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Α. ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ  ΔΛΔΓΚΣΖ 

ΛΟΓΗΣΖ  

Προς τους Μετόχους  της Εταιρείας Ελληνική Ραδιοφωνία Σηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία  

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας  Ελληνική 

Ραδιοφωνία Σηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία, οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση 

χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2016, 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, πού έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία 

(ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012). Σα 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,  
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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 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. Όπως αναφέρεται και στη σημείωση 26.2 των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, 

έχει εκδοθεί εντολή μερικού φορολογικού ελέγχου για τη χρήση 2014, ο οποίος βρίσκεται 

σε εξέλιξη. Ως εκ τούτου  τα φορολογικά αποτελέσματα της χρήσης αυτής δεν έχουν 

καταστεί οριστικά, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και 

προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα ελεγχθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του 

φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, 

δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα 

αυτό. 

2. 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 € 183 εκ., τα οποία η εταιρεία τα λογιστικοποιεί με βάση τις εκκαθαρίσεις 

των παρόχων ενέργειας, καθώς και την επάρκεια της σχηματισμένης πρόβλεψης ποσού € 32  

εκ για την κάλυψη ζημιών από τη μη είσπραξη μέρους των απαιτήσεων αυτών. Οι απαιτήσεις 

της εταιρείας από το ανταποδοτικό τέλος, κατά την 31/12/2016 ανέρχονταν στο ποσό των 

€ 65 εκ.  και η δεδουλευμένη απαίτηση κατά την 31/12/2016 ανέρχονταν στο ποσό των € 

30 εκ..  Σο σύνολο των απαιτήσεων αυτών, ύψους € 95 εκ. περιλαμβάνεται στο κονδύλι 

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

από το ανταποδοτικό τέλος μέχρι την 31/12/2016. Κατά συνέπεια, διατηρούμε επιφύλαξη  
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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. 

 

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 Ελληνική Ραδιοφωνία Σηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία κατά την 31η Δεκεμβρίου 

2016, 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 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης 

Διαχείρισης του Διοικητικού υμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 

του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι: 

α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού υμβουλίου έχει καταρτισθεί 

σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και 

το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 

χρήσης που έληξε την 31/12/2016. 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία Ελληνική 

Ραδιοφωνία Σηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει 

ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της υμβουλίου. 

 

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2017 

Ο Ορκωτός  Ελεγκτής  Λογιστής 

 

Παναγιώτης Χριστόπουλος  

Α.Μ. .Ο.Ε.Λ. 28481 
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Β. ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

ηεο «Διιεληθή Ραδηνθσλία Σειεόξαζε Αλώλπκε Δηαηξεία (ΔΡΣ ΑΔ)» 

επί ησλ εηαηξηθώλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ γηα ηελ 3ε 

εηαηξηθή ρξήζε 2016 

 

Κχξηε Μέηνρε,  

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζέζνπκε ππφςε ζαο γηα έγθξηζε ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 3εο 

εηαηξηθήο ρξήζεσο ηεο ΔΡΣ Α.Δ. πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2016, κεηά ηεο Δηήζηαο 

Έθζεζεο Γηαρείξηζεο, πνπ ζπληάρζεθαλ ζχκθσλα κε ηνλ Κ. Ν. 2190/1920, ηα Γ.Π.Υ.Α, φπσο 

έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ην Ν.4173/2013, φπσο απηνί έρνπλ 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ ζήκεξα. 

 

Η. Βάζε ύληαμεο Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

 

Οη παξνχζεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζπληάρζεθαλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) θαη ηηο Γηεξκελείεο ηεο Δπηηξνπήο Γηεξκελεηψλ ησλ 

Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε θαη ΓΠΥΑ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ 

Πξνηχπσλ (ΓΛΠ). Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή 

ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο θαη ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 

 

ΗΗ. Πιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξεία 

 

Ζ Διιεληθή Ραδηνθσλία Σειεφξαζε (ΔΡΣ Α. Δ.) είλαη δεκφζηνο ξαδηνηειενπηηθφο θνξέαο θαη 

επνπηεχεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Φεθηαθήο Πνιηηηθήο, Σειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο.  

Ζ ΔΡΣ σο δεκφζηα εηαηξεία παξέρεη έλα επξχ θάζκα πεξηερνκέλνπ θαη ππεξεζηψλ πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηελ ελεκέξσζε, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ ςπραγσγία ησλ Διιήλσλ ζε φιν ηνλ 

θφζκν. Παξάγεη πξνγξάκκαηα πνηφηεηαο θαη θχξνπο, ηα νπνία παξέρνπλ ακεξφιεπηε θαη  
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ζθαηξηθή ελεκέξσζε, δηαζθαιίδνληαο ηελ ειεπζεξία ηνπ ιφγνπ θαη πξνάγνληαο ηελ ειιεληθή 

ηζηνξία, ηε γιψζζα, ηνλ ειιεληθφ θαη δηεζλή πνιηηηζκφ.  

 Παξέρεη ππεξεζίεο ηειεφξαζεο, ξαδηνθψλνπ θαη δηαδηθηχνπ ζε εζληθφ, ηνπηθφ θαη δηεζλέο 

επίπεδν κέζα απφ: 

 πέληε (5) ηειενπηηθνχο ζηαζκνχο (ΔΡΣ1, ΔΡΣ2, ΔΡΣ3 θαη ΔΡΣHD ζε παλειιαδηθή 

εκβέιεηα, θαζψο θαη δνξπθνξηθά ηελ EΡΣ World γηα ηνλ απφδεκν Διιεληζκφ)  

 είθνζη επηά (27) ξαδηνθσληθνχο ζηαζκνχο, εθ ησλ νπνίσλ: 

o  πέληε (5) ζηελ Αζήλα (Πξψην Πξφγξακκα, Γεχηεξν Πξφγξακκα, Σξίην 

Πξφγξακκα, ΔΡΑζπνξ, Kosmos), 

o  δχν (2) ζηε Θεζζαινλίθε (9,58fm θαη 102fm),  

o Γεθαελλέα (19) ζηελ Πεξηθέξεηα (Β. Αηγαίν, Βφινο, Εάθπλζνο, Ζξάθιεην, 

Ησάλληλα, Καβάια, Καιακάηα, Κέξθπξα, Κνδάλε, Κνκνηελή, Λάξηζα, 

Οξεζηηάδα, Πάηξα, Πχξγνο, Ν. Αηγαίν, έξξεο, Σξίπνιε, Φιψξηλα, Υαληά) 

θαη ε Φσλή ηεο Διιάδαο ζηα βξαρέα ζε φιν ηνλ θφζκν.  
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ΗΗΗ. Όξγαλα Γηνίθεζεο 

 

η. ύλζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηελ πεξίνδν 1.1.2016 – 31.12.2016 

 

ΔΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ ΗΓΗΟΣΖΣΑ
ΖΜΔΡ. ΑΠΟΚΣΖΖ 

ΗΓΗΟΣΖΣΑ
ΥΔΣΗΚΟ ΦΔΚ/ΑΓΑ

ΣΑΚΝΖ ΓΗΟΝΤΗΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΠΡΟΔΓΡΟ Γ.. 26.05.2015 ΤΟΓΓ 374/26.05.2015

ΣΑΓΜΑΣΑΡΥΖ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ
ΜΔΛΟ Γ.. - ΓΗΔΤΘΤΝΧΝ 

ΤΜΒΟΤΛΟ
26.05.2015 ΤΟΓΓ 374/26.05.2015

ΓΡΖΓΟΡΗΟΤ ΜΗΥΑΛΖ ΓΡΖΓΟΡΗΟ
ΜΔΛΟ Γ.. - ΑΝΑΠΛΖΡΧΣΖ 

ΓΗΔΤΘΤΝΟΝΣΟ ΤΜΒΟΤΛΟΤ 
26.05.2015 ΤΟΓΓ 374/26.05.2015

ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΔΛΗΑΒΔΣ ΔΤΓΔΝΗΟ ΜΔΛΟ Γ.. 26.05.2015 ΤΟΓΓ 374/26.05.2015

ΣΡΑΝΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΑΝΑΣΑΗΟ ΜΔΛΟ Γ.. 26.05.2015 ΤΟΓΓ 374/26.05.2015
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ηη. Γεληθνί Γηεπζπληέο θαη πξνζσξηλή Γηνηθνύζα Δπηηξνπή ΔΡΣ3 ηελ πεξίνδν 1.1.2016-31.12.2016 

 

 

ΔΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ ΗΓΗΟΣΖΣΑ
ΖΜΔΡ. ΑΠΟΚΣΖΖ 

ΗΓΗΟΣΖΣΑ

ΖΜΔΡ. ΠΑΤΖ 

ΗΓΗΟΣΖΣΑ
ΥΔΣΗΚΟ ΦΔΚ/ΑΓΑ

ΥΑΛΒΑΣΕΑΚΖ ΚΧΝΣ/ΝΟ ΗΧΑΝΝΖ

ΓΔΝΗΚΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ (ΠΡΟΧΡΗΝΑ 

ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ)

28.05.2015 26.02.2016 ΦΓΒ6465Θ1Δ-Ξ2Ζ

ΚΑΠΑΚΟ ΣΑΤΡΟ ΝΗΚΟΛΑΟ
ΓΔΝΗΚΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 

ΔΝΖΜΔΡΧΖ
18.02.2016 25.10.2016 ΧΒ2Κ465Θ1Δ-ΔΓΓ

ΣΟΤΣΗΑ ΓΔΧΡΓΗΟ ΗΧΑΝΝΖ
ΓΔΝΗΚΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 

ΔΝΖΜΔΡΧΖ
25.10.2016 - Ρ7Σ465Θ1Δ-1ΖΝ

ΚΑΝΣΔΡ ΜΠΑΞ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΑΜΟΤΣΕΟΥΑ ΓΔΝΗΚΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΔΡΣ3 17.06.2015 - ΡΦΠ0465Θ1Δ-95Α

ΛΟΤΡΗΓΑ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΚΧΝΣ/ΝΟ

ΓΔΝΗΚΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ

05.11.2015 - Β8ΣΥ465Θ1Δ-4ΡΚ

ΜΗΥΑΛΗΣΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ
ΓΔΝΗΚΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ
05.11.2015 - Β8ΣΥ465Θ1Δ-4ΡΚ

ΒΟΤΓΗΟΤΚΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ ΓΡΑΚΟΤΛΖ
ΓΔΝΗΚΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΝΔΧΝ 

ΜΔΧΝ
11.11.2015 - 6ΦΕΝ465Θ1Δ-9ΔΝ

ΑΕΛΟΓΛΟΤ ΕΖΝΟΒΗΑ ΑΝΑΣΑΗΟ
ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
06.04.2016 - 66ΚΧ465Θ1Δ-ΦΤΠ

ΠΑΠΑΕΖΖ ΘΔΟΦΑΝΧ ΑΣΔΡΗΟ
ΠΡΟΔΓΡΟ ΓΗΟΗΚΟΤΑ 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΡΣ3
06.11.2015 17.06.2016 ΦΦΚΑ465Θ1Δ-ΥΝ7
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IV. Τπνθαηαζηήκαηα ηεο Δηαηξείαο 

 

 

 

χκθσλα κε ηελ Α.Γ.. 78 ζ.1
0 
ηεο 11.11.2015 ηα ππνθαηαζηήκαηα ηεο Δηαηξείαο είλαη ηα 

παξαθάησ:  

ΣΗΣΛΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΖ

ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΠΣΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΜΔΟΓΔΗΧΝ 432 ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΑΘΖΝΑ

ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΔΓΡΑ ΜΔΟΓΔΗΧΝ 432 ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΑΘΖΝΑ

ΓΡΑΦΔΗΑ ΜΔΟΓΔΗΧΝ 463  ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΑΘΖΝΑ

ΓΡΑΦΔΗΑ ΡΖΓΗΛΛΖ 2  ΑΘΖΝΑ

ΡΑΓΗΟΦΧΝΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΒΟΛΟΤ ΠΛ ΑΓΗΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ΒΟΛΟ

ΓΡΑΦΔΗΑ ΠΛΑΣΖΡΑ 13 & ΓΟΝΓΟΛΗΝΧΝ ΒΟΛΟ

ΡΑΓΗΟΦΧΝΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΕΑΚΤΝΘΟΤ ΟΓΟ ΜΟΤΕΑΚΖ ΚΔΡΗΟΤ ΕΑΚΤΝΘΟ

ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΠΣΗΚΟ ΣΑΘΜΟ 

ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ
ΜΑΥΖ ΚΡΖΣΖ 161 ΖΡΑΚΛΔΗΟ

ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΠΣΗΚΟ ΣΑΘΜΟ
ΛΔΧΦ. ΣΡΑΣΟΤ ΚΑΗ 

ΚΑΤΣΑΝΣΕΟΓΛΟΤ  
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΡΑΓΗΟΦΧΝΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΑΓΓΔΛΑΚΖ 14 ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΡΑΓΗΟΦΧΝΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΑΓΓΔΛΑΚΖ 6 ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΑΓΓΔΛΑΚΖ 2 ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΑΠΟΘΖΚΖ ΑΝΣ. ΚΑΜΑΡΑ 5 ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΡΑΓΗΟΦΧΝΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ Ν. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ 2 ΗΧΑΝΝΗΝΑ

ΡΑΓΗΟΦΧΝΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΚΑΒΑΛΑ
ΥΡΤΟΣΟΜΟΤ ΜΤΡΝΖ ΚΑΗ 

ΗΟΚΑΣΖ 
ΚΑΒΑΛΑ

ΡΑΓΗΟΦΧΝΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΑΝ. ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ 218-219 ΚΑΛΑΜΑΣΑ

ΡΑΓΗΟΦΧΝΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΘΝΗΚΖ ΛΔΤΚΗΜΖ, ΚΑΝΑΛΗΑ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΡΑΓΗΟΦΧΝΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΚΟΕΑΝΖ ΗΧΑΝΝΟΤ ΣΡΑΝΣΑ 19 ΚΟΕΑΝΖ

ΡΑΓΗΟΦΧΝΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΚΟΜΟΣΗΝΖ ΚΟΜΗΟΤ 6, ΜΑΡΧΝΔΗΑ ΚΟΜΟΣΗΝΖ

ΡΑΓΗΟΦΧΝΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΛΑΡΗΑ ΖΡΧΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ 1 ΛΑΡΗΑ

ΡΑΓΗΟΦΧΝΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΑΗΓΑΗΟΤ Δ. ΒΟΣΑΝΖ 69 ΜΤΣΗΛΖΝΖ

ΡΑΓΗΟΦΧΝΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΟΡΔΣΗΑΓΑ ΔΤΡΗΠΗΓΟΤ 15 ΟΡΔΣΗΑΓΑ

ΡΑΓΗΟΣΖΛΔΟΠΣΗΚΟ ΣΑΘΜΟ 

ΠΑΣΡΧΝ

ΠΑΡΟΓΟ Λ. ΑΘΖΝΧΝ 1-ΑΓ. 

ΓΔΧΡΓΗΟ ΡΗΟΤ
ΠΑΣΡΑ

ΡΑΓΗΟΦΧΝΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΠΤΡΓΟ ΟΛΤΜΠΗΧΝ 70 ΠΤΡΓΟ

ΡΑΓΗΟΦΧΝΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΡΟΓΟΤ ΟΓΟ ΡΟΓΟΤ - ΚΑΛΛΗΘΔΑ ΡΟΓΟΤ

ΡΑΓΗΟΦΧΝΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΔΡΡΧΝ
ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ & ΖΡΧΧΝ 

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ 
ΔΡΡΔ

ΡΑΓΗΟΦΧΝΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΡΗΠΟΛΖ Λ. ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ & Α.ΟΤΣΟΤ ΣΡΗΠΟΛΖ

ΡΑΓΗΟΦΧΝΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΦΛΧΡΗΝΑ ΜΔΓΑΡΟΒΟΤ 18 ΦΛΧΡΗΝΑ

ΡΑΓΗΟΦΧΝΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΥΑΝΗΧΝ ΔΛΛΖ 40, ΟΤΓΑ ΥΑΝΗΑ
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V.Γηάξζξσζε Δηαηξείαο 

Με ηελ κε αξ. 781/06.11.2015 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εγθξίζεθε ν Γεληθφο Καλνληζκφο ηεο εηαηξείαο (Γ.Κ.Π.) θαη κε ηελ κε αξ. 1001/11.02.2016 

απφθαζε Γ.. ν Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο απηήο, ζηνλ νπνίν έρεη ελζσκαησζεί ην Οξγαλφγξακκα, κε απνηέιεζκα ηελ πιήξε ιεηηνπξγία ηεο 

εηαηξείαο κε φιεο ηηο δνκέο ηεο θαηαξγεζείζαο ΔΡΣ-ΑΔ.  
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ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΝΖΜΔΡΩΖ 

Ζ Δλεκέξσζε ηεο ΔΡΣ - εηδήζεηο θαη ελεκεξσηηθέο εθπνκπέο - μεθηλνχλ απφ ηηο 06:00 ην 

πξσί έσο ηε 01:00 κεηά ηα κεζάλπρηα. ήκεξα ε ΔΡΣ παξάγεη 17 θαη πιένλ ψξεο ελεκέξσζε 

ηηο θαζεκεξηλέο θαη 13-15 ηα αββαηνθχξηαθα. Παξάιιεια, ηξία ελεκεξσηηθά ξαδηφθσλα - ην 

Πξψην, ε Φσλή ηεο Διιάδαο θαη ε ΔΡΑ πνξ, θαζψο θαη 19 πεξηθεξεηαθνί ζηαζκνί, 

παξάγνπλ απφ 6 έσο 14 ψξεο εκεξήζην πξφγξακκα, παξέρνληαο ηαπηφρξνλα πεξηερφκελν 

θαη ζηελ ηειεφξαζε. Ζ ΔΡΣ θαιχπηεη φια ηα κεγάια γεγνλφηα θαη ηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο, 

παξέρνληαο δσξεάλ εηθφλα ζηα ηδησηηθά θαλάιηα.  

Παξάιιεια, ε ΔΡΣ έρεη ζπλδέζεη ην φλνκά ηεο κε ηα κεγάια αζιεηηθά γεγνλφηα, κε 

πεξηζζφηεξεο απφ 2.000 ψξεο αζιεηηθνχ πξνγξάκκαηνο, πξνζθέξνληαο ηε δπλαηφηεηα 

ζηνπο Έιιελεο πνιίηεο λα απνιαχζνπλ ηηο κεγαιχηεξεο αζιεηηθέο δηνξγαλψζεηο δσξεάλ θαη 

ρσξίο γεσγξαθηθνχο απνθιεηζκνχο. Σν αζιεηηθφ «ξεπεξηφξην» ηεο ΔΡΣ  γηα ηε ρξήζε 2016 

πεξηιάκβαλε ηνπο Θεξηλνχο Οιπκπηαθνχο αγψλεο ζην Ρίν θαη ην Δπξσπατθφ Πξσηάζιεκα 

Πνδνζθαίξνπ (Euro),ηηο θνξπθαίεο Δπξσπατθέο δηαζπιινγηθέο δηνξγαλψζεηο, φπσο ηα 

Champions League, Europa League, Euroleague θαη FIBA Champions League, θαζψο θαη 

φια ηα παγθφζκηα θαη επξσπατθά πξσηαζιήκαηα ηνπ θιαζηθνχ αζιεηηζκνχ, ηνπ πγξνχ ζηίβνπ 

θαη ηεο γπκλαζηηθήο.  

Σν ξαδηφθσλν ηεο ΔΡΣ πξσηνζηάηεζε ζηελ πνιηηηζηηθή δξάζε “SummERTime – Καινθαίξη 

ζηελ Αγία Παξαζθεπή” (27.06 – 27.07.16), ζην νπνίν εκθαλίζηεθαλ 76 θαιιηηέρλεο θαη 156 

κνπζηθνί, ελψ παξήρζεζαλ 60 ψξεο δσληαλνχ ξαδηνηειενπηηθνχ θαη δηαδηθηπαθνχ 

πξνγξάκκαηνο. Δπίζεο, ζπκκεηείρε σο δηνξγαλσηήο ζηηο εθδειψζεηο «Αζήλα Διεχζεξε» γηα 

ηελ απειεπζέξσζε απφ ηε λαδηζηηθή θαηνρή.  

Με πξσηνβνπιία ηεο Διιεληθήο Ραδηνθσλίαο, ε ΔΡΣ θαη ην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ 

δηνξγαλψζεθαλ ηα «Μηθξά εκηλάξηα Διιεληθήο Γιψζζαο θαη Δπηθνηλσλίαο», ελψ 

εμαζθαιίζηεθε ε ζπκκεηνρή ηεο ΔΡΣ ζην επξσπατθφ πξφγξακκα θαηαπνιέκεζεο ηεο 

ξεηνξηθήο ηνπ κίζνπο “Respect words”.  
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Αμίδεη ελδεηθηηθά λα αλαθεξζεί φηη απφ ηα ξαδηφθσλα ηεο ΔΡΣ κεηαδφζεθαλ πεξηζζφηεξα απφ 

40 κεγάια ζεκαηηθά αθηεξψκαηα θαη 220 ζπλαπιίεο – απεπζείαο ή ζε ερνγξάθεζε. 

Παξάιιεια, επαλήιζε ην ξαδηνθσληθφ ζέαηξν κε 17 λέα έξγα εξκελεπκέλα απφ ζπνπδαζηέο 

δξακαηηθψλ ζρνιψλ, ελψ αμηνπνηήζεθαλ κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ζπάληα ηεθκήξηα απφ ην 

Αξρείν ηεο ΔΡΣ.  

 

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηεο δεκφζηαο ξαδηνηειεφξαζεο ζεζπίζηεθαλ ζπγθεθξηκέλεο 

δηαθαλείο δηαδηθαζίεο γηα ηελ απφθηεζε δηθαησκάησλ κεγάισλ αζιεηηθψλ δηνξγαλψζεσλ, ηελ 

πινπνίεζε εμσηεξηθψλ θαη κηθηψλ παξαγσγψλ, ηελ πξνκήζεηα πξνγξάκκαηνο, θαζψο θαη 

ηερληθψλ δηεπθνιχλζεσλ (κεηξψν ζπλεξγαηψλ).  

Απφ ηελ επαλαιεηηνπξγία ηεο κέρξη ζήκεξα ε ΔΡΣ έρεη πξνρσξήζεη ζηελ πινπνίεζε 79 

εμσηεξηθψλ παξαγσγψλ – ζπλνιηθά 1.296 σξηαίσλ επεηζνδίσλ –. Δπίζεο, ε ΔΡΣ πξνρψξεζε 

ζηελ πινπνίεζε πέληε κηθηψλ παξαγσγψλ – εθ ησλ νπνίσλ νη ηέζζεξηο αθνξνχλ ζε 

θαζεκεξηλφ πξφγξακκα – ζπλνιηθά 295 επεηζνδίσλ . 

Ζ ΔΡΣ ελίζρπζε ηελ ειιεληθή θηλεκαηνγξαθία, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην 

λ.3905/2010 , θαζψο θαη ηελ παξαγσγή ηαηληψλ κηθξνχ κήθνπο κε ηελ αλαβίσζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο «κηθξνθίικ».  

Καηφπηλ πξνθήξπμεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο έρνπλ κέρξη ζηηγκήο θαηαηεζεί ζηελ ΔΡΣ 

πεξηζζφηεξεο απφ 50 πξνηάζεηο γηα ηελ παξαγσγή ειιεληθψλ ζεηξψλ κπζνπιαζίαο.  

Σν Γ.. ηεο ΔΡΣ απνθάζηζε ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε 21 ζπλνιηθά θεζηηβάι θηλεκαηνγξάθνπ 

γηα  ηελ ελίζρπζε ησλ ίδησλ ησλ ζεζκψλ θαη ησλ  ζπκκεηερφλησλ ζε απηά 

παξαγσγνχο/δεκηνπξγνχο.  
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ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΝΔΩΝ ΜΔΩΝ 

Με ην βιέκκα ζηξακκέλν ζηηο ζχγρξνλεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, ε ΔΡΣ κέζσ ηεο Γεληθήο 

Γηεχζπλζεο Νέσλ Μέζσλ, αλαδηαλέκεη ζρεδφλ ην ζχλνιν ηνπ πνιπκεζηθνχ πεξηερνκέλνπ 

πνπ παξάγεηαη κέζα απφ ηελ πιεζψξα ησλ Μέζσλ πνπ δηαζέηεη ζην δηαδίθηπν.  

Σαπηφρξνλα, ηζρπξνπνηεί ηελ παξνπζία ηεο κέζα απφ ηνπο πνιινχο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο 

(sites) πνπ δηαζέηεη, ηελ παξνπζία ζηα θνηλσληθά δίθηπα (Social Media), ηηο εθαξκνγέο (smart 

apps), ηηο ππεξεζίεο δηαζπλδεδεκέλσλ θαη πβξηδηθψλ ηειενξάζεσλ (Smart TV and HbbTV 

services) θαη ηα δηαδηθηπαθά θαλάιηα (ad-Hoc Web Channels).  

H Γεληθή Γηεχζπλζε Νέσλ Μέζσλ ζπληάζζεη Δθζέζεηο Γεκνζίαο Αμίαο (Public Value Reports) 

γηα ηελ ΔΡΣ πνπ ζπληζηνχλ εηήζηνπο απνινγηζκνχο δξάζεο θαη αλάδεημεο ηεο αμίαο πνπ ε 

ΔΡΣ επηζηξέθεη ζηελ θνηλσλία θαη ηε ρψξα.  

Ήδε βξίζθεηαη ζε εμέιημε ε θαηαζθεπή ζχγρξνλνπ δηαδηθηπαθνχ  studio, ελψ κε 

ζπληνληζκέλεο δξάζεηο εμσζηξέθεηαο – φπσο ην πξφγξακκα “Your Band@ERT”, ην νπνίν 

βξαβεχζεθε απφ ην Input, πνπ δηνξγαλψλεηαη απφ ηηο δεκφζηεο ξαδηνηειενξάζεηο φινπ ηνπ 

θφζκνπ - επηδηψθεηαη λα δνζεί βήκα ζε δξάζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ. 

 

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 

Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Σερλνινγίαο έρεη ηελ ηερληθή επζχλε ηεο παξαγσγήο, ηεο επεμεξγαζίαο, 

ηεο κεηαθνξάο θαη ηεο εθπνκπήο ηνπ ξαδηνηειενπηηθνχ ζήκαηνο ηεο ΔΡΣ κε φια ηα 

ηερλνινγηθά δηαζέζηκα κέζα. Με ηελ έλλνηα απηή, πξνδηαγξάθεη, ιεηηνπξγεί θαη ππνζηεξίδεη 

ηερληθά ηα ζηνχληην, ηηο ξνέο, ην κνληάδ, ηηο εμσηεξηθέο κεηαδφζεηο, θ.ιπ. ηειεφξαζεο θαη 

ξαδηνθψλνπ σο πξνο ηελ πιεπξά ηεο παξαγσγήο, θαζψο θαη ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ 

ξαδηνηειενπηηθψλ ζεκάησλ, ηε δεκηνπξγία πνιππιεμηψλ, ηε κεηαθνξά θαη ηελ εθπνκπή ηνπο 

απφ ηα Κέληξα Δθπνκπήο ηεο ΔΡΣ σο πξνο ηελ πιεπξά ηνπ δηθηχνπ.  

Σν δνξπθνξηθφ πξφγξακκα ηεο ΔΡΣ World εθπέκπεηαη ζηελ Δπξψπε απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 

2016. Δληφο ησλ εκεξψλ αλακέλεηαη ε έλαξμε εθπνκπήο ζηνλ Καλαδά θαηφπηλ ππνγξαθήο 

ζχκβαζεο κε αλάδνρν, ν νπνίνο ζα απνδίδεη κεληαίσο ζηελ ΔΡΣ 1,25 δνιάξηα Καλαδά αλά 
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ζπλδξνκεηή κε ειάρηζην αξηζκφ 7.000 ζπλδξνκεηψλ. Παξάιιεια, γίλνληαη πξνζπάζεηεο γηα 

ηελ αλάδεημε παξφρνπ ζηηο ΖΠΑ θαη ηελ Απζηξαιία, ζηελ νπνία κεηαδίδεηαη θαζεκεξηλά ην 

θεληξηθφ δειηίν εηδήζεσλ ηεο ΔΡΣ1, βάζεη ζπκθσλίαο κε ηνλ δεκφζην θνξέα SBS.  

 

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΡΣ-3 

Ζ ΔΡΣ3 απνηειεί ην δεκφζην πεξηθεξηθφ ξαδηνηειενπηηθφ δίθηπν ηεο ΔΡΣ.  

Με κηα πξσηφηππε δξάζε, ζην πιαίζην αλάδεημεο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ραξαθηήξα ηεο, ε ΔΡΣ3 

κεηαδίδεη δειηία εηδήζεσλ θαη ελεκεξσηηθέο εθπνκπέο απφ πξσηεχνπζεο λνκψλ, κε ζηφρν 

κέζα ζηνλ επφκελν ρξφλν λα θαιπθζεί φιε ε επηθξάηεηα.  

Σν ηειενπηηθφ ηεο πξφγξακκα ζήκεξα πεξηιακβάλεη εβδνκαδηαίσο πεξίπνπ 60 ψξεο, κε 

δσληαλέο θαη καγλεηνζθνπεκέλεο εθπνκπέο εζσηεξηθήο παξαγσγήο, ελψ ηδηαίηεξε 

αληαπφθξηζε έρνπλ νη πνηνηηθέο θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο. Ο 9,58fm, ην κνλαδηθφ πνιηηηζηηθφ 

ξαδηφθσλν ηεο Θεζζαινλίθεο, εθηφο απφ ηηο επξείεο ζπλέξγεηεο κε πνιηηηζηηθνχο θνξείο ηεο 

πφιεο, αλέπηπμε ζπλεξγαζία κε ηα κνπζεία ηεο ζπκπξσηεχνπζαο, νξγαλψλνληαο επηζθέςεηο 

πνιηηψλ ζε απηά. ην πξφγξακκα ηεο ΔΡΣ3 ζεκαληηθή ζέζε έρνπλ ν Απφδεκνο Διιεληζκφο 

θαη ηα Βαιθάληα, θαζψο θαη ληνθηκαληέξ.  

 

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

Ζ ΓΓΓΟΤ επηθεληξψζεθε ζηελ αλάιεςε θαζεθφλησλ 2.100 εξγαδνκέλσλ ηεο ηέσο ΔΡΣ πνπ 

αλαβίσζαλ νη ζρέζεηο εξγαζίαο ηνπο, κε παξάιιειε επαλαιεηηνπξγία φισλ ησλ δνκψλ ηεο 

θαηαξγεζείζαο ΔΡΣ. Ο ίδηνο κεραληζκφο πνπ εξγάζηεθε γηα ηελ νξγαλσηηθή ζπγθξφηεζε ηεο 

εηαηξείαο, ππνζηήξημε ηελ παξαγσγή θαη κεηάδνζε ηνπ ξαδηνηειενπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο 

ΔΡΣ.  

Βαζηθφο άμνλαο ππήξμε ε δηαδηθαζία γηα ηε δεκηνπξγία ελφο πξαγκαηηθά ζχγρξνλνπ 

ξαδηνηειενπηηθνχ νξγαληζκνχ, πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο 

νπηηθναθνπζηηθήο αγνξάο. ην πιαίζην απηήο ηεο πξνζπάζεηαο, θαηαπνιεκήζεθαλ ξηδσκέλεο 

αληηιήςεηο θαη λννηξνπίεο, νη νπνίεο εμέζξεςαλ επί ζεηξά εηψλ ηηο παζνγέλεηεο πνπ 
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ηαιάληζαλ ηελ ΔΡΣ, κε εξγαιείν ηελ νξζνινγηθή ιεηηνπξγία θαη ηε ρξεζηή νηθνλνκηθή 

δηαρείξηζε.  

Ζ ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο δηέπεηαη απφ απφιπηε δηαθάλεηα, φρη κφλν ζηε ινγηζηηθή – 

δεκνζηνλνκηθή ηεο δηάζηαζε, αιιά σο θαζεκεξηλή πξαθηηθή ζε φιεο ηηο δξάζεηο ηεο ΔΡΣ. 

Τπφ απηφ ην πξίζκα έρεη πξνρσξήζεη ε αμηνιφγεζε δνκψλ θαη δηαδηθαζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαγξαθνχλ πιήξσο νη πξαγκαηηθέο αλάγθεο θαη νη δπζιεηηνπξγίεο ηεο εηαηξείαο, ψζηε 

ζχληνκα λα αθνινπζήζεη θαη αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ, κε δηαθαλή θαη αμηνθξαηηθά 

θξηηήξηα.  

 

ΜΟΤΗΚΑ ΤΝΟΛΑ 

Σα Μνπζηθά χλνια ηεο ΔΡΣ απνηεινχληαη απφ ηελ Δζληθή πκθσληθή Οξρήζηξα, ηελ 

Οξρήζηξα χγρξνλεο Μνπζηθήο θαη ηελ Υνξσδία. Σα Μνπζηθά χλνια ηεο ΔΡΣ αλνίρηεθαλ 

ζηελ θνηλσλία κέζα απφ κηα ζεηξά δξάζεσλ ηέρλεο θαη πνιηηηζκνχ. ε απηφ ην πιαίζην 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην έηνο 2016  ζπλνιηθά 74 ζπλαπιίεο κε ειεχζεξε ή ζπκβνιηθή είζνδν, 

εθ ησλ νπνίσλ νη 54 ζε κεγάινπο ζπλαπιηαθνχο ρψξνπο θαη νη 20 ζηα ζηνχληην ηεο ΔΡΣ. 

Σν έξγν ησλ Μνπζηθψλ πλφισλ δελ είλαη κφλν πνιηηηζηηθφ αιιά εθπαηδεπηηθφ θαη 

θνηλσθειέο: κέζα απφ ηηο ζπλεξγαζίεο κε δηεζλή θεζηηβάι θαη ζπλαπιηαθνχο ρψξνπο, ηηο 

ερνγξαθήζεηο, θαζψο θαη ηηο πεξηνδείεο ζε φιν ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, ζπλδξάκνπλ ζηελ 

παξαγσγή κνπζηθνχ πνιηηηζκνχ, πξνζθέξνληαο ηε δπλαηφηεηα ζε φινπο ηνπο Έιιελεο, 

αλεμαξηήησο ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζήο ηνπο, λα απνιαχζνπλ ζέακα θαη αθξφακα πςειψλ 

πνηνηηθψλ πξνδηαγξαθψλ. Παξάιιεια, ηα Μνπζηθά χλνια αλαδεηθλχνπλ ηελ εγρψξηα θαη 

δηεζλή κνπζηθή θιεξνλνκηά, θαηαγξάθνληαο ην απνηχπσκά ηεο ζηε ζχγρξνλε επνρή.  

 

ΑΡΥΔΗΟ 

Σν Αξρείν ηεο ΔΡΣ (νπηηθναθνπζηηθφ, θσηνγξαθηθφ, ξαδηνθσληθφ, θαη έληππν), αξηζκψληαο 

πεξηζζφηεξα απφ έλα εθαηνκκχξην ηεθκήξηα ζηα νπνία έρνπλ θαηαγξαθεί ηα ζεκαληηθφηεξα 

γεγνλφηα ηεο ηζηνξίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο ρψξαο καο απφ ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, 



ΔΡΣ Α.Δ. 
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

 Γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2016 
 (Όλα ηα ποζά παροσζιάζονηαι ζε τιλιάδες €, εκηός εάν αναθέρεηαι διαθορεηικά) 

 

 

 

 

ειίδα 20 απφ 73 
 

απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο δεκφζηαο ξαδηνηειεφξαζεο θαη ηεο εζληθήο πνιηηηζηηθήο 

καο θιεξνλνκηάο. Μέζσ δηάζσζεο θαη ςεθηνπνίεζεο εμαζθαιίδεη ηελ πξνζβαζηκφηεηα ζηελ 

θνηλσλία, αθνινπζψληαο ηα δηεζλή πξφηππα. Πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ, έρεη δξνκνινγεζεί ε 

πινπνίεζε έξγσλ αλαβάζκηζεο ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ηνπ αξρείνπ.  

ΓΗΔΘΝΔΗ ΥΔΔΗ 

Ζ ΔΡΣ εληζρχεη ηελ παξνπζία ηεο ζηελ παγθφζκηα ξαδηνηειενπηηθή αγνξά, κε ηελ ππνγξαθή 

Μλεκνλίσλ πλεξγαζίαο κε κεγάινπο ξαδηνηειενπηηθνχο νξγαληζκνχο απφ ηελ Δπξψπε θαη 

ηνλ θφζκν, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ην γαιιηθφ δνξπθνξηθφ θαλάιη TV5 Monde θαη ηελ θηλεδηθή 

ηειεφξαζε CCTV. ε απηφ ην πιαίζην έρνπλ ήδε πινπνηεζεί δχν ληνθηκαληέξ γηα ηνλ Μ. 

Αιέμαλδξν κε ηε γαιιηθή ηειεφξαζε θαη έλα γηα ηνλ Μεραληζκφ ησλ Αληηθπζήξσλ κε ηελ 

θηλεδηθή ηειεφξαζε.  

ΔΩΣΔΡΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ  

Ζ Γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο ηεο 19.01.2015,ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζην λ.3429/2005 άξζξν 4 παξ.4,φξηζε αλεμάξηεην Δζσηεξηθφ Διεγθηή κε 

έκκηζζε εληνιή ηνλ Θενδψξνπ Δηξελαίν ηνπ Γεσξγίνπ. 

 

ΤΜΒΟΤΛΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 

Ζ ΔΡΣ ζπγθξφηεζε ζχκθσλα κε ηνλ λφκν 4324/2015 ηα πκβνχιηα Κνηλσληθνχ Διέγρνπ 

ζηφρνο ησλ νπνίσλ είλαη ε ζπκκεηνρή πνιηηψλ, ζεζκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζπιινγηθνηήησλ 

ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο ΔΡΣ ΑΔ θαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ 

αιιά θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. Σα ΚΔ κεηαθέξνπλ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξείαο ηηο 

απφςεηο ηνπο επί ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο, θάλνπλ πξνηάζεηο γηα ηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ηεο δεκφζηαο ξαδηνηειεφξαζεο θαη ειέγρνπλ ηελ ηήξεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ 

πξνγξακκαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο ΔΡΣ ΑΔ. ηα ζπκβνχιηα ζπκκεηέρνπλ εζεινληηθά 

αθξναηέο, ηειεζεαηέο θαη ρξήζηεο δηαδηθηχνπ αιιά θαη ζεζκνί θαη θνηλσληθέο ζπιινγηθφηεηεο 

πνπ απνηεινχλ ην αληηπξνζσπεπηηθφ θνηλφ ηεο ΔΡΣ ΑΔ. 
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VI. πλνπηηθή Αλάιπζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Δπίδνζεο Σεο Δηαηξείαο 

 

1. Αλάιπζε Καηάζηαζεο πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο 

 Ο θχθινο εξγαζηψλ γηα ηε εηαηξηθή ρξήζε πνπ έθιεηζε ηελ 31.12.2016 αλήιζε ζην πνζφ ησλ  

€190.302 ρηι. έλαληη πνζνχ €182.902 ρηι. γηα ηε πξνεγνχκελε ρξήζε, παξνπζηάδνληαο 

αχμεζε 4,05% θπξίσο ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ εζφδσλ απφ δηαθήκηζε. Σα ινηπά έζνδα 

δηακνξθψζεθαλ ζην πνζφ ησλ €518 ρηι. έλαληη πνζνχ €398 ρηι. ηε πξνεγνχκελε ρξήζε 

θπξίσο απφ έζνδα παξεπνκέλσλ εξγαζηψλ. 

Σν ζχλνιν ησλ δαπαλψλ ηεο εηαηξείαο γηα ηελ θιεηφκελε ρξήζε αλήιζε ζην πνζφ ησλ 

€120.879 ρηι έλαληη πνζνχ €139.258 ρηι. γηα ηε πξνεγνχκελε ρξήζε. Ζ κείσζε ησλ δαπαλψλ 

πνζνχ €18.379 ρηι. επξψ πξνήιζε θπξίσο απφ ηελ  κείσζε ηεο πξφβιεςεο επηζθαιψλ  

απαηηήζεσλ θαηά €25.081 ρηι. θαη ηελ αχμεζε ησλ εμφδσλ κηζζνδνζίαο θαηά €8.861 ρηι.  

θπξίσο ιφγσ α) ηεο εηήζηαο επίδξαζεο ηεο αλαβίσζεο ησλ ζπκβάζεσλ ηνπ πξνζσπηθνχ 

έλαληη ελφο εμακήλνπ ζηε πξνεγνχκελε ρξήζε θαηά € 21.781 ρηι. θαη β) ηε κείσζε ηεο 

αλαινγηζηηθήο δαπάλεο γηα ηελ έμνδν ηνπ πξνζσπηθνχ απφ ηελ ππεξεζία θαηά €12.920 ρηι..  

  Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα αλήιζαλ ζε €4.465 ρηι. γηα ηε θιεηφκελε ρξήζε έλαληη πνζνχ 

€2.856 ρηι. γηα ηε πξνεγνχκελε ρξήζε, θπξίσο ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ ηακεηαθψλ 

δηαζεζίκσλ, ελψ ηα ζπλαθή κε απηά έμνδα αλήιζαλ ζε €295 ρηι.  έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ €72 

ρηι. επξψ ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο θπξίσο ιφγσ ηεο δαπάλεο ηφθσλ πνπ πξνθχπηεη απφ 

ηελ αλαινγηζηηθή κειέηε γηα ην θφζηνο εμφδνπ ηνπ πξνζσπηθνχ απφ ηελ ππεξεζία. 

Σα απνηειέζκαηα (θέξδε) πξν θφξσλ ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο αλήιζαλ ζε €74.111 ρηι., ελψ 

κεηά απφ θφξνπο αλήιζαλ ζηα €64.153 ρηι. έλαληη €46.826 ρηι θαη €40.688 ρηι. αληίζηνηρα γηα 

ηε πξνεγνχκελε ρξήζε. 

ηα Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα έρνπκε αλαινγηζηηθά θέξδε πνζνχ €359 ρηι. έλαληη αλαινγηζηηθψλ 

δεκηψλ πνζνχ €1.001 ρηι. ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο. Σα ζπγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα ηεο 

θιεηφκελεο ρξήζεο αλέξρνληαη ζε €64.512 ρηι. έλαληη πνζνχ €39.687 ρηι. ηεο πξνεγνχκελεο 

ρξήζεο.  
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2. Αλάιπζε Καηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο 

Σν ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ αλήιζε ηε 31.12.2016 ζε €406.873 ρηι. έλαληη 

πνζνχ €386.649 ρηι. ηε 31.12.2015, αλαιπφκελα ζε κε θπθινθνξηαθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

€148.786 ρηι. θαη ζε θπθινθνξηαθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  €258.087 ρηι. έλαληη €151.878 ρηι. 

θαη  €234.771 ρηι. αληίζηνηρα γηα ηε πξνεγνχκελε ρξήζε. 

Οη καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο αλέξρνληαη ηε 31.12.2016 ζε €15.396 ρηι. έλαληη €15.949 

ρηι. ηε 31.12.2015 , ελψ νη βξαρππξφζεζκεο ζε €90.474 ρηι. έλαληη πνζνχ €94.316 ρηι. ηε 

31.12.2015.  

Σν ζχλνιν ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ηεο Δηαηξείαο ηελ 31.12.2016 δηακνξθψλεηαη ζε €301.003 

ρηι έλαληη  €276.384 ρηι. ηε 31.12.2015. 

 

3. Αλάιπζε Καηάζηαζεο Σακεηαθώλ ξνώλ 

Οη Λεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο Ρνέο ηεο Δηαηξείαο αλήιζαλ ζε €95.126 ρηι.(2015 €66.866 ρηι.) 

κεηνχκελεο θαηά €22.178 ρηι. (2015 κεηνχκελεο θαηά €10.389 ρηι.) γηα επελδπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ελψ δελ ππήξραλ ξνέο απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο δηακνξθψλνληαο 

ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα ηεο Δηαηξείαο ζε €184.825 ρηι. ηελ 31.12.2016 έλαληη πνζνχ 

€111.877ρηι. ηε 31.12.2015. 
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4. Αξηζκνδείθηεο νηθνλνκηθήο δηάξζξσζεο 

Οη θπξηφηεξνη ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο νη νπνίνη εθθξάδνπλ ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο 

εηαηξίαο ηελ θιεηφκελε εηαηξηθή ρξήζε, είλαη: 

 

01.01.2016-

31.12.2016

01.01.2015-

31.12.2015

Α.ΓΔΗΚΣΔ ΓΤΝΑΜΗΚΟΣΖΣΑ

Δπελδχζεηο (ζε ρηι.επξψ) 26.176 11.940

Μεηαβολή  % 119,23%

Κχθινο εξγαζηψλ (ζε ρηι.επξψ) 190.302 182.902

Μεηαβολή % 4,05%

Β.ΓΔΗΚΣΔ ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ

Οηθνλνκηθφ απνηέιεζκα (ζε ρηι.επξψ) 64.512 39.687

Μεηαβολή  % 62,55%

Απνδνηηθφηεηα Ηδίσλ θεθαιαίσλ % 21,43% 14,36%

Καζαξφ πεξηζψξην θέξδνπο % 36,94% 23,53%

Γ.ΓΔΗΚΣΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ & ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ

Αθαζάξηζηνο δαλεηζκφο (ζε ρηι.επξψ) - -

Τπνρξεψζεηο πξνο ζχλνιν Παζεηηθνχ % 26,02% 28,52%

Γείθηεο γεληθήο ξεπζηφηεηαο (θπθινθνξνχληα ζηνηρεία 

Δλεξγεηηθνχ πξνο βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο)
285,26% 248,92%

Γ.ΓΔΗΚΣΔ ΑΠΑΥΟΛΖΖ/ΓΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ(ζε ρηι.επξψ) 55.343 46.482

Απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ ζην ηέινο ηεο ρξήζεο 2.274 2.273

Γαπάλε κηζζνδνζίαο πξνο Κχθιν εξγαζηψλ % 29,08% 25,41%  
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5. Πιεξνθνξίεο γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 

Σα θχξηα ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία ηεο Δηαηξείαο είλαη ηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα, νη 

ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο, νη εκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο. Ζ Γηνίθεζε ηεο 

Δηαηξείαο εμεηάδεη θαη αλαζεσξεί ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηηο ζρεηηθέο πνιηηηθέο θαη 

δηαδηθαζίεο ζρεηηθά κε ηελ δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ, νη νπνίεο 

πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ: 

 (α) Κίλδπλνο ηεο αγνξάο: 

(i) πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο 

Ζ Δηαηξεία δελ αληηκεησπίδεη ζπλαιιαγκαηηθνχο θηλδχλνπο, δηφηη νη ζπλαιιαγέο ηεο είλαη 

θπξίσο ζε Δπξψ (€) . 

(ii) Κίλδπλνο ηηκήο 

Ζ Δηαηξεία δελ εθηίζεηαη ζε θίλδπλν ηηκψλ ρξενγξάθσλ ιφγσ ηεο κε επέλδπζεο ηεο ζε 

νληφηεηεο.  

Βαζηθή πεγή εζφδνπ είλαη ην αληαπνδνηηθφ ηέινο πνπ εηζπξάηηεηαη απφ ηνπο πξνκεζεπηέο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

(iii) Σακεηαθέο ξνέο θαη δίθαηε αμία επηηνθίνπ θηλδύλνπ  

Ζ Δηαηξεία δηαζέηεη ζεκαληηθά έληνθα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη ζπλεπψο ην εηζφδεκα απφ 

απηά επεξεάδεηαη απφ ηηο κεηαβνιέο ησλ επηηνθίσλ. Δπεηδή ην εηζφδεκα απηφ απνηειεί κηθξφ 

κέξνο ησλ ζπλνιηθψλ ηεο εζφδσλ νη ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο ηεο εηαηξείαο είλαη 

νπζησδψο αλεμάξηεηεο απφ ηηο αιιαγέο ζηελ αγνξά ησλ επηηνθίσλ. 

Ζ Δηαηξεία δελ έρεη έληνθεο ππνρξεψζεηο. Ζ Δηαηξεία επίζεο δελ ρξεζηκνπνηεί παξάγσγα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα επηηνθίνπ. 

 (β) Πηζησηηθόο Κίλδπλνο 

Ο θίλδπλνο απηφο αλαθέξεηαη ζηελ πηζαλφηεηα αδπλακίαο είζπξαμεο απαηηήζεσλ απφ ηα 

έζνδα δηαθεκίζεσλ θαη ην αληαπνδνηηθφ ηέινο ιφγσ ηεο γεληθφηεξεο χθεζεο ηεο ρψξαο θαη 

ηεο έιιεηςεο ξεπζηφηεηαο. 
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Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ πειαηψλ θαη ε είζπξαμε αληαπνδνηηθνχ ηέινπο απφ 

ηνπο πξνκεζεπηέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο παξαθνινπζείηαη δηαξθψο απφ ηελ αξκφδηα 

δηεχζπλζε. 

(γ) Κίλδπλνο Ρεπζηόηεηαο 

Ζ ζπλεηή δηαρείξηζε ηεο ξεπζηφηεηαο επηηπγράλεηαη κε ηελ χπαξμε ηνπ θαηάιιεινπ 

ζπλδπαζκνχ ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ θαη εηζπξάμεσλ. Ζ Δηαηξεία δηαρεηξίδεηαη ηνπο θηλδχλνπο 

πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ απφ έιιεηςε επαξθνχο ξεπζηφηεηαο ρσξίο λα θαηαθεχγεη ζηελ 

ιχζε ησλ ηξαπεδηθψλ πηζηψζεσλ. 

 

6. Γηάζεζε Κεξδώλ 

Σα ζπγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεο αλήιζαλ ζε €64.512 ρηι. ρεκαηίζηεθε 

απνζεκαηηθφ θηλεκαηνγξαθηθήο επέλδπζεο χςνπο €2.855 ρηι. επξψ, ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζηνλ Ν.3905/2010. Γηα ηα ελαπνκείλαληα θέξδε, ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Ν.2579/1998(ΦΔΚ 31Α), πξνηείλεηαη λα δνζεί ην 

πξνβιεπφκελν ζην άξζξν 45 ηνπ Ν.2190/20 κέξηζκα πνζνχ 21.581 ρηι. επξψ. 

 

 

VΗΗ. εκαληηθά γεγνλόηα πνπ ζπλέβεζαλ από 

ηελ ιήμε ηεο ρξήζεο κέρξη ηελ εκεξνκελία 

ηεο παξνύζαο έθζεζεο 

  

  Με ηελ ππ’αξ.920/12.4.2017 θνηλή απφθαζε Τπνπξγνχ Φεθηαθήο Πνιηηηθήο, 

Σειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο θαη Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, ξπζκίζηεθε ε δηαδηθαζία 

πξνζδηνξηζκνχ εθθξεκψλ νηθνλνκηθψλ απαηηήζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλαβίσζε ησλ 

ζπκβάζεσλ εξγαζίαο ή έκκηζζεο εληνιήο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΔΡΣ ΑΔ. 

Ζ θαηαβνιή ή επηζηξνθή ηνπ ηειηθψο νθεηιφκελνπ πνζνχ ζα πξνζδηνξηζηεί κε λεφηεξε θνηλή 

απφθαζε ησλ αλσηέξσ Τπνπξγψλ. 

 

 

 



ΔΡΣ Α.Δ. 
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

 Γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2016 
 (Όλα ηα ποζά παροσζιάζονηαι ζε τιλιάδες €, εκηός εάν αναθέρεηαι διαθορεηικά) 

 

 

 

 

ειίδα 26 απφ 73 
 

Μεηά ηα παξαπάλσ ζαο παξαθαινύκε όπσο εγθξίλεηε ηελ εηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε 

γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ηε 31.12.2016. 

Αζήλα 07.06.2017 

 

 

 

 

Ο πξόεδξνο ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ

Ο Γηεπζύλσλ 

ύκβνπινο

Ο Γεληθόο Γηεπζπληήο 

Γηνηθεηηθώλ & 

Οηθνλνκηθώλ 

Τπεξεζηώλ

Ζ Γηεπζύληξηα 

Οηθνλνκηθώλ 

Τπεξεζηώλ

Σζαθλήο Γηνλχζηνο 

ηνπ Γεσξγίνπ

Σαγκαηάξρεο 

Υαξάιακπνο        

ηνπ Παλαγηψηε

Λνπξηδάο Δπάγγεινο ηνπ 

Κσλζηαληίλνπ

Φαθιή Γέζπνηλα ηνπ 

Κσλζηαληίλνπ

ΑΓΣ:ΑΔ 546213 ΑΓΣ:ΑΝ 003648 ΑΓΣ:Μ 031308 ΑΓΣ:ΑΚ 095159

Αξ.Αδείαο ινγηζηή 

Φνξνηέρλε 0024497

 



ΔΡΣ Α.Δ. 
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

 Γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2016 
 (Όλα ηα ποζά παροσζιάζονηαι ζε τιλιάδες €, εκηός εάν αναθέρεηαι διαθορεηικά) 
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Γ. ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Αξκφδηα Αξρ ή: Γελ ηθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν (Γ.Δ.ΜΖ.) ύλζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ:

Ζκεξνκελ ία έγθξηζεο απφ ην Γ ησλ  Σζαθλ ήο Γηνλ χζηνο ηνπ Γεσξγίνπ, Πξφεδξνο  Γ..

εηήζησλ  νηθνλ νκηθψλ  θαηαζηάζεσλ : 07 Ηνπλ ίνπ 2017 Σαγκαηάξρεο Υαξάιακπνο ηνπ Παλ αγηψηε,Γηεπζχλ σλ  χκβνπινο

Οξθσηφο ειεγθηήο ινγηζηήο: Παλ αγηψηεο Υξηζηφπνπινο Γξεγνξίνπ Μηρ αήι ηνπ Γξεγνξίνπ,Μέινο Γ.. Αλ απιεξσηήο Γηεπζχλ νλ ηνο ζπκβνχινπ

Διεγθηηθή εηαηξεία: Grant Thornton Παπαθσλ ζηαλ ηίλ νπ Διηζζάβεη ηνπ Δπγελ ίνπ,Μέινο Γ..

Σχπνο έθζεζεο ειέγρνπ ειεγθηψλ : Γλ ψκε κε Δπηθχιαμε Σξαλ φο Νηθφιανο ηνπ Αλ αζηαζίνπ,κέινο Γ.

Γηεχζπλ ζε δηαδηθηχνπ Δηαηξείαο: www.ert.gr Μεηαμάο Αξηζηνηέιεο ηνπ Θενδψξνπ ,Μέινο Γ.

Σξαλ φο Νηθφιανο ηνπ Αλ αζηαζίνπ,

31.12.2016 31.12.2015 01.01-31.12.2016 01.01-31.12.2015

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ Κύθινο εξγαζηώλ 190.302 182.902

Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελ α ελ ζψκαηα πάγηα ζηνηρ εία 138.921 141.605 Κέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ 69.941 44.042

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρ εία 9.861 10.272 Κέξδε πξν θόξσλ 74.111 46.826

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 3 2 Μείνλ  θφξνη (9.958) (6.138)

ύλνιν κε θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ (α) 148.786 151.878 Αλ αινγηζηηθά θέξδε(δεκίεο) απφ ππνρξεψζεηο παξνρψλ  ζην πξνζσπηθφ 359 (1.001)

Απνζέκαηα 682 1.146 Κέξδε κεηά από θόξνπο 64.512 39.687

Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 72.581 102.248

Πξνθαηαβνιή ζηνλ  Δηδηθφ Γηαρ εηξηζηή - 19.500

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλ ακα 184.825 111.877 01.01-31.12.2016 01.01-31.12.2015

ύλνιν θπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ (β) 258.087 234.771 Λεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηόηεηεο

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ (α) + (β) 406.873 386.649 Κέξδε πξν θφξσλ 74.111 46.826

Πλέον / μείον προζαρμογές για:

Απνζβέζεηο 29.270 23.307

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ Πξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ 649 13.284

Μεηνρ ηθφ θεθάιαην 5.000 5.000 Λνηπέο πξνβιέςεηο 450 1.628

Λνηπά ζηνηρ εία ηδίσλ  θεθαιαίσλ 296.003 271.384 Πξνβιέςεηο επηζθαιψλ  απαηηήζεσλ 3.397 28.663

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ηδηνθηεηώλ κεηξηθήο (γ) 301.003 276.384 Έζνδν απφ αρξεζηκνπνίεηεο πξνβιέςεηο (843) -

Πξνβιέςεηο 15.396 15.949 (Κέξδε)/ Εεκηέο απφ πψιεζε/δηαγξαθή παγίσλ  ζηνηρ είσλ  0 120

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 53.833 15.928 Πηζησηηθνί ηφθνη (4.465) (2.856)

Τπνρξέσζε ζηνλ  Δηδηθφ Γηαρεηξηζηή 29.752 40.249 Πλέον / μείον προζαρμογές για μεηαβολές λογαριαζμών κεθαλαίοσ κίνεζες ή ποσ

Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 6.889 38.139 ζτεηίδονηαι με ηις λειηοσργικές δραζηεριόηεηες:

ύλνιν ππνρξεώζεσλ (δ) 105.869 110.265 (Αχμεζε)/ κείσζε απνζεκάησλ 199 -

ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (γ) + (δ) 406.873 386.649 (Αχμεζε) / κείσζε απαηηήζεσλ 46.051 (62.806)

Αχμεζε / (κείσζε) ππνρξεψζεσλ  (πιελ  δαλ εηαθψλ ) (11.281) 18.700

Δηζξνέο δηαζεζίκσλ από ηελ θύξηα εθκεηάιιεπζε 137.537 66.866

Καηαβεβιεκέλ νη θφξνη (42.411) -

ύλνιν ηακεηαθώλ ξνώλ από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηνηήηεο (α) 95.126 66.866

Δπελδπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο

31.12.2016 31.12.2015 Αγνξά ελ ζψκαησλ  θαη άπισλ  παγίσλ  ζηνηρ είσλ (26.176) (11.940)

Σφθνη εηζπξαρζέλ ηεο 3.998 1.551

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ έλαξμεο ρξήζεο ( 01.01.2016-01.01.2015) 276.384 231.688 ύλνιν εθξνώλ από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) (22.178) (10.389)

πγθελ ηξσηηθά ζπλ νιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο 64.512 39.687 Υξεκαηνδνηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο

Δηζθνξά πεξηνπζηαθψλ  ζηνηρ είσλ - 5.010 Αχμεζε κεηνρ ηθνχ θεθαιαίνπ - -

Μεξίζκαηα πιεξσηέα (39.893) - Έμνδα αχμεζεο κεηνρ ηθνχ θεθαιαίνπ - -

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ιήμεο ρξήζεο (31.12.2016-31.12.2015) 301.003 276.384 ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ) - -

Καζαξή αύμεζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα & ηζνδύλακα ρξήζεο (α)+(β)+(γ) 72.948 56.477

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεο 111.877 55.400

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο 184.825 111.877

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ

1.   Οη παξνχζεο νηθνλ νκηθέο θαηαζηάζεηο ζπλ ηάρζεθαλ  ζχκθσλ α κε ηα Γηεζλ ή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλ νκηθήο Αλ αθνξάο (ΓΠΥΑ)

2.   ηα πάγηα ζηνηρ εία ηεο Δηαηξείαο δελ  ππάξρνπλ  εκπξάγκαηα βάξε. 

3.   Οη πξνβιέςεηο πνπ έρνπλ  δηελ εξγεζεί γηα ππνρξεψζεηο παξνρψλ  ζην πξνζσπηθφ αλ έξρνλ ηαη ζε 14.581 ρ ηιηάδσλ  Δπξψ (βι. εκ. 14 ησλ  νηθνλ νκηθψλ  θαηαζηάζεσλ )

4.   Καηά ηελ  εκεξνκελ ία ηνπ Ηζνινγηζκνχ έρνπλ  ζρ εκαηηζηεί πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο θαη αλ ηαπνδνηηθφ ηέινο πνζνχ 32.243 ρ ηιηάδσλ  Δπξψ, γηα εθθξεκείο 

      δηθαζηηθέο ππνζέζεηο πνζφ 815 ρ ηιηάδσλ  Δπξψ (βι. εκ. 15) ησλ  νηθνλ νκηθψλ  θαηαζηάζεσλ .

5.   Γηα ηε ρξήζε 2015, ζηελ   Έθζεζε Φνξνινγηθήο πκκνξθσζεο πνπ ρνξεγήζεθε ηελ  28.09.2015, εθθξάδεηαη αδπλ ακία εμαγσγήο ζπκπεξάζκαηνο γηα ην ιφγν φηη ηελ  εκεξνκελ ία εθείλ ε δελ  είρ αλ  νινθιεξσζεί νη νηθνλ νκηθέο θαηαζηάζεηο Ζ αλ έιεγθηε θνξνινγηθά ρξήζε ηεο εηαηξείαο, παξαηίζεηαη αλ αιπηηθά ζηε ζεκείσζε 26.2 ησλ  νηθνλ νκηθψλ  θαηαζηάζεσλ  ηεο εηαηξείαο. 

6.   Σν απαζρνινχκελ ν πξνζσπηθφ ηεο Δηαηξείαο ηελ  31.12.2016 αλ έξρεηαη ζε 2.274 άηνκα (2015: 2.273 άηνκα). 

7.   Οη πάζεο θχζεσο ζπλ αιιαγέο (έζνδα θαη έμνδα) ζσξεπηηθά απφ ηελ  έλ αξμε ηεο νηθνλ νκηθήο ρξήζεο, θαζψο θαη ηα ππφινηπα ησλ  απαηηήζεσλ  θαη ππνρξεψζεσλ  ηεο Δηαηξείαο ζηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο, πνπ έρνπλ  πξνθχςεη

απφ ζπλ αιιαγέο κε ζπλ δεδεκέλ α κέξε, φπσο απηά νξίδνλ ηαη ζην ΓΛΠ 24, έρ νπλ  σο εμήο:

      Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ 31.12.2016 31.12.2015

      α) Ακνηβέο δηεπζπλ ηηθψλ  ζηειερψλ  θαη κειψλ  ηεο Γηνίθεζεο 444 285

      β) Έζνδα - -

      γ) Έμνδα 852 11.483

      δ) Απαηηήζεηο 87.412 145.437

      ε) Τπνρξεψζεηο 29.752 40.249

8.   Σα ινηπά ζπλ νιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο πνζνχ € 359 ρ ηι., αθνξνχλ  ζηελ  εθαξκνγή ηνπ ΓΛΠ 19.

9.   Σν Γ.. ηεο Δηαηξείαο ζα ππνβάιεη πξφηαζε ζηελ  Γελ ηθή πλ έιεπζε ησλ  Μεηφρσλ  γηα ηεv  έγθξηζε ηειηθνχ κεξίζκαηνο γηα ηε ρ ξήζε ηνπ 2016 χςνπο 21.581 ρ ηιηάδσλ  Δπξψ.

10. Δπί ησλ  νηθνλ νκηθψλ  θαηαζηάζεσλ  δηελ εξγήζεθαλ  αλ αθαηαηάμεηο θνλ δπιίσλ  ηεο ζπγθξίζηκεο πεξηφδνπ πξνθεηκέλ νπ λ α θαηαζηνχλ  ζπγθξίζηκα κε απηά ηεο θιείνκελ εο πεξηφδνπ.Πεξηγξαθή ησλ  κεηαβνιψλ  παξαηίζεηαη ζηε ζεκείσζε 6.1.δ  ησλ  νηθνλ νκηθψλ  θαηαζηάζεσλ

11.  Σα ζέκαηα επηθχιαμεο ζηελ  Έθζεζε Διέγρνπ ηνπ αλ εμάξηεηνπ νξθσηνχ ειεγθηή αθνξνχλ :  α) ζην κε ζρ εκαηηζκφ πξφβιεςεο γηα ελ δερφκελ εο δηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ  31/12/2014 φπσο αλ αιχεηαη θαη ζηε ζεκ. 26.2 ησλ  νηθνλ νκηθψλ

       θαηαζηάζεσλ  θαη β) ζηε κε απφθηεζε επαξθψλ  ειεγθηηθψλ  ηεθκεξίσλ  γηα ηελ  επαιήζεπζε ησλ  εζφδσλ  απφ ην αλ ηαπνδνηηθφ   ηέινο χςνπο € 183 εθ. θαζψο θαη ηελ  επάξθεηα ηεο ζρ εκαηηζκέλ εο πξφβιεςεο χςνπο € 32 εθ. γηα ηελ  θάιπςε δεκηψλ  απφ ηε κε 

       ξεπζηνπνίεζε κέξνπο ησλ  απαηηήζεσλ  απφ  ην αλ ηαπνδνηηθφ ηέινο φπνπ θαηά ηελ  31/12/2016 αλ εξρ φηαλ  ζην πνζφ ησλ  € 95 εθ..

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ Ο ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ

ΣΑΚΝΖ ΓΗΟΝΤΗΟ ΣΑΓΜΑΣΑΡΥΖ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΛΟΤΡΗΓΑ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΦΑΚΛΖ ΓΔΠΟΗΝΑ

ηνπ ΓΔΩΡΓΗΟΤ ηνπ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ηνπ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ηνπ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ

ΑΓΣ: ΑΔ 546213 ΑΓΣ: ΑN 003648 ΑΓΣ: Μ 031308 ΑΓΣ: ΑΚ 095159

ΑΡ.ΑΓΔΗΑ ΛΟΓΗΣΖ ΦΟΡΟΣΔΥΝΖ: 0024497

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΖ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ (Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ)

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΡΑΓΗΟΦΩΝΗΑ ΣΖΛΔΟΡΑΖ Α.Δ.

ΓΔΜΖ 127248401000

ΚΑΣΔΥΑΚΖ & ΜΔΟΓΔΗΩΝ 136, 11527, ΑΘΖΝΑ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΥΡΖΖ απν 1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2016 κέρξη 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2016

(Γεκνζηεπόκελα βάζεη ηνπ λ. 2190, άξζξν 135 γηα επηρεηξήζεηο πνπ ζπληάζζνπλ εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ελνπνηεκέλεο θαη κε, θαηά ηα ΓΛΠ)

Σα παξαθάησ ζηνηρ εία θαη πιεξνθνξίεο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο νηθνλ νκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεχνπλ ζε κία γελ ηθή ελ εκέξσζε γηα ηελ νηθνλ νκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εηαηξείαο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΡΑΓΗΟΦΧΝΗΑ ΣΖΛΔΟΡΑΖ Α.Δ.. πλ ηζηνχκε επνκέλ σο

ζηνλ  αλ αγλ ψζηε, πξηλ  πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε είδνπο επελ δπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλ αιιαγή κε ηελ  εηαηξεία, λ α αλ αηξέμεη ζηε δηεχζπλ ζε δηαδηθηχνπ ηεο εηαηξείαο, φπνπ αλ αξηψλ ηαη νη νηθνλ νκηθέο θαηαζηάζεηο θαζψο θαη ε έθζεζε ειέγρνπ ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή.

ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ (Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ)  ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ (Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ)

 ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ)

 



ΔΡΣ Α.Δ. 
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

 Γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2016 
 (Όλα ηα ποζά παροσζιάζονηαι ζε τιλιάδες €, εκηός εάν αναθέρεηαι διαθορεηικά) 

 

 

 

 

ειίδα 28 απφ 73 
 

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 

ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2016 

 

Οη εηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο απφ 29 έσο 32, 

εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Διιεληθή Ραδηνθσλία Σειεφξαζε Αλψλπκε 

Δηαηξεία (ΔΡΣ ΑΔ) ζηηο 07.06.2017 θαη έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί µε ηελ αλάξηεζή ηνπο ζην 

δηαδίθηπν, ζηε δηεχζπλζε www.ert.gr, φπνπ ζα παξακείλνπλ ζηελ δηάζεζε ηνπ θνηλνχ γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ζχληαμεο θαη 

δεκνζηνπνίεζήο ηνπο. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα δεκνζηεπζέληα ζπλνπηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζηνρεχνπλ ζην λα παξάζρνπλ ζηνλ 

αλαγλψζηε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε θαη ηα 

ζπλνιηθά έζνδα ηεο εηαηξείαο, αιιά δελ παξέρνπλ ηελ νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο 

ζέζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ θαη ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ 

ηεο εηαηξείαο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ). 

 

Ο πξόεδξνο ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ

Ο Γηεπζύλσλ 

ύκβνπινο

Ο Γεληθόο Γηεπζπληήο 

Γηνηθεηηθώλ & 

Οηθνλνκηθώλ 

Τπεξεζηώλ

Ζ Γηεπζύληξηα 

Οηθνλνκηθώλ 

Τπεξεζηώλ

Σζαθλήο Γηνλχζηνο 

ηνπ Γεσξγίνπ

Σαγκαηάξρεο 

Υαξάιακπνο        

ηνπ Παλαγηψηε

Λνπξηδάο Δπάγγεινο ηνπ 

Κσλζηαληίλνπ

Φαθιή Γέζπνηλα ηνπ 

Κσλζηαληίλνπ

ΑΓΣ:ΑΔ 546213 ΑΓΣ:ΑΝ 003648 ΑΓΣ:Μ 031308 ΑΓΣ:ΑΚ 095159

Αξ.Αδείαο ινγηζηή 

Φνξνηέρλε 0024497   



ΔΡΣ Α.Δ. 
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

 Γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2016 
 (Όλα ηα ποζά παροσζιάζονηαι ζε τιλιάδες €, εκηός εάν αναθέρεηαι διαθορεηικά) 

 

 

 

 

ειίδα 29 απφ 73 
 

Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ εκείσζε 31.12.2016 31.12.2015

Με θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό

Δλζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 7 138.921 141.605

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 8 9.861 10.272

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 3 2

ύλνιν κε θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ 148.786 151.878

Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό

Απνζέκαηα 9 682 1.146

Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 10 72.581 102.248

Πξνθαηαβνιή ζηνλ Δηδηθφ Γηαρεηξηζηή 11 - 19.500

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 12 184.825 111.877

ύλνιν θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ 258.087 234.771

ύλνιν ελεξγεηηθνύ 406.873 386.649

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ

Ίδηα θεθάιαηα απνδηδόκελα ζηνπο ηδηνθηήηεο

Μεηνρηθφ θεθάιαην 13 5.000 5.000

Γηαθνξά ππέξ ην άξηην 13 150.549 150.549

Απνζεκαηηθά 13 9.910 7.056

Απνηειέζκαηα εηο λένλ 135.545 113.780

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 301.003 276.384

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Τπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ 

ηελ ππεξεζία 14 14.581 14.291

Πξνβιέςεηο 15 815 1.658

ύλνιν καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ 15.396 15.949

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 16 13.940 15.928

Μεξίζκαηα πιεξσηέα 13 39.893 -

Τπνρξέσζε ζηνλ Δηδηθφ Γηαρεηξηζηή 11 29.752 40.249

Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 17 6.889 38.139

ύλνιν βξαρππξόζεζκσλ ππνρξώζεσλ 90.474 94.316

ύλνιν ππνρξεώζεσλ 105.870 110.265

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ππνρξεώζεσλ 406.873 386.649

 

 

 

 

 

 

Οι ζημειώζεις ζηις ζελίδες 33 έως 73  αποηελούν αναπόζπαζηο μέρος ηων τρημαηοοικονομικών 
καηαζηάζεων.  



ΔΡΣ Α.Δ. 
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

 Γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2016 
 (Όλα ηα ποζά παροσζιάζονηαι ζε τιλιάδες €, εκηός εάν αναθέρεηαι διαθορεηικά) 

 

 

 

 

ειίδα 30 απφ 73 
 

 

Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο 

 

εκείσζε
01.01.2016-

31.12.2016

01.01.2015-

31.12.2015

Έζνδα

Κχθινο εξγαζηψλ 18 190.302 182.902

Λνηπά έζνδα 19 518 398

190.820 183.300

Έμνδα

Απνζβέζεηο ελζψκαησλ παγίσλ 7 (4.353) (4.348)

Απνζβέζεηο ηδίσλ παξαγσγψλ, δηθαησκάησλ πξνγξάκκαηνο 

θαη ινηπψλ άπισλ
8 (24.917) (18.959)

Αλαιψζεηο Απνζεκάησλ (423) -

Έμνδα πξνζσπηθνχ 20 (55.343) (46.482)

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ (9.275) (10.070)

Γαπάλεο Δηδηθνχ Γηαρεηξηζηή 11 - (10.655)

Δλνίθηα, ελέξγεηα, ηειεπηθνηλσλίεο θαη ινηπέο παξνρέο (7.597) (8.935)

Λνηπνί θφξνη-ηέιε, πιελ θφξνπ εηζνδήκαηνο (11.177) (7.436)

Λνηπά έμνδα (3.783) (3.349)

Άιια έμνδα εθκεηαιιεχζεσο 19 (4.011) (29.025)

Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ ρξεκαηνδνηηθώλ θαη 

επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ
69.941 44.042

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 21 4.465 2.856

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 22 (295) (72)

Κέξδε πξν θόξσλ 74.111 46.826

Φφξνο εηζνδήκαηνο 23 (9.958) (6.138)

Κέξδε κεηά από θόξνπο 64.153 40.688

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα

Αλαινγηζηηθά θέξδε / (δεκηέο) απφ ππνρξεψζεηο παξνρψλ 

πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία
14 359 (1.001)

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεο 64.512 39.687

 
 
 
 
 
 
Οι ζημειώζεις ζηις ζελίδες 33 έως 73 αποηελούν αναπόζπαζηο μέρος ηων τρημαηοοικονομικών 
καηαζηάζεων.



ΕΡΤ Α.Ε. 
Οικονομικέρ Καταστάσειρ 

Για τη σπήση πος έληξε την 31 Δεκεμβπίος 2016 
(Όλα ηα ποζά παροσζιάζονηαι ζε τιλιάδες €, εκηός εάν αναθέρεηαι διαθορεηικά) 

 

 

ειίδα 31 απφ 73 
 

Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 

εκ.
Μεηνρηθό 

θεθάιαην

Γηαθνξά 

ππέξ ην 

άξηην

Σαθηηθό 

Απνζεκαηηθό

Απνζεκαηηθό 

Ν.3905/2010

Κέξδε εηο 

λένλ

ύλνιν 

ηδίσλ 

θεθαιαίσλ

Τπόινηπν ηελ 1ε ηαλνπαξίνπ 2015 5.000 145.539 1.667 2.645 76.837 231.688

Καζαξά θέξδε ρξήζεο 40.688 40.688

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεο (θαζαξά, κεηά απφ 

θφξνπο)
(1.001) (1.001)

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεο 39.687 39.687

Δηζθνξά πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 5.010 5.010

Μεηαθνξά ζε απνζεκαηηθά 2.743 (2.743)

χλνιν κεηαβνιήο 5.010 2.743 36.943 44.696

Τπόινηπν ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015 5.000 150.549 1.667 5.389 113.780 276.384

Τπόινηπν ηελ 1ε ηαλνπαξίνπ 2016 5.000 150.549 1.667 5.389 113.780 276.384

Καζαξά θέξδε ρξήζεο 64.153 64.153

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεο (θαζαξά, κεηά απφ 

θφξνπο)
359 359

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεο 64.512 64.512

Μεηαθνξά ζε απνζεκαηηθά 2.855 (2.855)

Γηαλνκή κεξίζκαηνο (39.893) (39.893)

χλνιν κεηαβνιήο 2.855 21.765 24.619

Τπόινηπν ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2016 5.000 150.549 1.667 8.243 135.545 301.003
 

 
Οι ζημειώζεις ζηις ζελίδες 33 έως 73 αποηελούν αναπόζπαζηο μέρος ηων τρημαηοοικονομικών καηαζηάζεων.



ΕΡΤ Α.Ε. 
Οικονομικέρ Καταστάσειρ 

Για τη σπήση πος έληξε την 31 Δεκεμβπίος 2016 
(Όλα ηα ποζά παροσζιάζονηαι ζε τιλιάδες €, εκηός εάν αναθέρεηαι διαθορεηικά) 

 

 

ειίδα 32 απφ 73 
 

Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ 

εκείσζε
01.01.2016-

31.12.2016

01.01.2015-

31.12.2015

Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Κέξδε ρξήζεο 74.111 46.826

Πξνζαξκνγέο γηα:

Απνζβέζεηο ελζψκαησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 7 4.353 4.348

Απνζβέζεηο άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 8 24.917 18.959

Απνζβέζεηο επηρνξεγήζεσλ παγίσλ

Πξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ 14 649 13.284

Λνηπέο πξνβιέςεηο 15 450 1.628

Πξνβιέςεηο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ 3.397 28.663

Έζνδν απφ  πξνβιέςεηο πξνεγ. ρξήζεσλ (843) -

(Κέξδε)/ Εεκηέο απφ πψιεζε/δηαγξαθή ελζψκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ 0 120

Έζνδα ηφθσλ (4.465) (2.856)

ύλνιν πξνζαξκνγώλ 28.457 64.146

Σακεηαθέο Ρνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο πξηλ ηηο 

κεηαβνιέο ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο 

102.568 110.972

Μεηαβνιέο θεθαιαίνπ θίλεζεο

(Αχμεζε)/ κείσζε απνζεκάησλ 199 -

(Αχμεζε)/ κείσζε απαηηήζεσλ 46.051 (62.806)

Αχμεζε/ (κείσζε) ππνρξεψζεσλ (11.281) 18.700

Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 137.537 66.866

Καηαβιεζείο θφξνο εηζνδήκαηνο (42.411) -

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 95.126 66.866

Σακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Αγνξέο ελζψκαησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 7 (1.670) (199)

Αγνξέο άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 8 (24.506) (11.741)

Σφθνη πνπ εηζπξάρζεθαλ 3.998 1.551

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (22.178) (10.389)

Σακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ

Έμνδα αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα

Γηαλνκή απνζεκαηηθνχ θεξδψλ

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο - -

Καζαξή αύμεζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 72.948 56.477

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ζηελ αξρή ηεο ρξήζεο 111.877 55.400

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζην ηέινο ηεο ρξήζεο 184.825 111.877

 

Οι ζημειώζεις ζηις ζελίδες 33 έως 73 αποηελούν αναπόζπαζηο μέρος ηων 

τρημαηοοικονομικών καηαζηάζεων. 

  



ΕΡΤ Α.Ε. 
Οικονομικέρ Καταστάσειρ 

Για τη σπήση πος έληξε την 31 Δεκεμβπίος 2016 
(Όλα ηα ποζά παροσζιάζονηαι ζε τιλιάδες €, εκηός εάν αναθέρεηαι διαθορεηικά) 

 

 

ειίδα 33 απφ 73 
 

 
εκεηώζεηο επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 
 

1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο 

1.1. Πιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξεία 

Ζ Δηαηξεία ηδξχζεθε κε ην Ν.4173/2013 (ΦΔΚ Α’ 169/26.7.2013) σο «ΝΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΡΑΓΗΟΦΧΝΗΑ, ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΚΑΗ ΣΖΛΔΟΡΑΖ ΑΔ» θαη δηαθξηηηθφ ηίηιν Ν.Δ.Ρ.Η.Σ. A.E. Με ην 

Ν. 4324/2015 (ΦΔΚ Α´ 44/29.4.2015) κεηνλνκάζηεθε ζε «ΔΛΛΛΖΝΗΚΖ ΡΑΓΗΟΦΧΝΗΑ 

ΣΖΛΔΟΡΑΖ ΑΔ» θαη δηαθξηηηθφ ηίηιν «Δ.Ρ.Σ ΑΔ» (εθεμήο θαινχκελε «Δηαηξεία»). Ζ έγθξηζε 

ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ Β 2308/16.9.2013. 

 

Ζ Δηαηξεία είλαη λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε ηε κνξθή Αλψλπκεο Δηαηξείαο, γηα ηελ 

ειιεληθή δεκφζηα ξαδηνθσλία θαη ηειεφξαζε, θαζψο θαη ηε δηαδηθηπαθή (ίληεξλεη) 

δξαζηεξηφηεηά ηνπο θαη εδξεχεη ζηελ Αζήλα.  

 

Ζ Δηαηξεία είλαη δεκφζηα επηρείξεζε πνπ αλήθεη ζην δεκφζην ηνκέα θαη επνπηεχεηαη απφ ην 

Κξάηνο. Έρεη δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα. Γηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν.4173/2013 φπσο ηζρχεη θαη ζπκπιεξσκαηηθά απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Α’ ηνπ 

Ν.3429/2005. 

 

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλήθεη απνθιεηζηηθά ζην Διιεληθφ Γεκφζην, θαη ζην 

φλνκα απηνχ εθδφζεθε έλαο νλνκαζηηθφο αλαπαιινηξίσηνο ηίηινο (κεηνρή). 

 

Ζ εηαηξεία κε βάζε  ηνλ Ν.4324/2015, ν νπνίνο ηξνπνπνίεζε  ην άξζξν 9 ηνπ Ν.4173/2013 

δηνηθείηαη απφ επηακειέο Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ην νπνίν απαξηίδεηαη απφ: 

α) ηνλ Πξφεδξν 

β) ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν 

γ) ηξία (3) κέιε κε εθηειεζηηθά κέιε  

δ) δχν (2) κέιε, ηα νπνία εθπξνζσπνχλ ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο ΔΡΣ ΑΔ, εθ ησλ νπνίσλ ην 

έλα έρεη δεκνζηνγξαθηθή ηδηφηεηα.  

Σα κέιε ησλ πεξηπηψζεσλ (α), (β) θαη (γ) δηνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ζέκαηα 

Γεκφζηαο Ραδηνηειεφξαζεο Τπνπξγνχ Δπηθξαηείαο. Σα κέιε ηεο πεξίπησζεο (δ) εθιέγνληαη 

κε άκεζε, κπζηηθή θαη θαζνιηθή ςεθνθνξία απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο Δηαηξείαο. Ζ δηάξθεηα 

ηεο ζεηείαο ησλ κειψλ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη πεληαεηήο θαη κπνξεί λα αλαλεψλεηαη γηα 

κία θνξά, παξαηείλεηαη δε κέρξη ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ απφ ην λέν Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην.  

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΔΡΣ ΑΔ, ζπγθξνηήζεθε ζε ζψκα ζηηο 27.05.2015.Με ηελ 

ππ’αξ.389/27.12.2016 (ΦΔΚ 16/ΤΟΓΓ/20.1.2017) απφθαζε Τπνπξγνχ Φεθηαθήο Πνιηηηθήο 

Σειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο δηνξίζηεθε σο εθπξφζσπνο ησλ εξγαδνκέλσλ ν θ. 

Μεηαμάο Αξηζηνηέιεο ηνπ Θενδψξνπ.  

Δπηπξφζζεηα ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 16
α 

παξάγξαθνο 5 ηνπ λ.4173/2013 

φπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 14 ηνπ λ.4324/2015 δηνξίδεηαη πξνζσξηλή ηξηκειήο Γηνηθνχζα 

Δπηηξνπή ηεο ΔΡΣ 3 κε ζεηεία ελφο έηνπο (έσο ηε17
ε
 Ηνπλίνπ 2016) πνπ απαξηίδεηαη απφ ην 

πξφεδξν ην Γεληθφ Γηεπζπληή θαη έλα εθπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ. Ζ  πξνζσξηλή 

Γηνηθνχζα επηηξνπή ζπκβάιιεη ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ξαδηνζηαζκνχ θαη 

ηελ ηνπνζέηεζε ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 



ΕΡΤ Α.Ε. 
Οικονομικέρ Καταστάσειρ 

Για τη σπήση πος έληξε την 31 Δεκεμβπίος 2016 
(Όλα ηα ποζά παροσζιάζονηαι ζε τιλιάδες €, εκηός εάν αναθέρεηαι διαθορεηικά) 
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1.2. Φύζε δξαζηεξηνηήησλ 

Ζ Δηαηξεία έρεη σο ζθνπφ ηελ παξνρή δεκφζηαο ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο, ηε 

δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ ζηηο ειεθηξνληθέο πιεξνθνξίεο πνπ 

απηή παξάγεη ζην πιαίζην ηνπ ζθνπνχ ηεο, θαζψο θαη ηε δηαθίλεζε, αληαιιαγή θαη δηάδνζή 

ηνπο, κε ηελ νξγάλσζε, εθκεηάιιεπζε θαη ιεηηνπξγία ηειενπηηθψλ θαη rαδηνθσληθψλ 

ζηαζκψλ, δηαδηθηπαθψλ ηζηφηνπσλ θαη ηελ παξνρή θάζε είδνπο νπηηθναθνπζηηθψλ 

ππεξεζηψλ κε ηε ρξήζε νπνηαζδήπνηε ηερληθήο κεζφδνπ ή κέζνπ. 

2. ύλνςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ  

Οη βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ εθαξκφζζεθαλ θαηά ηε ζχληαμε απηψλ ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. 

 

2.1. Βάζε ζύληαμεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

Οη παξνχζεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζπληάρζεθαλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) θαη ηηο Γηεξκελείεο ηεο Δπηηξνπήο Γηεξκελεηψλ ησλ 

Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε θαη ΓΠΥΑ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ 

Πξνηχπσλ (IASB). Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή 

ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο.  

Ζ ζχληαμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα µε ηα ΓΠΥΑ απαηηεί ηε ρξήζε 

νξηζκέλσλ ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη ηελ άζθεζε θξίζεο απφ ηε Γηνίθεζε ζηε 

δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ. Δπίζεο απαηηείηαη ε ρξήζε ππνινγηζκψλ θαη 

ππνζέζεσλ πνπ επεξεάδνπλ ηα αλαθεξζέληα πνζά ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 

ππνρξεψζεσλ, ηε γλσζηνπνίεζε ελδερφκελσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ 

εκεξνκελία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηα αλαθεξζέληα πνζά εηζνδεκάησλ 

θαη εμφδσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ππφ αλαθνξά. Παξά ην γεγνλφο φηη απηνί νη 

ππνινγηζκνί βαζίδνληαη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή γλψζε ηεο Γηνίθεζεο ζε ζρέζε µε ηηο 

ηξέρνπζεο ζπλζήθεο θαη ελέξγεηεο, ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα κπνξεί ηειηθά λα δηαθέξνπλ 

απφ απηνχο ηνπο ππνινγηζκνχο. Οη πεξηνρέο πνπ αθνξνχλ πεξίπινθεο ζπλαιιαγέο θαη 

εκπεξηέρνπλ κεγάιν βαζκφ ππνθεηκεληθφηεηαο, ή νη ππνζέζεηο θαη εθηηκήζεηο πνπ είλαη 

ζεκαληηθέο γηα ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αλαθέξνληαη ζηε   εκείσζε 6. 

2.2. εκαληηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο 

Νέα πξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηύπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί, έρνπλ 

πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη είλαη ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο γηα ηηο εηήζηεο 

ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2016 ή κεηαγελέζηεξα. Ζ επίδξαζε ή ε 

αλακελφκελε επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη 

δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ. 

 

 Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 19: «Πξόγξακκα Καζνξηζκέλσλ Παξνρώλ: Δηζθνξέο 

εξγαδνκέλσλ» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 

01/02/2015) 

Σνλ Ννέκβξην ηνπ 2013, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ πεξηνξηζκέλνπ 

ζθνπνχ ζην ΓΛΠ 19 κε ηίηιν «Πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ: Δηζθνξέο 



ΕΡΤ Α.Ε. 
Οικονομικέρ Καταστάσειρ 

Για τη σπήση πος έληξε την 31 Δεκεμβπίος 2016 
(Όλα ηα ποζά παροσζιάζονηαι ζε τιλιάδες €, εκηός εάν αναθέρεηαι διαθορεηικά) 
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Δξγαδνκέλσλ». Οη ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ εθαξκνγή ζε εηζθνξέο εξγαδνκέλσλ ή 

ηξίησλ κεξψλ αλαθνξηθά κε πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. Ο ζθνπφο ησλ 

ηξνπνπνηήζεσλ είλαη λα απινπνηήζνπλ ηελ ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε γηα ηηο εηζθνξέο πνπ είλαη 

αλεμάξηεηεο απφ ηα έηε ππεξεζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα, νη 

εηζθνξέο πνπ ππνινγίδνληαη σο ζηαζεξφ πνζνζηφ επί ηεο κηζζνδνζίαο. Οη ηξνπνπνηήζεηο 

δελ έρνπλ επίδξαζε ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο.   

 

 Δηήζηεο Βειηηώζεηο ησλ ΓΠΥΑ – Κύθινο 2010-2012 (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο 

πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/02/2015) 

Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2013, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε «Δηήζηεο Βειηηψζεηο ησλ ΓΠΥΑ - 

Κχθινο 2010-2012», ε νπνία απνηειείηαη απφ κία ζεηξά ηξνπνπνηήζεσλ αλαθνξηθά κε επηά 

ζέκαηα θαη απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηηο εηήζηεο βειηηψζεηο ζηα ΓΠΥΑ. Οη 

ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 

2014, αλ θαη νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο επηηξέπεηαη λα ηηο εθαξκφζνπλ λσξίηεξα. Σα ζέκαηα 

πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφλ ηνλ θχθιν είλαη νη εμήο: ΓΠΥΑ 2: Οξηζκφο ησλ πξνυπνζέζεσλ 

θαηνρχξσζεο, ΓΠΥΑ 3: Λνγηζηηθή αληηκεηψπηζε ελφο ελδερφκελνπ αληαιιάγκαηνο ζε 

ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ, ΓΠΥΑ 8: πλάζξνηζε ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ, ΓΠΥΑ 8: πκθσλία 

ηνπ ζπλφινπ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ πξνο παξνπζίαζε ηνκέσλ κε ηα ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ηεο επηρείξεζεο, ΓΠΥΑ 13: Βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο, ΓΛΠ 

16 /ΓΛΠ 38: Μέζνδνο αλαπξνζαξκνγήο – αλαινγηθή αλαδηαηχπσζε ησλ ζσξεπκέλσλ 

απνζβέζεσλ θαη ΓΛΠ 24: Τπεξεζίεο Βαζηθψλ Γηεπζπληηθψλ ηειερψλ. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ 

έρνπλ επίδξαζε ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. 

 

 Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 11: «Λνγηζηηθόο ρεηξηζκόο ησλ Απνθηήζεσλ 

πκκεηνρώλ ζε Από Κνηλνύ Λεηηνπξγίεο» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ 

μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2016) 

Σνλ Μάην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ ζην ΓΠΥΑ 11. Οη ελ ιφγσ 

ηξνπνπνηήζεηο πξνζζέηνπλ λέα θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε ηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ηεο 

απφθηεζεο ζπκκεηνρήο ζε κία απφ θνηλνχ ιεηηνπξγία, ε νπνία ζπληζηά κία επηρείξεζε θαη 

δηεπθξηλίδνπλ ηνλ θαηάιιειν ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα ηέηνηεο απνθηήζεηο. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ 

έρνπλ επίδξαζε ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο.  

 

 Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 16 θαη ζην ΓΛΠ 38: «Γηεπθξηλίζεηο αλαθνξηθά κε 

Απνδεθηέο Μεζόδνπο Απνζβέζεσλ» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ 

μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2016) 

Σνλ Μάην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ ζην ΓΛΠ 16 θαη ζην ΓΛΠ 

38. Σν ΓΛΠ 16 θαη ην ΓΛΠ 38 θαζηεξψλνπλ ηηο αξρέο πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζηεί ν ηξφπνο 

κε ηνλ νπνίνλ αληηκεησπίδνληαη νη απνζβέζεηο ζηνλ ξπζκφ ηεο αλακελφκελεο αλάισζεο ησλ 

κειινληηθψλ νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Σν IASB 

έρεη δηεπθξηλίζεη φηη ε ρξήζε ησλ κεζφδσλ πνπ βαζίδνληαη ζηα έζνδα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

απφζβεζεο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ δελ είλαη θαηάιιειε, δηφηη ηα έζνδα πνπ 

δεκηνπξγνχληαη απφ κία δξαζηεξηφηεηα πνπ πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ελφο πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ γεληθά αληαλαθινχλ παξάγνληεο δηαθνξεηηθνχο απφ ηελ αλάισζε ησλ κειινληηθψλ 

νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ 

έρνπλ επίδξαζε ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο.    

 



ΕΡΤ Α.Ε. 
Οικονομικέρ Καταστάσειρ 
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 Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 16 θαη ζην ΓΛΠ 41: «Γεσξγία: Καξπνθόξεο Φπηείεο» 

(εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2016) 

Σνλ Ηνχλην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ κέζσ ησλ νπνίσλ 

αιιάδεη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά γηα ηηο θαξπνθφξεο θπηείεο. Με ηελ ηξνπνπνίεζε 

απηή, απνθαζίζηεθε φηη νη θαξπνθφξεο θπηείεο, ζα πξέπεη λα ινγηζηηθνπνηνχληαη κε ηνλ ίδην 

ηξφπν φπσο ηα ελζψκαηα πάγηα (ΓΛΠ 16). πλεπψο, κε ηηο ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο νη 

θαξπνθφξεο θπηείεο εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 16, αληί ηνπ ΓΛΠ 41. Ζ 

παξαγσγή πνπ αλαπηχζζεηαη ζηηο θαξπνθφξεο θπηείεο παξακέλεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 

ΓΛΠ 41. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ επίδξαζε ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο.    

 

 Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 27: «Μέζνδνο ηεο Καζαξήο Θέζεο ζε Αηνκηθέο 

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ 

ή κεηά ηελ 01/01/2016) 

Σνλ Αχγνπζην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ πεξηνξηζκέλνπ 

ζθνπνχ ζην ΓΛΠ 27. Με ηηο ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο, κία νηθνλνκηθή νληφηεηα έρεη ηελ επηινγή 

λα αλαγλσξίζεη ηηο επελδχζεηο ηεο ζε ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο βάζεη ηεο 

κεζφδνπ ηεο θαζαξήο ζέζεο ζηηο αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο, επηινγή ε νπνία έσο 

θαη ηελ έθδνζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηξνπνπνηήζεσλ, δελ ίζρπε. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ 

επίδξαζε ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο.    

 

 Δηήζηεο Βειηηώζεηο ησλ ΓΠΥΑ – Κύθινο 2012-2014 (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο 

πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2016) 

Σνλ επηέκβξην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε «Δηήζηεο Βειηηψζεηο ησλ ΓΠΥΑ -  

Κχθινο 2012-2014», ε νπνία απνηειείηαη απφ κία ζεηξά ηξνπνπνηήζεσλ ζε ηέζζεξα 

Πξφηππα θαη απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηηο εηήζηεο βειηηψζεηο ζηα ΓΠΥΑ. Οη 

ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ 2016, αλ θαη νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο επηηξέπεηαη λα ηηο εθαξκφζνπλ λσξίηεξα. 

Σα ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφλ ηνλ θχθιν είλαη ηα εμήο: ΓΠΥΑ 5: Αιιαγέο ζηηο 

κεζφδνπο δηάζεζεο, ΓΠΥΑ 7: πκβάζεηο Τπεξεζίαο θαη Δθαξκνγή ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ 

ΓΠΥΑ 7 ζηηο ζπλνπηηθέο ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ΓΛΠ 19: Δπηηφθην 

πξνεμφθιεζεο: ζέκα ηνπηθήο αγνξάο, θαη ΓΛΠ 34: Γλσζηνπνηήζεηο πιεξνθνξηψλ ζηελ 

ελδηάκεζε νηθνλνκηθή αλαθνξά. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ επίδξαζε ζηηο εηαηξηθέο 

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο.   

 

 Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 1: «Πξσηνβνπιία Γλσζηνπνηήζεσλ» (εθαξκόδεηαη γηα 

εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2016) 

Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ ζην ΓΛΠ 1. Οη ελ 

ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο έρνπλ σο ζηφρν ηελ επίιπζε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηηο πθηζηάκελεο 

απαηηήζεηο παξνπζίαζεο θαη γλσζηνπνίεζεο, θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο ηθαλφηεηαο άζθεζεο 

θξίζεο απφ ηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ. Οη 

ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ επίδξαζε ζηηο εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο.    

 

 Σξνπνπνηήζεηο ζηα ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 12 θαη ΓΛΠ 28: «Δπελδπηηθέο Οληόηεηεο: 

Δθαξκόδνληαο ηελ Δμαίξεζε από ηελ Δλνπνίεζε» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο 

πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2016) 



ΕΡΤ Α.Ε. 
Οικονομικέρ Καταστάσειρ 

Για τη σπήση πος έληξε την 31 Δεκεμβπίος 2016 
(Όλα ηα ποζά παροσζιάζονηαι ζε τιλιάδες €, εκηός εάν αναθέρεηαι διαθορεηικά) 
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Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ πεξηνξηζκέλνπ 

ζθνπνχ ζηα ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 12 θαη ΓΛΠ 28. Οη ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεηο εηζάγνπλ 

επεμεγήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο απαηηήζεηο ινγηζηηθνπνίεζεο ησλ επελδπηηθψλ νληνηήησλ, ελψ 

παξέρνπλ εμαηξέζεηο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, νη νπνίεο ζα κεηψζνπλ ηα θφζηε πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ εθαξκνγή ησλ Πξνηχπσλ. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ επίδξαζε ζηηο 

εηαηξηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο.   

 

Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ηα νπνία δελ έρνπλ ηεζεί ζε ηζρύ ε δελ έρνπλ πηνζεηεζεί από 
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

Σα αθφινπζα λέα Πξφηππα θαη ηξνπνπνηήζεηο Πξνηχπσλ έρνπλ εθδνζεί απφ ην πκβνχιην 

Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB), αιιά είηε δελ έρνπλ αθφκε ηεζεί ζε ηζρχ είηε δελ 

έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  

 

 ΓΠΥΑ 14 «Μεηαβαηηθνί Λνγαξηαζκνί Ρπζκηδόκελσλ Γξαζηεξηνηήησλ» 

(εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2016) 

Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ελφο λένπ Πξνηχπνπ, ηνπ ΓΠΥΑ 14. 

θνπφο ηνπ ελδηάκεζνπ απηνχ Πξνηχπνπ είλαη ε ελίζρπζε ηεο ζπγθξηζηκφηεηαο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ ησλ νηθνλνκηθψλ νληνηήησλ πνπ έρνπλ ξπζκηδφκελεο 

δξαζηεξηφηεηεο. ε πνιιέο ρψξεο, ππάξρνπλ θιάδνη πνπ ππφθεηληαη ζε εηδηθή ξχζκηζε, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη θπβεξλεηηθέο αξρέο ξπζκίδνπλ ηελ παξνρή θαη ηελ ηηκνιφγεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ ηχπσλ δξαζηεξηνηήησλ ηδησηηθψλ νηθνλνκηθψλ νληνηήησλ. Ζ εηαηξεία ζα 

εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Οηθνλνκηθέο ηνπ Καηαζηάζεηο, αλ θαη δελ 

αλακέλεηαη λα έρνπλ θακία. Σα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ελ 

αλακνλή ηεο ηειηθήο έθδνζεο ηνπ Πξνηχπνπ. 

 

 ΓΠΥΑ 15 «Έζνδα από πκβάζεηο κε Πειάηεο» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο 

πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2018) 

Σνλ Μάην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ελφο λένπ Πξνηχπνπ, ηνπ ΓΠΥΑ 15. Σν ελ 

ιφγσ Πξφηππν είλαη πιήξσο ελαξκνληζκέλν κε ηηο απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηφζν ησλ ΓΠΥΑ φζν θαη ησλ Ακεξηθαληθψλ 

Γεληθά Παξαδεθηψλ Λνγηζηηθψλ Αξρψλ (US GAAP).  Οη βαζηθέο αξρέο ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη 

ην ελ ιφγσ Πξφηππν είλαη ζπλεπείο κε ζεκαληηθφ κέξνο ηεο ηξέρνπζαο πξαθηηθήο. Σν λέν 

Πξφηππν αλακέλεηαη λα βειηηψζεη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε, θαζηεξψλνληαο έλα 

πην ηζρπξφ πιαίζην γηα ηελ επίιπζε ζεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ, εληζρχνληαο ηε 

ζπγθξηζηκφηεηα κεηαμχ θιάδσλ θαη θεθαιαηαγνξψλ, παξέρνληαο πξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο 

θαη δηεπθξηλίδνληαο ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ηνπ θφζηνπο ησλ ζπκβάζεσλ. Σν λέν Πξφηππν 

έξρεηαη λα αληηθαηαζηήζεη ην ΓΛΠ 18  «Έζνδα», ην ΓΛΠ 11 «Καηαζθεπαζηηθέο πκβάζεηο», 

θαζψο θαη νξηζκέλεο Γηεξκελείεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα έζνδα. Ζ Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ 

επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Οηθνλνκηθέο ηνπ Καηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα 

έρνπλ θακία. Σα αλσηέξσ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κε εκεξνκελία 

έλαξμεο ηζρχνο ηελ 01/01/2018. 

 

 ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ 

μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2018) 

Σνλ Ηνχιην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ ηειηθή έθδνζε ηνπ ΓΠΥΑ 9. Οη βειηηψζεηο πνπ 

επέθεξε ην λέν Πξφηππν πεξηιακβάλνπλ ηε δεκηνπξγία ελφο ινγηθνχ κνληέινπ γηα ηελ 



ΕΡΤ Α.Ε. 
Οικονομικέρ Καταστάσειρ 

Για τη σπήση πος έληξε την 31 Δεκεμβπίος 2016 
(Όλα ηα ποζά παροσζιάζονηαι ζε τιλιάδες €, εκηός εάν αναθέρεηαι διαθορεηικά) 
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ηαμηλφκεζε θαη ηελ επηκέηξεζε, έλα εληαίν πξνλνεηηθφ κνληέιν γηα «αλακελφκελεο δεκηέο» 

απνκείσζεο, θαη επίζεο, κία νπζηαζηηθά αλακνξθσκέλε πξνζέγγηζε γηα ηελ ινγηζηηθή 

αληηζηάζκηζεο. Ζ Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Οηθνλνκηθέο 

ηνπ Καηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ θακία. Σα αλσηέξσ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κε εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηελ 01/01/2018. 

 

 Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 10 θαη ζην ΓΛΠ 28: «Πσιήζεηο ή Δηζθνξέο 

Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ κεηαμύ ελόο Δπελδπηή θαη ηεο πγγελνύο ή ηεο 

Κνηλνπξαμίαο ηνπ» (ην IASB αλέβαιε επ’ αόξηζηνλ ηελ έλαξμε ηζρύνο ησλ ελ ιόγσ 

ηξνπνπνηήζεσλ) 

Σνλ επηέκβξην ηνπ 2014, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ πεξηνξηζκέλνπ 

ζθνπνχ ζην ΓΠΥΑ 10 θαη ζην ΓΛΠ 28. θνπφο ησλ ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεσλ είλαη ε 

αληηκεηψπηζε κίαο αλαγλσξηζκέλεο αζπλέπεηαο κεηαμχ ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ΓΠΥΑ 10 θαη 

απηψλ ηνπ ΓΛΠ 28, ζρεηηθά κε ηνλ ρεηξηζκφ ηεο πψιεζεο ή εηζθνξάο πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ κεηαμχ ελφο επελδπηή θαη ηεο ζπγγελνχο ή ηεο θνηλνπξαμίαο ηνπ. Σνλ Γεθέκβξην 

ηνπ 2015, ην IASB αλέβαιε επ’ αφξηζηνλ ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεσλ, ελ 

αλακνλή ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ ζρεηηθά κε ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ βάζεη 

ηεο κεζφδνπ ηεο θαζαξήο ζέζεο. Ζ Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ 

ζηηο Οηθνλνκηθέο ηνπ Καηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ θακία. Σα αλσηέξσ δελ 

έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

 ΓΠΥΑ 16 «Μηζζώζεηο» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή 

κεηά ηελ 01/01/2019) 

Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2016, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ελφο λένπ Πξνηχπνπ, ηνπ ΓΠΥΑ 16. 

θνπφο ηνπ έξγνπ ηνπ IASB ήηαλ ε αλάπηπμε ελφο λένπ Πξνηχπνπ γηα κηζζψζεηο πνπ 

θαζνξίδεη ηηο αξρέο ηηο νπνίεο εθαξκφδνπλ θαη ηα δχν κέξε ζε κία ζχκβαζε - δειαδή θαη ν 

πειάηεο («ν κηζζσηήο») θαη ν πξνκεζεπηήο («ν εθκηζζσηήο») - γηα ηελ παξνρή ζρεηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ γηα ηηο κηζζψζεηο θαηά ηξφπν πνπ απεηθνλίδεη πηζηά απηέο ηηο ζπλαιιαγέο. Γηα 

ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ, ν κηζζσηήο ζα πξέπεη λα αλαγλσξίζεη ηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηε κίζζσζε. Ζ Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ 

επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Οηθνλνκηθέο ηνπ Καηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα 

έρνπλ θακία. Σα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

 Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 12: «Αλαγλώξηζε Αλαβαιιόκελεο Φνξνινγηθήο 

Απαίηεζεο γηα κε Πξαγκαηνπνηεζείζεο Εεκηέο» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο 

πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2017) 

Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2016, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ πεξηνξηζκέλνπ 

ζθνπνχ ζην ΓΛΠ 12. θνπφο ησλ ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεσλ είλαη λα απνζαθεληζηεί ν 

ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ γηα ηηο κε 

πξαγκαηνπνηεζείζεο δεκηέο απφ ρξεσζηηθνχο ηίηινπο πνπ επηκεηξψληαη ζηελ εχινγε αμία. Ζ 

Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Οηθνλνκηθέο ηνπ Καηαζηάζεηο, 

αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ θακία. Σα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε. 

 

 Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 7: «Πξσηνβνπιία Γλσζηνπνηήζεσλ» (εθαξκόδεηαη γηα 

εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2017) 



ΕΡΤ Α.Ε. 
Οικονομικέρ Καταστάσειρ 

Για τη σπήση πος έληξε την 31 Δεκεμβπίος 2016 
(Όλα ηα ποζά παροσζιάζονηαι ζε τιλιάδες €, εκηός εάν αναθέρεηαι διαθορεηικά) 
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Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2016, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ πεξηνξηζκέλνπ 

ζθνπνχ ζην ΓΛΠ 7. θνπφο ησλ ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεσλ είλαη λα θαηαζηεί εθηθηφ γηα ηνπο 

ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα αμηνινγνχλ ηηο κεηαβνιέο ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Οη ηξνπνπνηήζεηο απαηηνχλ απφ ηηο 

νηθνλνκηθέο νληφηεηεο λα παξέρνπλ γλσζηνπνηήζεηο, νη νπνίεο ζα θαζηζηνχλ εθηθηφ ζηνπο 

επελδπηέο λα αμηνινγνχλ ηηο κεηαβνιέο ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηαβνιψλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηακεηαθέο ξνέο, θαζψο θαη ησλ κε ηακεηαθψλ κεηαβνιψλ. Ζ Δηαηξεία ζα 

εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Οηθνλνκηθέο ηνπ Καηαζηάζεηο, αλ θαη δελ 

αλακέλεηαη λα έρνπλ θακία. Σα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

 Γηεπθξηλίζεηο ζην ΓΠΥΑ 15 «Έζνδα από πκβάζεηο κε Πειάηεο» (εθαξκόδεηαη γηα 

εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2018) 

Σνλ Απξίιην ηνπ 2016, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε δηεπθξηλίζεσλ ζην ΓΠΥΑ 15. Οη 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΓΠΥΑ 15 δελ κεηαβάιινπλ ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ Πξνηχπνπ, αιιά 

παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο σο πξνο ηελ εθαξκνγή ησλ ελ ιφγσ αξρψλ. Οη ηξνπνπνηήζεηο 

δηεπθξηλίδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αλαγλσξίδεηαη κία δέζκεπζε εθηέιεζεο ζε κία 

ζχκβαζε, πψο πξνζδηνξίδεηαη αλ κία νηθνλνκηθή νληφηεηα απνηειεί ηνλ εληνιέα ή ηνλ 

εληνινδφρν, θαη πψο πξνζδηνξίδεηαη αλ ην έζνδν απφ ηε ρνξήγεζε κίαο άδεηαο ζα πξέπεη λα 

αλαγλσξηζηεί ζε κία ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή ή κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Ζ Δηαηξεία 

ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Οηθνλνκηθέο ηνπ Καηαζηάζεηο, αλ θαη δελ 

αλακέλεηαη λα έρνπλ θακία. Σα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

 Σξνπνπνίεζε ζην ΓΠΥΑ 2: «Σαμηλόκεζε θαη Δπηκέηξεζε πλαιιαγώλ Πιεξσκήο 

βαζηδόκελσλ ζε πκκεηνρηθνύο Σίηινπο» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ 

μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2018) 

Σνλ Ηνχλην ηνπ 2016, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνίεζεο πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ 

ζην ΓΠΥΑ 2. θνπφο ηεο ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζεο είλαη λα παξάζρεη δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε 

ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ ηχπσλ ζπλαιιαγψλ πιεξσκήο βαζηδφκελσλ ζε 

ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ηξνπνπνίεζε εηζάγεη ηηο απαηηήζεηο ζρεηηθά κε 

ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ηεο επίδξαζεο ησλ πξνυπνζέζεσλ θαηνρχξσζεο θαη κε θαηνρχξσζεο 

ζηελ επηκέηξεζε ησλ πιεξσκψλ βαζηδφκελσλ ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο πνπ δηαθαλνλίδνληαη 

κε κεηξεηά, ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ ζπλαιιαγψλ πιεξσκψλ βαζηδφκελσλ ζε 

ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο πνπ θέξνπλ έλα ραξαθηεξηζηηθφ δηαθαλνληζκνχ ζε ζπκςεθηζηηθή 

βάζε γηα ππνρξέσζε παξαθξάηεζεο θφξνπ, θαζψο θαη κία ηξνπνπνίεζε ζηνπο φξνπο θαη 

πξνυπνζέζεηο κίαο πιεξσκήο βαζηδφκελεο ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο, ε νπνία κεηαβάιιεη 

ηελ ηαμηλφκεζε ηεο ζπλαιιαγήο απφ δηαθαλνληδφκελε κε κεηξεηά ζε δηαθαλνληδφκελε κε 

ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο. Ζ Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο 

Οηθνλνκηθέο ηνπ Καηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ θακία. Σα αλσηέξσ δελ έρνπλ 

πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

 Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 4: «Δθαξκνγή ηνπ ΓΠΥΑ 9 Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα 

ζε ζπλδπαζκό κε ην ΓΠΥΑ 4 Αζθαιηζηηθέο πκβάζεηο» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο 

πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2018) 

Σνλ επηέκβξην ηνπ 2016, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ ζην ΓΠΥΑ 4. 

θνπφο ησλ ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεσλ είλαη λα πξνζδηνξηζηεί ν ρεηξηζκφο ησλ πξνζσξηλψλ 



ΕΡΤ Α.Ε. 
Οικονομικέρ Καταστάσειρ 

Για τη σπήση πος έληξε την 31 Δεκεμβπίος 2016 
(Όλα ηα ποζά παροσζιάζονηαι ζε τιλιάδες €, εκηός εάν αναθέρεηαι διαθορεηικά) 
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ινγηζηηθψλ επηδξάζεσλ ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθήο εκεξνκελίαο έλαξμεο ηζρχνο ηνπ ΓΠΥΑ 9 

Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα θαη ηνπ ππφ έθδνζε Πξνηχπνπ γηα ηηο αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο. Οη 

ηξνπνπνηήζεηο ζηηο πθηζηάκελεο απαηηήζεηο ηνπ ΓΠΥΑ 4 επηηξέπνπλ ζηηο νηθνλνκηθέο 

νληφηεηεο ησλ νπνίσλ νη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ζπλδένληαη κε αζθάιηζε λα αλαβάιινπλ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ΓΠΥΑ 9 έσο ην 2021 («πξνζσξηλή απαιιαγή»), θαη επηηξέπνπλ ζε φινπο ηνπο 

εθδφηεο αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ λα αλαγλσξίζνπλ ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα, αληί ζηα 

θέξδε ή ζηηο δεκηέο, ηε κεηαβιεηφηεηα πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςεη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ΓΠΥΑ 9 πξηλ ηελ έθδνζε ηνπ λένπ Πξνηχπνπ γηα ηηο αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο («πξνζέγγηζε 

επηθάιπςεο»). Ζ Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Οηθνλνκηθέο 

ηνπ Καηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ θακία. Σα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί 

απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

 Δηήζηεο Βειηηώζεηο ησλ ΓΠΥΑ – Κύθινο 2014-2016 (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο 

πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2017 θαη 01/01/2018) 

Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2016, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε «Δηήζηεο Βειηηψζεηο ησλ ΓΠΥΑ – 

Κχθινο 2014-2016», ε νπνία απνηειείηαη απφ κία ζεηξά ηξνπνπνηήζεσλ ζε νξηζκέλα 

Πξφηππα θαη απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηηο εηήζηεο βειηηψζεηο ζηα ΓΠΥΑ. Οη 

ηξνπνπνηήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θχθιν απηφλ είλαη νη εμήο: ΓΠΥΑ 12: Απνζαθήληζε 

ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ Πξνηχπνπ, ΓΠΥΑ 1: Γηαγξαθή ησλ βξαρππξφζεζκσλ εμαηξέζεσλ 

γηα ηνπο πηνζεηνχληεο γηα πξψηε θνξά ηα ΓΠΥΑ, ΓΛΠ 28: Δπηκέηξεζε κίαο ζπγγελνχο ή κίαο 

θνηλνπξαμίαο ζηελ εχινγε αμία. Οη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ 

μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2017 φζνλ αθνξά ζην ΓΠΥΑ 12, θαη ηελ ή κεηά ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ 2018 φζνλ αθνξά ζηα ΓΠΥΑ 1 θαη ΓΛΠ 28. Ζ Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε 

φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Οηθνλνκηθέο ηνπ Καηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ 

θακία. Σα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

 ΔΓΓΠΥΑ 22 «πλαιιαγέο ζε Ξέλν Νόκηζκα θαη Πξνθαηαβιεηέν Αληάιιαγκα» 

(εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 01/01/2018) 

Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2016, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε κίαο λέαο Γηεξκελείαο, ηεο ΔΓΓΠΥΑ 

22. Ζ ελ ιφγσ Γηεξκελεία πεξηιακβάλεη ηηο απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία 

πνπ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηελ παξνπζίαζε ζπλαιιαγψλ ζε μέλν λφκηζκα (π.ρ. 

ζπλαιιαγέο εζφδσλ) φηαλ έρεη ιεθζεί ή δνζεί πιεξσκή πξνθαηαβνιηθά. Ζ Δηαηξεία ζα 

εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Οηθνλνκηθέο ηνπ Καηαζηάζεηο, αλ θαη δελ 

αλακέλεηαη λα έρνπλ θακία. Σα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

 Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 40: «Μεηαθνξέο Δπελδύζεσλ ζε Αθίλεηα από ή ζε άιιεο 

θαηεγνξίεο» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 

01/01/2018) 

Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2016, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ πεξηνξηζκέλνπ 

ζθνπνχ ζην ΓΛΠ 40. θνπφο ησλ ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεσλ είλαη λα εληζρπζεί ε αξρή γηα ηηο 

κεηαθνξέο απφ, ή ζε επελδχζεηο ζε αθίλεηα, ψζηε λα θαζνξηζηεί φηη (α) κία κεηαβίβαζε απφ, 

ή ζε επελδχζεηο ζε αθίλεηα ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κφλν εθφζνλ ππάξρεη κεηαβνιή 

ζηε ρξήζε ηνπ αθηλήηνπ, θαη (β) κία ηέηνηα κεηαβνιή ζηε ρξήζε ηνπ αθηλήηνπ ζα 

πεξηειάκβαλε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θαηά πνζφλ ην ελ ιφγσ αθίλεην πιεξνί ηα θξηηήξηα 

ηαμηλφκεζήο ηνπ σο επελδπηηθφ αθίλεην. Ζ ελ ιφγσ κεηαβνιή ζηε ρξήζε ζα πξέπεη λα 

ππνζηεξίδεηαη απφ ζρεηηθή ηεθκεξίσζε /απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Ζ Δηαηξεία ζα εμεηάζεη ηελ 



ΕΡΤ Α.Ε. 
Οικονομικέρ Καταστάσειρ 

Για τη σπήση πος έληξε την 31 Δεκεμβπίος 2016 
(Όλα ηα ποζά παροσζιάζονηαι ζε τιλιάδες €, εκηός εάν αναθέρεηαι διαθορεηικά) 
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επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Οηθνλνκηθέο ηνπ Καηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα 

έρνπλ θακία. Σα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

2.3. πλαιιαγκαηηθέο κεηαηξνπέο 

 (α) Λεηηνπξγηθό λόκηζκα θαη λόκηζκα παξνπζίαζεο 
 

Σα ζηνηρεία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο επηκεηξψληαη βάζεη ηνπ 

λνκίζκαηνο ηνπ πξσηεχνληνο νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, ζην νπνίν θάζε Δηαηξεία ιεηηνπξγεί 

(«ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα»). Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ, πνπ 

είλαη ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα θαη ην λφκηζκα παξνπζίαζεο ηεο Δηαηξείαο. Σπρφλ δηαθνξέο ζε 

πνζά ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη αληίζηνηρα πνζά ζηηο ζεκεηψζεηο νθείινληαη ζε 

ζηξνγγπινπνηήζεηο.  

 

 

(β) πλαιιαγέο θαη ππόινηπα 
 

Οη ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα κε ηε ρξήζε ησλ 

ηζνηηκηψλ πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ ζπλαιιαγψλ. Κέξδε θαη δεκηέο απφ 

ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθθαζάξηζε ηέηνησλ ζπλαιιαγψλ 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο θαη απφ ηελ κεηαηξνπή ησλ λνκηζκαηηθψλ ζηνηρείσλ ζε μέλν 

λφκηζκα κε ηηο ηζρχνπζεο ηζνηηκίεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, θαηαρσξνχληαη ζηα 

απνηειέζκαηα. Κέξδε θαη δεκηέο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηακεηαθά 

δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα παξνπζηάδνληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ ζηα 

«Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα / (έμνδα) – θαζαξά». Όια ηα άιια θέξδε θαη δεκηέο απφ 

ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο παξνπζηάδνληαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ ζηα «Λνηπά 

θέξδε / (δεκηέο) – θαζαξά». 

 

 

 

 

 

2.4. Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο  

Σα ελζψκαηα πάγηα επηκεηξψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη 

ηπρφλ απνκείσζε. Σν θφζηνο θηήζεσο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο άκεζα επηξξηπηέεο δαπάλεο γηα 

ηελ απφθηεζε ησλ ζηνηρείσλ. 

 

ηελ αμία θηήζεο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ελζσκαηψλεηαη θαη ε pro-rata ηνπ ΦΠΑ απφθηεζήο 

ηνπ, ζχκθσλα θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΛΠ 16, παξ. 16 (α), γηα ηελ ελζσκάησζε ηπρφλ κε 

εθπηπηφκελσλ θφξσλ ζηελ αμία θηήζεο ηνπ ελζψκαηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. 

 

Μεηαγελέζηεξεο δαπάλεο θαηαρσξνχληαη ζε επαχμεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ελζσκάησλ 

παγίσλ ή σο μερσξηζηφ πάγην κφλνλ εάλ είλαη πηζαλφ φηη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζα 

εηζξεχζνπλ ζηελ Δηαηξεία θαη ην θφζηνο ηνπο κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα. Σν θφζηνο 

επηζθεπψλ θαη ζπληεξήζεσλ θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη.  

 

Σα εηζθεξφκελα ελζψκαηα πάγηα απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην, επηκεηξήζεθαλ σο εμήο: 
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α) ηα αθίλεηα (νηθφπεδα-θηίξηα) θαη ηα κεηαθνξηθά κέζα ζηελ εχινγή ηνπο αμία φπσο απηή 

πξνζδηνξίζηεθε απφ πηζηνπνηεκέλε νξθσηή εθηηκήηξηα βάζεη ησλ Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ 

εθηηκεηηθψλ πξνηχπσλ θαη ηνπ IFRS 13, 

β) ν ινηπφο εμνπιηζκφο (κεραλήκαηα, ινηπφο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο, έπηπια & ζθεχε, 

ινηπφο εμνπιηζκφο) ζηελ αμία θηήζεο απνκεησκέλνο θαηά ηηο ζσξεπκέλεο κέρξη ηελ 

εκεξνκελία εηζθνξάο απνζβέζεηο.  

H ζπλνιηθή σθέιηκε δσή ησλ εηζθεξνκέλσλ παγίσλ πξνζδηνξίζηεθε σο εμήο:  

α) ηα αθίλεηα (νηθφπεδα-θηίξηα) θαη ηα κεηαθνξηθά κέζα απφ πηζηνπνηεκέλε νξθσηή 

εθηηκήηξηα, 

β) ν ινηπφο εμνπιηζκφο (κεραλήκαηα, ινηπφο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο, έπηπια & ζθεχε, 

ινηπφο εμνπιηζκφο) απφ ζηειέρε ησλ ηερληθψλ ππεξεζηψλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηελ αξκφδηα 

επηηξνπή απνγξαθήο ηνπ. Ζ κεζνδνινγία πηζηνπνηήζεθε απφ νξθσηή εθηηκήηξηα.  

Ζ έλαξμε απφζβεζεο ησλ εηζθεξνκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ είλαη ε εκεξνκελία 

εηζθνξάο ηνπο. 

 

Οη απνζβέζεηο ησλ ζηνηρείσλ ησλ ελζσκάησλ παγίσλ (πιελ νηθνπέδσλ ηα νπνία δελ 

απνζβέλνληαη) ππνινγίδνληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν κέζα ζηελ σθέιηκε δσή ηνπο πνπ έρεη 

σο εμήο: 

 Κηίξηα 20 - 100 έηε 

 Μεραλήκαηα, εμνπιηζκφο θαη εμνπιηζκφο κεηαθνξψλ 10-25 έηε 

 Έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο 10-25 έηε 

 Ζιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο 5-15 έηε 

 Μέζα Μεηαθνξάο αηφκσλ ή εκπνξεπκάησλ 6-15 έηε 

Οη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππφθεηληαη ζε 

επαλεμέηαζε ηνπιάρηζηνλ θάζε ηέινο ρξήζεο. 

 

Όηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππεξβαίλνπλ ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπο, ε 

δηαθνξά (απνκείσζε) θαηαρσξείηαη άκεζα σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα. 

 

Καηά ηελ πψιεζε ελζσκάησλ παγίσλ, νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο πνπ ιακβάλεηαη θαη 

ηεο ινγηζηηθήο ηνπο αλαπφζβεζηεο αμίαο θαηαρσξνχληαη σο θέξδε ή δεκίεο ζηα 

απνηειέζκαηα. 

Σα αληαιιαθηηθά παγίσλ θαη πάγηνπ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη ηα πιηθά ππνδνκήο ζεκαληηθήο 

αμίαο αλαγλσξίδνληαη σο πάγηα θαηά ηε ζηηγκή εγθαηάζηαζεο ηνπο θαη απνζβέλνληαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ αληίζηνηρσλ θαηεγνξηψλ παγίσλ πνπ αλαθέξνληαη 

παξαπάλσ (βιέπε εκείσζε 2.7). 

2.5. Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

χκθσλα κε ην ΓΛΠ 38 ηα αζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θεθαιαηνπνηνχληαη εθφζνλ 
πιεξνχληαη φια ηα παξαθάησ:  

 ηα αζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κπνξνχλ λα αλαγλσξηζηνχλ δηαθεθξηκέλα ζηα 

πιαίζηα ηεο επηρείξεζεο (κπνξεί λα πσιεζεί, κεηαβηβαζηεί παξαρσξεζεί, ελνηθηαζηεί 

ή αληαιιαρζεί είηε κεκνλσκέλα είηε κε άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή πξνθχπηεη απφ 

ζπκβαηηθά ή άιια λνκηθά δηθαηψκαηα). 

 ε ρξήζε ησλ αζψκαησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ειέγρεηαη απφ ηελ επηρείξεζε σο 

απνηέιεζκα ελεξγεηψλ θαη γεγνλφησλ ηνπ παξειζφληνο.  

 αλακέλνληαη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε λα εηζξεχζνπλ ζηελ επηρείξεζε  
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 ην θφζηνο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ κπνξεί λα κεηξεζεί αμηφπηζηα.  

 

ην θφζηνο ηνπ άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη θάζε άκεζν θφζηνο 

πνπ απαηηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία, ηελ παξαγσγή θαη ηελ πξνεηνηκαζία γηα ηελ ζσζηή 

ιεηηνπξγία ηνπ. 

 

Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εμεηάδνληαη γηα ηπρφλ απνκείσζε φηαλ ηα γεγνλφηα ή νη 

κεηαβνιέο ησλ ζπλζεθψλ ππνδεηθλχνπλ φηη ε ινγηζηηθή ηνπο αμία κπνξεί λα κελ είλαη 

αλαθηήζηκε. Όπνπ ε αλαθηήζηκε αμία είλαη κηθξφηεξε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ, ηα άπια 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνκεηψλνληαη ζην αλαθηήζηκν πνζφ. 

 

ε θάζε εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ εμεηάδνληαη θαη γίλνληαη ηπρφλ πξνζαξκνγέο ζηελ 

σθέιηκε δσή ησλ άπισλ παγίσλ. 

Σα εηζθεξφκελα ελζψκαηα πάγηα απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην, επηκεηξήζεθαλ ζηελ αμία θηήζεο 

απνκεησκέλε θαηά ηηο ζσξεπκέλεο κέρξη ηελ εκεξνκελία εηζθνξάο απνζβέζεηο θαη ε σθέιηκε 

δσή ηνπο απφ αξκφδηα ζηειέρε ηεο εηαηξείαο θαη ηελ επηηξνπή απνγξαθήο. 

Όζνλ αθνξά ζηελ Δηαηξεία ζηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ: 

 

2.5.1. Σειενπηηθέο παξαγσγέο θπξηόηεηαο ηεο Δ.Ρ.Σ Α.Δ 

Οη ηειενπηηθέο παξαγσγέο ηεο Δηαηξείαο (ηειεηαηλίεο, ηειεζεηξέο, κνπζηθέο εθπνκπέο, 

ενξηαζηηθέο εθπνκπέο, ηειεπαηρλίδηα, ςπραγσγηθέο εθπνκπέο) απνζβέλνληαη πιήξσο κε ηελ 

πξψηε πξνβνιή. Σα πξνγξάκκαηα απηά είλαη παξαγσγήο ηξίησλ θαη δελ έρνπλ πεξηνξηζκφ 

σο πξνο ησλ αξηζκφ ησλ επαλαιήςεσλ ζηηο πξνβνιέο πνπ κπνξεί λα θάλεη ε Δηαηξεία. Ζ 

Γηνίθεζε ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην φθεινο ηεο πξψηεο πξνβνιήο δελ κπνξεί λα είλαη ην ίδην 

κε ην φθεινο πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ πξνβνιή ηνπ ίδηνπ πξνγξάκκαηνο ζε κηα επαλάιεςε 

θαη θαζψο δελ είλαη δπλαηφλ λα γλσξίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηελ επηηπρία ή κε ελφο 

πξνγξάκκαηνο θαη ηνλ αθξηβή αξηζκφ ησλ επαλαιήςεσλ πνπ ζα γίλνπλ, θαηάιεμε ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ ινγηζηηθή αξρή ηεο ζπληεξεηηθφηεηαο ζηελ πιήξε απφζβεζε ηελ 

εκεξνκελία ηεο πξψηεο πξνβνιήο. 

 

2.5.2.  Μηζζσκέλν ηειενπηηθό πξόγξακκα παξαγσγήο ηξίησλ  

Ζ Δηαηξεία εκθαλίδεη ην κηζζσκέλν πξφγξακκα απφ ηξίηνπο ζηα άπια πεξηνπζηαθά ηεο 

ζηνηρεία γηα ην δηάζηεκα θαηά ην νπνίν είλαη ελεξγέο νη ζρεηηθέο ζπκβάζεηο κίζζσζεο. 

 

Ζ Δηαηξεία απνζβέλεη ηηο παξαγσγέο απηέο βάζεη ησλ δηθαηνχκελσλ πξνβνιψλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, αξρήο γηλνκέλεο ζηελ ρξήζε ηεο πξψηεο πξνβνιήο. 

 

Με ηελ ιήμε ηεο ζχκβαζεο ε Δηαηξεία δηαγξάθεη ηελ αμία θηήζεο θαη ηηο ηζφπνζεο 

ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο απφ ην κεηξψν κηζζσκέλσλ πξνγξακκάησλ πξνθεηκέλνπ λα 

απεηθνλίδεη ηελ πξαγκαηηθή αμία θαη απνζβέζεηο ηνπ ελεξγνχ κηζζσκέλνπ πξνγξάκκαηνο. 
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2.5.3. Δζσηεξηθέο παξαγσγέο 

Οη εζσηεξηθέο παξαγσγέο ηεο Δηαηξείαο (εηδήζεηο, αζιεηηθέο ή ελεκεξσηηθέο εθπνκπέο θ.ιπ.) 

ινγίδνληαη σο έμνδα θαη βαξχλνπλ ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο θαηά ηελ πεξίνδν παξαγσγήο 

ηνπο.  

 

2.5.4. Μηθηέο παξαγσγέο  

Οη παξαγσγέο απηέο είλαη ζε ζπλεξγαζία κε ηξίηνπο. Ζ Δηαηξεία απνζβέλεη ηηο παξαγσγέο 

απηέο κε ηελ πξψηε πξνβνιή. Ζ Γηνίθεζε ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην φθεινο ηεο πξψηεο 

πξνβνιήο δελ κπνξεί λα είλαη ην ίδην κε ην φθεινο πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ πξνβνιή ηνπ 

ίδηνπ πξνγξάκκαηνο ζε κηα επαλάιεςε θαη θαζψο δελ είλαη δπλαηφλ λα γλσξίδεη εθ ησλ 

πξνηέξσλ ηελ επηηπρία ή κε ελφο πξνγξάκκαηνο θαη ηνλ αθξηβή αξηζκφ ησλ επαλαιήςεσλ 

πνπ ζα γίλνπλ, θαηάιεμε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ινγηζηηθή αξρή ηεο ζπληεξεηηθφηεηαο ζηελ 

πιήξε απφζβεζε ηελ εκεξνκελία ηεο πξψηεο πξνβνιήο. 

 

2.5.5. πκπαξαγσγέο 

Οη παξαγσγέο απηέο είλαη ζε ζπλεξγαζία κε ηξίηνπο. Ζ Δηαηξεία απνθηά δηθαηψκαηα 

ζπγθεθξηκέλσλ πξνβνιψλ ησλ παξαγσγψλ απηψλ. Ζ Δηαηξεία απνζβέλεη ηα δηθαηψκαηα απηά 

βάζεη ησλ δηθαηνχκελσλ πξνβνιψλ. Με ηελ εμάληιεζε ησλ δηθαηνχκελσλ πξνβνιψλ ε 

Δηαηξεία δηαγξάθεη ηελ αμία θηήζεο θαη ηηο ηζφπνζεο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο απφ ην κεηξψν. 

 

2.5.6. Ραδηνζπρλόηεηεο 

Αλαθνξηθά κε ηηο ξαδηνζπρλφηεηεο (ππφ ηελ αίξεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ δηαηάμεσλ απφ ηνλ 

Ν.4339/15) ηφζν ε ρξήζε, φζν θαη ε εθκεηάιιεπζε ησλ θέληξσλ εθπνκπήο ξαδηνηειενπηηθνχ 

ζήκαηνο κεηά ηνπ ζπλαθνχο εμνπιηζκνχ θαη ηεο ελ γέλεη ππνδνκήο πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα 

ηελ εθπνκπή ηνπ ξαδηνθσληθνχ θαη ηειενπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν.4261/2014 άξζξν 183 παξ.4γ. Καζψο δελ ππάξρεη ελεξγή αγνξά γηα ηελ 

εθηίκεζε ηεο εχινγεο αμίαο απηψλ ησλ ξαδηνζπρλνηήησλ, απηή ε κε ρξεκαηηθή θξαηηθή 

επηρνξήγεζε αλαγλσξίδεηαη σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν κε ζπκβνιηθή ηηκή, φπσο πξνβιέπεηαη 

απφ ην ΓΛΠ 20. Ζ Δηαηξεία έρεη εκθαλίζεη ζηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο, ην δηθαίσκα 

εθπνκπήο ζηηο ξαδηνζπρλφηεηεο κε ηηκή κλείαο (0,01 επξψ). 

 

2.5.7. Λνγηζκηθό 

Οη δαπάλεο γηα αγνξά ινγηζκηθνχ, ην νπνίν ζα επηθέξεη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζηελ 

Δηαηξεία, θαηαρσξείηαη σο άπιν ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ. Ζ ζπληήξεζε ησλ πξνγξακκάησλ 

ινγηζκηθνχ αλαγλσξίδεηαη σο έμνδν φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη ε δαπάλε. Αληίζεηα, νη δαπάλεο 

πνπ βειηηψλνπλ ή επηκεθχλνπλ ηελ απφδνζε ησλ πξνγξακκάησλ ινγηζκηθνχ πέξαλ ησλ 

αξρηθψλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ή αληίζηνηρα ηα έμνδα κεηαηξνπήο ινγηζκηθνχ 

ελζσκαηψλνληαη ζην θφζηνο θηήζεσο ηνπ άπινπ παγίνπ κε απαξαίηεηε πξνυπφζεζε λα 

κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ κε αμηνπηζηία. 

 

2.6. Λνηπά κε θπθινθνξνύληα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ  

Σα ινηπά κε θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαηαρσξνχληαη ζην ηζηνξηθφ θφζηνο ρσξίο 

έθπησζε παξνχζαο αμίαο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο αλακελφκελεο ιήμεο ή πξαγκαηνπνίεζεο 

ηνπο. 



ΕΡΤ Α.Ε. 
Οικονομικέρ Καταστάσειρ 

Για τη σπήση πος έληξε την 31 Δεκεμβπίος 2016 
(Όλα ηα ποζά παροσζιάζονηαι ζε τιλιάδες €, εκηός εάν αναθέρεηαι διαθορεηικά) 

 

 

ειίδα 45 απφ 73 
 

 

Οη δνζκέλεο εγγπήζεηο αθνξνχλ εμαζθάιηζε πνπ έρεη θαηαβιεζεί έλαληη ησλ ππνρξεψζεσλ 

ηεο Δηαηξείαο πξνο πξνκεζεπηέο. Σα πνζά παξακέλνπλ σο απαηηήζεηο θαηά ηε δηάξθεηά ησλ 

αληίζηνηρσλ ζπκβάζεσλ. Με ηε ιήμε ησλ ζπκβάζεσλ, ηα θαηαβιεκέλα πνζά κπνξνχλ λα 

ζπκςεθηζζνχλ έλαληη φινπ ή ηκήκαηνο εθθξεκψλ ππνρξεψζεσλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 

θαηαβνιήο, ελψ ην ππφινηπν επηζηξέθεηαη ζηελ Δηαηξεία. 

 

2.7. Απνζέκαηα 

Σα απνζέκαηα απνηεινχληαη θπξίσο απφ αληαιιαθηηθά παγίσλ θαη αλαιψζηκα θαη 

απνηηκψληαη ζηε ρακειφηεξε ηνπ θφζηνπο θαη ηεο θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. Σν ελ 

ιφγσ θφζηνο θαζνξίδεηαη απφ ηελ κέζνδν ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ θφζηνπο. Ζ θαζαξή 

ξεπζηνπνηήζηκε αμία εθηηκάηαη κε βάζε ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο πψιεζεο ησλ απνζεκάησλ ζηα 

πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο αθαηξνπκέλσλ θαη ησλ ηπρφλ εμφδσλ πψιεζεο, φπνπ 

ζπληξέρεη πεξίπησζε.  

 

Πξφβιεςε γηα βξαδέσο θηλνχκελα ή απαμησκέλα απνζέκαηα ζρεκαηίδεηαη εθφζνλ θξίλεηαη 

απαξαίηεην. Οη κεηψζεηο ηεο αμίαο ησλ απνζεκάησλ ζηελ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία θαη νη 

ινηπέο δεκίεο απφ απνζέκαηα θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα θαηά ηελ πεξίνδν πνπ 

εκθαλίδνληαη.  

 

Σα εηζθεξφκελα απνζέκαηα απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην αλαγλσξίζηεθαλ ζηελ κέζε ηηκή 

θηήζεο ηνπο αλά κνλάδα θαη ζηηο πνζφηεηεο πνπ δηαπηζηψζεθαλ βάζεη θπζηθήο απνγξαθήο 

ησλ απνζεκάησλ απηψλ.  

 Σα Αληαιιαθηηθά παγίσλ, ηα πιηθά ππνδνκήο θαη ηα αλαιψζηκα παγίσλ κηθξήο κεκνλσκέλεο 

αμίαο παξαθνινπζνχληαη σο απνζέκαηα κέρξη ηε ζηηγκή ρξεζηκνπνίεζεο ηνπο νπφηε κέζσ 

ηδηνπαξαγσγήο παγηνπνηνχληαη. 

 

2.8. Απαηηήζεηο από πειάηεο 

Οη βξαρππξφζεζκνη ινγαξηαζκνί απαηηήζεσλ απφ πειάηεο εκθαλίδνληαη ζηελ νλνκαζηηθή 

ηνπο αμία, αθαηξνπκέλσλ ησλ πξνβιέςεσλ απνκείσζεο, ελψ νη καθξνπξφζεζκνη 

ινγαξηαζκνί απαηηήζεσλ (ππφινηπα πνπ ππεξβαίλνπλ ηνπο θαλνληθνχο φξνπο πίζησζεο) 

απνηηκψληαη ζην απνζβεζκέλν θφζηνο κε βάζε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Οη 

πξνβιέςεηο απνκείσζεο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε φηη ε Δηαηξεία 

δελ είλαη ζε ζέζε λα εηζπξάμεη φια ηα πνζά πνπ νθείινληαη κε βάζε ηνπο ζπκβαηηθνχο 

φξνπο. νβαξά νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ηνπ πειάηε, ε πηζαλφηεηα ρξενθνπίαο ή νηθνλνκηθή 

αλαδηνξγάλσζε θαη ε αδπλακία ηαθηηθψλ πιεξσκψλ ζεσξνχληαη ελδείμεηο φηη ε απαίηεζε έρεη 

απνκεησζεί. Σν πνζφ ηεο πξφβιεςεο απνκείσζεο είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο νλνκαζηηθήο 

αμίαο ησλ απαηηήζεσλ θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ 

ξνψλ, πξνεμνθινπκέλσλ κε ην πξαγκαηηθφ επηηφθην. Σν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο 

θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα. 

ε θάζε εκεξνκελία αλαθνξάο φιεο νη θαζπζηεξεκέλεο ή επηζθαιείο απαηηήζεηο εθηηκψληαη 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ε αλαγθαηφηεηα ή κε πξφβιεςεο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο. 

Σν ππφινηπν ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξφβιεςεο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο πξνζαξκφδεηαη 

θαηάιιεια ζε θάζε εκεξνκελία αλαθνξάο, ψζηε λα αληαλαθιά ηνπο πηζαλνινγνχκελνπο 

ζρεηηθνχο θηλδχλνπο. Κάζε δηαγξαθή ππνινίπσλ πειαηψλ ρξεψλεηαη ζηελ ππάξρνπζα 

πξφβιεςε γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο. 
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2.9. Μηζζώζεηο 

2.9.1. Υξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο 

Οη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο πνπ κεηαθέξνπλ ζηελ Δηαηξεία νπζησδψο φινπο ηνπο 

θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε πνπ ζρεηίδνληαη κε ην κηζζσκέλν πάγην, θεθαιαηνπνηνχληαη θαηά ηελ 

έλαξμε ηεο κίζζσζεο ζηελ εχινγε αμία ηνπ κηζζσκέλνπ παγίνπ ή, αλ απηή είλαη ρακειφηεξε, 

ζηελ θαζαξή παξνχζα αμία ησλ ειάρηζησλ κηζζσκάησλ. Οη πιεξσκέο γηα ρξεκαηνδνηηθέο 

κηζζψζεηο επηκεξίδνληαη κεηαμχ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ θαη ηεο κείσζεο ηεο 

ρξεκαηνδνηηθήο ππνρξέσζεο, ψζηε λα επηηεπρζεί έλα ζηαζεξφ επηηφθην ζην ελαπνκείλαλ 

ππφινηπν ηεο ππνρξέσζεο. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα ρξεψλνληαη ζηα απνηειέζκαηα. Σα 

θεθαιαηνπνηεζέληα κηζζσκέλα πάγηα απνζβέλνληαη κε βάζε ηε κηθξφηεξε πεξίνδν απφ ηελ 

εθηηκψκελε σθέιηκε δσή ηνπ παγίνπ ή ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. Σελ ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή 

ζηηγκή ε Δηαηξεία δελ έρεη ζπλάςεη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο.  

 

2.9.2. Λεηηνπξγηθέο κηζζώζεηο 

Μηζζψζεηο φπνπ ν εθκηζζσηήο δηαηεξεί φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε ηεο ηδηνθηεζίαο 

ηνπ παγίνπ θαηαρσξνχληαη σο ιεηηνπξγηθά κηζζψκαηα. Οη πιεξσκέο ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

κηζζσκάησλ αλαγλσξίδνληαη σο έμνδν ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ζε ζηαζεξή βάζε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο.  

 

2.10. Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα 

Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ κεηξεηά ζην ηακείν θαη 

θαηαζέζεηο φςεσο... 

 

 

2.11. Μεηνρηθό θεθάιαην 

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ εηζθεξφκελσλ 

ρξεκάησλ γηα ηελ κηα κνλαδηθή κεηνρή ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ πνπ έρεη εθδνζεί. χκθσλα 

κε ηνλ Ηδξπηηθφ Νφκν 4173/2013, άξζξν 6, παξάγξαθνο 1, φπσο ηζρχεη ζήκεξα, «Σν 

θεθάιαην αλήθεη απνθιεηζηηθά ζην Διιεληθφ Γεκφζην, ζην φλνκα ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη έλαο 

νλνκαζηηθφο αλαπαιινηξίσηνο ηίηινο (κεηνρή)».  

 

Σα άκεζα έμνδα ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ απεηθνλίδνληαη αθαηξεηηθά ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ, θαζαξά απφ θφξνπο. 

 

2.12. Μεξίζκαηα κεηνρώλ 

Σα κεξίζκαηα κεηνρψλ αλαγλσξίδνληαη σο ππνρξέσζε ζηελ ρξήζε πνπ εγθξίλνληαη απφ ηελ 

Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο. 
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2.13. Απνζεκαηηθά 

2.13.1. Σαθηηθό απνζεκαηηθό 

Ζ Δηαηξεία ζρεκαηίδεη ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ βάζε ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ Ν.2190/1920 φπσο απηφ 

ηζρχεη ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

2.13.2. Απνζεκαηηθό Ν.3905/2010 

Βάζεη ηνπ λφκνπ 3905/2010 «Δλίζρπζε θαη αλάπηπμε θηλεκαηνγξαθηθήο ηέρλεο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο», ε Δηαηξεία ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη θάζε ρξφλν ην 1,5% ηνπ εηήζηνπ θχθινπ 

Δξγαζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αληαπνδνηηθνχ ηέινπο, γηα ηελ παξαγσγή 

θηλεκαηνγξαθηθψλ έξγσλ. Ζ Δηαηξεία έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη κέρξη ην κηζφ απηήο ηεο 

δαπάλεο, λα δηαηίζεηαη ζην Διιεληθφ Κέληξν Κηλεκαηνγξάθνπ σο δηαθεκηζηηθφο ρξφλνο, θαη 

ην ππφινηπν λα δηαηίζεηαη γηα ηελ παξαγσγή θηλεκαηνγξαθηθψλ έξγσλ. Ζ απφθαζε ζρεηηθά 

κε ηνλ επηκεξηζκφ, κπνξεί λα ιεθζεί θαη λα αλαθνηλσζεί απφ ηε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο εληφο 

ελφο κήλα απφ ηε δεκνζίεπζε ησλ εηήζησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηεο θαηαζηάζεσλ, ελψ ε 

δηάζεζε ηνπ ελ ιφγσ πνζνχ πξέπεη λα γίλεη ζηα δχν ακέζσο επφκελα έηε απφ ηελ 

εκεξνκελία δεκνζίεπζεο. 

 

Βάζεη ηνπ ίδηνπ λφκνπ νη ππφρξεεο εηαηξείεο ππνρξενχληαη γηα θάζε νηθνλνκηθή ρξήζε λα 

εγγξάθνπλ ζε εηδηθφ απνζεκαηηθφ ζηνλ εηήζην ηζνινγηζκφ ηνπο ην πνζφ πνπ νθείινπλ λα 

επελδχζνπλ. 

 

Ζ Δηαηξεία θαηαρσξεί ην αληίζηνηρν πνζφ θάζε έηνπο ζε εηδηθφ απνζεκαηηθφ. Μεηά ηε ιήμε ηεο 

πεξηφδνπ φπνπ  δηελεξγνχληαη νη αληίζηνηρεο επελδχζεηο ή δίδεηαη ν δηαθεκηζηηθφο ρξφλνο θαη 

ηελ έθδνζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ  εθ ηνπ λφκνπ πηζηνπνηεηηθνχ επέλδπζεο θηλεκαηνγξαθηθήο 

παξαγσγήο, ηα αληίζηνηρα πνζά κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα εηο λέν. Γελ δηελεξγείηαη 

πξφβιεςε γηα ηε κειινληηθή επέλδπζε, επεηδή αθελφο, ην κέξνο πνπ ζα δαπαλεζεί γηα 

παξαγσγή θηλεκαηνγξαθηθψλ έξγσλ αθνξά κειινληηθή επέλδπζε πνπ ζα πξνζηεζεί ζηα 

άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξείαο θαη αθεηέξνπ ην κέξνο πνπ ζα δηαηεζεί σο 

δηαθεκηζηηθφο ρξφλνο είλαη αβέβαην θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ θαη ην θφζηνο απηφ δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα. 

 

2.14. Φνξνινγία εηζνδήκαηνο  

Ζ επηβάξπλζε ηεο ρξήζεο κε θφξνπο εηζνδήκαηνο απνηειείηαη απφ ηνπο ηξέρνληεο θφξνπο, 

ηνπο αλαβαιιφκελνπο θφξνπο θαη ηηο δηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πξνεγνχκελσλ 

ρξήζεσλ.  

 

2.14.1. Σξέρνπζα θνξνινγία εηζνδήκαηνο 

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο επί ησλ θεξδψλ, ππνινγίδεηαη κε βάζε ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία πνπ 

έρεη ζεζπηζηεί ή είλαη νπζηαζηηθά ζεζκνζεηεκέλε θαηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ θαη 

αλαγλσξίδεηαη σο έμνδν ηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία πξνθχπηνπλ ηα θέξδε. Ζ Γηνίθεζε αλά 

δηαζηήκαηα αμηνινγεί ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε θείκελε θνξνινγηθή λνκνζεζία ρξήδεη 

εξκελείαο. Όπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην γίλνληαη πξνβιέςεηο επί ησλ πνζψλ πνπ αλακέλεηαη λα 

πιεξσζνχλ ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο.  
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Ζ δαπάλε γηα ηξέρνληα θφξν εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλεη ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο πνπ 

πξνθχπηεη βάζεη ησλ θεξδψλ ηεο Δηαηξείαο φπσο αλακνξθψλεηαη ζηηο θνξνινγηθέο ηεο 

δειψζεηο θαη πξνβιέςεηο γηα πξφζζεηνπο θφξνπο θαη πξνζαπμήζεηο γηα αλέιεγθηεο 

θνξνινγηθά ρξήζεηο. 

 

2.14.2. Αλαβαιιόκελε θνξνινγία εηζνδήκαηνο 

Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηεο ππνρξέσζεο πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο θνξνινγηθήο 

βάζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηνπο 

θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο θαη λφκνπο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη 

αλακέλεηαη λα ηζρχζνπλ φηαλ νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ ή νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ζα απνπιεξσζνχλ. 

 

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζην βαζκφ γηα ηνλ νπνίν 

ελδέρεηαη λα ππάξμεη κειινληηθφ θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο 

πξνζσξηλήο δηαθνξάο πνπ δεκηνπξγεί ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε.  

 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ Ν.4172/2013, ε Δηαηξεία απφ 1.1.2015 απαιιάζζεηαη ηεο 

θαηαβνιήο θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ πξνθχπηεη αλαβαιιφκελνο θφξνο 

εηζνδήκαηνο. 

 

2.15. Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 

Υξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν είλαη θάζε ζχκβαζε πνπ δεκηνπξγεί έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ 

ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ ζε κία επηρείξεζε θαη κία ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε ή έλαλ 

ζπκκεηνρηθφ ηίηιν ζε κία άιιε επηρείξεζε. 

 

Αξρηθή Αλαγλψξηζε 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο 

αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο πνπ είλαη θαη ε εκεξνκελία θαηά ηελ 

νπνία ε Δηαηξεία δεζκεχεηαη λα αγνξάζεη ή λα πνπιήζεη ην ζηνηρείν. 

 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο 

αξρηθά αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο πιένλ ησλ άκεζα επηξξηπηφκελσλ ζηε 

ζπλαιιαγή δαπαλψλ, κε εμαίξεζε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ 

απνηειεζκάησλ. 

 

2.15.1. Σαμηλόκεζε θαη απνηίκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνύ 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηεο Δηαηξείαο ηαμηλνκνχληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο κε βάζε 

ηελ νπζία ηεο ζχκβαζεο θαη ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν απνθηήζεθαλ. Ζ θαηεγνξία ζηελ νπνία 

ηαμηλνκείηαη θάζε ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν δηαθνξνπνηείηαη απφ ηηο ππφινηπεο, θαζψο 

αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία ζα ηαμηλνκεζεί ην κέζν, ηζρχνπλ δηαθνξεηηθνί θαλφλεο 

φζνλ αθνξά ζηελ απνηίκεζή ηνπ αιιά θαη ζηνλ ηξφπν αλαγλψξηζεο θάζε πξνζδηνξηδφκελνπ 
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απνηειέζκαηνο είηε ζηα θέξδε ή ζηηο δεκηέο ηεο Καηάζηαζεο πλνιηθψλ Δζφδσλ είηε ζηα 

ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ηεο Καηάζηαζεο πλνιηθψλ Δζφδσλ θαη ζσξεπηηθά ζηα ίδηα θεθάιαηα. 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο Δηαηξείαο, πεξηιακβάλνπλ κφλν δάλεηα 

θαη απαηηήζεηο. 

 

 

Σα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο πεξηιακβάλνπλ κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ κε ζηαζεξέο ή πξνζδηνξηζκέλεο πιεξσκέο, ηα νπνία δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε 

ελεξγέο αγνξέο θαη γηα ηα νπνία ε Δηαηξεία δελ έρεη ζθνπφ ηελ άκεζε πψιεζή ηνπο. 

Πεξηιακβάλνληαη ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ, εθηφο απφ εθείλα κε ιήμεηο κεγαιχηεξεο ησλ 

12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, ηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηα κε 

θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Σα ρνξεγεζέληα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνπο Πειάηεο θαη Λνηπέο Απαηηήζεηο ζηελ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο 

Θέζεο. 

 

Σα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο απνηηκψληαη ζην απνζβεζκέλν θφζηνο βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ 

πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ κείνλ θάζε πξφβιεςε γηα απνκείσζε. Κάζε κεηαβνιή ζηελ αμία ησλ 

δαλείσλ θαη απαηηήζεσλ αλαγλσξίδεηαη ζηα θέξδε ή ζηηο δεκηέο ηεο πεξηφδνπ φηαλ ηα δάλεηα 

θαη νη απαηηήζεηο δηαγξάθνληαη ή πθίζηαληαη κείσζε ηεο αμίαο ηνπο θαζψο θαη θαηά ηε 

δηελέξγεηα ηεο απφζβεζεο. 

 

2.15.2.  Απνηίκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο πεξηιακβάλνπλ θπξίσο ππνρξεψζεηο ζε 

πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο. Οη ππνρξεψζεηο αξρηθά αλαγλσξίδνληαη ζην θφζηνο, 

δειαδή ζηελ εχινγε αμία ηνπ αληαιιάγκαηνο πνπ ιακβάλεηαη θαη απνηηκψληαη κεηαγελέζηεξα 

ζην αλαπφζβεζην θφζηνο ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, εθφζνλ ε πιεξσκή ηεο αληίζηνηρεο ππνρξέσζεο αλαβάιιεηαη πέξαλ ηνπ 

έηνπο θαη ε επίπησζε ηεο πξνεμφθιεζεο είλαη ζεκαληηθή, νη ππνρξεψζεηο απηέο 

πξνεμνθινχληαη ζηελ παξνχζα αμία ηνπο θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε θαη κεηέπεηηα 

απνπξνεμνθινχληαη κε ρξέσζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ. Οη ππνρξεψζεηο 

ηαμηλνκνχληαη ζε βξαρππξφζεζκεο, εθηφο εάλ ε Δηαηξεία δηαηεξεί αλεπηθχιαθηα ην δηθαίσκα 

λα κεηαθέξεη ηελ ηαθηνπνίεζε ηεο ππνρξέσζεο ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία 

ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ.  

 

2.15.3.  Μέζνδνη επηκέηξεζεο εύινγεο αμίαο 

Οη εχινγεο αμίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ είλαη δηαπξαγκαηεχζηκα ζε ελεξγέο αγνξέο 

πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο δήηεζεο ρσξίο λα αθαηξνχληαη ηα έμνδα πψιεζεο. 

Γηα ηα κε δηαπξαγκαηεχζηκα ζηνηρεία, νη εχινγεο αμίεο πξνζδηνξίδνληαη κε ηε ρξήζε γεληθά 

απνδεθηψλ ηερληθψλ απνηίκεζεο φπσο αλάιπζε πξφζθαησλ ζπλαιιαγψλ, ζπγθξίζηκσλ 

ζηνηρείσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη, κνληέια απνηίκεζεο παξαγψγσλ θαη πξνεμφθιεζε 

ηακεηαθψλ ξνψλ. 

 

2.15.4.  Απναλαγλώξηζε 

Έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ απναλαγλσξίδεηαη φηαλ ε Δηαηξεία ράλεη ηνλ 

έιεγρν επί ησλ ζπκβαηηθψλ δηθαησκάησλ πνπ πεξηέρνληαη ζην ζηνηρείν απηφ. Απηφ ζπκβαίλεη 
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φηαλ ηα δηθαηψκαηα ιήγνπλ ή κεηαβηβάδνληαη θαη ε Δηαηξεία έρεη κεηαβηβάζεη νπζησδψο φινπο 

ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο αληακνηβέο πνπ ζπλεπάγεηαη ε ηδηνθηεζία. 

 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο απναλαγλσξίδνληαη φηαλ ε ζπκβαηηθή δέζκεπζε ηεο 

Δηαηξείαο γηα θαηαβνιή κεηξεηψλ ή άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ιήγεη, αθπξψλεηαη ή 

εμαιείθεηαη. 

 

Όηαλ κία πθηζηάκελε ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε αληηθαζίζηαηαη απφ κία άιιε απφ ηνλ 

ίδην ηξίην (δαλεηζηή) κε νπζηαζηηθά δηαθνξεηηθνχο φξνπο ή φηαλ νη πθηζηάκελνη φξνη κηαο 

ππνρξεψζεηο δηαθνξνπνηνχληαη νπζηαζηηθά ηφηε απφ-αλαγλσξίδεηαη ε πθηζηάκελε 

ππνρξέσζε, αλαγλσξίδεηαη ε δηαθνξνπνηεκέλε θαη ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν, αλαγλσξίδεηαη 

ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. 

 

 

2.16. πκςεθηζκόο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ  

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ζπκςεθίδνληαη θαη ην 

θαζαξφ πνζφ εκθαλίδεηαη ζηελ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο, κφλν φηαλ ε Δηαηξεία έρεη ην 

λνκηθφ δηθαίσκα θαη πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζηνλ ηαπηφρξνλν δηαθαλνληζκφ ηεο απαίηεζεο θαη 

ππνρξέσζεο ζην θαζαξφ πνζφ.  

 

Έμνδα θαη έζνδα ζπκςεθίδνληαη κφλν αλ θάηη ηέηνην επηηξέπεηαη απφ ηα πξφηππα ή φηαλ 

αθνξνχλ θέξδε ή δεκηέο πνπ πξνέθπςαλ απφ κία νκάδα παξφκνησλ ζπλαιιαγψλ, φπσο 

ζπλαιιαγέο εκπνξηθνχ ραξηνθπιαθίνπ. 

  

2.17. Απνκείσζε αμίαο ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ 

2.17.1. Με ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ 

Σα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ έρνπλ απεξηφξηζηε σθέιηκε δηάξθεηα δσήο θαη δελ 

απνζβέλνληαη ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο εηεζίσο θαη φηαλ θάπνηα γεγνλφηα 

θαηαδεηθλχνπλ φηη ε ινγηζηηθή αμία κπνξεί λα κελ είλαη αλαθηήζηκε. Σα ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ηα νπνία απνζβέλνληαη ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο φηαλ 

ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπο δελ ζα αλαθηεζεί. Εεκηά απνκείσζεο 

αλαγλσξίδεηαη φηαλ ε ινγηζηηθή αμία ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ή κηαο Μνλάδαο 

Γεκηνπξγίαο Σακεηαθψλ Ρνψλ ππεξβαίλεη ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπο. Μνλάδα Γεκηνπξγίαο 

Σακεηαθψλ Ρνψλ είλαη ε κηθξφηεξε νκάδα ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ πνπ κπνξεί λα παξάγεη 

ηακεηαθέο ξνέο αλεμάξηεηα απφ άιια ζηνηρεία θαη νκάδεο ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο. Ζ 

αλαθηήζηκε αμία είλαη ην κεγαιχηεξν πνζφ κεηαμχ ηεο θαζαξήο εχινγεο αμίαο (κεηά απφ 

έμνδα πψιεζεο) θαη ηεο αμίαο ιφγσ ρξήζεο. Ζ αμία ρξήζεο είλαη ε παξνχζα αμία ησλ 

εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ αλακέλεηαη λα εηζξεχζνπλ ζηελ επηρείξεζε 

απφ ηε ρξήζε ελφο ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ θαη απφ ηε δηάζεζή ηνπ ζην ηέινο ηεο εθηηκψκελεο 

σθέιηκεο δσήο ηνπ. Ζ ινγηζηηθή αμία ηνπ ζηνηρείνπ κεηψλεηαη ζην πνζφ ηεο αλαθηήζηκεο 

αμίαο. ε πεξίπησζε κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ, ε δεκηά απνκείσζεο αθαηξείηαη 

πξψηα απφ ην πνζφ ηεο ππεξαμίαο πνπ έρεη αλαγλσξηζηεί γηα απηή ηε κνλάδα θαη θαηφπηλ 

ζηα ππφινηπα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ζε αλαινγηθή βάζε. 

Οη δεκηέο απνκείσζεο αλαγλσξίδνληαη ζηα θέξδε ή ζηηο δεκηέο ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο. Ζ 

δεκηά απνκείσζεο πνπ έρεη αλαγλσξηζηεί γηα ηελ ππεξαμία δελ επηηξέπεηαη λα αλαζηξαθεί ζε 

κεηαγελέζηεξε πεξίνδν. Αλαθνξηθά κε ηα ππφινηπα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, ζε θάζε 
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εκεξνκελία αλαθνξάο ηεο Καηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο δηελεξγείηαη επηζθφπεζε ηεο 

δεκηάο απνκείσζεο πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί αλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη έρεη κεησζεί. Μηα 

δεκηά απνκείσζεο αλαζηξέθεηαη εάλ ππάξμεη κηα αιιαγή ζηελ εθηίκεζε ηνπ αλαθηήζηκνπ 

πνζνχ. Μεηά ηελ αλαζηξνθή ηεο δεκηάο απνκείσζεο ε ινγηζηηθή αμία ηνπ ζηνηρείνπ δελ 

κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ ινγηζηηθή αμία (κεηά απφ απνζβέζεηο) κε ηελ νπνία ζα 

παξνπζηάδνληαλ εάλ δελ είρε αλαγλσξηζηεί δεκηά απνκείσζεο. 

 

2.18. Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ 

Ζ Δηαηξεία αμηνινγεί ζε θάζε εκεξνκελία αλαθνξάο ηα δεδνκέλα αλαθνξηθά κε ην θαηά πφζν 

έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ ή κία νκάδα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ 

ηνπ ελεξγεηηθνχ έρεη απνκεησζεί. 

 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο 

(εθφζνλ πθίζηαληαη ζρεηηθέο ελδείμεηο) είλαη ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ απνηηκψκελα ζην 

θφζηνο θηήζεο ή ζην απνζβεζκέλν θφζηνο (καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο) ηνπο. 

 

Ζ αλαθηήζηκε /εηζπξάμηκε αμία ησλ ινηπψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ 

πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγεζνχλ νη ζρεηηθνί έιεγρνη απνκείσζεο, πξνζδηνξίδεηαη ζε γεληθέο 

γξακκέο βάζεη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ρξεκαηνξνψλ, 

πξνεμνθιεκέλσλ είηε κε βάζε ην αξρηθφ πξαγκαηηθφ επηηφθην πξνεμφθιεζεο ηνπ εθάζηνηε 

ζηνηρείνπ ή νκάδαο ζηνηρείσλ ή κε ηνλ ηξέρνληα ζπληειεζηή απφδνζεο ελφο παξφκνηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ. Οη πξνθχπηνπζεο δεκηέο απνκείσζεο αλαγλσξίδνληαη ζηα 

θέξδε ή ζηηο δεκηέο ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο. 

 

2.19. Παξνρέο ζην πξνζσπηθό 

(α) Παξνρέο κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία 

Οη παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία πεξηιακβάλνπλ ηφζν πξνγξάκκαηα 

θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ φζν θαη πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ.  

Πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξώλ 

Σν πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ είλαη έλα ζπληαμηνδνηηθφ πξφγξακκα ζχκθσλα κε ην 

νπνίν ε Δηαηξεία θαηαβάιιεη ζηαζεξέο εηζθνξέο ζε κία μερσξηζηή νληφηεηα. Ζ Δηαηξεία δελ 

έρεη θακία λνκηθή ή άιιε ηεθκαηξφκελε ππνρξέσζε λα πιεξψζεη επηπιένλ ζπλεηζθνξέο εάλ 

ην ηακείν δελ θαηέρεη επαξθή πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα λα πιεξψζεη ζε φινπο ηνπο 

ππαιιήινπο ηα σθειήκαηα πνπ αλαινγνχλ ζηελ ηξέρνπζα θαη ηηο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο.  

 

Σν δεδνπιεπκέλν θφζηνο ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ θαηαρσξείηαη σο 

έμνδν ζηελ πεξίνδν πνπ αθνξά.  

Πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 παξ.13 ηνπ Ν.3144/2003, νη εξγαδφκελνη ζηελ 

Δηαηξεία δηθαηνχληαη έλαλ αξηζκφ κηζζψλ κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ Δπξψ 15.000 θαηά ηελ έμνδφ 

ηνπο απφ ηελ ππεξεζία. Σν πνζφ ηεο ζρεηηθήο απνδεκίσζεο εμαξηάηαη απφ ηνλ ηειηθφ κηζζφ 

ηνπ εξγαδνκέλνπ θαζψο θαη απφ ηα έηε πξνυπεξεζίαο ηνπ. 

Ζ ππνρξέσζε πνπ θαηαρσξείηαη ζηελ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο γηα ηα πξνγξάκκαηα 

θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ είλαη ε παξνχζα αμία ηεο δέζκεπζεο γηα ηελ θαζνξηζκέλε παξνρή 

θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Ζ δέζκεπζε ηεο θαζνξηζκέλεο παξνρήο ππνινγίδεηαη 
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εηεζίσο απφ αλεμάξηεην αλαινγηζηή κε ηελ ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο πξνβεβιεκέλεο 

πηζησηηθήο κνλάδνο (projected unit credit method). Γηα ηελ πξνεμφθιεζε ρξεζηκνπνηείηαη ε 

αγνξαία απφδνζε πςειήο πνηφηεηαο εηαηξηθψλ νκνιφγσλ ζηελ Δπξσδψλε.  

 

Σα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη νη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ εκπεηξηθέο αλαπξνζαξκνγέο θαη 

κεηαβνιέο ζηηο αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο αλαγλσξίδνληαη ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα θαηά ηελ 

πεξίνδν ηελ νπνία πξνθχπηνπλ.  

 

Σν θφζηνο πξνυπεξεζίαο θαηαρσξείηαη άκεζα ζηα απνηειέζκαηα. 

 

(β) Παξνρέο ηεξκαηηζκνύ ηεο απαζρόιεζεο 

ε πεξίπησζε ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο, πξηλ ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία, δεδνκέλνπ 

ηνπ Γεκφζηνπ ραξαθηήξα ηεο Δηαηξείαο εθαξκφδνληαη νη πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν 

δηαηάμεηο. 

 

2.20. Πξνβιέςεηο, ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο θαη ελδερόκελα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία 

Πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε Δηαηξεία έρεη παξνχζεο λνκηθέο ή ηεθκαηξφκελεο 

ππνρξεψζεηο σο απνηέιεζκα παξειζφλησλ γεγνλφησλ, είλαη πηζαλή ε εθθαζάξηζή ηνπο κέζσ 

εθξνψλ πφξσλ θαη ε εθηίκεζε ηνπ αθξηβνχο πνζνχ ηεο ππνρξέσζεο κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κε αμηνπηζηία. Οη πξνβιέςεηο επηζθνπνχληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο 

ηεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο θαη πξνζαξκφδνληαη πξνθεηκέλνπ λα αληαλαθινχλ ηελ 

παξνχζα αμία ηεο δαπάλεο πνπ αλακέλεηαη λα απαηηεζεί γηα ηε δηεπζέηεζε ηεο ππνρξέσζεο. 

Πξνβιέςεηο αλαδηνξγάλσζεο αλαγλσξίδνληαη κφλν εάλ ππάξρεη έλα ιεπηνκεξέο πξφγξακκα 

ηεο αλαδηνξγάλσζεο θαη ε Γηνίθεζε έρεη αλαθνηλψζεη ηα βαζηθά ζεκεία ηνπ ζηα κέξε πνπ 

επεξεάδνληαη απφ ηελ αλαδηνξγάλσζε. Όηαλ ε επίδξαζε ηεο δηαρξνληθήο αμίαο ηνπ ρξήκαηνο 

είλαη ζεκαληηθή, ην πνζφ ηεο πξφβιεςεο απνηειεί ε παξνχζα αμία ησλ εμφδσλ πνπ 

αλακέλνληαη λα απαηηεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα ηαθηνπνηεζεί ε ππνρξέσζε. 

 

Αλ δελ είλαη πιένλ πηζαλφ φηη ζα απαηηεζεί κία εθξνή πφξσλ πξνθεηκέλνπ λα δηαθαλνληζηεί 

κηα ππνρξέσζε γηα ηελ νπνία έρεη ήδε ζρεκαηηζζεί πξφβιεςε, ηφηε απηή αλαζηξέθεηαη. 

ε πεξηπηψζεηο φπνπ ε εθξνή νηθνλνκηθψλ πφξσλ σο απνηέιεζκα παξνπζψλ δεζκεχζεσλ 

ζεσξείηαη κε πηζαλή, ή ην πνζφ ηεο πξφβιεςεο δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα, δελ 

αλαγλσξίδεηαη θακία ππνρξέσζε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, εθηφο εάλ εμεηάδεηαη 

ζηα πιαίζηα κηα ζπλέλσζεο επηρεηξήζεσλ. Απηέο νη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο 

αλαγλσξίδνληαη ζηα πιαίζηα ηεο θαηαλνκήο ηνπ θφζηνπο απφθηεζεο ζηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο θαηά ηελ ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ.  

 

Οη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο δελ αλαγλσξίδνληαη ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά 

γλσζηνπνηνχληαη, εθηφο αλ ε πηζαλφηεηα εθξνψλ πφξσλ νη νπνίνη ελζσκαηψλνπλ νηθνλνκηθά 

νθέιε είλαη ειάρηζηε. Πηζαλέο εηζξνέο απφ νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηελ Δηαηξεία πνπ δελ 

πιεξνχλ αθφκε ηα θξηηήξηα ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζεσξνχληαη ελδερφκελεο απαηηήζεηο 

θαη γλσζηνπνηνχληαη εθφζνλ ε εηζξνή νηθνλνκηθψλ νθειψλ είλαη πηζαλή. Σα ελδερφκελα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαγλσξίδνληαη κφλν εθφζνλ είλαη νπζηαζηηθά βέβαηε ε είζπξαμή ηνπο. 

 



ΕΡΤ Α.Ε. 
Οικονομικέρ Καταστάσειρ 

Για τη σπήση πος έληξε την 31 Δεκεμβπίος 2016 
(Όλα ηα ποζά παροσζιάζονηαι ζε τιλιάδες €, εκηός εάν αναθέρεηαι διαθορεηικά) 

 

 

ειίδα 53 απφ 73 
 

2.21. Αλαγλώξηζε εζόδσλ – εμόδσλ 

Σα έζνδα αλαγλσξίδνληαη, φηαλ πηζαλνινγείηαη φηη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζα 

εηζξεχζνπλ ζηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα θαη απηά ηα νθέιε κπνξεί λα επηκεηξεζνχλ κε 

αμηνπηζηία. Σν έζνδν απνηηκάηαη ζηελ εχινγε αμία ηνπ εηζπξαρζέληνο αληαιιάγκαηνο θαη 

είλαη θαζαξφ απφ θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο, επηζηξνθέο θαη θάζε είδνπο εθπηψζεηο. Σν 

πνζφ ηνπ εζφδνπ ζεσξείηαη φηη κπνξεί λα κεηξεζεί αμηφπηζηα φηαλ φιεο νη ελδερφκελεο 

ππνρξεψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πψιεζε έρνπλ επηιπζεί. 

 

Ζ αλαγλψξηζε εζφδνπ ζρεηηδφκελνπ κε κηα ζπλαιιαγή γίλεηαη κε βάζε ην ζηάδην 

νινθιήξσζεο ηεο ζπλαιιαγήο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 

Έζνδα από αληαπνδνηηθό ηέινο: χκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκφ. 46/31.12.2013 ππνπξγηθή 

απφθαζε θαη ην λφκν 4262/2014, θαζνξίζηεθε ην χςνο ηνπ αληαπνδνηηθνχ ηέινπο ππέξ ηεο 

Δηαηξείαο ην νπνίν αλέξρεηαη ζηα ηξία επξψ κεληαίσο αλά παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη 

ππνινγίδεηαη ζε θάζε ινγαξηαζκφ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ησλ πξνκεζεπηψλ ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν ζηελ νπνία απηφο αλαθέξεηαη.  

Ζ Δηαηξεία αλαγλσξίδεη ηα έζνδα απφ ην αληαπνδνηηθφ ηέινο πνπ εηζπξάηηεηαη γηα 

ινγαξηαζκφ ηεο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, κε βάζε ηελ αξρή ηνπ 

δεδνπιεπκέλνπ. Σα έζνδα απφ αληαπνδνηηθφ ηέινο αλαγλσξίδνληαη βάζεη ησλ κεληαίσλ 

εθθαζαξίζεσλ απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο βάζεη ηνπ πνζνχ πνπ απηνί έρνπλ 

ζπκπεξηιάβεη ζηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ λνηθνθπξηψλ θαη επηρεηξήζεσλ. Σαπηφρξνλα κε ηελ 

αλαγλψξηζε ηνπ εζφδνπ δεκηνπξγείηαη θαη ε αληίζηνηρε απαίηεζε απφ ηνπο πξνκεζεπηέο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Οη εθθαζαξίζεηο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

νξηζηηθνπνηνχληαη ηνλ κεζεπφκελν κήλα απφ ηελ έθδνζε ησλ αληίζηνηρσλ ινγαξηαζκψλ θαη ε 

Δηαηξεία εηζπξάηηεη κεληαίσο ην αληαπνδνηηθφ ηέινο, πνπ αθνξά ηελ  αληίζηνηρε εθθαζάξηζε, 

βάζεη ησλ εηζπξάμεσλ ησλ πξνκεζεπηψλ. 

 

Έζνδα από δηαθεκίζεηο θαη πώιεζε δηθαησκάησλ πξνγξακκάησλ ηδίαο παξαγσγήο: 

 Ζ αλαγλψξηζε εζφδσλ απφ πξνβνιή δηαθεκίζεσλ θαζαξή απφ εθπηψζεηο ηδίξνπ, ή πψιεζε 
δηθαησκάησλ πξνγξακκάησλ ηδίαο παξαγσγήο, δελ γίλεηαη κε ηελ ηηκνιφγεζε αιιά κε ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε ηνπ εζφδνπ δειαδή ηεο παξνρήο ηεο αληίζηνηρεο ππεξεζίαο. 

 

Έζνδα από ηόθνπο: Σα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ 

πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ ην νπνίν είλαη ην επηηφθην ην νπνίν πξνεμνθιεί κε αθξίβεηα 

κειινληηθέο θαηαβνιέο ηνηο κεηξεηνίο ή εηζπξάμεηο γηα ηε δηάξθεηα ηεο αλακελφκελεο δσήο 

ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ ή, φηαλ απαηηείηαη, γηα ζπληνκφηεξν δηάζηεκα, ζηελ θαζαξή 

ινγηζηηθή αμία ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ηεο ππνρξέσζεο. 

 

Όηαλ κία απαίηεζε έρεη ππνζηεί απνκείσζε αμίαο, ε Δηαηξεία κεηψλεη ηε ινγηζηηθή αμία ζην 

πνζφ πνπ αλακέλεηαη λα αλαθηεζεί, ην νπνίν είλαη ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο 

εθηηκψκελεο κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο πξνεμνθιεκέλεο κε ην πξαγκαηηθφ επηηφθην ηνπ 

κέζνπ θαη ζπλερίδεη ηελ πεξηνδηθή αλαζηξνθή ηεο πξνεμφθιεζεο σο έζνδν απφ ηφθνπο. 

Έζνδα απφ ηφθνπο ζε δάλεηα ηα νπνία έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε αλαγλσξίδνληαη 

ρξεζηκνπνηψληαο ην αξρηθφ πξαγκαηηθφ επηηφθην.  
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Έμνδα: Σα έμνδα αλαγλσξίδνληαη ζηα θέξδε ή ζηηο δεκηέο ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο ζε 

δεδνπιεπκέλε βάζε. Με βάζε ηελ αξρή απηή ηα έμνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ πνιπεηή 

ζπκβφιαηα, επηκεξίδνληαη ζηηο δηάθνξεο πεξηφδνπο αλαθνξάο, αλάινγα κε ην κέξνο πνπ έρεη 

θαηαζηεί δεδνπιεπκέλν.  

 

Έμνδα από ηόθνπο: Σα έμνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη ζε δεδνπιεπκέλε βάζε.  

 

3. θνπνί θαη πνιηηηθέο δηαρείξηζεο θηλδύλσλ 

 

3.1. Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ  

Ζ Δηαηξεία εθηίζεηαη ζε δηάθνξνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο, ελδεηθηηθά, 

θηλδχλνπο αγνξάο (ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο θαη θίλδπλνο επηηνθίσλ), πηζησηηθφ θίλδπλν θαη 

θίλδπλν ξεπζηφηεηαο. Οη ρξεκαηννηθνλνκηθνί θίλδπλνη ζρεηίδνληαη κε ηα παξαθάησ 

ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: απαηηήζεηο απφ πειάηεο, ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα, 

πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο. Οη ινγηζηηθέο αξρέο ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ 

ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πεξηγξάθνληαη ζηε εκείσζε 2. 

 

Ζ δηαρείξηζε θηλδχλσλ παξαθνινπζείηαη απφ ηελ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο θαη δηακνξθψλεηαη 

ζηα πιαίζηα, νδεγηψλ, θαηεπζχλζεσλ θαη θαλφλσλ εγθεθξηκέλσλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

πνπ αθνξνχλ ηνλ θίλδπλν επηηνθίνπ, ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, ηε ρξήζε κε-παξαγψγσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ, θαζψο θαη ηελ βξαρππξφζεζκε επέλδπζε ησλ δηαζεζίκσλ. 

 

(α) Κίλδπλνο αγνξάο 

 

i. πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο 

Ο ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο ηεο Δηαηξείαο θξίλεηαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλνο θαζψο φια ηα 

έζνδα, νη δαπάλεο, ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ εθθξάδνληαη ζε Δπξψ πνπ είλαη ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα 

θαη ην λφκηζκα παξνπζίαζεο ηεο Δηαηξείαο. 

 

ii. Κίλδπλνο ηηκώλ  

Ο θίλδπλνο δηαθχκαλζεο ηεο εχινγεο αμίαο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

παξαθνινπζνχληαη ζε εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. Ζ Δηαηξεία δελ δηαζέηεη 

ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε εχινγε αμία θαη σο εθ ηνχηνπ δελ εθηίζεηαη ζε θίλδπλν ηηκψλ.  

 

iii. Κίλδπλνο ηακεηαθώλ ξνώλ ιόγσ κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ 

Ζ Δηαηξεία έρεη ζην ελεξγεηηθφ ηεο έληνθα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνπλ θαηαζέζεηο φςεσο. Ζ 

Δηαηξεία είλαη εθηεζεηκέλε ζε δηαθχκαλζε ησλ επηηνθίσλ θαηαζέζεσλ επεηδή φκσο ην 

εηζφδεκα απηφ απνηειεί κηθξφ κέξνο ησλ ζπλνιηθψλ ηεο εζφδσλ, νη ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο 

ξνέο ηεο Δηαηξείαο είλαη νπζησδψο αλεμάξηεηεο απφ ηηο αιιαγέο ζηελ αγνξά επηηνθίσλ. Ζ 

Δηαηξεία δελ έρεη πξνβεί ζε δαλεηζκφ θαη σο εθ ηνχηνπ δελ είλαη εθηεζεηκέλε ζε αληίζηνηρεο 

δηαθπκάλζεηο ησλ επηηνθίσλ δαλεηζκνχ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά. 
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iv.  Αλάιπζε Δπαηζζεζίαο Υξεκαηηθώλ Γηαζεζίκσλ ηεο Δηαηξείαο ζε Μεηαβνιέο 
Δπηηνθίσλ 

Μηα επιφγσο πηζαλή κεηαβνιή ησλ επηηνθίσλ θαηά εθαηφ κνλάδεο βάζεο (αχμεζε / κείσζε 

1,0%) ζα είρε σο απνηέιεζκα ηε αχμεζε / κείσζε ησλ θεξδψλ πξν θφξσλ ηεο πεξηφδνπ απφ 

1 Ηαλνπαξίνπ 2016 κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2016, θξαηψληαο φιεο ηηο άιιεο κεηαβιεηέο 

ζηαζεξέο, θαηά € 741.725. 

 

(β) Πηζησηηθόο θίλδπλνο 

Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο ηεο Δηαηξείαο πξνέξρεηαη θπξίσο απφ έζνδα  αληαπνδνηηθνχ ηέινπο 

πνπ έρνπλ ηηκνινγεζεί απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηα λνηθνθπξηά θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο, αιιά δελ έρνπλ εηζπξαρζεί απφ απηνχο θαη ζπλεπψο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί ζηελ 

Δηαηξεία θαη δεπηεξεπφλησο  απφ αλείζπξαρηα έζνδα δηαθεκίζεσλ (εκπνξηθέο απαηηήζεηο) 

 

ηελ ηξέρνπζα ρξήζε ζρεκαηίζηεθε επηπιένλ πξφβιεςε γηα κε είζπξαμε αληαπνδνηηθνχ 

ηέινπο € 3.397 ρηι. θαη γηα κε είζπξαμε εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ €184 ρηι. Ζ ζπλνιηθή 

πξφβιεςε γηα απνκείσζε απαηηήζεσλ  ηε 31.12.2016 παξαηίζεηαη  ζηνλ αθφινπζν πίλαθα:  

 

31.12.2016 31.12.2015

Πξφβιεςε  απνκείσζεο απαηηήζεσλ απφ αληαπνδνηηθφ ηέινο 32.039 28.642

Πξφβιεςε  απνκείσζεο εκπνξηθψλ  απαηηήζεσλ 204 20

ύλνιν 32.244 28.662
 

 

Οη πειάηεο θαη ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ηεο Δηαηξείαο εθθξάδνληαη ζε Δπξψ (€) 

πνπ είλαη ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα θαη ην λφκηζκα παξνπζίαζεο ηεο Δηαηξείαο. 

 

(γ) Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο  

Γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο, ε Γηνίθεζε πξνυπνινγίδεη θαη παξαθνινπζεί 

ηαθηηθά ηηο ρξεκαηνξνέο ηεο Δηαηξείαο θαη κεξηκλά γηα ηελ χπαξμε ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ γηα 

ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο.  
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ηνλ αθφινπζν πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε κε ηηο ιήμεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο ζηηο εκεξνκελίεο 31 Γεθεκβξίνπ 2015 θαη  31 Γεθεκβξίνπ 2016 

αληίζηνηρα. 

 

Δληόο 1 

έηνπο

Μεηαμύ 1 

θαη 2 εηώλ

Μεηαμύ 2 

θαη 5 εηώλ

Άλσ ησλ 

5 εηώλ
ύλνιν

Δκπνξηθέο Τπνρξεψζεηο 7.941 7.941

Τπνρξεψζεηο ζε ααθαιηζηηθνχο 

νξγαληζκνχο 1.717 1.717

Τπνρξεψζεηο γηα θφξνπο-ηέιε, 

εθηφο θφξνπ εηζνδήκαηνο 3.840 3.840

Σξέρνπζεο Φνξνινγηθέο 

Τπνρξεψζεηο 38.139 38.139

Γεδνπιεπκέλα Έμνδα 2.365 2.365

Λνηπέο Τπνρξεψζεηο 66 66

Τπνρξέσζε ζηνλ Δηδηθφ 

Γηαρεηξηζηή 40.249 40.249

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ 94.316 - - - 94.316

Δληόο 1 

έηνπο

Μεηαμύ 1 

θαη 2 εηώλ

Μεηαμύ 2 

θαη 5 εηώλ

Άλσ ησλ 

5 εηώλ
ύλνιν

Δκπνξηθέο Τπνρξεψζεηο 10.227 10.227

Τπνρξεψζεηο ζε ααθαιηζηηθνχο 

νξγαληζκνχο 111 111

Τπνρξεψζεηο γηα θφξνπο-ηέιε, 

εθηφο θφξνπ εηζνδήκαηνο 2.785 2.785

Μεξίζκαηα πιεξσηέα 39.893 39.893

Σξέρνπζεο Φνξνινγηθέο 

Τπνρξεψζεηο 6.889 6.889

Γεδνπιεπκέλα Έμνδα 664 664

Λνηπέο Τπνρξεψζεηο 152 152

Τπνρξέσζε ζηνλ Δηδηθφ 

Γηαρεηξηζηή 29.752 29.752

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ 90.474 - - - 90.474

31 Γεθεκβξίνπ 2016

31 Γεθεκβξίνπ 2015
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4. Παξνπζίαζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη 

ππνρξεώζεσλ αλά θαηεγνξία 

Σα πνζά πνπ αθνξνχλ ηελ Δηαηξεία αλαθνξηθά κε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 

ελεξγεηηθνχ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο πνπ αλαγλσξίζηεθαλ ζηελ Καηάζηαζε 

Οηθνλνκηθήο Θέζεο ζηηο πεξηφδνπο πνπ αλαθέξνληαη κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ σο 

αθνινχζσο:

31.12.2016 31.12.2015

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ

Με θπθινθνξνύληα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ

Δγγπήζεηο 3 2

3 2

Κπθινθνξνύληα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ

Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 72.581 102.248

Πξνθαηαβνιή ζηνλ Δηδηθφ Γηαρεηξηζηή - 19.500

72.581 121.748

ύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ 72.584 121.750

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ παζεηηθνύ

Βξαρππξόζεζκεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 13.940 15.928

Τπνρξέσζε ζηνλ Δηδηθφ Γηαρεηξηζηή 29.752 40.249

Μεξίζκαηα πιεξσηέα 39.893 -

Σξέρνπζεο Φνξνινγηθέο Τπνρξεψζεηο 6.889 38.139

ύλνιν βξαρππξόζεζκσλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 

ππνρξεώζεσλ

90.474 94.316

ύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ παζεηηθνύ 90.474 94.316

 

 

 

5. Πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θεθαιαίνπ 

5.1. Γηαρείξηζε θεθαιαίσλ  

 

Ζ δηαρείξηζε ησλ θεθαιαίσλ ζηνρεχεη ζηε δηαζθάιηζε ηεο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο 

Δηαηξείαο θαη ηελ επίηεπμε ησλ αλαπηπμηαθψλ ηεο ζρεδίσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

πηζηνιεπηηθή ηεο ηθαλφηεηα. 

 

Καηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο ε Δηαηξεία δελ έρεη πξνβεί ζε δαλεηζκφ. Χο εθ ηνχηνπ, ε 

Δηαηξεία δελ είλαη εθηεζεηκέλε ζε θεθαιαηνπρηθφ θίλδπλν.  

 

Γεδνκέλεο ηεο εχξπζκεο ρξεκαηνδφηεζεο κέζσ ησλ εηζπξάμεσλ απφ αληαπνδνηηθά ηέιε, ε 

Δηαηξεία δελ είλαη εθηεζεηκέλε ζε θεθαιαηνπρηθφ θίλδπλν θαη δηαζέηεη επαξθή ρξεκαηηθά 

δηαζέζηκα γηα ηελ απξφζθνπηε ζπλέρηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο. 
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6. εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο ηεο δηνηθήζεσο 

 

Οη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο ηεο Γηνίθεζεο επαλεμεηάδνληαη δηαξθψο θαη βαζίδνληαη ζε ηζηνξηθά 

δεδνκέλα θαη πξνζδνθίεο γηα κειινληηθά γεγνλφηα, πνπ θξίλνληαη εχινγεο ζχκθσλα κε ηα 

ηζρχνληα. 

6.1. εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο 

Οη εηήζηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζψο θαη νη ζεκεηψζεηο θαη αλαθνξέο πνπ ηηο 

ζπλνδεχνπλ ελδέρεηαη λα εκπεξηέρνπλ νξηζκέλεο ππνζέζεηο θαη ππνινγηζκνχο πνπ 

αλαθέξνληαη ζε κειινληηθά γεγνλφηα ζε ζρέζε κε ηηο εξγαζίεο, ηελ αλάπηπμε θαη ηηο 

νηθνλνκηθέο επηδφζεηο ηεο Δηαηξείαο. Παξά ην γεγνλφο φηη απηέο νη ππνζέζεηο θαη ππνινγηζκνί 

βαζίδνληαη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή γλψζε ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο ζε ζρέζε κε ηηο 

ηξέρνπζεο ζπλζήθεο θαη ελέξγεηεο, ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα κπνξεί ηειηθά λα δηαθέξνπλ 

απφ απηνχο ηνπο ππνινγηζκνχο θαη ηηο ππνζέζεηο πνπ έρνπλ ιεθζεί ππφςε θαηά ηε ζχληαμε 

ησλ εηήζησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο. 

Οη εθηηκήζεηο, παξαδνρέο θαη θξίζεηο πνπ ελέρνπλ ζεκαληηθφ θίλδπλν λα πξνθαιέζνπλ 

κειινληηθά νπζηψδεηο πξνζαξκνγέο ζηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 

ησλ ππνρξεψζεσλ έρνπλ σο εμήο: 

 

(α) Αμίεο εηζθεξνκέλσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

Οη αμίεο ησλ εηζθεξφκελσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαζνξίζηεθαλ φπσο πεξηγξάθεηαη ζηε 

εκείσζε 2.4 γηα ηα πάγηα θαη ζηε εκείσζε 2.7 γηα ηα απνζέκαηα. Οη αμίεο απηέο 

αλαγλσξίζηεθαλ κε αληίζηνηρε θαηαρψξεζε ζηε δηαθνξά ππέξ ην άξηην. 

 

(β) Ωθέιηκεο δσέο ελζώκαησλ θαη άπισλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

Απαηηείηαη θξίζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο σθέιηκεο δσήο θαζψο θαη ηεο ππνιεηκκαηηθήο 

αμίαο ησλ ελζψκαησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Ζ εθηίκεζε ηεο σθέιηκεο δσήο ελφο 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη ζέκα θξίζεο, πνπ βαζίδεηαη ζηελ εκπεηξία ηεο Γηνίθεζεο ηεο 

Δηαηξείαο απφ φκνηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Ζ ππνιεηκκαηηθή αμία θαη ε σθέιηκε δσή ελφο 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ επαλεμεηάδνληαη ηνπιάρηζηνλ ζε εηήζηα βάζε ιακβάλνληαο ππφςε ηα 

λέα δεδνκέλα θαη ηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. 

 

(γ) Δηζπξαμηκόηεηα  εζόδσλ από αληαπνδνηηθό ηέινο θαη εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα 

Σα έζνδα απφ αληαπνδνηηθφ ηέινο αλαγλσξίδνληαη βάζεη ησλ πνζψλ πνπ έρνπλ ηηκνινγεζεί 

ζηα λνηθνθπξηά θαη ηηο επηρεηξήζεηο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Σαπηφρξνλα, 

ε εηζπξαμηκφηεηα ησλ ηειψλ απηψλ απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ελέξγεηαο θαη θαηά ζπλέπεηα ηεο 

Δηαηξείαο, εμεηάδεηαη βάζεη ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ θαη επηπξφζζεησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

παξέρνπλ ζηελ Δηαηξεία νη πξνκεζεπηέο ελέξγεηαο, θαη εθφζνλ θξίλεηαη ζθφπηκν 

αλαγλσξίδεηαη απνκείσζε ησλ ζρεηηθψλ απαηηήζεσλ. Δηδηθά γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 

31.12.2016, ζρεκαηίζηεθε επηπιένλ πξφβιεςε απνκείσζεο πνζνχ € 3.397 ρηι. κε 

απνηέιεζκα ηε 31.12.2016 ε ζπλνιηθή πξφβιεςε απνκείσζεο ησλ απαηηήζεσλ απφ 

αληαπνδνηηθφ ηέινο λα αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ €32.039 ρηι.. 
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Σα έζνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο ( δηαθεκηζηηθά θαη 

ινηπά έζνδα) εμεηάδνληαη ζε ηαθηά δηαζηήκαηα σο πξνο ηελ εηζπξαμηκφηεηα ηνπο θαη εθφζνλ 

θξίλεηαη ζθφπηκν αλαγλσξίδεηαη απνκείσζε ησλ ζρεηηθψλ απαηηήζεσλ. Δηδηθά γηα ηε ρξήζε 

πνπ έιεμε ηελ 31.12.2016, ζρεκαηίζηεθε επηπιένλ πξφβιεςε απνκείσζεο  πνζνχ € 184 ρηι. 

κε απνηέιεζκα ηε 31.12.2016 ε ζπλνιηθή πξφβιεςε απνκείσζεο ησλ εκπνξηθψλ 

απαηηήζεσλ λα αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ € 204 ρηι.. 

 

(δ) Απνκείσζε ελζώκαησλ θαη άπισλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

ε θάζε εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, ε Δηαηξεία εμεηάδεη αλ ππάξρνπλ βάζηκεο ελδείμεηο γηα 

ηελ απνκείσζε ηεο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, φπσο π.ρ. δηθαηψκαηα 

πξνγξακκάησλ, παξαγσγέο θαη ινηπά άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρείσλ θαζψο επίζεο θαη 

αθίλεηα, πάγηα θαη εμνπιηζκφο. Δάλ ηα γεγνλφηα ή νη κεηαβνιέο ησλ ζπλζεθψλ ππνδεηθλχνπλ 

φηη ε ινγηζηηθή ηνπο αμία κπνξεί λα κελ είλαη αλαθηήζηκε, ππνινγίδεηαη ην αλαθηήζηκν πνζφ 

ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη κία δεκία απνκείσζεο αλαγλσξίδεηαη γηα ην πνζφ θαηά ην 

νπνίν ε ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ππεξβαίλεη ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπ. 

 

 (ε) Δθηίκεζε ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο απνζεκάησλ 

Σα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηε ρακειφηεξε ηνπ θφζηνπο θαη ηεο θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο 

αμίαο. Καηάιιειεο πξνβιέςεηο ζρεκαηίδνληαη γηα απαμησκέλα θαη άρξεζηα θαη απνζέκαηα Οη 

κεηψζεηο ηεο αμίαο ησλ απνζεκάησλ ζηελ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία θαη νη ινηπέο δεκίεο 

απφ απνζέκαηα θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαηά ηελ πεξίνδν πνπ 

εκθαλίδνληαη. Δηδηθά γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31.12.2016, ζρεκαηίζηεθε ζρεηηθή 

πξφβιεςε  απνκείσζεο πνζνχ € 265 ρηι. κε απνηέιεζκα ηε 31.12.2016 ε ζπλνιηθή 

πξφβιεςε απνκείσζεο ησλ απνζεκάησλ λα αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ € 2.652 ρηι.. 

 

 

(ζη) Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο 
 

Ζ Δηαηξεία έρεη εθθξεκείο λνκηθέο ππνζέζεηο. Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο επαλεμεηάδεη ηελ 

θαηάζηαζε θάζε ζεκαληηθήο ππφζεζεο ζε πεξηνδηθή βάζε θαη αμηνινγεί ηνλ πηζαλφ 

νηθνλνκηθφ θίλδπλν, βαζηδφκελε ελ κέξεη ζηελ άπνςε ησλ λνκηθψλ ππεξεζηψλ. Δάλ ε 

ελδερφκελε δεκία απφ νπνηεζδήπνηε αληηδηθίεο θαη λνκηθέο ππνζέζεηο ζεσξείηαη πηζαλή θαη ην 

πνζφ κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα, ε Δηαηξεία ππνινγίδεη πξφβιεςε γηα ηελ εθηηκψκελε 

δεκία. Σφζν γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πηζαλφηεηαο φζν θαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ αλ ν θίλδπλνο 

κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα, απαηηείηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ε θξίζε ηεο Γηνίθεζεο. Όηαλ 

πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο θαζίζηαληαη δηαζέζηκεο, ε Δηαηξεία επαλεμεηάδεη ηελ πηζαλή 

ππνρξέσζε ζρεηηθά κε εθθξεκείο αληηδηθίεο θαη λνκηθέο ππνζέζεηο θαη πηζαλφλ λα 

αλαζεσξεζνχλ νη εθηηκήζεηο γηα ηελ πηζαλφηεηα ελφο δπζκελνχο απνηειέζκαηνο θαη ε ζρεηηθή 

εθηίκεζε ηεο πηζαλήο δεκίαο. Σέηνηεο αλαζεσξήζεηο ζηηο εθηηκήζεηο ηεο πηζαλήο ππνρξέσζεο 

κπνξεί λα έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε θαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο 

Δηαηξείαο.  

(ζ) Ανακατατάξεις κονδυλίων 

Οξηζκέλα θνλδχιηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο πξνεγνχκελεο ζπγθξηηηθήο ρξήζεο 

01.01.2015- 31.12.2015 αλακνξθψζεθαλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηνχλ νκνεηδή θαη ζπγθξίζηκα 

κε απηά ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο. ηε Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο πνζφ € 145 ρηι. απφ ην 

θνλδχιη «Πειάηεο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο» αλαθαηαηάρζεθε ζην θνλδχιη «Πξνκεζεπηέο θαη 
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ινηπέο ππνρξεψζεηο»θαη πνζφ €167 ρηι. απφ ην θνλδχιη «Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο 

ππνρξεψζεηο» αλαθαηαηάρηεθε ζην θνλδχιη «Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο». ηε 

θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο πνζφ € 49 ρηι. αλαθαηαηάρζεθε απφ ην θνλδχιη «Λνηπά 

έμνδα εθκεηάιιεπζεο» ζην θνλδχιη «Λνηπά έζνδα» . ηε θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ πνζφ € 

6.138 ρηι. αλαθαηαηάρζεθε απφ ην θνλδχιη «Αχμεζε/( κείσζε) ππνρξεψζεσλ» ζην θνλδχιη 

«Κέξδε ρξήζεο» θαη πνζφ €1.337 ρηι. απφ ην θνλδχιη «ηφθνη πνπ εηζπξάρζεθαλ» ζην 

θνλδχιη «Αχμεζε/( κείσζε) απαηηήζεσλ». 
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7. Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Σα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 

Δδαθηθέο 

εθηάζεηο

Κηίξηα-

Δγθαηαζηάζεηο 

θηηξίσλ-ηερληθά 

έξγα

Μεραλήκαηα-

Σερλ.εγθαηαζηάζεηο-

Λνηπόο 

Μερ.εμνπιηζκόο

Μεηαθνξηθά 

Μέζα

Έπηπια & 

ινηπόο 

εμνπιηζκόο

ύλνιν

Μηθηή Λνγηζηηθή Αμία

Τπόινηπν ηελ 01.01.2015 82.635 28.659 27.279 87 3.970 142.630

Δηζθνξά Ν.4324/2015 & 4339/2015 4.118 670 78 - - 4.866

Πξνζζήθεο Πεξηφδνπ - - 22 - 177 199

Μεηψζεηο Πεξηφδνπ - - (3) - - (3)

Τπόινηπν ηελ 31.12.2015 86.753 29.329 27.376 87 4.147 147.693

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκεηώζεηο

Τπόινηπν ηελ 01.01.2015 - (297) (1.190) (5) (251) (1.743)

Απνζβέζεηο Πεξηφδνπ - (751) (2.957) (13) (627) (4.348)

Απνκείσζεηο Πεξηφδνπ - - 3 - - 3

Τπόινηπν ηελ 31.12.2015 - (1.048) (4.144) (18) (878) (6.088)

Καζαξή ινγηζηηθή αμία ζηηο  31.12.2015 86.753 28.281 23.232 69 3.269 141.605

Μηθηή Λνγηζηηθή Αμία

Τπόινηπν ηελ 01.01.2016 86.753 29.329 27.376 87 4.147 147.693

Πξνζζήθεο Πεξηφδνπ - 8 1.433 - 229 1.670

Μεηψζεηο Πεξηφδνπ - - - - - -

Τπόινηπν ηελ 31.12.2016 86.753 29.337 28.809 87 4.376 149.363

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκεηώζεηο

Τπόινηπν ηελ 01.01.2016 - (1.048) (4.144) (18) (878) (6.088)

Απνζβέζεηο Πεξηφδνπ - (765) (2.971) (13) (605) (4.353)

Απνκείσζεηο Πεξηφδνπ - - - - - -

Τπόινηπν ηελ 31.12.2016 - (1.813) (7.115) (31) (1.482) (10.441)

Καζαξή ινγηζηηθή αμία ζηηο  31.12.2016 86.753 27.524 21.694 56 2.894 138.921  

Γελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε επί ησλ αθηλήησλ ηεο Δηαηξείαο. Ζ εηζθνξά ησλ Νφκσλ 4279/2014, 4324/2015 θαη 4339/2015 είλαη ηα εηζθεξφκελα 

απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην πάγηα. 



ΕΡΤ Α.Ε. 
Οικονομικέρ Καταστάσειρ 

Για τη σπήση πος έληξε την 31 Δεκεμβπίος 2016 
(Όλα ηα ποζά παροσζιάζονηαι ζε τιλιάδες €, εκηός εάν αναθέρεηαι διαθορεηικά) 

 

 

ειίδα 62 απφ 73 
 

8. Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  

Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 

 

Λνγηζκηθό
Πξόγξακκα 

θπξηόηεηαο

Μηθηέο 

παξαγσγέο

Μηζζσκέλν 

πξόγξακκα

Αζιεηηθά 

δηθαηώκαηα
πκπαξαγσγέο

Έληππν 

κνπζηθό 

πιηθό

ύλνιν

Μηθηή Λνγηζηηθή Αμία

Τπόινηπν ηελ 01.01.2015 81 3.542 176 1.981 25.950 61 - 31.790

Δηζθνξά Ν.4324/2015 & 4339/2015 143 1 - - - - - 143

Πξνζζήθεο Πεξηφδνπ 73 2.180 1.202 1.726 6.174 386 - 11.741

Μεηψζεηο Πεξηφδνπ (22) - - (539) (3.734) - - (4.295)

Τπόινηπν ηελ 31.12.2015 274 5.722 1.378 3.168 28.389 447 - 39.379

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη 

απνκεηώζεηο

Τπόινηπν ηελ 01.01.2015 (3) (3.119) - (455) (10.746) - - (14.322)

Απνζβέζεηο Πεξηφδνπ (71) (2.401) (1.297) (1.115) (13.987) (89) - (18.959)

Απνκείσζεηο Πεξηφδνπ 2 - - 435 3.736 - - 4.174

Τπόινηπν ηελ 31.12.2015 (71) (5.519) (1.297) (1.135) (20.996) (89) - (29.107)

Καζαξή ινγηζηηθή αμία ηε  

31.12.2015 203 203 81 2.033 7.393 358 - 10.272

Μηθηή Λνγηζηηθή Αμία

Τπόινηπν ηελ 01.01.2016 274 5.722 1.378 3.168 28.389 447 - 39.379

Πξνζζήθεο Πεξηφδνπ 32 2.083 19 4.360 16.530 1.478 4 24.506

Μεηψζεηο Πεξηφδνπ - - - (2.309) (16.659) - - (18.968)

Τπόινηπν ηελ 31.12.2016 306 7.805 1.397 5.218 28.260 1.926 4 44.917

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη 

απνκεηώζεηο

Τπόινηπν ηελ 01.01.2016 (71) (5.519) (1.297) (1.135) (20.996) (89) - (29.107)

Απνζβέζεηο Πεξηφδνπ (58) (1.417) (85) (3.428) (19.830) (98) (0) (24.917)

Απνκείσζεηο Πεξηφδνπ - - - 2.309 16.659 18.968

Τπόινηπν ηελ 31.12.2016 (130) (6.937) (1.382) (2.254) (24.167) (187) (0) (35.056)

Καζαξή ινγηζηηθή αμία ζηηο  

31.12.2016 177 869 15 2.965 4.093 1.739 4 9.861
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9. Απνζέκαηα 

Σα απνζέκαηα ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο:  

 

31.12.2016 31.12.2015

Πξντφληα έηνηκα θαη εκηηειή 40 40

Πξψηεο & Βνεζεηηθέο χιεο - Τιηθά ζπζθεπαζίαο 206 140

Αλαιψζηκα πιηθά 198 234

Αληαιιαθηηθά θαη αλαιψζηκα παγίσλ 2.890 3.119

ύλνιν 3.334 3.533

Μείνλ: Πξφβιεςε απνκείσζεο απνζεκάησλ (2.652) (2.387)

ύλνιν 682 1.146
 

 

Tα αληαιιαθηηθά θαη αλαιψζηκα παγίσλ αθνξνχλ κεγάιν πιήζνο εηζθεξζέλησλ ζηνηρείσλ κηθξήο 

κεκνλσκέλεο αμίαο. Σα εηζθεξφκελα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4279/2014 απνζέκαηα απφ ην 

Διιεληθφ Γεκφζην, αλαγλσξίζηεθαλ ζηελ κέζε ηηκή θηήζεο ηνπο, αλά κνλάδα θαη ζηηο πνζφηεηεο πνπ 

δηαπηζηψζεθαλ βάζεη θπζηθήο απνγξαθήο ησλ απνζεκάησλ απηψλ. 

 

10. Πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο 

Οη πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη ζηνπο αθφινπζνπο πίλαθεο: 

 

31.12.2016 31.12.2015

Πειάηεο εζσηεξηθνχ 63.299 97.396

Πειάηεο εμσηεξηθνχ 64 55

Δπηζθαιείο  Πειάηεο 6.481 -

Παξαθξαηεκέλνη θφξνη εηζνδήκαηνο 31 29

Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο κεηαρξνλνινγεκέλεο 431 334

Δπηηαγέο ζε θαζπζηέξεζε (ζθξαγηζκέλεο) 20 20

Γεδνπιεπκέλα έζνδα 2.320 1.824

Απαηηεηφο θφξνο εηζνδήκαηνο 1.378 -

Γεδνπιεπκέλα αληαπνδνηηθά ηέιε 30.522 30.996

Λνηπέο απαηηήζεηο 278 257

ύλνιν 104.825 130.910

κείνλ:πξφβιεςε απνκείσζεο απαηηήζεσλ (32.244) (28.662)

ύλνιν 72.581 102.248

31.12.2016 31.12.2015

Απαηηήζεηο απφ αληαπνδνηηθφ ηέινο 95.044 126.393

Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 5.773 2.407

Λνηπέο απαηηήζεηο 4.007 2.110

ύλνιν 104.825 130.910

 

Οη απαηηήζεηο απφ αληαπνδνηηθφ ηέινο αθνξνχλ θπξίσο ηε ΓΔΖ (€ 87.412 ρηι.) θαη αλαιχνληαη ζηε 

ζεκείσζε 24.ε απηέο πεξηιακβάλνληαη θαη δεδνπιεπκέλα έζνδα απφ αληαπνδνηηθά ηέιε χςνπο € 

30.522 ρηι. πνπ αθνξνχλ ηνπο δχν ηειεπηαίνπο κήλεο ηεο ρξήζεο γηα ηνπο νπνίνπο θαηά ηελ 

εκεξνκελία αλαθνξάο δελ είραλ εθδνζεί νη αληίζηνηρεο εθθαζαξίζεηο.  
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Ζ κείσζε ησλ απαηηήζεσλ απφ αληαπνδνηηθφ ηέινο θαηά € 31.349 ρηι. νθείιεηαη ζηελ νκαιή ξνή ησλ 

εηζπξάμεσλ ην 2016 ζε αληίζεζε κε ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2015 φπνπ είραλ ζεκεησζεί  

θαζπζηεξήζεηο  Ζ αχμεζε ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ θαηά € 3.366 ρηι. νθείιεηαη ζηνλ 

ππεξδηπιαζηαζκφ ησλ δηαθεκηζηηθψλ εζφδσλ ην 2016 ζε ζρέζε κε ην 2015 θπξίσο ιφγσ ηεο 

πξνβνιήο ηνπ Δπξσπατθνχ πξσηαζιήκαηνο πνδνζθαίξνπ. Οη ινηπέο απαηηήζεηο είλαη απμεκέλεο 

θαηά € 1.897 ρηι. θπξίσο ιφγνπ ηνπ επηζηξεπηένπ θφξνπ εηζνδήκαηνο ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο θαη 

ηελ  αχμεζε ηνπ δεδνπιεπκέλνπ εζφδνπ απφ ηφθνπο. 

Ζ πξφβιεςε απνκείσζεο απαηηήζεσλ €32.244 ρηι. αθνξά  πξφβιεςε γηα ελδερφκελε δεκηά απφ ηε 

κε είζπξαμε απαηηήζεσλ απφ ην αληαπνδνηηθφ ηέινο θαη εκπνξηθέο απαηηήζεηο θαη αλαιχεηαη ζηε 

ζεκείσζε 3.1.γ .   

11. Έμνδα, απαηηήζεηο θαη ππνρξεώζεηο εηδηθνύ δηαρεηξηζηή 

Ζ Δηαηξεία έρεη ζπλάςεη ζχκβαζε κε ην Διιεληθφ Γεκφζην εθπξνζσπνχκελν απφ ηνλ Δηδηθφ 

Γηαρεηξηζηή ηνπ ζπλφινπ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ηεο θαηαξγεζείζαο ΔΡΣ ΑΔ θαη ησλ 

ζπγαηξηθψλ ηεο, εθεμήο θαινχκελν Δηδηθφ Γηαρεηξηζηή, ηελ 31.01.2015 (φπσο ηξνπνπνηήζεθε ηελ 

19.12.2015) πνπ πξνβιέπεη ηελ απνδεκίσζε ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ απφ ηελ Δηαηξεία γηα ηηο 

δαπάλεο ζηηο νπνίεο ππνβιήζεθε γηα ινγαξηαζκφ ηεο. Οη δαπάλεο απηέο θπξίσο αθνξνχλ πξνκήζεηα 

πξνγξάκκαηνο θαη δηθαησκάησλ αζιεηηθψλ γεγνλφησλ πνπ κεηαδφζεθαλ απφ ηελ Δηαηξεία θαη 

απνδνρέο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Δηδηθνχ δηαρεηξηζηή πνπ απαζρνιήζεθε γηα ινγαξηαζκφ ηεο. Ζ 

Δηαηξεία έρεη  ππνρξέσζε ηε 31.12.2016 € 21.043 ρηι. Δπηπξφζζεηα ε εηαηξεία νθείιεη  αληαπνδνηηθά 

ηέιε αθνξνχληα ηε θαηαξγεζείζα ΔΡΣ πνζνχ €8.709 ρηι. πνπ αρξεψζηεηα εηζέπξαμε.  

 

12. Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα ηεο Δηαηξείαο, πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

31.12.2016 31.12.2015

Γηαζέζηκα ζην ηακείν 6 6

Καηαζέζεηο φςεσο 184.818 111.871

ύλνιν 184.825 111.877
 

εκεηψλεηαη φηη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ Α’ 41/20.4.2015) 

«Καηεπείγνπζα ξχζκηζε γηα ηε κεηαθνξά ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ ησλ Φνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο 

πξνο επέλδπζε ζηελ Σξάπεδα Διιάδνο»  ηε πξνεγνχκελε ρξήζε κεηαθέξζεθαλ  €110.000 ρηι. ζε 

ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξείαο πνπ ηεξείηαη ζηελ Σξάπεδα Διιάδνο. 

 

13. Μεηνρηθό θεθάιαην θαη απνζεκαηηθά 

Σν αξρηθά θαηαβιεκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο ηελ 10.10.2013 αλαιχεηαη παξαθάησ: 

Αξηζκόο 

κεηνρώλ

Ολνκαζηηθή 

αμία

Μεηνρηθό 

θεθάιαην
ύλνιν

10.10.2013 1 5.000 5.000 5.000

Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ - - - -

ύλνιν 1 5.000 5.000 5.000
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χκθσλα κε ηνλ λφκν 4173/2013 ίδξπζεο ηεο Δηαηξείαο, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο δηαηξείηαη 

ζε κία (1) κφλνλ κεηνρή νλνκαζηηθήο αμίαο πέληε εθαηνκκπξίσλ Δπξψ (€5.000.000). Ζ κία θαη 

κνλαδηθή κεηνρή ηεο Δηαηξείαο είλαη νλνκαζηηθή, ακεηαβίβαζηε θαη αλαπαιινηξίσηε, ελζσκαηψλεηαη 

δε ζε έλαλ (1) ηίηιν, ν νπνίνο εθδίδεηαη ζην φλνκα ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ.  

Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο ηεο 27.09.2016 ελέθξηλε  ηε δηαλνκή κεξίζκαηνο γηα 

ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 31.12.2014 πνζνχ € 26.892.986,80  θαη γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 

31.12.2015 πνζνχ € 13.000.000. Γηα ηε θιεηφκελε ρξήζε ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο πξνηείλεη ηε 

δηαλνκή κεξίζκαηνο πνζνχ € 21.581.000.  Ζ δηαλνκή ησλ κεξηζκάησλ, ηειεί ππφ ηελ έγθξηζε ηεο 

Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο εηαηξείαο.  

Σα απνζεκαηηθά ηεο Δηαηξείαο είλαη ηα εμήο: 

31.12.2016 31.12.2015

Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ 1.667 1.667

Γηαθνξά ππέξ ην άξηην 150.549 150.549

Απνζεκαηηθφ Ν.3905/2010 8.243 5.389

ύλνιν 160.459 157.604  

13.1. Σαθηηθό απνζεκαηηθό 

Ζ Δηαηξεία ππνρξενχηαη λα ζρεκαηίζεη ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ ζχκθσλα κε ην άξζξν 44 ηνπ 

Ν.2190/1920 φπσο ηζρχεη ηελ εκεξνκελία θαηάξηηζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Καηά 

ηελ 31.12.2014, ζρεκαηίζηεθε ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ χςνπο € 1.666.667 πνπ αληηζηνηρεί ζην 1/3 ηνπ 

θαηαβεβιεκέλνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο. 

13.2. Γηαθνξά ππέξ ην άξηην 

ηελ Δηαηξεία ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνπο Ν.4279/2014,Ν.4324/2015 θαη Ν.4339/2015 έρεη 

γίλεη εηζθνξά  πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην : 

31.12.2016 31.12.2015

Δηζθνξά Παγίσλ 142.056 142.056

Δηζθνξά Απνζεκάησλ (εκείσζε 9) 3.533 3.533

ύλνιν εηζθνξάο Ν.4279/2014 145.589 145.589

Δηζθνξά Παγίσλ 143 143

ύλνιν εηζθνξάο Ν.4324/2015 143 143

Δηζθνξά Παγίσλ 4.866 4.866

ύλνιν εηζθνξάο Ν.4339/2015 4.866 4.866

Μείνλ: Φφξνο ζπγθέληξσζεο 

θεθαιαίνπ 1% (50) (50)

ύλνιν Γηαθνξάο ππέξ ην άξηην 150.549 150.549  
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Ζ αλαιπηηθή θαη’ είδνο θαηάζηαζε ησλ εηζθεξζέλησλ παγίσλ έρεη σο εμήο: 

Ν.4279/2014 Ν.4324/2015 Ν.4339/2015

Δδαθηθέο εθηάζεηο 82.635 - 4.118

Κηίξηα-Δγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ-ηερληθά έξγα 28.659 - 670

Μεραλήκαηα-Σερλ.εγθαηαζηάζεηο-Λνηπφο 

Μερ.εμνπιηζκφο 26.898 - 78

Μεηαθνξηθά Μέζα 87 - -

Δπίπια & ινηπφο εμνπιηζκφο 3.776 - -

ύλνιν ελζώκαηα πάγηα 142.056 - 4.866

Λνγηζκηθφ - 142 -

Πξφγξακκα θπξηφηεηαο - 1 -

ύλνιν Άπια πάγηα - 143 -

Γεληθό ζύλνιν 142.056 143 4.866  

 

Σα αθίλεηα θαη ηα κεηαθνξηθά κέζα απνηηκήζεθαλ ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία 

εηζθνξάο, ηα ινηπά ελζψκαηα πάγηα θαη ηα άπια πάγηα ζην αλαπφζβεζην θφζηνο ηνπο ηελ αληίζηνηρε 

εκεξνκελία. Σα απνζέκαηα απνηηκήζεθαλ ζην ηζηνξηθφ ηνπο θφζηνο). 

 

Ζ Δηαηξεία θαηά ηελ πξψηε εηαηξηθή ρξήζε θαηέβαιε πνζφ € 50.000 σο Φφξν πγθέληξσζεο 

Κεθαιαίνπ κε ζπληειεζηή 1% επί ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηνπ Μεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Σν πνζφ απηφ 

θαηαρσξήζεθε αθαηξεηηθά απφ ηε Γηαθνξά ππέξ ην άξηην. 

 

 

13.3. Δηδηθό απνζεκαηηθό ηνπ λόκνπ 3905 

Όπσο πεξηγξάθεηαη ζηε εκείσζε 2.13, Βάζεη ηνπ Ν.3905 / 2010 «Δλίζρπζε θαη αλάπηπμε 

θηλεκαηνγξαθηθήο ηέρλεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», ε ΔΡΣ ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη θάζε ρξφλν ηνπ 1,5% 

ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο γηα ηελ παξαγσγή θηλεκαηνγξαθηθψλ έξγσλ. Ο λφκνο πξνβιέπεη ηελ 

εγγξαθή ζε εηδηθφ απνζεκαηηθφ ζην εηήζην ηζνινγηζκφ, ηνπ πνζνχ πνπ νθείιεη λα επελδχζεη ε 

Δηαηξεία γηα ηελ παξαγσγή θηλεκαηνγξαθηθψλ έξγσλ. 

Σν απνζεκαηηθφ πνπ ζρεκαηίζηεθε γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηε 31.12.2016 είλαη € 2.854.536,17. Ο 

νξηζηηθφο ηξφπνο δηάζεζεο ζα απνθαζηζηεί απφ ηε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηεο 

Δηαηξείαο.  

 

14. Τπνρξεώζεηο παξνρώλ πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία 

χκθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, νη εξγαδφκελνη δηθαηνχληαη απνδεκίσζε ζηελ 

πεξίπησζε απφιπζεο ή ζπληαμηνδφηεζήο ηνπο. Σν χςνο ησλ απνδεκηψζεσλ εμαξηάηαη απφ ηνλ 

κηζζφ, ηα έηε ππεξεζίαο θαη ηνλ ηξφπν ηεο απνρψξεζεο (απφιπζε ή ζπληαμηνδφηεζε) ηνπ 

εξγαδνκέλνπ. Οη εξγαδφκελνη πνπ παξαηηνχληαη ή απνιχνληαη αηηηνινγεκέλα δελ δηθαηνχληαη 

απνδεκίσζε. Ζ νθεηιφκελε απνδεκίσζε ζε πεξίπησζε ζπληαμηνδφηεζεο είλαη ίζε κε ην 40% ηνπ 

πνζνχ πνπ ζα πιεξσλφηαλ ζε πεξίπησζε απφιπζεο κε κέγηζην φξην ηεο απνδεκίσζεο ηα €15.000, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 παξ.13 ηνπ Ν.3144/2003. Ζ Δηαηξεία αλαγλσξίδεη σο 

ππνρξέσζε ηελ παξνχζα αμία ηεο δέζκεπζεο γηα ηελ θαηαβνιή εθάπαμ απνδεκίσζεο ζην 

πξνζσπηθφ πνπ απνρσξεί ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο. Πξφθεηηαη γηα µε ρξεκαηνδνηνχκελα 
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πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ (defined benefit plans) ζχκθσλα µε ην ΓΛΠ 19. Ζ ζρεηηθή 

ππνρξέσζε βαζίζηεθε ζε αλεμάξηεηε αλαινγηζηηθή κειέηε.  

Ζ επηβάξπλζε ησλ απνηειεζκάησλ απφ ην θφζηνο πξφβιεςεο γηα απνδεκίσζε ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ 

ππεξεζία αλαιχεηαη σο εμήο: 

 

 

31.12.2016 31.12.2015

Υξεώζεηο ζηα απνηειέζκαηα:

Πξφβιεςε Απνδεκηψζεσλ 649 13.290

ύλνιν 649 -

31.12.2016 31.12.2015

Υξεώζεηο / (πηζηώζεηο) ζηε 

θαηάζηαζε ζπλνιηθώλ εζόδσλ

Αλαινγηζηηθά (θέξδε) / δεκηέο 

ρξήζεο (359) 1.001

ύλνιν (359) 1.001
 

 

 

 

 

 

Ζ κεηαβνιή ηεο παξνχζαο αμίαο ηεο απνδεκίσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία 

είλαη παξαθάησ: 

 

 

31.12.2016 31.12.2015

Μεηαβνιή ηεο ππνρξέσζεο ζηνλ 

ηζνινγηζκό:

Yπόινηπν έλαξμεο 14.291 6

χλνιν ρξέσζεο ζηα απνηειέζκαηα 649 13.283

Αλαινγηζηηθά (θέξδε) / δεκηέο (359) 1.001

Τπόινηπν ηέινπο 14.581 14.291  

 

 

Οη ιεπηνκέξεηεο θαη νη βαζηθέο ππνζέζεηο ηεο αλαινγηζηηθήο εθηίκεζεο γηα ηηο ρξήζεηο πνπ έιεμαλ ηελ 

31.12.2016 θαη 31.12.2015 έρνπλ σο θάησζη: 

 

31.12.2016 31.12.2015

Πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην 1,8% 2,0%

Μειινληηθέο απμήζεηο κηζζψλ 2,0% 2,0%

Πιεζσξηζκφο 2,0% 2,0%  

Οη παξαπάλσ παξαδνρέο αλαπηχρζεθαλ απφ ηε Γηνίθεζε ζε ζπλεξγαζία κε αλεμάξηεην αλαινγηζηή 

πνπ εθπφλεζε ηελ αλαινγηζηηθή κειέηε. Ο παξαθάησ πίλαθαο δείρλεη κία πνζνηηθή αλάιπζε 

επαηζζεζίαο γηα ηελ εηαηξεία γηα ηηο ζεκαληηθέο παξαδνρέο ηεο 31.12.2016: 
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Πξνεμνθιεηηθό επηηόθην +0,5% (0,5)%

Αχμεζε (κείσζε) ζηελ ππνρξέσζε (785) 852

Μειινληηθέο απμήζεηο κηζζώλ +0,5% (0,5)%

Αχμεζε (κείσζε) ζηελ ππνρξέσζε 240 (271)  

15. Λνηπέο Πξνβιέςεηο 

Οη ινηπέο πξνβιέςεηο αθνξνχλ θαηά πνζφ € 815 ρηι. ζε πξνβιέςεηο  γηα αγσγέο έλαληη ηεο Δηαηξείαο 

γηα ηηο νπνίεο εθηηκάηαη απφ ηε Γηνίθεζε θαη ηνπο λνκηθνχο ζπκβνχινπο φηη ζα γίλνπλ κεξηθψο ή νιηθά 

δεθηέο.    

31.12.2016 31.12.2015

Πξνβιέςεηο γηα εθθξεκείο 

δηθαζηηθέο ππνζέζεηο 815 815

Πξνβιέςεηο γηα ιεηηνπξγηθά έμνδα - 843

ύλνιν 815 1.658  

 

16. Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 

Οη ππνρξεψζεηο ζε πξνκεζεπηέο θαη νη ινηπέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο:  

31.12.2016 31.12.2015

Πξνκεζεπηέο εζσηεξηθνχ 8.588 7.061

Πξνκεζεπηέο εμσηεξηθνχ 1.639 880

Τπνρξεψζεηο γηα θφξνπο-ηέιε, εθηφο θφξνπ 

εηζνδήκαηνο 2.785 3.840

Τπνρξεψζεηο ζε αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο 111 1.717

Λνηπέο ππνρξεψζεηο 152 66

Γεδνπιεπκέλα έμνδα 664 2.365

ύλνιν 13.940 15.928

Τπνρξέσζε πξνο Δηδηθφ Γηαρεηξηζηή 29.752 40.249

ύλνιν 43.692 56.177  

17. Φόξνη εηζνδήκαηνο πιεξσηένη 

 Ο ζπληειεζηήο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ νξίζηεθε ζην 29% γηα ην 2015 θαη 

έπεηηα. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο ,νη εηαηξείεο θαηαβάινπλ θάζε ρξφλν 

πξνθαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο ππνινγηδφκελε ζην 100% επί ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο ηεο 

ηξέρνπζαο  ρξήζεο ε νπνία ζπκςεθίδεηαη κε ην πιεξσηέν θφξν εηζνδήκαηνο ηεο επφκελεο ρξήζεο. 

Σπρφλ ππεξβάιινλ πνζφ πξνθαηαβνιήο επηζηξέθεηαη ζηελ εηαηξεία κεηά απφ θνξνινγηθφ έιεγρν. 

  Ζ Δηαηξεία γηα ηηο ρξήζεηο απφ 01.01.2015 θαη έπεηηα , ζχκθσλα κε ην άξζξν 46 ηνπ Ν. 4172/2013 

απαιιάζζεηαη ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, πιελ ησλ εηζνδεκάησλ θεθαιαίσλ ηα νπνία  

θνξνινγνχληαη. Γηα ηε 1
ε
 εηαηξηθή ρξήζε πνπ έιεμε ηε 31.12.2014 ππαγφηαλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

2238/1994 γηα ζθνπνχο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. 

  χκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ Ν.2238/1994, νη Διιεληθέο Αλψλπκεο Δηαηξίεο θαη νη 

Δηαηξείεο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο πνπ νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο ειέγρνληαη 

ππνρξεσηηθά απφ ηνπο λφκηκνπο ειεγθηέο ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ «Δηήζην Πηζηνπνηεηηθφ», ην 

νπνίν εθδίδεηαη κεηά απφ θνξνινγηθφ έιεγρν πνπ δηελεξγείηαη απφ ηνλ ίδην Νφκηκν Διεγθηή ή 
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ειεγθηηθφ γξαθείν πνπ ειέγρεη ηηο εηήζηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Καηφπηλ νινθιήξσζεο 

ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, ν Νφκηκνο Διεγθηήο ή ειεγθηηθφ γξαθείν εθδίδεη ζηελ Δηαηξεία «Έθζεζε 

Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο» θαη ζηε ζπλέρεηα ν Νφκηκνο Διεγθηήο ή ειεγθηηθφ γξαθείν ηελ ππνβάιεη 

ειεθηξνληθά ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ην αξγφηεξν εληφο δέθα εκεξψλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία έγθξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ 

Μεηφρσλ.  

 Γηα ηε 1
ε
 εηαηξηθή ρξήζε (10.10.2013-31.12.2014) ,ηεο νπνίαο νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δελ είραλ 

νινθιεξσζεί θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ θνξνινγηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ πξνο ην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ, εθθξάδεηαη αδπλακία εμαγσγήο ζπκπεξάζκαηνο ζηελ Έθζεζε Φνξνινγηθήο 

πκκφξθσζεο πνπ ρνξεγήζεθε ηελ 28.09.2015,.  

Με ηελ ππ’αξηζκ.224/0/1118/19.7.2016 εληνιή ηνπ Κέληξνπ Διέγρνπ Μεγάισλ Δπηρεηξήζεσλ – 

ΚΔΜΔΠ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ επηδφζεθε εληνιή 

κεξηθνχ (ειέγρνπ) ζηα είδε: θνξνινγία εηζνδήκαηνο, ΦΠΑ , ινηπνί θφξνη, ηέιε εηζθνξέο, έιεγρνο 

νξζήο ηήξεζεο βηβιίσλ θαη έθδνζεο ζηνηρείσλ ηεο α’ εηαηξηθήο ρξήζεο ηεο Δηαηξείαο 10.10.10/2013 – 

31.12.2014.Mέρξη ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ δε έρεη νινθιεξσζεί  ν 

αλσηέξσ θνξνινγηθφο έιεγρνο. 

Γηα ηε 2
ε
 εηαηξηθή ρξήζε (01.01.2015-31.1.2015) έρεη εθδνζεί θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ ρσξίο 

επηθχιαμε κε ζέκαηα έκθαζεο. 

 Γηα ηε θιεηόκελε ρξήζε ν θνξνινγηθφο έιεγρνο, βάζεη ηεο απφθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ 

κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο ηεο 27.09.2016,δηεμάγεηαη απφ ηελ εηαηξεία Grant-Thornton A.E θαηά ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ ε δηνίθεζε δελ αλακέλεη λα πξνθχςνπλ θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο πέξαλ 

απηψλ πνπ θαηαρσξήζεθαλ θαη εκθαλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο ηεο θιεηφκελεο  ρξήζεο 2016 αλέξρεηαη ζε € 9.962 ρηι. (ζεκείσζε 23). 

18. Κύθινο εξγαζηώλ  

Ο θχθινο εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο αλαιχεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

 

01.01.2016-

31.12.2016

01.01.2015-

31.12.2015

Έζνδα απφ αληαπνδνηηθφ 

ηέινο 182.563 179.639

Έζνδα απφ δηαθεκίζεηο 7.740 3.263

ύλνιν 190.302 182.902  

19. Λνηπά έζνδα-Λνηπά έμνδα εθκεηάιιεπζεο 

Σα ινηπά έζνδα ζπλνιηθνχ πνζνχ € 518 ρηι. αλαθέξνληαη θπξίσο ζε έζνδα παξεπφκελσλ αζρνιηψλ. 

01.01.2016-

31.12.2016

01.01.2015-

31.12.2015

Δπηρνξεγήζεηο θαη δηάθνξα έζνδα 

πσιήζεσλ 20 15

Έζνδα παξεπφκελσλ αζρνιηψλ 409 333

Λνηπά έζνδα 38 19

Έζνδα απφ πξνβιέςεηο πξνεγ.ρξήζεσλ 51 30

ύλνιν 518 398  

Σα ινηπά έμνδα πνζνχ € 4.011 ρηι. αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 
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01.01.2016-

31.12.2016

01.01.2015-

31.12.2015

Έθηαθηα έμνδα 154 153

Έμνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ 10 209

Πξφβιεςε απνκείσζεο απνζεκάησλ 265 -

Πξφβιεςε επηζθάιεηαο απαηηήζεσλ απφ 

αληαπνδνηηθφ ηέινο 3.397 28.662
Πξνβιεςε επηζθάιεηαο απφ εκπνξηθέο 

απαηηήζεηο 184 -

ύλνιν 4.011 29.025  

 

20. Έμνδα πξνζσπηθνύ 

Σα έμνδα πξνζσπηθνχ αλαιχνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

01.01.2016-

31.12.2016

01.01.2015-

31.12.2015

Μηζζνί θαη εκεξνκίζζηα 45.224 27.356

Δξγνδνηηθέο Δηζθνξέο 9.696 5.839

Έμνδα επηκφθσζεο θαη παξεπφκελεο παξνρέο 61 4

Πξφβιεςε απνδεκίσζεο 363 13.283

ύλνιν 55.343 46.482
 

 
 

Ο αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ θαηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο αλαιχεηαη σο εμήο: 

31.12.2016 31.12.2015

Mηζζσηνί Ανξίζηνπ Υξφλνπ 2.262 2.267

Mηζζσηνί Οξηζκέλνπ Υξφλνπ 12 6

ύλνιν εξγαδνκέλσλ 2.274 2.273  
 
 

21. Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα γηα ηελ Δηαηξεία αλαιχνληαη σο εμήο: 

01.01.2016-

31.12.2016

01.01.2015-

31.12.2015

Σφθνη θαηαζέζεσλ φςεσο 4.465 2.856

Σφθνη θαηαζέζεσλ πξνζεζκίαο - -

ύλνιν 4.465 2.856  
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22. Υξεκαηννηθνλνκηθά θόζηε 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα γηα ηελ Δηαηξεία αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ € 295 ρηι. έλαληη € 72 ρηι. ηεο 

πξνεγνχκελεο ρξήζεο θαη αθνξνχλ θπξίσο ηε δαπάλε ηφθνπ πνπ πξνθχπηεη απφ αλαινγηζηηθή 

κειέηε γηα ην θφζηνο εμφδνπ ηνπ πξνζσπηθνχ απφ ηελ ππεξεζία (ζεκείσζε 14) . 

01.01.2016-

31.12.2016

01.01.2015-

31.12.2015

Γηάθνξα έμνδα θαη πξνκήζεηεο ηξαπεδψλ 9 72

Γαπάλε ηφθσλ αλαινγηζηηθήο κειέηεο 286 0

ύλνιν 295 72  

 

23. Φόξνο εηζνδήκαηνο 

Ο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2015 ήηαλ 29%. 

Με βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ Ν.4172/2013, ε Δηαηξεία απφ 1.1.2015 απαιιάζζεηαη ηεο 

θαηαβνιήο θφξνπ εηζνδήκαηνο  πιελ ησλ εηζνδεκάησλ θεθαιαίνπ θαη σο εθ ηνχηνπ δελ πξνθχςεη 

αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο. 

 

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο πνπ έρεη θαηαρσξεζεί σο έμνδν ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ, ζπκθσλεί 

σο εμήο κε ην ζεσξεηηθφ θφξν πνπ πξνθχπηεη πνιιαπιαζηάδνληαο ηα θέξδε πξν θφξσλ κε ηνλ 

ηζρχνληα θνξνινγηθφ ζπληειεζηή: 

 

31.12.2016 31.12.2015

Κέξδε πξν θόξσλ 74.111 46.826

Φνξνινγηθόο ζπληειεζηήο 29% 29%

Φόξνο ππνινγηζκέλνο κε βάζε ηζρύνληεο 

θνξνινγηθνύο ζπληειεζηέο 21.492 13.580

Δηζφδεκα πνπ δελ ππφθεηηαη ζε θφξν (55.177) (53.157)

Έμνδα  πνπ δελ εθπίπηνπλ γηα θνξνινγηθνχο 

ζθνπνχο 35.036 40.406

δηαλεκφκελα θέξδε γηα ηα νπνία δελ έρεη 

θαηαβιεζεί θφξνο εηζνδήκαηνο 8.607 5.310

ύλνιν Φόξνπ 9.958 6.138  

 

 

 

24. πλδεδεκέλα κέξε  

24.1. πλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε 

ΓΔΖ Α.Δ. 

Ζ Δηαηξεία εγγξάθεη ην έζνδν απφ ην αληαπνδνηηθφ ηέινο πνπ εηζπξάηηεηαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο απφ 

ηελ ΓΔΖ Α.Δ., ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη απφ ην ΓΛΠ 18, δειαδή κε βάζε ηελ αξρή ηνπ 

δεδνπιεπκέλνπ. Σαπηφρξνλα κε ηελ αλαγλψξηζε ηνπ εζφδνπ δεκηνπξγείηαη θαη ε αληίζηνηρε απαίηεζε 

απφ ηελ ΓΔΖ Α.Δ. Οη εθθαζαξίζεηο ηεο ΓΔΖ νξηζηηθνπνηνχληαη θαη εθδίδνληαη ζε κεληαία βάζε ηνλ 

κεζεπφκελν κήλα απφ ηελ έθδνζε ησλ αληίζηνηρσλ ινγαξηαζκψλ πξνο ηνπο θαηαλαισηέο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο. Ζ Δηαηξεία εηζπξάηηεη ην αληαπνδνηηθφ ηέινο πνπ πξνζδηνξίδεηαη  σο εηζπξαρζέλ  ζηελ 



ΕΡΤ Α.Ε. 
Οικονομικέρ Καταστάσειρ 

Για τη σπήση πος έληξε την 31 Δεκεμβπίος 2016 
(Όλα ηα ποζά παροσζιάζονηαι ζε τιλιάδες €, εκηός εάν αναθέρεηαι διαθορεηικά) 

 

 

ειίδα 72 απφ 73 
 

νξηζηηθή  εθθαζάξηζε πνπ απνζηέιιεη ε ΓΔΖ. Έζνδα απφ αληαπνδνηηθφ ηέινο ηα νπνία δελ έρνπλ 

εηζπξαρζεί θαηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο πεξηιακβάλνληαη ζηνπο «Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο» 

ζηελ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο. Ζ απαίηεζε ηεο Δηαηξείαο απφ ηε ΓΔΖ Α.Δ. θαηά ηελ 

εκεξνκελία αλαθνξάο αλέξρεηαη ζε € 57.654 ρηι. Δπίζεο, πνζφ € 29.757 ρηι. αθνξά ζε απαίηεζε 

απφ δεδνπιεπκέλα αληαπνδνηηθά ηέιε ησλ δχν ηειεπηαίσλ κελψλ ηεο ρξήζεο, γηα ηα νπνία θαηά ηελ 

εκεξνκελία αλαθνξάο, δελ είραλ εθδνζεί νη αληίζηνηρεο εθθαζαξίζεηο. Ζ πξνκήζεηα ηεο ΓΔΖ επί ησλ 

εηζπξαρζέλησλ αληαπνδνηηθψλ ηειψλ γηα ηε ρξήζε 01.01-31.12.2016 αλέξρεηαη ζε € 852 ρηι.(2015 

€828 ρηι.). 

 

 

Δηδηθόο Γηαρεηξηζηήο ηνηρείσλ Δλεξγεηηθνύ θαη Παζεηηθνύ ηεο ΔΡΣ Α.Δ.  

Καηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο, ππάξρεη ππνρξέσζε πξνο ηνλ Δηδηθφ Γηαρεηξηζηή χςνπο € 29.752 

ρηι, ε νπνία παξνπζηάδεηαη ζηελ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο ,ζηηο Βξαρππξφζεζκεο 

Τπνρξεψζεηο, θνλδχιη «Τπνρξέσζε ζηνλ Δηδηθφ Γηαρεηξηζηή» (εκείσζε 11) .  

 

Ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο Γηνίθεζεο 

Οη ακνηβέο ησλ κειψλ ηνπ Γ.. θαη ε κηζζνδνζία ησλ Γεληθψλ Γηεπζπληψλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

αθφινπζν πίλαθα: 

 

 

01.01.2016-

31.12.2016

01.01.2015-

31.12.2015

Ακνηβέο κειψλ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 126 100

Ακνηβέο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ 318 186

ύλνιν 444 285
 

 

24.2. Τπόινηπα κε ζπλδεδεκέλα κέξε 

Σα ππφινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζηε ιήμε ηεο ρξήζεο, πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ 

ζπλαιιαγέο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 24, έρνπλ σο εμήο:

31.12.2016 31.12.2015

Απαηηήζεηο από ζπλδεδεκέλα κέξε

ΓΔΖ Α.Δ. – Πειάηεο εζσηεξηθνχ 57.654 95.249

ΓΔΖ Α.Δ. – Γεδνπιεπκέλα έζνδα αληαπνδνηηθνχ ηέινπο 29.757 30.688

Δηδηθφο Γηαρεηξηζηήο ηνηρείσλ Δλεξγεηηθνχ θαη 

Παζεηηθνχ ηεο ΔΡΣ Α.Δ - 19.500

ύλνιν 87.412 145.437

31.12.2016 31.12.2015

Τπνρξεώζεηο ζε ζπλδεδεκέλα κέξε

Δηδηθφο Γηαρεηξηζηήο ηνηρείσλ Δλεξγεηηθνχ θαη 

Παζεηηθνχ ηεο ΔΡΣ Α.Δ. 29.752 40.249

Τπνρξεψζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε 

ηεο Γηνίθεζεο - -

ύλνιν 29.752 40.249  
 



ΕΡΤ Α.Ε. 
Οικονομικέρ Καταστάσειρ 

Για τη σπήση πος έληξε την 31 Δεκεμβπίος 2016 
(Όλα ηα ποζά παροσζιάζονηαι ζε τιλιάδες €, εκηός εάν αναθέρεηαι διαθορεηικά) 

 

 

ειίδα 73 απφ 73 
 

25. Γεζκεύζεηο 

Οη δεζκεχζεηο ηεο Δηαηξείαο εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

31.12.2016 31.12.2015

Απνζεκαηηθφ Ν.3905/2010 8.243 5.389

Γηθαηψκαηα πξνγξακκάησλ θαη ζεηξψλ (αζιεηηθά) 8.315 8.837

ύλνιν 16.558 14.226
 

 

 

Οη δεζκεχζεηο ηνπ Ν.3905/2010 πεξηγξάθνληαη ζηελ εκείσζε 13.3. 

 

26. Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο 

26.1. Δθθξεκείο λνκηθέο ππνζέζεηο 

Καηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ εθθξεκνχζαλ δηθαζηηθέο ππνζέζεηο γηα ηηο νπνίεο έρεη 

ζρεκαηηζηεί πξφβιεςε € 815 ρηι.  

26.2. Αλέιεγθηεο ρξήζεηο 

Γηα ηε ρξήζε 2014,έρεη εθδνζεί εληνιή κεξηθνχ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ (ζεκείσζε 24). Ζ εθηίκεζε ηεο 

Δηαηξείαο, είλαη φηη απφ ηνλ θνξνινγηθφ έιεγρν δελ ζα πξνθχςνπλ ζεκαληηθνί πξφζζεηνη θφξνη θαη 

πξνζαπμήζεηο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ απαηηείηαη ε δηελέξγεηα πξφβιεςεο. 

Γηα ηε ρξήζε 2015, ε εηαηξεία έρεη ιάβεη θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ ρσξίο επηθχιαμε κε ζέκαηα 

έκθαζεο ελψ γηα ηε ρξήζε 2016, ν θνξνινγηθφο έιεγρνο  νπνίνο δηελεξγείηαη ήδε απφ ηνπο λφκηκνπο 

ειεγθηέο δελ αλακέλεηαη λα επηθέξεη δηαθνξνπνίεζε ζηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο πνπ έρνπλ 

ελζσκαησζεί ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο (ζεκείσζε 24). 

27. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο 

 Με ηελ ππ’αξ.920/12.4.2017 θνηλή απφθαζε Τπνπξγνχ Φεθηαθήο Πνιηηηθήο, Σειεπηθνηλσληψλ θαη 

Δλεκέξσζεο θαη Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, ξπζκίζηεθε ε δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ εθθξεκψλ 

νηθνλνκηθψλ απαηηήζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλαβίσζε ησλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο ή έκκηζζεο 

εληνιήο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΔΡΣ ΑΔ. 

Ζ θαηαβνιή ή επηζηξνθή ηνπ ηειηθψο νθεηιφκελνπ πνζνχ ζα πξνζδηνξηζηεί κε λεφηεξε θνηλή 

απφθαζε ησλ αλσηέξσ Τπνπξγψλ. 


