΟΤ 72α Σούδας Σούδας Χανίων Κρήτης 

19 Β Τμήμα Β Εκτός Σχεδίου Εκτός Σχεδίου Σούδας Σούδας Χανίων Κρήτης 

20 Επαρχιακή οδός Κέρκυρας - 
Αχίλλειου – Λευκίμμης 

Εκτός Σχεδίου Καναλιών Κερκυραίων Κέρκυρας Ιονίων Νήσων 

 
 



ΕΡΤ Α.Ε. 
Οικονομικές Καταστάσεις 

 Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015 
 (Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
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V.Διάρθρωση Εταιρείας 
 
 
Με την με αρ. 781/06.11.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο Γενικός Κανονισμός της εταιρείας 

(Γ.Κ.Π.) και με την με αρ. 1001/11.02.2016 απόφαση Δ.Σ. ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας αυτής, στον οποίο 

έχει ενσωματωθεί το Οργανόγραμμα, με αποτέλεσμα την πλήρη λειτουργία της εταιρείας με όλες τις δομές της 

καταργηθείσας ΕΡΤ-ΑΕ.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΡΤ Α.Ε. 
Οικονομικές Καταστάσεις 

 Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015 
 (Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
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VI. Συνοπτική Ανάλυση Χρηματοοικονομικής Επίδοσης Της Εταιρείας 
 

1. Ανάλυση Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος 

 Ο κύκλος εργασιών για τη εταιρική χρήση που έκλεισε την 31.12.2015 ανήλθε στο ποσό των  182.902 χιλ ευρώ. έναντι 

ποσού 176.356 χιλ. ευρώ για τη προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 3,72%. Τα λοιπά έσοδα 

διαμορφώθηκαν στο ποσό των 348 χιλ. ευρώ έναντι ποσού 46 χιλ. τη προηγούμενη χρήση 

Το σύνολο των δαπανών της εταιρείας για την κλειόμενη χρήση ανήλθε στο ποσό των 139.209  χιλ. ευρώ έναντι 

ποσού  63.552 χιλ. ευρώ για τη προηγούμενη χρήση. Η αύξηση των δαπανών   ποσού 75.657χιλ. ευρώ προήλθε 

κυρίως από την αύξηση εξόδων προσωπικού (το μισθοδοτικό κόστος αυξήθηκε κατά 31.909 χιλ. ευρώ από την 

αναβίωση των συμβάσεων του προσωπικού της εταιρείας και 13.277 χιλ. ευρώ  από τη πρόβλεψη αποζημίωσης 



ΕΡΤ Α.Ε. 
Οικονομικές Καταστάσεις 

 Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015 
 (Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
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προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία) την πρόβλεψη επισφάλειας των απαιτήσεων από ανταποδοτικό τέλος 

κατά 28.642 χιλ. ευρώ και τη πρόβλεψη για επίδικες υποχρεώσεις κατά 785 χιλ. ευρώ. 

  Τα χρηματοοικονομικά έσοδα ανήλθαν σε 2.856 χιλ. ευρώ για τη κλειόμενη χρήση έναντι ποσού 583 χιλ. ευρώ για τη 

προηγούμενη ενώ τα συναφή με αυτά έξοδα ανήλθαν σε 72 χιλ. ευρώ  έναντι του ποσού των 29 χιλ. ευρώ της 

προηγούμενης χρήσης. 

Τα αποτελέσματα (κέρδη) προ φόρων της κλειόμενης χρήσης ανήλθαν σε 46.826 χιλ. ευρώ, ενώ μετά από φόρους 

ανήλθαν στα 40.688 χιλ. ευρώ έναντι 113.404 χιλ ευρώ και 81.149 χιλ. ευρώ αντίστοιχα για τη προηγούμενη χρήση. 

Στα Λοιπά συνολικά έσοδα έχουμε αναλογιστικές ζημίες ποσού 1.001 χιλ. ευρώ έναντι 0 της προηγούμενης χρήσης. 

Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα της κλειόμενης χρήσης ανέρχονται σε 39.687 χιλ. ευρώ έναντι ποσού 81.149 χιλ. 

ευρώ της προηγούμενης χρήσης  

 
2. Ανάλυση Κατάστασης Οικονομικής Θέσης 

Το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού ανήλθε τη 31.12.2015 σε 386.794 χιλ. ευρώ έναντι ποσού 301.348 χιλ. ευρώ 

τη 31.12.2014, αναλυόμενα σε μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία 151.878 χιλ. ευρώ και σε κυκλοφοριακά 

περιουσιακά στοιχεία  234.916 χιλ. ευρώ. έναντι 158.355 χιλ. ευρώ και 142.993 χιλ. ευρώ αντίστοιχα για τη 

προηγούμενη χρήση. 

Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ανέρχονται τη 31.12.2015 σε 15.949 χιλ. έναντι 36 χιλ. ευρώ τη 31.12.2014 , ενώ οι 

βραχυπρόθεσμες σε 94.461χιλ. ευρώ έναντι ποσού 69.624 χιλ. ευρώ τη 31.12.2014.  

Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας την 31.12.2015 διαμορφώνεται σε 276.385 χιλ. ευρώ έναντι  231.688 

χιλ. ευρώ τη 31.12.2014. 

 
 
 

3. Ανάλυση Κατάστασης Ταμειακών ροών 

Οι Λειτουργικές ταμειακές Ροές της Εταιρείας ανήλθαν σε 65.561 χιλ. ευρώ (2014 82.231 χιλ. ευρώ) μειούμενες κατά 

9.084 χιλ. ευρώ (2014 -31.781 χιλ. ευρώ) για επενδυτικές δραστηριότητες ενώ δεν υπήρχαν ροές από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες (2014 4.950 χιλ. ευρώ ) διαμορφώνοντας τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας σε 111.877 χιλ. ευρώ 

την 31.12.2015 έναντι ποσού 55.400 χιλ. ευρώ τη 31.12.2014. 

  



ΕΡΤ Α.Ε. 
Οικονομικές Καταστάσεις 
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4. Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης 

Οι κυριότεροι χρηματοοικονομικοί δείκτες οι οποίοι εκφράζουν την οικονομική θέση της εταιρίας την κλειόμενη εταιρική 

χρήση, είναι: 

 

 

1.1.2015 

- 

31.12.2015 

10.10.2013 -

31.12.2014 

Α. ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ  
 

Επενδύσεις (σε χιλ. ευρώ) 11.940 32.364 

Κύκλος Εργασιών (σε χιλ. ευρώ) 182.902 176.356 

Μεταβολή Κύκλου εργασιών % 3,72% - 

 
 

 
Β. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

 
Οικονομικό Αποτέλεσμα (σε χιλ. ευρώ) 39.687 81.149 

Αποδοτικότητα ιδίων Κεφαλαίων (%) 14,36% 35,03% 

Καθαρό Περιθώριο Κέρδους (%) 24,03% 63,99% 

 
 

 
Γ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ & ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ  

 
Ακαθάριστος δανεισμός (σε χιλ. ευρώ) - - 

Υποχρεώσεις προς Σύνολο Παθητικού (%) 28,55%% 23,12% 

Δείκτης γενικής ρευστότητας(Κυκλοφορούντα στοιχεία 

Ενεργητικού προς Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (%)) 
248,69% 205,39% 

 
 

 
Δ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ/ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 

 

Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού (σε χιλ. ευρώ) 46.482 1.296 

Απασχολούμενο Προσωπικό στο τέλος της χρήσης 2.273 319 

Δαπάνη Μισθοδοσίας προς Κύκλο Εργασιών (%) 25,42% 0,74% 
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5. Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα 

Τα κύρια χρηματοοικονομικά εργαλεία της Εταιρείας είναι τα χρηματικά διαθέσιμα, οι τραπεζικές καταθέσεις, οι 

εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις και υποχρεώσεις. Η Διοίκηση της Εταιρείας εξετάζει και αναθεωρεί σε τακτά χρονικά 

διαστήματα τις σχετικές πολιτικές και διαδικασίες σχετικά με την διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων, οι 

οποίες περιγράφονται κατωτέρω: 

 (α) Κίνδυνος της αγοράς: 

(i) Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει συναλλαγματικούς κινδύνους, διότι οι συναλλαγές της είναι κυρίως σε Ευρώ (€) . 

(ii) Κίνδυνος τιμής 

Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιμών χρεογράφων λόγω της μη επένδυσης της σε οντότητες.  

Βασική πηγή εσόδου είναι το ανταποδοτικό τέλος που εισπράττεται από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας 

(iii) Ταμειακές ροές και δίκαιη αξία επιτοκίου κινδύνου  

Η Εταιρεία διαθέτει σημαντικά έντοκα στοιχεία ενεργητικού και συνεπώς το εισόδημα από αυτά επηρεάζεται από τις 

μεταβολές των επιτοκίων. Επειδή το εισόδημα αυτό αποτελεί μικρό μέρος των συνολικών της εσόδων οι λειτουργικές 

ταμειακές ροές της εταιρείας είναι ουσιωδώς ανεξάρτητες από τις αλλαγές στην αγορά των επιτοκίων. 

Η Εταιρεία δεν έχει έντοκες υποχρεώσεις. Η Εταιρεία επίσης δεν χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα 

επιτοκίου. 

 (β) Πιστωτικός Κίνδυνος 

Ο κίνδυνος αυτός αναφέρεται στην πιθανότητα αδυναμίας είσπραξης απαιτήσεων από τα έσοδα διαφημίσεων και το 

ανταποδοτικό τέλος λόγω της γενικότερης ύφεσης της χώρας και της έλλειψης ρευστότητας. 

Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών και η είσπραξη ανταποδοτικού τέλους από τους προμηθευτές 

ηλεκτρικής ενέργειας παρακολουθείται διαρκώς από την αρμόδια διεύθυνση. 

 

 

 

(γ) Κίνδυνος Ρευστότητας 

Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασμού ρευστών διαθεσίμων 

και εισπράξεων. Η Εταιρεία διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς 

ρευστότητας χωρίς να καταφεύγει στην λύση των τραπεζικών πιστώσεων. 
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6. Διάθεση Κερδών 

Τα καθαρά κέρδη της χρήσης ανήλθαν σε 39.687 χιλ. ευρώ. Σχηματίστηκε αποθεματικό κινηματογραφικής επένδυσης 

ύψους 2.743 χιλ. ευρώ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν.3905/2010. Για τα εναπομείναντα κέρδη, 

λαμβανομένων υπόψη και των διατάξεων του άρθρου 30 του Ν.2579/1998(ΦΕΚ 31Α), προτείνεται να δοθεί το 

προβλεπόμενο στο άρθρο 45 του Ν.2190/20 μέρισμα ποσού 13.000 χιλ. ευρώ. 

 

 

VΙΙ. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από την λήξη της χρήσης 
μέχρι την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης 

 Μέχρι τη σύνταξη της παρούσας έκθεσης δεν έχει πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων για την 

έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 1ης εταιρικής  χρήσης (10.10.2013-31.12.2014).  

  Με απόφαση του Διευθύνοντος συμβούλου  μεταφέρθηκαν 40 εκατ. ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας 

που τηρείται στην Τράπεζα Ελλάδος την 21.4.2016. 

 

Μετά τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την ετήσια οικονομική έκθεση 
για την χρήση που έληξε τη 31.12.2015. 

 
 
 
 

Ο Πρόεδρος 
του Διοικητικού 

Συμβουλίου 

Ο 
 Διευθύνων  
Σύμβουλος 

Ο Γενικός Διευθυντής 
Διοικητικών & Οικονομικών 

Υπηρεσιών 

Η Διευθύντρια 
Οικονομικών Υπηρεσιών 

    

    
    
    

    

    

Τσακνής Διονύσιος Ταγματάρχης  
Χαράλαμπος Λουριδάς Ευάγγελος Φακλή Δέσποινα 

του Γεωργίου του Παναγιώτη του Κωνσταντίνου του Κωνσταντίνου  

ΑΔΤ: ΑΕ 546213 ΑΔΤ: ΑΚ 066162 ΑΔΤ: Μ 031308 

ΑΔΤ: ΑΚ 095159  
Αρ. Άδειας Λογιστή 

Φοροτέχνη: 0024497 
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Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

 
Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που παρατίθενται στις σελίδες από 22 έως 25, εγκρίθηκαν από το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ ΑΕ) στις 27.06.2016 και έχουν 
δημοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.ert.gr, όπου θα παραμείνουν στην διάθεση 
του κοινού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της σύνταξης και δημοσιοποίησής 
τους. 
 
Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη μία γενική ενημέρωση για την 
οικονομική κατάσταση, την οικονομική θέση και τα συνολικά έσοδα της εταιρείας, αλλά δεν παρέχουν την 
ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων των χρηματοοικονομικών επιδόσεων και των 
ταμειακών ροών της εταιρείας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). 
 

Ο Προέδρος 
του Διοικητικού Συμβουλίου 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ο Γενικός Διευθυντής 
Διοικητικών & Οικονομικών 

Υπηρεσιών 

Η Διευθύντρια 
Οικονομικών Υπηρεσιών 

    
    

    

    
Τσακνής Διονύσιος Ταγματάρχης Χαράλαμπος Λουριδάς Ευάγγελος Φακλή Δέσποινα 

του Γεωργίου του Παναγιώτη του Κωνσταντίνου ΑΔΤ: ΑΚ 095159 

ΑΔΤ: ΑΕ 546213 ΑΔΤ: ΑΚ 066162 ΑΔΤ: Μ 031308 Αρ. Άδειας Λογιστή 
Φοροτέχνη: 0024497 
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Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

   
Σημείωση 31.12.2015  31.12.2014 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
   

  
 Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 

   
  

 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 

7 
 

141.605   140.887  
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 
8 

 
10.272   17.468  

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις    2  0 
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 

   
151.878   158.355  

Κυκλοφορούν ενεργητικό 
   

  
 Αποθέματα 

 
9 

 
1.146   1.146  

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 
 

10 
 

102.393   68.447  
Προκαταβολή στον Ειδικό Διαχειριστή 

 
11 

 
19.500   18.000  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
 

12 
 

111.877   55.400  
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 

   
234.916   142.993  

Σύνολο ενεργητικού 
   

386.794   301.348  

    
  

 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
   

  
 Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες 

   
  

 Μετοχικό κεφάλαιο 
 

13 
 

5.000   5.000  
Διαφορά υπέρ το άρτιο 

 
13 

 
150.549   145.539  

Αποθεματικά 
 

13 
 

7.055   4.312  
Αποτελέσματα εις νέον 

   
113.781   76.837  

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 
   

276.385   231.688  

    
  

 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
   

  
 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

   
  

 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 

 
14 

 
14.291 

 
 6  

Προβλέψεις 
 

15 
 

1.658   30  
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 

   
15.949   36  

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
   

  
 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 
16 

 
15.907   13.912  

Υποχρέωση στον Ειδικό Διαχειριστή  
 

11 
 

40.249   23.544  
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 

 
17 

 
38.306   32.168  

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 
   

94.461   69.624  
Σύνολο υποχρεώσεων 

   
110.409   69.660  

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 
   

386.794   301.348  
 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 26 έως 57 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  
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Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 

 

 31.12.2015 Σημείωση 
 

31.12.2014 
 

Έσοδα 
 

    
 
Κύκλος εργασιών 18 182.902 

 
176.356 

 

Λοιπά έσοδα 19 348  46  

 
 

 183.251  176.402  

 
 

    
Έξοδα 

 
    

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων 7 -4.348  -1.743  
Αποσβέσεις ιδίων παραγωγών, δικαιωμάτων προγράμματος 
τρίτων και λοιπών άυλων 8 -18.959 

 
-14.322 

 

Έξοδα προσωπικού  20 -46.482  -1.296  
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 

 
-10.070  -8.632  

Δαπάνες Ειδικού Διαχειριστή 11 -10.655  -23.544  
Ενοίκια, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες και λοιπές παροχές 

 
-8.935  -6.046  

Λοιποί φόροι-τέλη, πλην φόρου εισοδήματος 
 

-7.436  -4.185  

Λοιπά έξοδα 

 
-3.349 

 
-3.754 

 

Άλλα έξοδα εκμεταλλεύσεως 
 

-28.975  -30  

Αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων 

 
 44.042 

 
112.850 

 

 
 

    
Χρηματοοικονομικά έσοδα  21 2.856  583  
Χρηματοοικονομικά έξοδα  22 -72  -29  

Κέρδη προ φόρων 
 

 46.826  113.404  
Φόρος εισοδήματος 23 -6.138  -32.255  

Κέρδη μετά από φόρους 
 

 40.688  81.149  

 
 

    

 
Λοιπά συνολικά έσοδα     
Αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές) από υποχρεώσεις παροχών 
προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 14 -1.001 

 
 0 

 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης 
 

 39.687  81.149  
 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 26 έως 57 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

 
Μετοχικό 
κεφάλαιο Σημείωση Διαφορά 

υπέρ το άρτιο 
Τακτικό 

Αποθεματικό 
Αποθεματικό 
Ν.3905/2010 

Κέρδη εις 
νέον 

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων 

Υπόλοιπο την 10 Οκτωβρίου 
2013        
Καθαρά κέρδη χρήσης  - - - - 81.149 81.149 
Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης 

       (καθαρά, μετά από φόρους) 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
χρήσης  - - - - 81.149 81.149 

Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου 13 5.000 -50 - - - 4.950 
Εισφορά περιουσιακών στοιχείων 13 - 145.589 - - - 145.589 
Μεταφορά σε αποθεματικά  - - 1.667 2.645 -4.312 - 
Σύνολο μεταβολής  5.000 145.539 1.667 2.645 76.837 231.688 
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 
2014  5.000 145.539 1.667 2.645 76.837 231.688 

        Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2015  5.000 145.539 1.667 2.645 76.837 231.688 
Εισφορά περιουσιακών στοιχείων 13 - 5.010 -  39.687 44.697 
Μεταφορά σε αποθεματικά  - - - 2.743 -2.743 - 
Σύνολο μεταβολής  0  5.010  0  2.743  36.944 44.697 
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 
2015  5.000  150.549 1.667  5.388  113.781  276.385  

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 26 έως 57 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

 
 Σημείωση 1.1.2015– 

31.12.2015 
 10.10.2013– 

31.12.2014 
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 

  
  

 Κέρδη χρήσης 
  

39.687   113.404  
Προσαρμογές για: 

  
  

 Αποσβέσεις ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων 7 
 

4.348   1.743  
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 8 

 
18.959   14.322  

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 14 
 

14.285   6  
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων   28.663  0 
Λοιπές προβλέψεις 15 

 
1.628   30  

Προβλέψεις απομείωσης αποθεμάτων 
  

0   2.387  
Ζημίες από διαγραφή πάγιων στοιχείων   120  0 
Έσοδα τόκων 

  
-2.856  -582 

Σύνολο προσαρμογών 
  

65.145   17.906  
Ταμειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν 
τις μεταβολές του κεφαλαίου κίνησης  

  
104.832 

 
 131.310  

   
  

 Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης 
  

  
 (Αύξηση)/ μείωση αποθεμάτων 

  
0   0  

(Αύξηση)/ μείωση απαιτήσεων 
  

-64.109  -86.535 
Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων 

  
24.838   37.456  

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 
  

65.561   82.231  
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες 

  
65.561 

 
 82.231  

   
  

 Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 
  

  
 Αγορές ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων 7 

 
-199  -574 

Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων 8 
 

     -11.741  -31.790 
Τόκοι που εισπράχθηκαν  

  
2.856   583  

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές 
δραστηριότητες 

  
-9.084 

 
-31.781 

   
  

 Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
  

  
 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 13 

 
0   5.000  

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 13 
 

0  (50) 
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες 

  
0 

 
 4.950  

   
  

 Καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
  

56.477   55.400  
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης 

  
55.400   -  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης 
  

111.877   55.400  
 
 
 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 26 έως 57 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
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Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

1. Γενικές πληροφορίες 

1.1. Πληροφορίες για την Εταιρεία 

Η Εταιρεία ιδρύθηκε με το Ν.4173/2013 (ΦΕΚ Α’ 169/26.7.2013) ως «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ» και διακριτικό τίτλο Ν.Ε.Ρ.Ι.Τ. A.E. Με το Ν. 4324/2015 (ΦΕΚ Α´ 44/29.4.2015) μετονομάστηκε σε 
«ΕΛΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ» και διακριτικό τίτλο «Ε.Ρ.Τ ΑΕ» (εφεξής καλούμενη «Εταιρεία»). Η 
έγκριση του καταστατικού της δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 2308/16.9.2013. 
 

Η Εταιρεία είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας, για την ελληνική δημόσια 
ραδιοφωνία και τηλεόραση, καθώς και τη διαδικτυακή (ίντερνετ) δραστηριότητά τους και εδρεύει στην Αθήνα.  
 

Η Εταιρεία είναι δημόσια επιχείρηση που ανήκει στο δημόσιο τομέα και εποπτεύεται από το Κράτος. Έχει διοικητική και 
οικονομική αυτοτέλεια. Διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4173/2013 όπως ισχύει και συμπληρωματικά από τις διατάξεις 
του Κεφαλαίου Α’ του Ν.3429/2005. 
 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήκει αποκλειστικά στο Ελληνικό Δημόσιο, και στο όνομα αυτού εκδόθηκε ένας 
ονομαστικός αναπαλλοτρίωτος τίτλος (μετοχή). 
 

Η εταιρεία με βάση  τον Ν.4324/2015, ο οποίος τροποποίησε  το άρθρο 9 του Ν.4173/2013 διοικείται από επταμελές 
Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από: 
α) τον Πρόεδρο 
β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 
γ) τρία (3) μέλη μη εκτελεστικά μέλη  
δ) δύο (2) μέλη, τα οποία εκπροσωπούν τους εργαζομένους της ΕΡΤ ΑΕ, εκ των οποίων το ένα έχει δημοσιογραφική 
ιδιότητα.  
 

Τα μέλη των περιπτώσεων (α), (β) και (γ) διορίζονται με απόφαση του αρμόδιου για θέματα Δημόσιας 
Ραδιοτηλεόρασης Υπουργού Επικρατείας. Τα μέλη της περίπτωσης (δ) εκλέγονται με άμεση, μυστική και καθολική 
ψηφοφορία από τους εργαζόμενους της Εταιρείας. Η διάρκεια της θητείας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου είναι 
πενταετής και μπορεί να ανανεώνεται για μία φορά, παρατείνεται δε μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων από το νέο 
Διοικητικό Συμβούλιο. 

1.2. Φύση δραστηριοτήτων 

Η Εταιρεία έχει ως σκοπό την παροχή δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας, τη διευκόλυνση της πρόσβασης του 
κοινωνικού συνόλου στις ηλεκτρονικές πληροφορίες που αυτή παράγει στο πλαίσιο του σκοπού της, καθώς και τη 
διακίνηση, ανταλλαγή και διάδοσή τους, με την οργάνωση, εκμετάλλευση και λειτουργία τηλεοπτικών και 
ραδιοφωνικών σταθμών, διαδικτυακών ιστότοπων και την παροχή κάθε είδους οπτικοακουστικών υπηρεσιών με τη 
χρήση οποιασδήποτε τεχνικής μεθόδου ή μέσου. 
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2. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών  

Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόσθηκαν κατά τη σύνταξη αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
περιγράφονται παρακάτω. 
 

2.1. Βάση σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και τις Διερμηνείες της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ΔΠΧΑ που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο 
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ). Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του 
ιστορικού κόστους.  
Η σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα µε τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισμένων σημαντικών 
λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών. 
Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισμών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδημάτων και εξόδων κατά τη διάρκεια του έτους υπό 
αναφορά. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης σε σχέση 
µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους 
υπολογισμούς. Οι περιοχές που αφορούν περίπλοκες συναλλαγές και εμπεριέχουν μεγάλο βαθμό υποκειμενικότητας, 
ή οι υποθέσεις και εκτιμήσεις που είναι σημαντικές για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στη   
Σημείωση 6. 

2.2. Σημαντικές λογιστικές πολιτικές 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής εφαρμογής για τις 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2015 ή μεταγενέστερα. Η επίδραση ή η αναμενόμενη 
επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. 
 

 
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά  για μεταγενέστερες περιόδους 

 
• ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις) – Διευκρινήσεις για τις επιτρεπτές μεθόδους απόσβεσης 
 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση μεθόδων βασισμένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλες για τον υπολογισμό των 
αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και ότι τα έσοδα δεν θεωρούνται κατάλληλη βάση επιμέτρησης της 
ανάλωσης των οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο. Η τροποποίηση 
εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
• ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζομένους – Εισφορές από εργαζόμενους» 
 

Η τροποποίηση διευκρινίζει το πώς οι εισφορές από εργαζομένους ή τρίτους που συνδέονται με την υπηρεσία θα 
πρέπει να αποδοθούν σε περιόδους υπηρεσίας. Επιπλέον, επιτρέπει μια πρακτική λύση, αν το ποσό των εισφορών 
είναι ανεξάρτητο από τον αριθμό των ετών υπηρεσίας. Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι η τροποποίηση αυτή 
αναμένεται να έχει επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. 
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• ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» 
 

Στις 28 Μαΐου 2014 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» το οποίο είναι υποχρεωτικής 
εφαρμογής σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017 και αποτελεί το νέο 
πρότυπο που αφορά στην αναγνώριση του εσόδου. Το ΔΠΧΑ 15 καθιερώνει ένα μοντέλο πέντε βημάτων που θα 
εφαρμόζεται για έσοδα που προκύπτουν από μια σύμβαση με έναν πελάτη (με περιορισμένες εξαιρέσεις), ανεξάρτητα 
από το είδος της συναλλαγής εσόδων ή τον κλάδο. Οι απαιτήσεις του προτύπου θα εφαρμόζονται επίσης για την 
αναγνώριση και επιμέτρηση των κερδών και ζημιών από την πώληση ορισμένων μη χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων που δεν αποτελούν παραγωγή από συνήθεις δραστηριότητες της οικονομικής οντότητας (π.χ. 
πωλήσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού ή άυλων περιουσιακών στοιχείων). Θα απαιτούνται εκτεταμένες 
γνωστοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης του συνόλου των εσόδων, πληροφορίες σχετικά με τις 
υποχρεώσεις απόδοσης, αλλαγές στα υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων σύμβασης και των υποχρεώσεων 
σύμβασης μεταξύ των περιόδων και βασικές κρίσεις και εκτιμήσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει το 
πρότυπο αυτό. Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι η τροποποίηση αυτή δεν αναμένεται να έχει επίδραση στις 
Οικονομικές της Καταστάσεις. 
 

 
• ΔΠΧΑ 16: Μισθώσεις 

 
Το πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019. Το ΔΠΧΑ 
16 καθορίζει τις αρχές για την αναγνώριση, επιμέτρηση, παρουσίαση και γνωστοποίηση των μισθώσεων για αμφότερα 
τα μέρη της σύμβασης, ήτοι για τον πελάτη («μισθωτή») και τον προμηθευτή («εκμισθωτή»). Το νέο πρότυπο απαιτεί 
οι μισθωτές να αναγνωρίζουν τις περισσότερες μισθώσεις στις οικονομικές τους καταστάσεις. Οι μισθωτές θα έχουν 
ένα ενιαίο λογιστικό πλαίσιο για όλες τις μισθώσεις, με ορισμένες εξαιρέσεις. Η λογιστική των εκμισθωτών παραμένει 
ουσιαστικά αμετάβλητη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. 

 
 
• ΔΛΠ 7 Καταστάσεις Ταμειακών Ροών (Τροποποιήσεις): Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων   

 
Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017, και 
επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Ο στόχος των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να επιτρέψει στους χρήστες των 
οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις μεταβολές στις υποχρεώσεις που απορρέουν από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις θα απαιτούν από τις οντότητες να παρέχουν γνωστοποιήσεις που επιτρέπουν 
στους επενδυτές να αξιολογούν τις μεταβολές στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από χρηματοοικονομικές 
δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων μεταβολών που προέρχονται από ταμειακές ροές και μεταβολές μη ταμειακής 
φύσης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι 
η τροποποίηση αυτή δεν αναμένεται να έχει επίδραση στις Οικονομικές της Καταστάσεις. 
 

2.3. Συναλλαγματικές μετατροπές 

 (α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης 
 
Τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας επιμετρώνται βάσει του νομίσματος του 
πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο κάθε Εταιρεία λειτουργεί («λειτουργικό νόμισμα»). Οι 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα 
παρουσίασης της Εταιρείας. Τυχόν διαφορές σε ποσά των οικονομικών καταστάσεων και αντίστοιχα ποσά στις 
σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.  
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(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 
 
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με τη χρήση των ισοτιμιών που ισχύουν 
κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από 
την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά την διάρκεια της χρήσης και από την μετατροπή των νομισματικών 
στοιχείων σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, καταχωρούνται στα 
αποτελέσματα. Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές που σχετίζονται με ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
παρουσιάζονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων στα «Χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα) – καθαρά». Όλα τα 
άλλα κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές παρουσιάζονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων στα 
«Λοιπά κέρδη / (ζημιές) – καθαρά». 
 
 

2.4. Ενσώματες ακινητοποιήσεις  

Τα ενσώματα πάγια επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν απομείωση. Το 
κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. 
 
Στην αξία κτήσης των ενσώματων παγίων ενσωματώνεται και η pro-rata του ΦΠΑ απόκτησής του, σύμφωνα και με τις 
διατάξεις του ΔΛΠ 16, παρ. 16 (α), για την ενσωμάτωση τυχόν μη εκπιπτόμενων φόρων στην αξία κτήσης του 
ενσώματου περιουσιακού στοιχείου. 
 
Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων παγίων ή ως ξεχωριστό 
πάγιο μόνον εάν είναι πιθανό ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην Εταιρεία και το κόστος τους μπορεί 
να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα όταν 
πραγματοποιείται.  
 
Τα εισφερόμενα ενσώματα πάγια από το Ελληνικό Δημόσιο, επιμετρήθηκαν ως εξής: 
α) τα ακίνητα (οικόπεδα-κτίρια) και τα μεταφορικά μέσα στην εύλογή τους αξία όπως αυτή προσδιορίστηκε από 
πιστοποιημένη ορκωτή εκτιμήτρια βάσει των Διεθνών και Ευρωπαϊκών εκτιμητικών προτύπων και του IFRS 13, 
β) ο λοιπός εξοπλισμός (μηχανήματα, λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός, έπιπλα & σκεύη, λοιπός εξοπλισμός) στην 
αξία κτήσης απομειωμένος κατά τις σωρευμένες μέχρι την ημερομηνία εισφοράς αποσβέσεις.  
H συνολική ωφέλιμη ζωή των εισφερομένων παγίων προσδιορίστηκε ως εξής:  
α) τα ακίνητα (οικόπεδα-κτίρια) και τα μεταφορικά μέσα από πιστοποιημένη ορκωτή εκτιμήτρια, 
β) ο λοιπός εξοπλισμός (μηχανήματα, λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός, έπιπλα & σκεύη, λοιπός εξοπλισμός) από 
στελέχη των τεχνικών υπηρεσιών της Εταιρείας και την αρμόδια επιτροπή απογραφής του. Η μεθοδολογία 
πιστοποιήθηκε από ορκωτή εκτιμήτρια.  
Η έναρξη απόσβεσης των εισφερομένων περιουσιακών στοιχείων είναι η ημερομηνία εισφοράς τους. 
 

Οι αποσβέσεις των στοιχείων των ενσωμάτων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν αποσβένονται) υπολογίζονται με 
την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής: 

• Κτίρια 20 - 100 έτη 
• Μηχανήματα, εξοπλισμός και εξοπλισμός μεταφορών 10-25 έτη 
• Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 10-25 έτη 
• Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 5-15 έτη 
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• Μέσα Μεταφοράς ατόμων ή εμπορευμάτων 6-15 έτη 
Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση τουλάχιστον κάθε 
τέλος χρήσης. 
 
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (απομείωση) 
καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα. 
 
Κατά την πώληση ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής τους 
αναπόσβεστης αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα. 
 
Τα ανταλλακτικά παγίων και πάγιου εξοπλισμού καθώς και τα υλικά υποδομής σημαντικής αξίας αναγνωρίζονται ως 
πάγια κατά τη στιγμή εγκατάστασης τους και αποσβένονται κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των αντίστοιχων 
κατηγοριών παγίων που αναφέρονται παραπάνω (βλέπε Σημείωση 2.7). 
 

2.5. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Σύμφωνα με το ΔΛΠ 38 τα ασώματα περιουσιακά στοιχεία κεφαλαιοποιούνται εφόσον πληρούνται όλα τα παρακάτω:  
• τα ασώματα περιουσιακά στοιχεία μπορούν να αναγνωριστούν διακεκριμένα στα πλαίσια της επιχείρησης 

(μπορεί να πωληθεί, μεταβιβαστεί παραχωρηθεί, ενοικιαστεί ή ανταλλαχθεί είτε μεμονωμένα είτε με άλλα 
περιουσιακά στοιχεία ή προκύπτει από συμβατικά ή άλλα νομικά δικαιώματα). 

• η χρήση των ασώματων περιουσιακών στοιχείων ελέγχεται από την επιχείρηση ως αποτέλεσμα ενεργειών και 
γεγονότων του παρελθόντος.  

• αναμένονται μελλοντικά οικονομικά οφέλη να εισρεύσουν στην επιχείρηση  

• το κόστος του περιουσιακού στοιχείου μπορεί να μετρηθεί αξιόπιστα.  
 
Στο κόστος του άυλου περιουσιακού στοιχείου συμπεριλαμβάνεται και κάθε άμεσο κόστος που απαιτείται για τη 
δημιουργία, την παραγωγή και την προετοιμασία για την σωστή λειτουργία του. 
 
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία εξετάζονται για τυχόν απομείωση όταν τα γεγονότα ή οι μεταβολές των συνθηκών 
υποδεικνύουν ότι η λογιστική τους αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Όπου η ανακτήσιμη αξία είναι μικρότερη της 
λογιστικής αξίας του, τα άυλα περιουσιακά στοιχεία απομειώνονται στο ανακτήσιμο ποσό. 
 
Σε κάθε ημερομηνία του ισολογισμού εξετάζονται και γίνονται τυχόν προσαρμογές στην ωφέλιμη ζωή των άυλων 
παγίων. 
 
Όσον αφορά στην Εταιρεία στην κατηγορία αυτή ανήκουν: 
 

2.5.1. Τηλεοπτικές παραγωγές κυριότητας της Ε.Ρ.Τ Α.Ε 

Οι τηλεοπτικές παραγωγές της Εταιρείας (τηλεταινίες, τηλεσειρές, μουσικές εκπομπές, εορταστικές εκπομπές, 
τηλεπαιχνίδια, ψυχαγωγικές εκπομπές) αποσβένονται πλήρως με την πρώτη προβολή. Τα προγράμματα αυτά είναι 
παραγωγής τρίτων και δεν έχουν περιορισμό ως προς των αριθμό των επαναλήψεων στις προβολές που μπορεί να 
κάνει η Εταιρεία. Η Διοίκηση λαμβάνοντας υπόψη ότι το όφελος της πρώτης προβολής δεν μπορεί να είναι το ίδιο με το 
όφελος που θα προκύψει από την προβολή του ίδιου προγράμματος σε μια επανάληψη και καθώς δεν είναι δυνατόν 
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να γνωρίζει εκ των προτέρων την επιτυχία ή μη ενός προγράμματος και τον ακριβή αριθμό των επαναλήψεων που θα 
γίνουν, κατάληξε σε συνδυασμό με την λογιστική αρχή της συντηρητικότητας στην πλήρη απόσβεση την ημερομηνία 
της πρώτης προβολής. 
 

2.5.2.  Μισθωμένο τηλεοπτικό πρόγραμμα παραγωγής τρίτων  

Η Εταιρεία εμφανίζει το μισθωμένο πρόγραμμα από τρίτους στα άυλα περιουσιακά της στοιχεία για το διάστημα κατά 
το οποίο είναι ενεργές οι σχετικές συμβάσεις μίσθωσης. 
 
Η Εταιρεία αποσβένει τις παραγωγές αυτές βάσει των δικαιούμενων προβολών κατά τη διάρκεια της σύμβασης, αρχής 
γινομένης στην χρήση της πρώτης προβολής. 
 
Με την λήξη της σύμβασης η Εταιρεία διαγράφει την αξία κτήσης και τις ισόποσες σωρευμένες αποσβέσεις από το 
μητρώο μισθωμένων προγραμμάτων προκειμένου να απεικονίζει την πραγματική αξία και αποσβέσεις του ενεργού 
μισθωμένου προγράμματος. 
 

2.5.3. Εσωτερικές παραγωγές 

Οι εσωτερικές παραγωγές της Εταιρείας (ειδήσεις, αθλητικές ή ενημερωτικές εκπομπές κ.λπ.) λογίζονται ως έξοδα και 
βαρύνουν τα αποτελέσματα χρήσης κατά την περίοδο παραγωγής τους.  
 

2.5.4. Μικτές παραγωγές  

Οι παραγωγές αυτές είναι σε συνεργασία με τρίτους. Η Εταιρεία αποσβένει τις παραγωγές αυτές με την πρώτη 
προβολή. Η Διοίκηση λαμβάνοντας υπόψη ότι το όφελος της πρώτης προβολής δεν μπορεί να είναι το ίδιο με το 
όφελος που θα προκύψει από την προβολή του ίδιου προγράμματος σε μια επανάληψη και καθώς δεν είναι δυνατόν 
να γνωρίζει εκ των προτέρων την επιτυχία ή μη ενός προγράμματος και τον ακριβή αριθμό των επαναλήψεων που θα 
γίνουν, κατάληξε σε συνδυασμό με την λογιστική αρχή της συντηρητικότητας στην πλήρη απόσβεση την ημερομηνία 
της πρώτης προβολής. 
 

2.5.5. Συμπαραγωγές 

Οι παραγωγές αυτές είναι σε συνεργασία με τρίτους. Η Εταιρεία αποκτά δικαιώματα συγκεκριμένων προβολών των 
παραγωγών αυτών. Η Εταιρεία αποσβένει τα δικαιώματα αυτά βάσει των δικαιούμενων προβολών. Με την εξάντληση 
των δικαιούμενων προβολών η Εταιρεία διαγράφει την αξία κτήσης και τις ισόποσες σωρευμένες αποσβέσεις από το 
μητρώο. 
 

2.5.6. Ραδιοσυχνότητες 

Αναφορικά με τις ραδιοσυχνότητες (υπό την αίρεση των προβλεπόμενων διατάξεων από τον Ν.4339/15) τόσο η 
χρήση, όσο και η εκμετάλλευση των κέντρων εκπομπής ραδιοτηλεοπτικού σήματος μετά του συναφούς εξοπλισμού και 
της εν γένει υποδομής που είναι απαραίτητα για την εκπομπή του ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού προγράμματος, 
γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4261/2014 άρθρο 183 παρ.4γ. Καθώς δεν υπάρχει ενεργή αγορά για την 
εκτίμηση της εύλογης αξίας αυτών των ραδιοσυχνοτήτων, αυτή η μη χρηματική κρατική επιχορήγηση αναγνωρίζεται ως 
περιουσιακό στοιχείο με συμβολική τιμή, όπως προβλέπεται από το ΔΛΠ 20. Η Εταιρεία έχει εμφανίσει στα άυλα 
περιουσιακά στοιχεία της, το δικαίωμα εκπομπής στις ραδιοσυχνότητες με τιμή μνείας (0,01 ευρώ). 
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2.5.7. Λογισμικό 

Οι δαπάνες για αγορά λογισμικού, το οποίο θα επιφέρει μελλοντικά οικονομικά οφέλη στην Εταιρεία, καταχωρείται ως 
άυλο στοιχείο του ενεργητικού. Η συντήρηση των προγραμμάτων λογισμικού αναγνωρίζεται ως έξοδο όταν 
πραγματοποιείται η δαπάνη. Αντίθετα, οι δαπάνες που βελτιώνουν ή επιμηκύνουν την απόδοση των προγραμμάτων 
λογισμικού πέραν των αρχικών τεχνικών προδιαγραφών, ή αντίστοιχα τα έξοδα μετατροπής λογισμικού 
ενσωματώνονται στο κόστος κτήσεως του άυλου παγίου με απαραίτητη προϋπόθεση να μπορούν να μετρηθούν με 
αξιοπιστία. 
 

2.6. Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού  

Τα λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού καταχωρούνται στο ιστορικό κόστος χωρίς έκπτωση παρούσας 
αξίας από την ημερομηνία της αναμενόμενης λήξης ή πραγματοποίησης τους. 
 
Οι δοσμένες εγγυήσεις αφορούν εξασφάλιση που έχει καταβληθεί έναντι των υποχρεώσεων της Εταιρείας προς 
προμηθευτές. Τα ποσά παραμένουν ως απαιτήσεις κατά τη διάρκειά των αντίστοιχων συμβάσεων. Με τη λήξη των 
συμβάσεων, τα καταβλημένα ποσά μπορούν να συμψηφισθούν έναντι όλου ή τμήματος εκκρεμών υποχρεώσεων 
σύμφωνα με τους όρους της καταβολής, ενώ το υπόλοιπο επιστρέφεται στην Εταιρεία. 
 

2.7. Αποθέματα 

Τα αποθέματα αποτελούνται κυρίως από ανταλλακτικά παγίων και αναλώσιμα και αποτιμώνται στη χαμηλότερη του 
κόστους και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το εν λόγω κόστος καθορίζεται από την μέθοδο του μέσου 
σταθμικού κόστους. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων 
στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουμένων και των τυχόν εξόδων πώλησης, όπου συντρέχει 
περίπτωση.  
 
Πρόβλεψη για βραδέως κινούμενα ή απαξιωμένα αποθέματα σχηματίζεται εφόσον κρίνεται απαραίτητο. Οι μειώσεις 
της αξίας των αποθεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία και οι λοιπές ζημίες από αποθέματα καταχωρούνται στα 
αποτελέσματα κατά την περίοδο που εμφανίζονται.  
 
Τα εισφερόμενα αποθέματα από το Ελληνικό Δημόσιο αναγνωρίστηκαν στην μέση τιμή κτήσης τους ανά μονάδα και 
στις ποσότητες που διαπιστώθηκαν βάσει φυσικής απογραφής των αποθεμάτων αυτών.  
 Τα Ανταλλακτικά παγίων, τα υλικά υποδομής και τα αναλώσιμα παγίων μικρής μεμονωμένης αξίας παρακολουθούνται 
ως αποθέματα μέχρι τη στιγμή χρησιμοποίησης τους οπότε μέσω ιδιοπαραγωγής παγιοποιούνται. 
 

2.8. Απαιτήσεις από πελάτες 

Οι βραχυπρόθεσμοι λογαριασμοί απαιτήσεων από πελάτες εμφανίζονται στην ονομαστική τους αξία, αφαιρουμένων 
των προβλέψεων απομείωσης, ενώ οι μακροπρόθεσμοι λογαριασμοί απαιτήσεων (υπόλοιπα που υπερβαίνουν τους 
κανονικούς όρους πίστωσης) αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος με βάση τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. 
Οι προβλέψεις απομείωσης αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να 
εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους. Σοβαρά οικονομικά προβλήματα του πελάτη, 
η πιθανότητα χρεοκοπίας ή οικονομική αναδιοργάνωση και η αδυναμία τακτικών πληρωμών θεωρούνται ενδείξεις ότι η 
απαίτηση έχει απομειωθεί. Το ποσό της πρόβλεψης απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των 
απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλουμένων με το 
πραγματικό επιτόκιο. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα. 
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Σε κάθε ημερομηνία αναφοράς όλες οι καθυστερημένες ή επισφαλείς απαιτήσεις εκτιμώνται προκειμένου να 
προσδιοριστεί η αναγκαιότητα ή μη πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις. Το υπόλοιπο της συγκεκριμένης 
πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις προσαρμόζεται κατάλληλα σε κάθε ημερομηνία αναφοράς, ώστε να αντανακλά 
τους πιθανολογούμενους σχετικούς κινδύνους. Κάθε διαγραφή υπολοίπων πελατών χρεώνεται στην υπάρχουσα 
πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις. 
 

2.9. Μισθώσεις 

2.9.1. Χρηματοδοτικές μισθώσεις 

Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις που μεταφέρουν στην Εταιρεία ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που 
σχετίζονται με το μισθωμένο πάγιο, κεφαλαιοποιούνται κατά την έναρξη της μίσθωσης στην εύλογη αξία του 
μισθωμένου παγίου ή, αν αυτή είναι χαμηλότερη, στην καθαρή παρούσα αξία των ελάχιστων μισθωμάτων. Οι 
πληρωμές για χρηματοδοτικές μισθώσεις επιμερίζονται μεταξύ των χρηματοοικονομικών εξόδων και της μείωσης της 
χρηματοδοτικής υποχρέωσης, ώστε να επιτευχθεί ένα σταθερό επιτόκιο στο εναπομείναν υπόλοιπο της υποχρέωσης. 
Τα χρηματοοικονομικά έξοδα χρεώνονται στα αποτελέσματα. Τα κεφαλαιοποιηθέντα μισθωμένα πάγια αποσβένονται 
με βάση τη μικρότερη περίοδο από την εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή του παγίου ή τη διάρκεια της μίσθωσης. Την 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή η Εταιρεία δεν έχει συνάψει χρηματοδοτικές μισθώσεις.  
 

2.9.2. Λειτουργικές μισθώσεις 

Μισθώσεις όπου ο εκμισθωτής διατηρεί όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας του παγίου καταχωρούνται 
ως λειτουργικά μισθώματα. Οι πληρωμές των λειτουργικών μισθωμάτων αναγνωρίζονται ως έξοδο στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων σε σταθερή βάση κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.  
 

2.10. Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν μετρητά στο ταμείο και καταθέσεις όψεως... 
 
 

2.11. Μετοχικό κεφάλαιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο προσδιορίζεται σύμφωνα με την ονομαστική αξία των εισφερόμενων χρημάτων για την μια 
μοναδική μετοχή του Ελληνικού Δημοσίου που έχει εκδοθεί. Σύμφωνα με τον Ιδρυτικό Νόμο 4173/2013, άρθρο 6, 
παράγραφος 1, όπως ισχύει σήμερα, «Το κεφάλαιο ανήκει αποκλειστικά στο Ελληνικό Δημόσιο, στο όνομα του οποίου 
εκδίδεται ένας ονομαστικός αναπαλλοτρίωτος τίτλος (μετοχή)».  
 
Τα άμεσα έξοδα σχετικά με την έκδοση νέων μετοχών απεικονίζονται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων, καθαρά από 
φόρους. 
 

2.12. Μερίσματα μετοχών 

Τα μερίσματα μετοχών αναγνωρίζονται ως υποχρέωση στην χρήση που εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των 
μετόχων της Εταιρείας. 
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2.13. Αποθεματικά 

2.13.1. Τακτικό αποθεματικό 

Η Εταιρεία σχηματίζει τακτικό αποθεματικό βάση του άρθρου 44 του Ν.2190/1920 όπως αυτό ισχύει την ημερομηνία 
σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
 

2.13.2. Αποθεματικό Ν.3905/2010 

Βάσει του νόμου 3905/2010 «Ενίσχυση και ανάπτυξη κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις», η Εταιρεία 
υποχρεούται να διαθέτει κάθε χρόνο το 1,5% του ετήσιου κύκλου Εργασιών, συμπεριλαμβανομένου του 
ανταποδοτικού τέλους, για την παραγωγή κινηματογραφικών έργων. Η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μέχρι το 
μισό αυτής της δαπάνης, να διατίθεται στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου ως διαφημιστικός χρόνος, και το 
υπόλοιπο να διατίθεται για την παραγωγή κινηματογραφικών έργων. Η απόφαση σχετικά με τον επιμερισμό, μπορεί να 
ληφθεί και να ανακοινωθεί από τη Διοίκηση της Εταιρείας εντός ενός μήνα από τη δημοσίευση των ετήσιων 
χρηματοοικονομικών της καταστάσεων, ενώ η διάθεση του εν λόγω ποσού πρέπει να γίνει στα δύο αμέσως επόμενα 
έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης. 
 
Βάσει του ίδιου νόμου οι υπόχρεες εταιρείες υποχρεούνται για κάθε οικονομική χρήση να εγγράφουν σε ειδικό 
αποθεματικό στον ετήσιο ισολογισμό τους το ποσό που οφείλουν να επενδύσουν. 
 
Η Εταιρεία καταχωρεί το αντίστοιχο ποσό κάθε έτους σε ειδικό αποθεματικό, και όταν διενεργούνται οι αντίστοιχες 
επενδύσεις ή δίδεται ο διαφημιστικός χρόνος, τα αντίστοιχα ποσά μεταφέρονται στα αποτελέσματα εις νέο. Δε 
διενεργείται πρόβλεψη για τη μελλοντική επένδυση, επειδή αφενός, το μέρος που θα δαπανηθεί για παραγωγή 
κινηματογραφικών έργων αφορά μελλοντική επένδυση που θα προστεθεί στα άυλα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας 
και αφετέρου το μέρος που θα διατεθεί ως διαφημιστικός χρόνος είναι αβέβαιο κατά την ημερομηνία σύνταξης των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων και το κόστος αυτό δεν μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. 
 

2.14. Φορολογία εισοδήματος  

Η επιβάρυνση της χρήσης με φόρους εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους, τους αναβαλλόμενους 
φόρους και τις διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων.  
 

2.14.1. Τρέχουσα φορολογία εισοδήματος 

Ο φόρος εισοδήματος επί των κερδών, υπολογίζεται με βάση τη φορολογική νομοθεσία που έχει θεσπιστεί ή είναι 
ουσιαστικά θεσμοθετημένη κατά την ημερομηνία ισολογισμού και αναγνωρίζεται ως έξοδο την περίοδο κατά την οποία 
προκύπτουν τα κέρδη. Η Διοίκηση ανά διαστήματα αξιολογεί τις περιπτώσεις όπου η κείμενη φορολογική νομοθεσία 
χρήζει ερμηνείας. Όπου κρίνεται απαραίτητο γίνονται προβλέψεις επί των ποσών που αναμένεται να πληρωθούν στις 
φορολογικές αρχές.  
 
Η δαπάνη για τρέχοντα φόρο εισοδήματος περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει των κερδών της 
Εταιρείας όπως αναμορφώνεται στις φορολογικές της δηλώσεις και προβλέψεις για πρόσθετους φόρους και 
προσαυξήσεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. 
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2.14.2. Αναβαλλόμενη φορολογία εισοδήματος 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις 
προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των 
υποχρεώσεων που εμφανίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με 
τους φορολογικούς συντελεστές και νόμους που ισχύουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού και αναμένεται να 
ισχύσουν όταν οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις θα πραγματοποιηθούν ή οι αναβαλλόμενες φορολογικές 
υποχρεώσεις θα αποπληρωθούν. 
 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο βαθμό για τον οποίο ενδέχεται να υπάρξει μελλοντικό 
φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική 
απαίτηση.  
 
Με τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν.4172/2013, η Εταιρεία από 1.1.2015 απαλλάσσεται της καταβολής φόρου 
εισοδήματος και ως εκ τούτου δεν προκύπτει αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος. 
 

2.15. Χρηματοοικονομικά μέσα 

Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού σε μία 
επιχείρηση και μία χρηματοοικονομική υποχρέωση ή έναν συμμετοχικό τίτλο σε μία άλλη επιχείρηση. 
 
Αρχική Αναγνώριση 
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται κατά την 
ημερομηνία της συναλλαγής που είναι και η ημερομηνία κατά την οποία η Εταιρεία δεσμεύεται να αγοράσει ή να 
πουλήσει το στοιχείο. 
 
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην 
εύλογη αξία τους πλέον των άμεσα επιρριπτόμενων στη συναλλαγή δαπανών, με εξαίρεση τα χρηματοοικονομικά 
στοιχεία του ενεργητικού και τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων. 
 

2.15.1. Ταξινόμηση και αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού 

Τα χρηματοοικονομικά μέσα της Εταιρείας ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες με βάση την ουσία της σύμβασης 
και τον σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. Η κατηγορία στην οποία ταξινομείται κάθε χρηματοοικονομικό μέσο 
διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες, καθώς ανάλογα με την κατηγορία στην οποία θα ταξινομηθεί το μέσο, ισχύουν 
διαφορετικοί κανόνες όσον αφορά στην αποτίμησή του αλλά και στον τρόπο αναγνώρισης κάθε προσδιοριζόμενου 
αποτελέσματος είτε στα κέρδη ή στις ζημιές της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων είτε στα λοιπά συνολικά έσοδα της 
Κατάστασης Συνολικών Εσόδων και σωρευτικά στα ίδια κεφάλαια. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού της 
Εταιρείας, περιλαμβάνουν μόνο δάνεια και απαιτήσεις. 
 
 
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις περιλαμβάνουν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού με σταθερές ή 
προσδιορισμένες πληρωμές, τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές και για τα οποία η Εταιρεία δεν έχει 
σκοπό την άμεση πώλησή τους. Περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα με λήξεις 
μεγαλύτερες των 12 μηνών από την ημερομηνία του ισολογισμού, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στα μη 
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κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Τα χορηγηθέντα δάνεια και οι απαιτήσεις συμπεριλαμβάνονται στους Πελάτες 
και Λοιπές Απαιτήσεις στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης. 
 
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου 
μείον κάθε πρόβλεψη για απομείωση. Κάθε μεταβολή στην αξία των δανείων και απαιτήσεων αναγνωρίζεται στα κέρδη 
ή στις ζημιές της περιόδου όταν τα δάνεια και οι απαιτήσεις διαγράφονται ή υφίστανται μείωση της αξίας τους καθώς 
και κατά τη διενέργεια της απόσβεσης. 
 

2.15.2.  Αποτίμηση χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας περιλαμβάνουν κυρίως υποχρεώσεις σε προμηθευτές και λοιπές 
υποχρεώσεις. Οι υποχρεώσεις αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος, δηλαδή στην εύλογη αξία του ανταλλάγματος που 
λαμβάνεται και αποτιμώνται μεταγενέστερα στο αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού 
επιτοκίου. Πιο συγκεκριμένα, εφόσον η πληρωμή της αντίστοιχης υποχρέωσης αναβάλλεται πέραν του έτους και η 
επίπτωση της προεξόφλησης είναι σημαντική, οι υποχρεώσεις αυτές προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους κατά 
την αρχική αναγνώριση και μετέπειτα αποπροεξοφλούνται με χρέωση των χρηματοοικονομικών εξόδων. Οι 
υποχρεώσεις ταξινομούνται σε βραχυπρόθεσμες, εκτός εάν η Εταιρεία διατηρεί ανεπιφύλακτα το δικαίωμα να 
μεταφέρει την τακτοποίηση της υποχρέωσης τουλάχιστον 12 μήνες μετά την ημερομηνία των Οικονομικών 
Καταστάσεων.  
 

2.15.3.  Μέθοδοι επιμέτρησης εύλογης αξίας 

Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων που 
είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργές αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές ζήτησης χωρίς να αφαιρούνται τα 
έξοδα πώλησης. Για τα μη διαπραγματεύσιμα στοιχεία, οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται με τη χρήση γενικά 
αποδεκτών τεχνικών αποτίμησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιμων στοιχείων που 
διαπραγματεύονται, μοντέλα αποτίμησης παραγώγων και προεξόφληση ταμειακών ροών. 
 

2.15.4.  Αποαναγνώριση 

Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού αποαναγνωρίζεται όταν η Εταιρεία χάνει τον έλεγχο επί των 
συμβατικών δικαιωμάτων που περιέχονται στο στοιχείο αυτό. Αυτό συμβαίνει όταν τα δικαιώματα λήγουν ή 
μεταβιβάζονται και η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις ανταμοιβές που συνεπάγεται η 
ιδιοκτησία. 
 
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αποαναγνωρίζονται όταν η συμβατική δέσμευση της Εταιρείας για καταβολή 
μετρητών ή άλλων χρηματοοικονομικών μέσων λήγει, ακυρώνεται ή εξαλείφεται. 
 
Όταν μία υφιστάμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση αντικαθίσταται από μία άλλη από τον ίδιο τρίτο (δανειστή) με 
ουσιαστικά διαφορετικούς όρους ή όταν οι υφιστάμενοι όροι μιας υποχρεώσεις διαφοροποιούνται ουσιαστικά τότε από-
αναγνωρίζεται η υφιστάμενη υποχρέωση, αναγνωρίζεται η διαφοροποιημένη και η διαφορά μεταξύ των δύο, 
αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης. 
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2.16. Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων  

Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και των υποχρεώσεων συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό εμφανίζεται 
στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, μόνο όταν η Εταιρεία έχει το νομικό δικαίωμα και προτίθεται να προβεί στον 
ταυτόχρονο διακανονισμό της απαίτησης και υποχρέωσης στο καθαρό ποσό.  
 
Έξοδα και έσοδα συμψηφίζονται μόνο αν κάτι τέτοιο επιτρέπεται από τα πρότυπα ή όταν αφορούν κέρδη ή ζημιές που 
προέκυψαν από μία ομάδα παρόμοιων συναλλαγών, όπως συναλλαγές εμπορικού χαρτοφυλακίου. 
  

2.17. Απομείωση αξίας στοιχείων του ενεργητικού 

2.17.1. Μη χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού 

Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απεριόριστη ωφέλιμη διάρκεια ζωής και δεν αποσβένονται υπόκεινται σε 
έλεγχο απομείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι 
ανακτήσιμη. Τα στοιχεία του ενεργητικού τα οποία αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους 
όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Ζημιά απομείωσης αναγνωρίζεται όταν η λογιστική 
αξία ενός στοιχείου του ενεργητικού ή μιας Μονάδας Δημιουργίας Ταμειακών Ροών υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό 
τους. Μονάδα Δημιουργίας Ταμειακών Ροών είναι η μικρότερη ομάδα στοιχείων ενεργητικού που μπορεί να παράγει 
ταμειακές ροές ανεξάρτητα από άλλα στοιχεία και ομάδες στοιχείων της Εταιρείας. Η ανακτήσιμη αξία είναι το 
μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της καθαρής εύλογης αξίας (μετά από έξοδα πώλησης) και της αξίας λόγω χρήσης. Η αξία 
χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να εισρεύσουν στην 
επιχείρηση από τη χρήση ενός στοιχείου ενεργητικού και από τη διάθεσή του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης 
ζωής του. Η λογιστική αξία του στοιχείου μειώνεται στο ποσό της ανακτήσιμης αξίας. Σε περίπτωση μονάδας 
δημιουργίας ταμειακών ροών, η ζημιά απομείωσης αφαιρείται πρώτα από το ποσό της υπεραξίας που έχει 
αναγνωριστεί για αυτή τη μονάδα και κατόπιν στα υπόλοιπα στοιχεία του ενεργητικού σε αναλογική βάση. 
Οι ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται στα κέρδη ή στις ζημιές της περιόδου αναφοράς. Η ζημιά απομείωσης που έχει 
αναγνωριστεί για την υπεραξία δεν επιτρέπεται να αναστραφεί σε μεταγενέστερη περίοδο. Αναφορικά με τα υπόλοιπα 
στοιχεία του ενεργητικού, σε κάθε ημερομηνία αναφοράς της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης διενεργείται επισκόπηση 
της ζημιάς απομείωσης προκειμένου να εξεταστεί αν υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει μειωθεί. Μια ζημιά απομείωσης 
αναστρέφεται εάν υπάρξει μια αλλαγή στην εκτίμηση του ανακτήσιμου ποσού. Μετά την αναστροφή της ζημιάς 
απομείωσης η λογιστική αξία του στοιχείου δεν μπορεί να υπερβαίνει την λογιστική αξία (μετά από αποσβέσεις) με την 
οποία θα παρουσιάζονταν εάν δεν είχε αναγνωριστεί ζημιά απομείωσης. 
 

2.18. Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού 

Η Εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία αναφοράς τα δεδομένα αναφορικά με το κατά πόσο ένα χρηματοοικονομικό 
στοιχείο του ενεργητικού ή μία ομάδα χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού έχει απομειωθεί. 
 
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού που υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης (εφόσον υφίστανται σχετικές 
ενδείξεις) είναι στοιχεία του ενεργητικού αποτιμώμενα στο κόστος κτήσης ή στο αποσβεσμένο κόστος 
(μακροπρόθεσμες απαιτήσεις) τους. 
 
Η ανακτήσιμη /εισπράξιμη αξία των λοιπών χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού προκειμένου να 
διενεργηθούν οι σχετικοί έλεγχοι απομείωσης, προσδιορίζεται σε γενικές γραμμές βάσει της παρούσας αξίας των 
εκτιμώμενων μελλοντικών χρηματοροών, προεξοφλημένων είτε με βάση το αρχικό πραγματικό επιτόκιο προεξόφλησης 
του εκάστοτε στοιχείου ή ομάδας στοιχείων ή με τον τρέχοντα συντελεστή απόδοσης ενός παρόμοιου 
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χρηματοοικονομικού στοιχείου. Οι προκύπτουσες ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται στα κέρδη ή στις ζημιές της 
περιόδου αναφοράς. 
 

2.19. Παροχές στο προσωπικό 

(α) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 
Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων εισφορών όσο και 
προγράμματα καθορισμένων παροχών.  

Προγράμματα καθορισμένων εισφορών 

Το πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών είναι ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα σύμφωνα με το οποίο η Εταιρεία 
καταβάλλει σταθερές εισφορές σε μία ξεχωριστή οντότητα. Η Εταιρεία δεν έχει καμία νομική ή άλλη τεκμαιρόμενη 
υποχρέωση να πληρώσει επιπλέον συνεισφορές εάν το ταμείο δεν κατέχει επαρκή περιουσιακά στοιχεία για να 
πληρώσει σε όλους τους υπαλλήλους τα ωφελήματα που αναλογούν στην τρέχουσα και τις προηγούμενες περιόδους.  
 
Το δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που 
αφορά.  

Προγράμματα καθορισμένων παροχών 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ.13 του Ν.3144/2003, οι εργαζόμενοι στην Εταιρεία δικαιούνται έναν 
αριθμό μισθών μέχρι του ποσού των Ευρώ 15.000 κατά την έξοδό τους από την υπηρεσία. Το ποσό της σχετικής 
αποζημίωσης εξαρτάται από τον τελικό μισθό του εργαζομένου καθώς και από τα έτη προϋπηρεσίας του. 
Η υποχρέωση που καταχωρείται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών 
είναι η παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Η δέσμευση 
της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με την χρήση της μεθόδου της 
προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method). Για την προεξόφληση χρησιμοποιείται η αγοραία 
απόδοση υψηλής ποιότητας εταιρικών ομολόγων στην Ευρωζώνη.  
 
Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από εμπειρικές αναπροσαρμογές και μεταβολές στις 
αναλογιστικές παραδοχές αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα κατά την περίοδο την οποία προκύπτουν.  
 
Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άμεσα στα αποτελέσματα. 
 

(β) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης 
Σε περίπτωση τερματισμού της απασχόλησης, πριν την έξοδο από την υπηρεσία, δεδομένου του Δημόσιου χαρακτήρα 
της Εταιρείας εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από το νόμο διατάξεις. 
 

2.20. Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες νομικές ή τεκμαιρόμενες υποχρεώσεις ως αποτέλεσμα 
παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω εκροών πόρων και η εκτίμηση του ακριβούς ποσού 
της υποχρέωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με αξιοπιστία. Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά την ημερομηνία 
σύνταξης της κατάστασης οικονομικής θέσης και προσαρμόζονται προκειμένου να αντανακλούν την παρούσα αξία της 
δαπάνης που αναμένεται να απαιτηθεί για τη διευθέτηση της υποχρέωσης. Προβλέψεις αναδιοργάνωσης 
αναγνωρίζονται μόνο εάν υπάρχει ένα λεπτομερές πρόγραμμα της αναδιοργάνωσης και η Διοίκηση έχει ανακοινώσει 
τα βασικά σημεία του στα μέρη που επηρεάζονται από την αναδιοργάνωση. Όταν η επίδραση της διαχρονικής αξίας 
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του χρήματος είναι σημαντική, το ποσό της πρόβλεψης αποτελεί η παρούσα αξία των εξόδων που αναμένονται να 
απαιτηθούν προκειμένου να τακτοποιηθεί η υποχρέωση. 
 
Αν δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα απαιτηθεί μία εκροή πόρων προκειμένου να διακανονιστεί μια υποχρέωση για την 
οποία έχει ήδη σχηματισθεί πρόβλεψη, τότε αυτή αναστρέφεται. 
Σε περιπτώσεις όπου η εκροή οικονομικών πόρων ως αποτέλεσμα παρουσών δεσμεύσεων θεωρείται μη πιθανή, ή το 
ποσό της πρόβλεψης δεν μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα, δεν αναγνωρίζεται καμία υποχρέωση στις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν εξετάζεται στα πλαίσια μια συνένωσης επιχειρήσεων. Αυτές οι 
ενδεχόμενες υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στα πλαίσια της κατανομής του κόστους απόκτησης στα περιουσιακά 
στοιχεία και υποχρεώσεις κατά την συνένωση επιχειρήσεων.  
 
Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός 
αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Πιθανές εισροές από 
οικονομικά οφέλη για την Εταιρεία που δεν πληρούν ακόμη τα κριτήρια ενός περιουσιακού στοιχείου θεωρούνται 
ενδεχόμενες απαιτήσεις και γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών οφελών είναι πιθανή. Τα ενδεχόμενα 
περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται μόνο εφόσον είναι ουσιαστικά βέβαιη η είσπραξή τους. 
 

2.21. Αναγνώριση εσόδων – εξόδων 

Τα έσοδα αναγνωρίζονται, όταν πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην οικονομική 
οντότητα και αυτά τα οφέλη μπορεί να επιμετρηθούν με αξιοπιστία. Το έσοδο αποτιμάται στην εύλογη αξία του 
εισπραχθέντος ανταλλάγματος και είναι καθαρό από φόρο προστιθέμενης αξίας, επιστροφές και κάθε είδους 
εκπτώσεις. Το ποσό του εσόδου θεωρείται ότι μπορεί να μετρηθεί αξιόπιστα όταν όλες οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
που σχετίζονται με την πώληση έχουν επιλυθεί. 
 
Η αναγνώριση εσόδου σχετιζόμενου με μια συναλλαγή γίνεται με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της συναλλαγής κατά 
την ημερομηνία του ισολογισμού. Πιο συγκεκριμένα: 
 
Έσοδα από ανταποδοτικό τέλος: Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 46/31.12.2013 υπουργική απόφαση και το νόμο 
4262/2014, καθορίστηκε το ύψος του ανταποδοτικού τέλους υπέρ της Εταιρείας το οποίο ανέρχεται στα τρία ευρώ 
μηνιαίως ανά παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και υπολογίζεται σε κάθε λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος των 
προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας για τη χρονική περίοδο στην οποία αυτός αναφέρεται.  
Η Eταιρεία αναγνωρίζει τα έσοδα από το ανταποδοτικό τέλος που εισπράττεται για λογαριασμό της από τους 
παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, με βάση την αρχή του δεδουλευμένου. Τα έσοδα από ανταποδοτικό τέλος 
αναγνωρίζονται βάσει των μηνιαίων εκκαθαρίσεων από τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας βάσει του ποσού που 
αυτοί έχουν συμπεριλάβει στους λογαριασμούς των νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα με την αναγνώριση 
του εσόδου δημιουργείται και η αντίστοιχη απαίτηση από τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας. Οι εκκαθαρίσεις από 
τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας οριστικοποιούνται τον μεθεπόμενο μήνα από την έκδοση των αντίστοιχων 
λογαριασμών και η Εταιρεία εισπράττει μηνιαίως το ανταποδοτικό τέλος, που αφορά την εκκαθάριση των δύο 
προηγούμενων μηνών, βάσει των εισπράξεων των παρόχων. 
 
Έσοδα από διαφημίσεις και πώληση δικαιωμάτων προγραμμάτων ιδίας παραγωγής: Η αναγνώριση εσόδων 
από προβολή διαφημίσεων καθαρή από εκπτώσεις τζίρου, ή πώληση δικαιωμάτων προγραμμάτων ιδίας παραγωγής, 
δεν γίνεται με την τιμολόγηση αλλά με την πραγματοποίηση του εσόδου δηλαδή της παροχής της αντίστοιχης 
υπηρεσίας. 
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Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου 
το οποίο είναι το επιτόκιο το οποίο προεξοφλεί με ακρίβεια μελλοντικές καταβολές τοις μετρητοίς ή εισπράξεις για τη 
διάρκεια της αναμενόμενης ζωής του χρηματοοικονομικού μέσου ή, όταν απαιτείται, για συντομότερο διάστημα, στην 
καθαρή λογιστική αξία του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης. 
 
Όταν μία απαίτηση έχει υποστεί απομείωση αξίας, η Εταιρεία μειώνει τη λογιστική αξία στο ποσό που αναμένεται να 
ανακτηθεί, το οποίο είναι το ποσό που προκύπτει από τις εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές προεξοφλημένες με 
το πραγματικό επιτόκιο του μέσου και συνεχίζει την περιοδική αναστροφή της προεξόφλησης ως έσοδο από τόκους. 
Έσοδα από τόκους σε δάνεια τα οποία έχουν υποστεί απομείωση αναγνωρίζονται χρησιμοποιώντας το αρχικό 
πραγματικό επιτόκιο.  
 
Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα κέρδη ή στις ζημιές της περιόδου αναφοράς σε δεδουλευμένη βάση. Με βάση 
την αρχή αυτή τα έξοδα που προκύπτουν από πολυετή συμβόλαια, επιμερίζονται στις διάφορες περιόδους αναφοράς, 
ανάλογα με το μέρος που έχει καταστεί δεδουλευμένο.  
 
Έξοδα από τόκους: Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση.  
 

3. Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων 

3.1. Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου  

Η Εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως, ενδεικτικά, κινδύνους αγοράς 
(συναλλαγματικός κίνδυνος και κίνδυνος επιτοκίων), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Οι 
χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι σχετίζονται με τα παρακάτω χρηματοοικονομικά μέσα: απαιτήσεις από πελάτες, ταμειακά 
διαθέσιμα και ισοδύναμα, προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις. Οι λογιστικές αρχές σχετικά με τα παραπάνω 
χρηματοοικονομικά μέσα περιγράφονται στη Σημείωση 2. 
 
Η διαχείριση κινδύνων παρακολουθείται από την Διοίκηση της Εταιρείας και διαμορφώνεται στα πλαίσια, οδηγιών, 
κατευθύνσεων και κανόνων εγκεκριμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο που αφορούν τον κίνδυνο επιτοκίου, τον 
πιστωτικό κίνδυνο, τη χρήση μη-παραγώγων χρηματοοικονομικών εργαλείων, καθώς και την βραχυπρόθεσμη 
επένδυση των διαθεσίμων. 
 
(α) Κίνδυνος αγοράς 

i. Συναλλαγματικός κίνδυνος 
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος της Εταιρείας κρίνεται σχετικά περιορισμένος καθώς όλα τα έσοδα, οι δαπάνες, τα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και το μεγαλύτερο μέρος των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 
εκφράζονται σε Ευρώ που είναι το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα παρουσίασης της Εταιρείας. 
 

ii. Κίνδυνος τιμών  
Ο κίνδυνος διακύμανσης της εύλογης αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων που παρακολουθούνται σε εύλογη αξία 
μέσω των αποτελεσμάτων, μπορεί να επηρεάσει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις μιας οικονομικής οντότητας. Η 
Εταιρεία δεν διαθέτει χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία και ως εκ τούτου δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιμών.  
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iii. Κίνδυνος ταμειακών ροών λόγω μεταβολής των επιτοκίων 
Η Εταιρεία έχει στο ενεργητικό της έντοκα στοιχεία που περιλαμβάνουν καταθέσεις όψεως. Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη 
σε διακύμανση των επιτοκίων καταθέσεων επειδή όμως το εισόδημα αυτό αποτελεί μικρό μέρος των συνολικών της 
εσόδων, οι λειτουργικές ταμειακές ροές της Εταιρείας είναι ουσιωδώς ανεξάρτητες από τις αλλαγές στην αγορά 
επιτοκίων. Η Εταιρεία δεν έχει προβεί σε δανεισμό και ως εκ τούτου δεν είναι εκτεθειμένη σε αντίστοιχες διακυμάνσεις 
των επιτοκίων δανεισμού που επικρατούν στην αγορά. 
 

iv.  Ανάλυση Ευαισθησίας Χρηματικών Διαθεσίμων της Εταιρείας σε Μεταβολές Επιτοκίων 
Μια ευλόγως πιθανή μεταβολή των επιτοκίων κατά εκατό μονάδες βάσης (αύξηση / μείωση 1,0%) θα είχε ως 
αποτέλεσμα τη αύξηση / μείωση των κερδών προ φόρων της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2015 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 
2015, κρατώντας όλες τις άλλες μεταβλητές σταθερές, κατά Ευρώ 836.385. 
 
(β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος της Εταιρείας περιορίζεται στα ποσά από ανταποδοτικό τέλος που έχουν τιμολογηθεί από τους 
παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, αλλά δεν έχουν εισπραχθεί από αυτούς και 
συνεπώς δεν έχουν καταβληθεί στην Εταιρεία. 
 
Στην τρέχουσα χρήση σχηματίστηκε πρόβλεψη για μη είσπραξη ανταποδοτικού τέλους € 28.642.419,91 

Τα ποσά από απαιτήσεις ανταποδοτικού τέλους περιγράφονται στη Σημείωση 10. 
 

Οι πελάτες και τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της Εταιρείας εκφράζονται σε Ευρώ (€) που είναι το λειτουργικό 
νόμισμα και το νόμισμα παρουσίασης της Εταιρείας. 
 
(γ) Κίνδυνος ρευστότητας  

Για τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας, η Διοίκηση προϋπολογίζει και παρακολουθεί τακτικά τις χρηματοροές της 
Εταιρείας και μεριμνά για την ύπαρξη ρευστών διαθεσίμων για την κάλυψη των αναγκών της.  
Η ρευστότητα της Εταιρείας παρακολουθείται από τη Διοίκηση της Εταιρείας σε τακτά χρονικά διαστήματα. Στον 
ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η ανάλυση με τις λήξεις των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της Εταιρείας στις 
ημερομηνίες 31 Δεκεμβρίου 2014 και 31 Δεκεμβρίου 2015 αντίστοιχα: 

  
31 Δεκεμβρίου 2014 

  
Εντός 1 
έτους  

Μεταξύ 1 
και 2 ετών  

Μεταξύ 
2 και 5 
ετών  

Άνω 
των 5 
ετών  Σύνολο 

Εμπορικές υποχρεώσεις 
 

 6.364          6.364  
Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς 
οργανισμούς 

 

 247          247  

Υποχρεώσεις για φόρους-τέλη, εκτός 
φόρου εισοδήματος 

 

 6.289          6.289  

Τρέχουσες φορολογικές 
υποχρεώσεις  32.167        32.167 

Δεδουλευμένα έξοδα 
 

 971          971  
Λοιπές υποχρεώσεις 

 
 41          41  

Υποχρέωση στον Ειδικό Διαχειριστή 
 

23.544          23.544  
Σύνολο υποχρεώσεων 31.12.2014 

 
69.623   -   -   -   69.623  
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31 Δεκεμβρίου 2015 

  
Εντός 1 

έτους  

Μεταξύ 
1 και 2 

ετών  

Μεταξύ 
2 και 5 

ετών  

Άνω 
των 5 
ετών  Σύνολο 

Εμπορικές υποχρεώσεις 
 

7.941        7.941 
Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς 
οργανισμούς 

 

1.717        1.717 

Υποχρεώσεις για φόρους-τέλη, εκτός 
φόρου εισοδήματος 

 

3.673        3.673 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις  38.306        38.306 
Δεδουλευμένα έξοδα 

 
2.365        2.365 

Λοιπές υποχρεώσεις 
 

211        211 
Υποχρέωση στον Ειδικό Διαχειριστή 

 
40.249        40.249 

 
 

         

Σύνολο υποχρεώσεων 
 

94.461    -   -   -   94.461 

4. Παρουσίαση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ανά κατηγορία 

Τα ποσά που αφορούν την Εταιρεία αναφορικά με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και χρηματοοικονομικές 
υποχρεώσεις που αναγνωρίστηκαν στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης στις περιόδους που αναφέρονται μπορούν να 
κατηγοριοποιηθούν ως ακολούθως: 

 31.12.2015  31.12.2014 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού   

 
Κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού   

 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 103.393  68.447 
Προκαταβολή στον Ειδικό Διαχειριστή 19.500  18.000 

 122.893  86.447 

   
 

Σύνολο χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού 122.893  86.447 

   
 

   
 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία του παθητικού   
 

Βραχυπρόθεσμες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις   
 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 15.906   13.912  
Υποχρέωση στον Ειδικό Διαχειριστή  40.249   23.544  
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 38.306  32.168 
Σύνολο βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών 
υποχρεώσεων 94.461   69.624  

   
 

Σύνολο χρηματοοικονομικών στοιχείων παθητικού 94.461   69.624 
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5. Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου 

5.1. Διαχείριση κεφαλαίων  

 
Η διαχείριση των κεφαλαίων στοχεύει στη διασφάλιση της συνεχιζόμενης δραστηριότητας της Εταιρείας και την 
επίτευξη των αναπτυξιακών της σχεδίων σε συνδυασμό με την πιστοληπτική της ικανότητα. 
 
Κατά την ημερομηνία αναφοράς η Εταιρεία δεν έχει προβεί σε δανεισμό. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένη 
σε κεφαλαιουχικό κίνδυνο.  
 
Δεδομένης της εύρυθμης χρηματοδότησης μέσω των εισπράξεων από ανταποδοτικά τέλη, η Εταιρεία δεν είναι 
εκτεθειμένη σε κεφαλαιουχικό κίνδυνο και διαθέτει επαρκή χρηματικά διαθέσιμα για την απρόσκοπτη συνέχιση των 
δραστηριοτήτων της. 
 

6. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως 

 
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της Διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα και 
προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα. 

6.1. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές 

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και οι σημειώσεις και αναφορές που τις συνοδεύουν ενδέχεται να 
εμπεριέχουν ορισμένες υποθέσεις και υπολογισμούς που αναφέρονται σε μελλοντικά γεγονότα σε σχέση με τις 
εργασίες, την ανάπτυξη και τις οικονομικές επιδόσεις της Εταιρείας. Παρά το γεγονός ότι αυτές οι υποθέσεις και 
υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης της Εταιρείας σε σχέση με τις τρέχουσες 
συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς και 
τις υποθέσεις που έχουν ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 
Εταιρείας. 
Οι εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν μελλοντικά ουσιώδεις 
προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων έχουν ως εξής: 
 

(α) Αξίες εισφερομένων περιουσιακών στοιχείων 

Οι αξίες των εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων καθορίστηκαν όπως περιγράφεται στη Σημείωση 2.4 για τα πάγια 
και στη Σημείωση 2.7 για τα αποθέματα. Οι αξίες αυτές αναγνωρίστηκαν με αντίστοιχη καταχώρηση στη διαφορά υπέρ 
το άρτιο. 
 

(β) Ωφέλιμες ζωές ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων 

Απαιτείται κρίση για τον προσδιορισμό της ωφέλιμης ζωής καθώς και της υπολειμματικής αξίας των ενσώματων 
περιουσιακών στοιχείων. Η εκτίμηση της ωφέλιμης ζωής ενός περιουσιακού στοιχείου είναι θέμα κρίσης, που βασίζεται 
στην εμπειρία της Διοίκησης της Εταιρείας από όμοια περιουσιακά στοιχεία. Η υπολειμματική αξία και η ωφέλιμη ζωή 
ενός περιουσιακού στοιχείου επανεξετάζονται τουλάχιστον σε ετήσια βάση λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα και 
τις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς. 
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(γ) Εισπραξιμότητα ανταποδοτικού τέλους 

Τα έσοδα από ανταποδοτικό τέλος αναγνωρίζονται βάσει των ποσών που έχουν τιμολογηθεί στα νοικοκυριά και τις 
επιχειρήσεις από τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας. Ταυτόχρονα, η εισπραξιμότητα των τελών αυτών από τους 
παρόχους ενέργειας και κατά συνέπεια της Εταιρείας, εξετάζεται βάσει ιστορικών στοιχείων την εισπραξιμότητα του 
ανταποδοτικού τέλους από τους παρόχους, και εφόσον κρίνεται σκόπιμο αναγνωρίζεται απομείωση των σχετικών 
απαιτήσεων. Ειδικά για τη χρήση που έληξε την 31.12.2015, σχηματίστηκε σχετική πρόβλεψη επισφαλούς 
εισπραξιμότητας ανταποδοτικού τέλους ποσού € 28.642.419,91. 

(δ) Απομείωση ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων 

Σε κάθε ημερομηνία του ισολογισμού, η Εταιρεία εξετάζει αν υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις για την απομείωση της αξίας 
των περιουσιακών στοιχείων, όπως π.χ. δικαιώματα προγραμμάτων, παραγωγές και λοιπά άυλα περιουσιακά 
στοιχείων καθώς επίσης και ακίνητα, πάγια και εξοπλισμός. Εάν τα γεγονότα ή οι μεταβολές των συνθηκών 
υποδεικνύουν ότι η λογιστική τους αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη, υπολογίζεται το ανακτήσιμο ποσό των 
περιουσιακών στοιχείων και μία ζημία απομείωσης αναγνωρίζεται για το ποσό κατά το οποίο η λογιστική αξία του 
περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του. 
 

 (ε) Εκτίμηση ρευστοποιήσιμης αξίας αποθεμάτων 

Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη του κόστους και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Κατάλληλες 
προβλέψεις σχηματίζονται για απαξιωμένα και άχρηστα και αποθέματα Οι μειώσεις της αξίας των αποθεμάτων στην 
καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία και οι λοιπές ζημίες από αποθέματα καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων 
κατά την περίοδο που εμφανίζονται. 
 

(στ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
Η Εταιρεία έχει εκκρεμείς νομικές υποθέσεις. Η Διοίκηση της Εταιρείας επανεξετάζει την κατάσταση κάθε σημαντικής 
υπόθεσης σε περιοδική βάση και αξιολογεί τον πιθανό οικονομικό κίνδυνο, βασιζόμενη εν μέρει στην άποψη των 
νομικών υπηρεσιών. Εάν η ενδεχόμενη ζημία από οποιεσδήποτε αντιδικίες και νομικές υποθέσεις θεωρείται πιθανή και 
το ποσό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα, η Εταιρεία υπολογίζει πρόβλεψη για την εκτιμώμενη ζημία. Τόσο για τον 
καθορισμό της πιθανότητας όσο και για τον καθορισμό του αν ο κίνδυνος μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα, απαιτείται σε 
σημαντικό βαθμό η κρίση της Διοίκησης. Όταν πρόσθετες πληροφορίες καθίστανται διαθέσιμες, η Εταιρεία 
επανεξετάζει την πιθανή υποχρέωση σχετικά με εκκρεμείς αντιδικίες και νομικές υποθέσεις και πιθανόν να 
αναθεωρηθούν οι εκτιμήσεις για την πιθανότητα ενός δυσμενούς αποτελέσματος και η σχετική εκτίμηση της πιθανής 
ζημίας. Τέτοιες αναθεωρήσεις στις εκτιμήσεις της πιθανής υποχρέωσης μπορεί να έχουν σημαντική επίδραση στη 
χρηματοοικονομική θέση και στα αποτελέσματα της Εταιρείας. Στην παρούσα χρήση σχηματίστηκε σχετική πρόβλεψη 
ποσού € 814.857. 
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7. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Οι μεταβολές των ενσώματων παγίων της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

 

Εδαφικές 
εκτάσεις 

Κτίρια-
Εγκαταστάσεις 
κτιρίων-τεχνικά 

έργα 

Μηχανήματα-Τεχν. 
εγκαταστάσεις-

Λοιπός Μηχ. 
εξοπλισμός 

Μεταφορικά 
Μέσα 

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισμός Σύνολο 
Μικτή Λογιστική Αξία 

      Υπόλοιπο την 10.10.2013  -   -   -   -   -   -  
Εισφορά Ν.4279/2014 82.635 28.659 26.898 87 3.776 142.056 
Προσθήκες Περιόδου - - 381 - 194 574 
Υπόλοιπο την 31.12.2014 82.635 28.659 27.279 87 3.970 142.630 
       Συσσωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις 

      Υπόλοιπο την 10.10.2013  -   -   -   -   -   -  
Αποσβέσεις Περιόδου  -  -297 -1.191 -5 -250 -1.743 
Υπόλοιπο την 31.12.2014  -  -297 -1.191 -5 -250 -1.743 
       Καθαρή λογιστική αξία στις 31.12.2014 82.635 28.362 26.088 82 3.720 140.887 
       Υπόλοιπο την 1.1.2015 82.635 28.659 27.279 87 3.970 142.630 
Εισφορά βάσει Ν.4324&4339/2015 4.118 670 78 - - 4.866 
Προσθήκες Περιόδου - - 22 - 177 199 
Μειώσεις Περιόδου - - -3 - - -3 
Υπόλοιπο την 31.12.2015 86.753 29.329 27.376 87 4.147 147.692 

 
      

Συσσωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις       
Υπόλοιπο την 1.1.2015 - -297 -1.191 -5 -250 -1.743 
Αποσβέσεις Περιόδου - -751 -2.957 -13 -627 -4.348 
Μειώσεις Περιόδου - - 3 - - 3 
Υπόλοιπο την 31.12.2015 - -1.048 -4.144 -18 -877 6.088 
Καθαρή λογιστική αξία στις 31.12.2015 86.753 28.281 23.232 69 3.270 141.604 

 
Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των ακινήτων της Εταιρείας. Η εισφορά των Νόμων 4279/2014, 4324/2015 και 4339/2015 είναι τα εισφερόμενα από το 
Ελληνικό Δημόσιο πάγια. 
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8. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού της Εταιρείας παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 Λογισμικό Πρόγραμμα 
κυριότητας 

Μικτές 
παραγωγές 

Μισθωμένο 
πρόγραμμα 

Αθλητικά 
δικαιώματα Συμπαραγωγές Σύνολο 

Μικτή Λογιστική Αξία        
Υπόλοιπο την 10.10.2013 - - - - - - - 
Προσθήκες Περιόδου 81 3.542 176 1.981 25.950 61 31.790 
Υπόλοιπο την 31.12.2014 81 3.542 176 1.981 25.950 61 31.790 

        
Συσσωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις       - 
Υπόλοιπο την 10.10.2013 - - - - - - - 
Αποσβέσεις Περιόδου -3 -3.119 - -455 -10.746 - -14.322 
Υπόλοιπο την 31.12.2014 -3 -3.119 - -455 -10.746 - -14.322 
Καθαρή λογιστική αξία την 31.12.2014 78 423 176 1.526 15.204 61 17.468 
        
Υπόλοιπο την 1.1.2015 81 3.542 176 1.981 25.950 61 31.790 
Εισφορά βάσει Ν.4324&4339/2015 143 - - - - - 143 
Προσθήκες Περιόδου 73 2.180 1.202 1.726 6.174 386 11.741 
Μειώσεις Περιόδου -22 - - -539 -3.734 - -4.295 
Υπόλοιπο την 31.12.2015 274 5.722 1.378 3.168 28.389 447 39.378 

        Συσσωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις        
Υπόλοιπο την 1.1.2015 -3 -3.119 - -455 -10.746 - -14.322 
Αποσβέσεις Περιόδου -71 -2.401 -1.297 -1.115 -13.987 -89 -18.959 
Μειώσεις Περιόδου 2 - - 435 3.736 - 4.174 
Υπόλοιπο την 31.12.2015 -71 -5.519 -1.297 -1.135 -20.996 -89 29.107 
        
Καθαρή λογιστική αξία την 31.12.2015 203 203 81 2.033 7.393 358 10.272 
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9. Αποθέματα 

Τα αποθέματα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:  
 

 
31.12.2015  31.12.2014 

Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή 40  40 
Πρώτες & Βοηθητικές ύλες - Υλικά συσκευασίας 140  140 
Αναλώσιμα υλικά 234  234 
Ανταλλακτικά και αναλώσιμα παγίων 3.119  3.119 
Σύνολο 3.533  3.533 
Μείον: Πρόβλεψη απομείωσης ανταλλακτικών και αναλώσιμων παγίων (2.387)  (2.387) 
Σύνολο 1.146  1.146 

 
Tα ανταλλακτικά και αναλώσιμα παγίων αφορούν μεγάλο πλήθος εισφερθέντων στοιχείων μικρής μεμονωμένης αξίας. 
Τα εισφερόμενα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4279/2014 αποθέματα από το Ελληνικό Δημόσιο, αναγνωρίστηκαν 
στην μέση τιμή κτήσης τους, ανά μονάδα και στις ποσότητες που διαπιστώθηκαν βάσει φυσικής απογραφής των 
αποθεμάτων αυτών. 
 

10. Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 

Οι πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα: 
 

 
31.12.2015  31.12.2014 

Πελάτες εσωτερικού 97.396  30.578 
Πελάτες εξωτερικού 55  22 
Παρακρατημένοι φόροι εισοδήματος 29  10 
Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες  334  2.954 
Επιταγές σε καθυστέρηση(σφραγισμένες)  20  0 
Δεδουλευμένα έσοδα τόκων 1.337  32 
Απαίτηση ανταποδοτικού τέλους από Ειδικό Διαχειριστή 0  3.867 
Δεδουλευμένα ανταποδοτικά τέλη 30.996  30.888 
Λοιπές απαιτήσεις 888  96 
Σύνολο 131.055  68.447 
Μείον: Πρόβλεψη απομείωσης απαιτήσεων (28.662)  0 
Σύνολο 102.393  68.447 

 
Οι πελάτες εσωτερικού αφορούν κυρίως απαιτήσεις από παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας € 95.342.421 εκ των οποίων 
απαίτηση ύψους € 95.248.996 είναι από τη ΔΕΗ Α.Ε. όπως περιγράφεται και στη Σημείωση 24. 
Τα δεδουλευμένα ανταποδοτικά τέλη ύψους € 30.995.581 αφορούν ανταποδοτικά τέλη των δύο τελευταίων μηνών της 
χρήσης για τα οποία κατά την ημερομηνία αναφοράς δεν είχαν εκδοθεί οι αντίστοιχες εκκαθαρίσεις.  
Η πρόβλεψη απομείωσης απαιτήσεων αφορά κατά € 28.642 χιλ.  πρόβλεψη για ενδεχόμενη ζημιά από τη μη είσπραξη 
απαιτήσεων από το αναταποδοτικό τέλος.   
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Η απαίτηση ανταποδοτικού τέλους από Ειδικό Διαχειριστή αφορά καταβολές από τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας 
στο Υπουργείο Οικονομικών (ειδικός διαχειριστής), αντί της Εταιρείας κατά τους πρώτους μήνες λειτουργίας της 
Εταιρείας, όπως περιγράφεται στη Σημείωση 11 . 

11. Έξοδα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις ειδικού διαχειριστή 

Η Εταιρεία έχει συνάψει σύμβαση με το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπούμενο από τον Ειδικό Διαχειριστή του συνόλου 
του ενεργητικού και παθητικού της καταργηθείσας ΕΡΤ ΑΕ και των θυγατρικών της, εφεξής καλούμενο Ειδικό 
Διαχειριστή, την 31.01.2015 (όπως τροποποιήθηκε την 19.12.2015) που προβλέπει την αποζημίωση του Ελληνικού 
Δημοσίου από την Εταιρεία για τις δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκε για λογαριασμό της. Οι δαπάνες αυτές κυρίως 
αφορούν προμήθεια προγράμματος και δικαιωμάτων αθλητικών γεγονότων που μεταδόθηκαν από την Εταιρεία και 
αποδοχές του προσωπικού του Ειδικού διαχειριστή που απασχολήθηκε για λογαριασμό της. Επειδή η διαδικασία της 
εκκαθάρισης των δαπανών αυτών δεν έχει ολοκληρωθεί, η Εταιρεία έχει αναγνωρίσει ισόποση υποχρέωση 
€34.198.905,67 και έχει προκαταβάλλει έναντι αυτών €19.500.000.Επιπρόσθετα η εταιρεία οφείλει  ανταποδοτικά τέλη 
αφορούντα τη καταργηθείσα ΕΡΤ ποσού €6.049.709,97  που αχρεώστητα εισέπραξε  Οι παραπάνω απαιτήσεις και 
υποχρεώσεις εμφανίζονται ξεχωριστά και όχι συμψηφιστικά μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης.  
 

12. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα της Εταιρείας, περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: 

 
31.12.2015  31.12.2014 

Διαθέσιμα στο ταμείο 6  6  
Καταθέσεις όψεως 111.871   55.394  
Σύνολο 111.877   55.400  

 
Σημειώνεται ότι με τις διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 41/20.4.2015) «Κατεπείγουσα ρύθμιση 
για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα Ελλάδος» 
μεταφέρθηκαν στις 23.4.2015 70 εκατ. Ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας που τηρείται στην Τράπεζα 
Ελλάδος. 
 

13. Μετοχικό κεφάλαιο και αποθεματικά 

Το αρχικά καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας (10/10/2013) αναλύεται παρακάτω: 
 

 

Αριθμός 
μετοχών 

Ονομαστική 
αξία 

Μετοχικό 
κεφάλαιο Σύνολο 

     
 1 5.000 5.000 5.000 

 - - - - 

 1 5.000 5.000 5.000 

          
     
Σύμφωνα με τον νόμο 4173/2013 ίδρυσης της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείται σε μία (1) μόνον 
μετοχή ονομαστικής αξίας πέντε εκατομμυρίων Ευρώ (€5.000.000). Η μία και μοναδική μετοχή της Εταιρείας είναι 
ονομαστική, αμεταβίβαστη και αναπαλλοτρίωτη, ενσωματώνεται δε σε έναν (1) τίτλο, ο οποίος εκδίδεται στο όνομα του 
Ελληνικού Δημοσίου.  
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Η Διοίκηση προτείνει  τη διανομή μερίσματος για την περίοδο που έληξε την 31.12.2014 ποσού 26.893 χιλ. ευρώ  και 
για την περίοδο που έληξε την 31.12.2015 ποσού 13.000 χιλ. ευρώ. Η διανομή των μερισμάτων, τελεί υπό την έγκριση 
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας.  
 
 
Τα αποθεματικά της Εταιρείας είναι τα εξής: 

 
   31.12.2015  31.12.2014 

Τακτικό Αποθεματικό    1.667   1.667  
Διαφορά υπέρ το άρτιο    150.549  145.539  
Αποθεματικό Ν.3905/2010    5.388   2.645  
Σύνολο    157.603   149.851  

 

13.1. Τακτικό αποθεματικό 

Η Εταιρεία υποχρεούται να σχηματίσει τακτικό αποθεματικό σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.2190/1920 όπως ισχύει 
την ημερομηνία κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Κατά την 31/12/2014, σχηματίστηκε τακτικό 
αποθεματικό ύψους € 1.666.667 που αντιστοιχεί στο 1/3 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας. 
 

13.2. Διαφορά υπέρ το άρτιο 

Στην Εταιρεία έχουν εισφερθεί περιουσιακά στοιχεία ως αναλυτική κατάσταση βάσει της εκάστοτε ισχύουσας 
νομοθεσίας.  
 

   
Ποσό 

Εισφορά Παγίων (Σημείωση 7) 
  

 142.056  

Εισφορά Αποθεμάτων (Σημείωση 9) 
  

 3.533  

Σύνολο εισφοράς Ν.4279/2014 
  

 145.589  
 
Εισφορά Παγίων (Σημείωση 7)    143  

Σύνολο εισφοράς Ν.4324/2015    143  
 
Εισφορά Παγίων (Σημείωση 7)   4.866  

Σύνολο Εισφοράς Ν.4339/2015    4.866 

Μείον: Φόρος Συγκέντρωσης κεφαλαίου 1%   (50) 

Σύνολο διαφοράς υπέρ το άρτιο   150.549 
 
Όπως περιγράφεται στη Σημείωση 2.4 τα ακίνητα και τα μεταφορικά μέσα αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους κατά 
την ημερομηνία εισφοράς, τα λοιπά ενσώματα πάγια στο αναπόσβεστο κόστος τους την αντίστοιχη ημερομηνία και τα 
αποθέματα (Σημείωση 2.7) στο ιστορικό τους κόστος. 
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Η Εταιρεία κατά την προηγούμενη χρήση κατέβαλε ποσό €50.000 ως Φόρο Συγκέντρωσης Κεφαλαίου με συντελεστή 
1% επί του συνολικού ποσού του Μετοχικού κεφαλαίου. Το ποσό αυτό καταχωρήθηκε αφαιρετικά από τη Διαφορά 
υπέρ το άρτιο. 
 
 

13.3. Ειδικό αποθεματικό του νόμου 3905 

Όπως περιγράφεται στη Σημείωση 2.13, Βάσει του Ν.3905 / 2010 «Ενίσχυση και ανάπτυξη κινηματογραφικής τέχνης 
και άλλες διατάξεις», η ΕΡΤ υποχρεούται να διαθέτει κάθε χρόνο του 1,5% του κύκλου εργασιών της για την παραγωγή 
κινηματογραφικών έργων. Ο νόμος προβλέπει την εγγραφή σε ειδικό αποθεματικό στο ετήσιο ισολογισμό, του ποσού 
που οφείλει να επενδύσει η Εταιρεία για την παραγωγή κινηματογραφικών έργων. 
Το αποθεματικό που σχηματίστηκε για την περίοδο που έληξε 31.12.2015 είναι € 2.743.536. Ο οριστικός τρόπος 
διάθεσης δεν είχε αποφασιστεί από τη Διοίκηση κατά την ημερομηνία αναφοράς.  
 

14. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

Σύμφωνα µε τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωση στην περίπτωση 
απόλυσης ή συνταξιοδότησής τους. Το ύψος των αποζημιώσεων εξαρτάται από τον μισθό, τα έτη υπηρεσίας και τον 
τρόπο της αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση) του εργαζομένου. Οι εργαζόμενοι που παραιτούνται ή 
απολύονται αιτιολογημένα δεν δικαιούνται αποζημίωση. Η οφειλόμενη αποζημίωση σε περίπτωση συνταξιοδότησης 
είναι ίση με το 40% του ποσού που θα πληρωνόταν σε περίπτωση απόλυσης με μέγιστο όριο της αποζημίωσης τα 
€15.000, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ.13 του Ν.3144/2003. Η Εταιρεία αναγνωρίζει ως υποχρέωση 
την παρούσα αξία της δέσμευσης για την καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης στο προσωπικό που αποχωρεί λόγω 
συνταξιοδότησης. Πρόκειται για µη χρηματοδοτούμενα προγράμματα καθορισμένων παροχών (defined benefit plans) 
σύμφωνα µε το ∆ΛΠ 19. Η σχετική υποχρέωση βασίστηκε σε ανεξάρτητη αναλογιστική μελέτη.  
Η επιβάρυνση των αποτελεσμάτων από το κόστος πρόβλεψης για αποζημίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία 
αναλύεται ως εξής: 
 

 
31.12.2015  31.12.2014 

Χρεώσεις στα αποτελέσματα:    
Αποζημιώσεις αποχωρήσεων 13.290  6  
Σύνολο 13.290  6  
    

 31.12.2015  31.12.2014 
Χρεώσεις / (πιστώσεις) στη κατάσταση συνολικών εσόδων    
Αναλογιστικά (κέρδη) / ζημιές χρήσης  1.001   -  
Σύνολο 1.001  -  
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Η μεταβολή της παρούσας αξίας της αποζημίωσης του προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία είναι παρακάτω: 
 

Μεταβολή της υποχρέωσης στον ισολογισμό:   
 

 
31.12.2015  31.12.2014 

Yπόλοιπο έναρξης 6   -  
Σύνολο χρέωσης στα αποτελέσματα 13.283   6  
Καταβληθείσες εισφορές -  - 
Αναλογιστικά (κέρδη) / ζημιές 1.001   -  
Υπόλοιπο τέλους 14.290   6  

 
 
Οι λεπτομέρειες και οι βασικές υποθέσεις της αναλογιστικής εκτίμησης για τις χρήσεις που έληξαν την 31/12/2015 
και 31/12/2014 έχουν ως κάτωθι: 
 

 31/12/2015 31/12/2014 

Προεξοφλητικό επιτόκιο της 31ης Δεκεμβρίου 2% 2% 

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 2% 1,5% 

Πληθωρισμός 2% 2% 

 
Οι παραπάνω παραδοχές αναπτύχθηκαν από τη Διοίκηση σε συνεργασία με ανεξάρτητο αναλογιστή που εκπόνησε 
την αναλογιστική μελέτη. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει μία ποσοτική ανάλυση ευαισθησίας για την εταιρεία για τις 
σημαντικές παραδοχές της 31/12/2015 
 

 Προεξοφλητικό επιτόκιο 

 +0,5% -0,5% 

Αύξηση/(μείωση) στην υποχρέωση -779 843 

 Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 

 +0,5% -0,5% 

Αύξηση/(μείωση) στην υποχρέωση 228 -259 

 
 
 

15. Λοιπές Προβλέψεις 

Οι λοιπές προβλέψεις αφορούν κατά ποσό € 815 χιλ. σε προβλέψεις  για αγωγές έναντι της Εταιρείας για τις οποίες 
εκτιμάται από τη Διοίκηση και τους νομικούς συμβούλους ότι θα γίνουν μερικώς ή ολικά δεκτές.    
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 31.12.2015  31.12.2014 

Προβλέψεις για έξοδα προηγουμένων χρήσεων 712  0 

Προβλέψεις για εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις 815  30 

Λοιπές προβλέψεις  131 0 

 1.658  30 

 

16. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Οι υποχρεώσεις σε προμηθευτές και οι λοιπές υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:  

 
 31.12.2015  31.12.2014 

Προμηθευτές εσωτερικού  7.061  6.038 
Προμηθευτές εξωτερικού  880  326 
Υποχρεώσεις για φόρους-τέλη, εκτός φόρου εισοδήματος  3.673  6.289 
Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς  1.717  247 
Λοιπές υποχρεώσεις  211  41 
Δεδουλευμένα έξοδα  2.365  971 
Υποχρέωση προς Ειδικό Διαχειριστή (Σημείωση 11)  40.249  23.544 
Σύνολο  56.156  37.456 

 

17. Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι 

Η Εταιρεία για τη χρήση 2014 υπαγόταν στις διατάξεις του 2238/1994 για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος. 
Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994, οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρίες και οι Εταιρείες 
Περιορισμένης Ευθύνης που οι ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από τους νόμιμους 
ελεγκτές υποχρεούνται να λαμβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό», το οποίο εκδίδεται μετά από φορολογικό έλεγχο που 
διενεργείται από τον ίδιο Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 
Κατόπιν ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην Εταιρεία 
«Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» και στη συνέχεια ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο την υποβάλει 
ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών το αργότερο εντός δέκα ημερών από την καταληκτική ημερομηνία έγκρισης 
των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.  
Στις 23.07.2013 θεσπίστηκε ο νέος φορολογικός νόμος 4172/23.07.2013. Ο νέος νόμος διατηρεί τις αλλαγές που 
θεσπίστηκαν µε το φορολογικό νόμο 4110/23.01.2013 σύμφωνα µε τον οποίο, ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος 
νομικών προσώπων ορίζεται στο 26% για τη χρήση 2014. Από το 2015, η Εταιρεία απαλλάσσεται της φορολογίας 
εισοδήματος, πλην των εισοδημάτων κεφαλαίων, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 4172/2013 όπου φορολογούνται. 
 
Ο φόρος εισοδήματος χρήσης 2015 ανέρχεται σε € 6.138.139. 
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18. Κύκλος εργασιών  

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας αναλύεται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

1.1.2015-
31.12.2015 

 10.10.2013-
31.12.2014 

Έσοδα από ανταποδοτικό τέλος 179.639 
 

166.585 

Έσοδα από διαφημίσεις 3.263  9.771 
Σύνολο 182.902  176.356 

 
 

19. Λοιπά έσοδα 

Τα λοιπά έσοδα συνολικού ποσού €348.431 αναφέρονται κυρίως σε έσοδα παρεπόμενων ασχολιών και λοιπές 
επιχορηγήσεις. 
 

 

1.1.2015-
31.12.2015 

 10.10.2013-
31.12.2014 

Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων 15.000 
 

0 

Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών 333.431  45.970 
Σύνολο 348.431  45.970 

 
 
 
 

20. Έξοδα προσωπικού 

Τα έξοδα προσωπικού αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα: 
 

 
1.1.2015-

31.12.2015 
 10.10.2013- 

31.12.2014 
Μισθοί και ημερομίσθια 27.356  858 
Εργοδοτικές Εισφορές 5.839  428 
Έξοδα επιμόρφωσης 4  4 
Πρόβλεψη αποζημίωσης 13.283  6 
Σύνολο 46.482  1.296 
 
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού κατά την ημερομηνία αναφοράς αναλύεται ως εξής: 

 
31.12.2015  31.12.2014 

Mισθωτοί Αορίστου Χρόνου  2.267  309 
Mισθωτοί Ορισμένου Χρόνου  6  10 
Σύνολο εργαζομένων 2.273  319 
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21. Χρηματοοικονομικά έσοδα 

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα για την Εταιρεία αναλύονται ως εξής: 

 

1.1.2015-
31.12.2015 

 10.10.2013–
31.12.2014 

Τόκοι καταθέσεων όψεως 2.856  485 
Τόκοι καταθέσεων προθεσμίας -  97 
Σύνολο 2.856  582 

 

22. Χρηματοοικονομικά κόστη 

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα για την Εταιρεία ανέρχονται στο ποσό των € 71.738 έναντι € 29.011 της προηγούμενης 
χρήσης και αφορούν κυρίως έξοδα εγγυητικών επιστολών και λοιπά έξοδα τραπεζικών εργασιών. 
 

23. Φόρος εισοδήματος 

Ο φορολογικός συντελεστής για την περίοδο που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015 ήταν 29%. 
Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν.4172/2013, η Εταιρεία από 1.1.2015 απαλλάσσεται της καταβολής φόρου 
εισοδήματος και ως εκ τούτου δεν προκύψει αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος. 
 
Ο φόρος εισοδήματος που έχει καταχωρηθεί ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων, συμφωνεί ως εξής με το 
θεωρητικό φόρο που προκύπτει πολλαπλασιάζοντας τα κέρδη προ φόρων με τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή: 
 

 
31.12.2015  31.12.2014 

Κέρδη προ φόρων 46.826  113.404 
Φορολογικός συντελεστής 29%  26% 

Φόρος υπολογισμένος με βάση ισχύοντες 
φορολογικούς συντελεστές 13.580  

 
29.485 

Συμπληρωματικός Φόρος 3% στο ακαθάριστο εισόδημα 
από ακίνητα 0 

 
59 

Εισόδημα που δεν υπόκειται σε φόρο (N.4172/2013 
άρθρο 46) -12.752 

 
0 

Εισόδημα που δεν υπόκειται σε φόρο (N.3905/2010) 0 
 

-688 

Έξοδα που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς                  0 
 

574 

Διανεμόμενα κέρδη για τα οποία δεν έχει καταβληθεί 
φόρος εισοδήματος 5.310 

 
0 

Διαφορές για τις οποίες δεν αναγνωρίζεται αναβαλλόμενη 
φορολογία 0 

 
2.825 

Σύνολο Φόρου 6.138  32.255 
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24. Συνδεδεμένα μέρη  

24.1. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

 

ΔΕΗ Α.Ε. 

Η Εταιρεία λογιστικοποιεί το έσοδο από το ανταποδοτικό τέλος που εισπράττεται για λογαριασμό της από την ΔΕΗ 
Α.Ε., σύμφωνα με όσα προβλέπονται από το ΔΛΠ 18, δηλαδή με βάση την αρχή του δεδουλευμένου. Ταυτόχρονα με 
την αναγνώριση του εσόδου δημιουργείται και η αντίστοιχη απαίτηση από την ΔΕΗ Α.Ε. Οι εκκαθαρίσεις της ΔΕΗ 
οριστικοποιούνται τον μεθεπόμενο μήνα από την έκδοση των αντίστοιχων λογαριασμών και η Εταιρεία εισπράττει 
μηνιαίως το ανταποδοτικό τέλος που αφορά την εκκαθάριση των δύο προηγούμενων μηνών. Έσοδα από 
ανταποδοτικό τέλος τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί κατά την ημερομηνία αναφοράς περιλαμβάνονται στους «Πελάτες 
και λοιπές απαιτήσεις» στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης. Η απαίτηση της Εταιρείας από τη ΔΕΗ Α.Ε. κατά την 
ημερομηνία αναφοράς ανέρχεται σε € 95.249 χιλ. Επίσης, ποσό €30.688 χιλ αφορά σε απαίτηση από δεδουλευμένα 
ανταποδοτικά τέλη των δύο τελευταίων μηνών της χρήσης, για τα οποία κατά την ημερομηνία αναφοράς, δεν είχαν 
εκδοθεί οι αντίστοιχες εκκαθαρίσεις. 
 

Ειδικός Διαχειριστής Στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού της ΕΡΤ Α.Ε.  

Κατά την ημερομηνία αναφοράς, υπάρχει απαίτηση από τον Ειδικό Διαχειριστή (Υπουργείο Οικονομικών) ύψους € 
19.500.000 η οποία παρουσιάζεται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης στο Κυκλοφορούν Ενεργητικό (Προκαταβολή 
στον Ειδικό Διαχειριστή). Η απαίτηση αυτή αφορά προκαταβολή η οποία καταβλήθηκε στον Ειδικό Διαχειριστή έναντι 
των εξόδων που πραγματοποίησε αυτός για λογαριασμό της Εταιρείας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην από 31 
Ιανουαρίου 2014 σύμβαση των δύο μερών όπως αυτή τροποποιήθηκε των 19 Δεκεμβρίου 2014.  
Κατά την ημερομηνία αναφοράς, υπάρχει υποχρέωση προς τον Ειδικό Διαχειριστή ύψους €40.249χιλ, η οποία 
παρουσιάζεται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης στις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις (Υποχρέωση στον Ειδικό 
Διαχειριστή).  
 

Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης 

Οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. και η μισθοδοσία των γενικών Διευθυντών παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 
 

 

1.1.2015-
31.12.2015 

 10.10.2013– 
31.12.2014 

Αμοιβές μελών διοικητικού συμβουλίου 100 
 

110 

Αμοιβές διευθυντικών στελεχών 186  124 
Σύνολο 286  234 
 

 

24.2. Υπόλοιπα με συνδεδεμένα μέρη 

Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων στη λήξη της χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα 
συνδεδεμένα μέρη σύμφωνα με το ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής: 
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31.12.2015  31.12.2014 

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη 
 

 
 ΔΕΗ Α.Ε. – Πελάτες εσωτερικού 95.249  27.206 

ΔΕΗ Α.Ε. – Δεδουλευμένα έσοδα ανταποδοτικού τέλους 30.688  30.612 
Ειδικός Διαχειριστής Στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού της ΕΡΤ Α.Ε 19.500  21.867 

 145.437  79.685 
 

 
31.12.2015  31.12.2014 

Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένα μέρη  
 

 
Ειδικός Διαχειριστής Στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού της ΕΡΤ Α.Ε. 40.249  23.544 
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης -  - 

 40.249  23.544 
 

25. Δεσμεύσεις 

Οι δεσμεύσεις της Εταιρείας εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

 31.12.2015  31.12.2014 
Δέσμευση για παραγωγή κινηματογραφικών έργων Ν3905/2010 χρήσης 
2014  2.645  2.645 

Δέσμευση για παραγωγή κινηματογραφικών έργων Ν3905/2010 χρήσης 
2015 2.744  0 

Δικαιώματα προγραμμάτων και σειρών (αθλητικά) 8.837  13.380 
Σύνολο 14.226  16.025 
 

Οι δεσμεύσεις του Ν.3905/2010 περιγράφονται στην Σημείωση 13.3. 
 

26. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

26.1. Εκκρεμείς νομικές υποθέσεις 

Κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού εκκρεμούσαν δικαστικές υποθέσεις για τις οποίες έχει σχηματιστεί πρόβλεψη € 
815 χιλ.  

26.2. Ανέλεγκτες χρήσεις 

Για τη χρήση 2014, η Εταιρεία είχε υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που 
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994 όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και 
της κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας Υπουργικής Απόφασης ΠΟΛ 1159/2012. Επειδή οι χρηματοοιοκονομικές 
καταστάσεις της εταιρείας δεν είχαν ολοκληρωθεί κατά την ημερομηνία υποβολής του φορολογικού πιστοποιητικού 
προς το Υπουργείο Οικονομικών, στην Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης που χορηγήθηκε την 28.9.2015 
εκφράζεται αδυναμία εξαγωγής συμπεράσματος. Η εκτίμηση της Εταιρείας, είναι ότι από ένα μελλοντικό φορολογικό 
έλεγχο δεν θα προκύψουν σημαντικοί πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η διενέργεια 
πρόβλεψης. 
Για το φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2015, η εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών 
Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65 Α παρ.1 του Ν.4174/2013 όπως έχει τροποποιηθεί με το  
Ν.4262/2014, ο οποίος διενεργείται ήδη από τους νόμιμους ελεγκτές και δεν αναμένεται να επιφέρει σημαντική 
διαφοροποίηση στις φορολογικές υποχρεώσεις που έχουν ενσωματωθεί στις Οικονομικές Καταστάσεις. 
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27. Γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε το Φεβρουάριο του 2016, ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 
αυτής, στον οποίο έχει ενσωματωθεί το Οργανόγραμμα, με αποτέλεσμα την πλήρη λειτουργία της Εταιρείας με όλες τις 
δομές της καταργηθείσας ΕΡΤ-ΑΕ.  
Με απόφαση του Διευθύνοντος συμβούλου  μεταφέρθηκαν επιπλέον 40 εκατ. ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό της 
Εταιρείας που τηρείται στην Τράπεζα Ελλάδος την 21.4.2016. 
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