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Α. ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ 

Προς τους μετόχους της Εταιρείας Ελληνική Ραδιοφωνία Σηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία  

Εισαγωγή 

Επισκοπήσαμε τη συνημμένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας Ελληνική Ραδιοφωνία 
Σηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία της 30ης Ιουνίου 2016 και τις σχετικές καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, 
μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτή την ημερομηνία, καθώς και 
τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Η 
Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό 
Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης  
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. 
 

Εύρος Επισκόπησης 

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση Ενδιάμεσης 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας». Η 
επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών 
ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην 
εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Σο εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο 
από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη 
δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα 
οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη 
ελέγχου. 
 

Βάση για Συμπέρασμα με Επιφύλαξη 

Από την επισκόπηση μας προέκυψαν τα εξής: 
1. Όπως αναφέρεται και στη σημείωση 25.2 των ενδιάμεσων 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 € 90 εκ., τα οποία η 
εταιρεία τα λογιστικοποιεί με βάση τις εκκαθαρίσεις των παρόχων ενέργειας, καθώς και την επάρκεια της 
σχηματισμένης πρόβλεψης ποσού € 29 εκ για την κάλυψη ζημιών από τη μη είσπραξη μέρους των απαιτήσεων αυτών. 
Οι απαιτήσεις της εταιρείας από το ανταποδοτικό τέλος, κατά την 30/06/2016 ανέρχονταν στο ποσό των € 72 εκ. 
και η δεδουλευμένη απαίτηση κατά την 30/06/2016  ανέρχονταν στο ποσό των 31 εκ. Σο σύνολο των απαιτήσεων 
αυτών, ύψους €  103 εκ., που περιλαμβάνεται στο κονδύλι Πελάτες και Λοιπές απαιτήσεις και αφορά σε 
δεδουλευμένη και μη εισπραχθείσα απαίτηση από το ανταποδοτικό τέλος μέχρι την 30/06/2016. Κατά συνέπεια, 
διατηρούμε επιφύλαξη για το ανωτέρω ποσό  των εσόδων από το ανταποδοτικό τέλος του Ν.4173/2013, καθώς και 
για την επάρκεια της σχηματισμένης πρόβλεψης για την κάλυψη ζημιών από τη μη είσπραξη μέρους των απαιτήσεων 
από το ανταποδοτικό τέλος. 
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Συμπέρασμα με Επιφύλαξη 

 
Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση και εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην 
παράγραφο «Βάση για υμπέρασμα με Επιφύλαξη» δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε άλλο θα μας 
οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, 
από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 
 
 

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2017 

Ο Ορκωτός  Ελεγκτής  Λογιστής 

 

 

 

Παναγιώτης Χριστόπουλος  

Α.Μ. .Ο.Ε.Λ. 28481 
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Β. ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΠΔΡΗΟΓΟΤ 

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 Σαγκαηάξρ εο 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 ειέγρ νπ ειεγθηψλ : πκπέξαζκα 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,

30.06.2016 31.12.2015 01.01.-30.06.2016 01.01.-30.06.2015

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ Κύθινο εξγαζηώλ 94.732 89.623

Ηδηνρ ξεζηκνπνηνχκελ α ελ ζψκαηα πάγηα ζηνηρ εία 140.096 141.605 Κέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ 38.864 22.476

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρ εία 5.674 10.272 Κέξδε πξν θόξσλ 40.928 23.531

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 2 2 Μείνλ  θφξνη (663) (323)

ύλνιν κε θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ (α) 145.772 151.878 Αλ αινγηζηηθέο δεκίεο απφ ππνρ ξεψζεηο παξνρ ψλ  ζην πξνζσπηθφ - -

Απνζέκαηα 1.193 1.146 Κέξδε κεηά από θόξνπο 40.265 23.208

Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 83.358 102.248

Πξνθαηαβνιή ζηνλ  Δηδηθφ Γηαρ εηξηζηή 19.500 19.500

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλ ακα 157.374 111.877 01.01.-30.06.2016 01.01.-30.06.2015

ύλνιν θπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ (β) 261.425 234.771 Λεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηόηεηεο

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ (α) + (β) 407.197 386.650 Κέξδε πξν θφξσλ 40.928 23.531

Πλέον / μείον προζαρμογές για:

Απνζβέζεηο 16.492 10.246

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ Πξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ 244 -

Μεηνρ ηθφ θεθάιαην 5.000 5.000 Λνηπέο πξνβιέςεηο 122 21.401

Λνηπά ζηνηρ εία ηδίσλ  θεθαιαίσλ 311.650 271.384 Έζνδν απφ αρ ξεζηκνπνίεηεο πξνβιέςεηο (215) -

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ηδηνθηεηώλ κεηξηθήο (γ) 316.650 276.384 (Κέξδε)/ Εεκηέο απφ πψιεζε/δηαγξαθή παγίσλ  ζηνηρ είσλ  0 17

Πξνβιέςεηο 16.100 15.949 Πηζησηηθνί ηφθνη (2.211) (1.115)

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρ ξεψζεηο 13.993 15.928 Πλέον / μείον προζαρμογές για μεηαβολές λογαριαζμών κεθαλαίοσ κίνεζες ή ποσ

Τπνρ ξέσζε ζηνλ  Δηδηθφ Γηαρ εηξηζηή 42.937 40.249 ζτεηίδονηαι με ηις λειηοσργικές δραζηεριόηεηες:

Σξέρ νπζεο θνξνινγηθέο ππνρ ξεψζεηο 17.517 38.139 (Αχμεζε)/ κείσζε απνζεκάησλ (47) -

ύλνιν ππνρξεώζεσλ (δ) 90.547 110.265 (Αχμεζε) / κείσζε απαηηήζεσλ 19.264 (19.640)

ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (γ) + (δ) 407.197 386.650 Αχμεζε / (κείσζε) ππνρ ξεψζεσλ  (πιελ  δαλ εηαθψλ ) 678 18.494

Δηζξνέο δηαζεζίκσλ από ηελ θύξηα εθκεηάιιεπζε 75.255 52.935

Καηαβεβιεκέλ νη θφξνη (21.210) -

ύλνιν ηακεηαθώλ ξνώλ από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηνηήηεο (α) 54.045 52.935

Δπελδπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο

Αγνξά ελ ζψκαησλ  θαη άπισλ  παγίσλ  ζηνηρ είσλ (10.385) (6.969)

30.06.2016 30.06.2015 Σφθνη εηζπξαρ ζέλ ηεο 1.837 640

ύλνιν εθξνώλ από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) (8.548) (6.329)

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ έλαξμεο ρξήζεο ( 01.01.2016-01.01.2015) 276.384 231.688 Υξεκαηνδνηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο

πγθελ ηξσηηθά ζπλ νιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο 40.265 23.208 Αχμεζε κεηνρ ηθνχ θεθαιαίνπ

Δηζθνξά πεξηνπζηαθψλ  ζηνηρ είσλ - 143 Έμνδα αχμεζεο κεηνρ ηθνχ θεθαιαίνπ

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ιήμεο ρξήζεο (30.06.2016-30.06.2015) 316.650 255.039 ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ) - -

Καζαξή αύμεζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα & ηζνδύλακα ρξήζεο (α)+(β)+(γ) 45.497 46.606

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεο 111.877 55.400

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο 157.374 102.006

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ

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

2.   ηα πάγηα ζηνηρ εία ηεο Δηαηξείαο δελ  ππάξρ νπλ  εκπξάγκαηα βάξε. 

3.   Οη πξνβιέςεηο πνπ έρ νπλ  δηελ εξγεζεί γηα ππνρ ξεψζεηο παξνρ ψλ  ζην πξνζσπηθφ αλ έξρ νλ ηαη ζε 14.535 ρ ηιηάδσλ  Δπξψ (βι. εκ. 14 ησλ  νηθνλ νκηθψλ  θαηαζηάζεσλ )

4.   Καηά ηελ  εκεξνκελ ία ηνπ Ηζνινγηζκνχ έρ νπλ  ζρ εκαηηζηεί πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο εκπνξηθεο απαηηήζεηο θαη αλ ηαπνδνηηθφ ηέινο πνζφ 28.662 ρ ηιηάδσλ  Δπξψ, γηα  ιεηηνπξγηθά έμνδα  πνζφ 629 ρ ηιηάδσλ  Δπξψ, γηα εθθξεκείο 

      δηθαζηηθέο ππνζέζεηο πνζφ 815 ρ ηιηάδσλ  Δπξψ θαη γηα έθηαθηα έμνδα πνζφ 122 ρ ηιηάδσλ  Δπξψ (βι. εκ. 15) ησλ  νηθνλ νκηθψλ  θαηαζηάζεσλ .

5.   Ζ αλ έιεγθηε θνξνινγηθά ρ ξήζε ηεο εηαηξείαο, παξαηίζεηαη αλ αιπηηθά ζηε ζεκείσζε 25.2 ησλ  νηθνλ νκηθψλ  θαηαζηάζεσλ  ηεο εηαηξείαο. 

6.   Σν απαζρ νινχκελ ν πξνζσπηθφ ηεο Δηαηξείαο ηελ  30.06.2016 αλ έξρ εηαη ζε 2.257 άηνκα (2015: 2285 άηνκα). 

7.   Οη πάζεο θχζεσο ζπλ αιιαγέο (έζνδα θαη έμνδα) ζσξεπηηθά απφ ηελ  έλ αξμε ηεο νηθνλ νκηθήο ρ ξήζεο, θαζψο θαη ηα ππφινηπα ησλ  απαηηήζεσλ  θαη ππνρ ξεψζεσλ  ηεο Δηαηξείαο ζηε ιήμε ηεο ηξέρ νπζαο ρ ξήζεο, πνπ έρ νπλ  πξνθχςεη

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

      Πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξώ 30.06.2016 31.12.2015

      α) Ακνηβέο δηεπζπλ ηηθψλ  ζηειερ ψλ  θαη κειψλ  ηεο Γηνίθεζεο 222 112

      β) Έζνδα - -

      γ) Έμνδα 410 11.039

      δ) Απαηηήζεηο 121.669 145.437

      ε) Τπνρ ξεψζεηο 42.937 40.249

8.   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 ησλ  νηθνλ νκηθψλ  θαηαζηάζεσλ

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

10. Σα ζέκαηα επηθχιαμεο ζηελ  Έθζεζε Δπηζθφπεζεο ηνπ αλ εμάξηεηνπ νξθσηνχ ειεγθηή αθνξνχλ :  α) ζην κε ζρ εκαηηζκφ πξφβιεςεο γηα ελ δερ φκελ εο δηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρ νπ γηα ηε ρ ξήζε πνπ έιεμε ηελ  31/12/2014 φπσο αλ αιχεηαη θαη ζηε ζεκ. 25.2 ησλ  

ελ δηάκεζσλ  νηθνλ νκηθψλ  θαηαζηάζεσλ  θαη β) ζηε κε απφθηεζε επαξθψλ  ειεγθηηθψλ  ηεθκεξίσλ  γηα ηελ  επαιήζεπζε ησλ  εζφδσλ  απφ ην αλ ηαπνδνηηθφ   ηέινο χςνπο € 90 εθ. θαζψο θαη ηελ  επάξθεηα ηεο ζρ εκαηηζκέλ εο πξφβιεςεο χςνπο € 29 εθ. γηα ηελ  θάιπςε 

       δεκηψλ  απφ ηε κε ξεπζηνπνίεζε κέξνπο ησλ  απαηηήζεσλ  απφ  ην αλ ηαπνδνηηθφ ηέινο φπνπ θαηά ηελ  30/06/2016 αλ εξρ φηαλ  ζην πνζφ ησλ  € 103 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: ΑΝ 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  30 ΗΟΤΝΗΟΤ 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, ζηνρ εχνπλ 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 επηζθφπεζεο 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)
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ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΔΞΑΜΖΝΗΑΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 

ΓΗΑ ΣΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2016 

 

ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη εηδηθόηεξα ζύκθσλα κε ην ΓΛΠ 34  

 

(πνζά ζε ρηιηάδεο € εθηόο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά) 

 

Οη ελδηάκεζεο εμακεληαίεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο απφ 7 έσο 10, 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 

ελδηάκεζεο 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  
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Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο 

 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ εκείσζε 30.06.2016 31.12.2015

Με θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό

Δλζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 7 140.096 141.605

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 7 5.674 10.272

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 2 2

ύλνιν κε θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ 145.772 151.878

Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό

Απνζέκαηα 8 1.193 1.146

Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 9 83.358 102.248

Πξνθαηαβνιή ζηνλ Δηδηθφ Γηαρεηξηζηή 10 19.500 19.500

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 11 157.374 111.877

ύλνιν θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ 261.425 234.771

ύλνιν ελεξγεηηθνύ 407.197 386.650

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ

Ίδηα θεθάιαηα απνδηδόκελα ζηνπο ηδηνθηήηεο

Μεηνρηθφ θεθάιαην 12 5.000 5.000

Γηαθνξά ππέξ ην άξηην 12 150.549 150.549

Απνζεκαηηθά 12 8.477 7.056

Απνηειέζκαηα εηο λένλ 152.624 113.780

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 316.650 276.384

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Τπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ 

ηελ ππεξεζία 13 14.535 14.291

Πξνβιέςεηο 14 1.565 1.658

ύλνιν καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ 16.100 15.949

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 15 13.993 15.928

Τπνρξέσζε ζηνλ Δηδηθφ Γηαρεηξηζηή 10 42.937 40.249

Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 16 17.517 38.139

ύλνιν βξαρππξόζεζκσλ ππνρξώζεσλ 74.447 94.316

ύλνιν ππνρξεώζεσλ 90.547 110.265

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ππνρξεώζεσλ 407.197 386.650

 

 

Οι ζημειώζεις ζηις ζελίδες 11 έως 34 αποηελούν αναπόζπαζηο μέρος ηης ενδιάμεζης χρημαηοοικονομικής αναθοράς.  
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Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο γηα ηελ πεξίνδν 01.01.2016 – 30.06.2016 

 

 

εκείσζε
01.01.2016-

30.06.2016

01.01.2015-

30.06.2015

Έζνδα

Κχθινο εξγαζηψλ 17 94.732 89.623

Λνηπά έζνδα 18 156 100

94.888 89.723

Έμνδα

Απνζβέζεηο ελζψκαησλ παγίσλ 7 (2.171) (2.190)

Απνζβέζεηο ηδίσλ παξαγσγψλ, δηθαησκάησλ πξνγξάκκαηνο 

θαη ινηπψλ άπισλ
7 (14.321) (8.056)

Έμνδα πξνζσπηθνχ 19 (26.944) (6.341)

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ (4.872) (5.741)

Γαπάλεο Δηδηθνχ Γηαρεηξηζηή 10 - (10.655)

Δλνίθηα, ελέξγεηα, ηειεπηθνηλσλίεο θαη ινηπέο παξνρέο (3.805) (5.175)

Λνηπνί θφξνη-ηέιε, πιελ θφξνπ εηζνδήκαηνο (2.121) (7.003)

Λνηπά έμνδα (1.643) (697)

Άιια έμνδα εθκεηαιιεχζεσο 18 (148) (21.389)

Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ ρξεκαηνδνηηθώλ θαη 

επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ
38.864 22.476

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 20 2.211 1.115

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 21 (146) (59)

Κέξδε πξν θόξσλ 40.928 23.531

Φφξνο εηζνδήκαηνο 22 (663) (323)

Κέξδε κεηά από θόξνπο 40.265 23.208

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα

Αλαινγηζηηθά θέξδε / (δεκηέο) απφ ππνρξεψζεηο παξνρψλ 

πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία
13 - -

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεο 40.265 23.208  
 
 
Οι ζημειώζεις ζηις ζελίδες 11 έως 34  αποηελούν αναπόζπαζηο μέρος ηης ενδιάμεζης χρημαηοοικονομικής αναθοράς.
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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 23.208 23.208

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεο (θαζαξά, κεηά απφ 

θφξνπο)

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεο 23.208 23.208

Έθδνζε  κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ

Δηζθνξά πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 143 143

Μεηαθνξά ζε απνζεκαηηθά 1.344 (1.344)

Γηαλνκή κεξίζκαηνο

χλνιν κεηαβνιήο 143 1.344 21.864 23.351

Τπόινηπν ηελ 30 Ηνπλίνπ 2015 5.000 145.682 1.667 3.989 98.701 255.039

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

Καζαξά θέξδε ρξήζεο 40.265 40.265

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεο (θαζαξά, κεηά απφ 

θφξνπο)

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεο 40.265 40.265

Έθδνζε  κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ

Μεηαθνξά ζε απνζεκαηηθά 1.421 (1.421)

Γηαλνκή κεξίζκαηνο

χλνιν κεηαβνιήο 1.421 38.844 40.265

Τπόινηπν ηελ 30 Ηνπλίνπ 2016 5.000 150.549 1.667 6.810 152.624 316.650
 

Οι ζημειώζεις ζηις ζελίδες 11 έως 34 αποηελούν αναπόζπαζηο μέρος ηης ενδιάμεζης χρημαηοοικονομικής αναθοράς.
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Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ 

εκείσζε
01.01.2016-

30.06.2016

01.01.2015-

30.06.2015

Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Κέξδε ρξήζεο 40.928 23.531

Πξνζαξκνγέο γηα:

Απνζβέζεηο ελζψκαησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 7 2.171 2.190

Απνζβέζεηο άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 7 14.321 8.056

Πξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ 13 244

Λνηπέο πξνβιέςεηο 14 122 21.401

Έζνδν απφ  πξνβιέςεηο  πξνεγ.ρξήζεσλ (215)

(Κέξδε)/ Εεκηέο απφ πψιεζε/δηαγξαθή ελζψκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ 0 17

Έζνδα ηφθσλ (2.211) (1.115)

ύλνιν πξνζαξκνγώλ 14.432 30.549

Σακεηαθέο Ρνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο πξηλ ηηο 

κεηαβνιέο ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο 

55.360 54.081

Μεηαβνιέο θεθαιαίνπ θίλεζεο

(Αχμεζε)/ κείσζε απνζεκάησλ (47) -

(Αχμεζε)/ κείσζε απαηηήζεσλ 19.264 (19.640)

Αχμεζε/ (κείσζε) ππνρξεψζεσλ 678 18.494

Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 75.255 52.935

Καηαβιεζείο θφξνο εηζνδήκαηνο (21.210) -

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 54.045 52.935

Σακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Αγνξέο ελζψκαησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 7 (662) (58)

Αγνξέο άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 7 (9.723) (6.911)

Σφθνη πνπ εηζπξάρζεθαλ 1.837 640

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (8.548) (6.329)

Σακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο - -

Καζαξή αύμεζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 45.497 46.606

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ζηελ αξρή ηεο ρξήζεο 111.877 55.400

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζην ηέινο ηεο ρξήζεο 157.374 102.006  
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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 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 16α 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 

ηε17ε 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. 
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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 

ξαδηνθσληθψλ ζηαζκψλ, δηαδηθηπαθψλ ηζηνηφπσλ 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. Πιαίζην θαηάξηηζεο 

Ζ παξνχζα ελδηάκεζε ζπλνπηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά θαιχπηεη ηελ πεξίνδν απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016 έσο 30 

Ηνπλίνπ 2016, θαη έρεη ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν («ΓΛΠ») 34 «Δλδηάκεζε 

Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά». Ζ ελδηάκεζε ζπλνπηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά έρεη ζπληαρζεί ζχκθσλα κε 

εθείλα ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΠΥΑ») πνπ είηε είραλ εθδνζεί θαη ίζρπαλ ηελ πεξίνδν 

ζχληαμεο απηήο ηεο ελδηάκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο, είηε είραλ εθδνζεί θαη είραλ πξφσξα πηνζεηεζεί. 

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.Οη ινγηζηηθέο αξρέο, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηε ζχληαμε ηεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

αλαθνξάο, είλαη ζπκβαηέο κε απηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζχληαμε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα 

ηε ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015. 

Σα ζηνηρεία ηεο εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 Ηνπλίνπ 2016 δελ είλαη ζπγθξίζηκα κε ηελ αληίζηνηρή ηνπ 2015 

ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ηελ 28.5.2015 επαλαιεηηνχξγεζαλ φιεο νη δνκέο ηεο θαηαξγεζείζαο ΔΡΣ (ΔΡΣ3, πεξηθεξεηαθνί 

ζηαζκνί) θαη αλαβίσζαλ νη ζπκβάζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ απηήο.  

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε θαη πιεξέζηεξε πιεξνθφξεζε ε παξνχζα ελδηάκεζε ζπλνπηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή 

αλαθνξά πξέπεη λα δηαβάδεηαη παξάιιεια κε ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ζηηο 31 

Γεθεκβξίνπ 2015 πνπ έρνπλ αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο (www.ert.gr) . 

 

Αλαθνξηθά κε δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε κε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, έρνπλ 

δηελεξγεζεί πξνβιέςεηο εμφδσλ ή πξαγκαηνπνηεζέληα έμνδα έρνπλ θαηαρσξεζεί ζε κεηαβαηηθνχο ινγαξηαζκνχο, κφλν 

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν ρεηξηζκφο απηφο ζα ήηαλ ν ελδεδεηγκέλνο θαηά ην ηέινο ηεο ρξήζεο. 

 

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο ζηελ ελδηάκεζε πεξίνδν αλαγλσξίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ην θνξνινγηθφ ζπληειεζηή πνπ ζα 

εθαξκνδφηαλ ζηα αλακελφκελα ζπλνιηθά εηήζηα θέξδε. 

 

http://www.ert.gr/
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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 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 



ΕΡΤ Α.Ε. 
Ενδιάμεζη ζσνοπηική τρημαηοοικονομική αναθορά ζύμθωνα με ηο ΔΛΠ 34 

για ηη περίοδο 01.01.2016 έως 30.06.2016 
(Όλα ηα ποζά παροσζιάζονηαι ζε τιλιάδες €, εκηός εάν αναθέρεηαι διαθορεηικά) 

 

 

   Σελίδα 14 από 34 

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.    

 

 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.    

 



ΕΡΤ Α.Ε. 
Ενδιάμεζη ζσνοπηική τρημαηοοικονομική αναθορά ζύμθωνα με ηο ΔΛΠ 34 

για ηη περίοδο 01.01.2016 έως 30.06.2016 
(Όλα ηα ποζά παροσζιάζονηαι ζε τιλιάδες €, εκηός εάν αναθέρεηαι διαθορεηικά) 

 

 

   Σελίδα 15 από 34 

 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) 

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 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 



ΕΡΤ Α.Ε. 
Ενδιάμεζη ζσνοπηική τρημαηοοικονομική αναθορά ζύμθωνα με ηο ΔΛΠ 34 

για ηη περίοδο 01.01.2016 έως 30.06.2016 
(Όλα ηα ποζά παροσζιάζονηαι ζε τιλιάδες €, εκηός εάν αναθέρεηαι διαθορεηικά) 

 

 

   Σελίδα 16 από 34 

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. 

 

 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) 

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.   

 

 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. 
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 Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 7: «Πξσηνβνπιία Γλσζηνπνηήζεσλ» (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 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 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 
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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 επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Οηθνλνκηθέο ηνπ Καηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ θακία. 

Σα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

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. 
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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. 

 

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 30 Ηνπλίνπ 2016, 

θξαηψληαο φιεο ηηο άιιεο κεηαβιεηέο ζηαζεξέο, θαηά € 673 ρηι.  

(β) Πηζησηηθόο θίλδπλνο 

 

Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο ηεο Δηαηξείαο πεξηνξίδεηαη ζηα πνζά απφ αληαπνδνηηθφ ηέινο πνπ έρνπλ ηηκνινγεζεί απφ ηνπο 

παξφρνπο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηα λνηθνθπξηά θαη ηηο επηρεηξήζεηο, αιιά δελ έρνπλ εηζπξαρζεί απφ απηνχο θαη 

ζπλεπψο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί ζηελ Δηαηξεία. ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ζρεκαηίζηεθε δελ πξφβιεςε γηα κε είζπξαμε 

αληαπνδνηηθνχ ηέινπο. Ζ ζπλνιηθή πξφβιεςε απνκείσζεο  αλαιχεηαη σο εμήο: 

30.06.2016 31.12.2015

Πξφβιεςε  απνκείσζεο απαηηήζεσλ απφ αληαπνδνηηθφ ηέινο 28.642 28.642

Πξφβιεςε  απνκείσζεο εκπνξηθψλ  απαηηήζεσλ 20 20

ύλνιν 28.662 28.662
 

 

Σα πνζά απφ απαηηήζεηο αληαπνδνηηθνχ ηέινπο πεξηγξάθνληαη ζηε εκείσζε 10. 
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Οη πειάηεο ηεο Δηαηξείαο εθθξάδνληαη ζε Δπξψ πνπ είλαη ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα θαη ην λφκηζκα παξνπζίαζεο ηεο 

Δηαηξείαο. Σα 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.  

Ζ ξεπζηφηεηα ηεο Δηαηξείαο παξαθνινπζείηαη απφ ηε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. ηνλ 

αθφινπζν πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε κε ηηο ιήμεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο ζηηο 

εκεξνκελίεο 31 Γεθεκβξίνπ 2015 θαη 30 Ηνπλίνπ 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 6.483 6.483

Τπνρξεψζεηο ζε ααθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο 79 79

Τπνρξεψζεηο γηα θφξνπο-ηέιε, εθηφο θφξνπ 

εηζνδήκαηνο 4.538 4.538

Σξέρνπζεο Φνξνινγηθέο Τπνρξεψζεηο 17.517 17.517

Γεδνπιεπκέλα Έμνδα 2.691 2.691

Λνηπέο Τπνρξεψζεηο 201 201

Τπνρξέσζε ζηνλ Δηδηθφ Γηαρεηξηζηή 42.937 42.937

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ 74.447 - - - 74.447

30 Ηνπλίνπ 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: 

 

30.06.2016 31.12.2015

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ

Με θπθινθνξνύληα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ

Δγγπήζεηο 2 2

2 2

Κπθινθνξνύληα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ

Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 83.358 102.248

Πξνθαηαβνιή ζηνλ Δηδηθφ Γηαρεηξηζηή 19.500 19.500

102.858 121.748

ύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ 102.860 121.750

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ παζεηηθνύ

Βξαρππξόζεζκεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 13.993 15.928

Τπνρξέσζε ζηνλ Δηδηθφ Γηαρεηξηζηή 42.937 40.249

Σξέρνπζεο Φνξνινγηθέο Τπνρξεψζεηο 17.517 38.139

ύλνιν βξαρππξόζεζκσλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 

ππνρξεώζεσλ

74.447 94.316

ύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ παζεηηθνύ 74.447 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 

Ζ ελδηάκεζε ζπλνπηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά θαζψο θαη νη ζεκεηψζεηο θαη αλαθνξέο πνπ ηε 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 ηεο ελδηάκεζεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο ηεο Δηαηξείαο. 

Γηα ηε ζχληαμε ηεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο, νη ζεκαληηθέο ινγηζηηθέο θξίζεηο απφ ηελ 

πιεπξά ηεο Γηνίθεζεο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ ηεο Δηαηξείαο, θαζψο θαη νη θχξηεο πεγέο 

εθηίκεζεο ηεο αβεβαηφηεηαο είλαη ίδηεο κε απηέο πνπ πηνζεηήζεθαλ θαηά ηε ζχληαμε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2015. 

 

Αλαθαηαηάμεηο θνλδπιίσλ: 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 ινηπέο ππνρξεψζεηο» θαη πνζφ €167 ρηι. απφ ην 

θνλδχιη «Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο» αλαθαηαηάρηεθε ζην θνλδχιη «Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο 

ππνρξεψζεηο». ηε θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο πξνεγνχκελεο ζπγθξηηηθήο πεξηφδνπ 01.01.2015- 30.06.2015  

πνζφ €475 ρηι. απφ ην θνλδχιη «ηφθνη πνπ εηζπξάρζεθαλ» ζην θνλδχιη «Αχμεζε/( κείσζε) απαηηήζεσλ». 
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7. Πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Οη κεηαβνιέο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ηεο Δηαηξείαο 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 - 6 533 - 122 662

Μεηψζεηο Πεξηφδνπ - - - - - -

Τπόινηπν ηελ 30.06.2016 86.753 29.336 27.910 87 4.269 148.355

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκεηώζεηο

Τπόινηπν ηελ 01.01.2016 - (1.048) (4.144) (18) (878) (6.088)

Απνζβέζεηο Πεξηφδνπ - (382) (1.475) (6) (306) (2.171)

Απνκείσζεηο Πεξηφδνπ - - - - - -

Τπόινηπν ηελ 30.06.2016 - (1.431) (5.620) (25) (1.184) (8.259)

Καζαξή ινγηζηηθή αμία ζηηο  30.06.2016 86.753 27.905 22.290 63 3.085 140.096  

Γελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε επί ησλ αθηλήησλ ηεο Δηαηξείαο. Ζ εηζθνξά ησλ Νφκσλ 4324/2015 θαη 4339/2015 είλαη ηα εηζθεξφκελα απφ ην Διιεληθφ 

Γεκφζην πάγηα. Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 
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Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο Δηαηξείαο παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 

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 13 71 - 1.292 8.174 174 - 9.723

Μεηψζεηο Πεξηφδνπ - - - (834) (16.659) - - (17.493)

Τπόινηπν ηελ 30.06.2016 287 5.793 1.378 3.625 19.904 621 - 31.609

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη 

απνκεηώζεηο

Τπόινηπν ηελ 01.01.2016 (71) (5.519) (1.297) (1.135) (20.996) (89) - (29.107)

Απνζβέζεηο Πεξηφδνπ (38) (212) (51) (1.386) (12.540) (94) - (14.321)

Απνκείσζεηο Πεξηφδνπ - - - 834 16.659 17.493

Τπόινηπν ηελ 30.06.2016 (109) (5.731) (1.348) (1.687) (16.878) (183) - (25.935)

Καζαξή ινγηζηηθή αμία ζηηο  

30.06.2016 178 62 31 1.938 3.027 438 - 5.674
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8. Απνζέκαηα 

Σα απνζέκαηα ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο:  

30.06.2016

Πξντφληα έηνηκα θαη εκηηειή 40

Πξψηεο & Βνεζεηηθέο χιεο - Τιηθά ζπζθεπαζίαο 171

Αλαιψζηκα πιηθά 235

Αληαιιαθηηθά θαη αλαιψζηκα παγίσλ 3.133

ύλνιν 3.580

Μείνλ: Πξφβιεςε απνκείσζεο αληαιιαθηηθψλ 

θαη αλαιψζηκσλ παγίσλ (2.387)

ύλνιν 1.193  

 

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. 

 

9. Πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο 

Οη πειάηεο θαη ινηπέο εµπνξηθέο απαηηήζεηο ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

 

30.06.2016 31.12.2015

Πειάηεο εζσηεξηθνχ 78.735 97.396

Πειάηεο εμσηεξηθνχ 98 55

Δπηζθαιείο  Πειάηεο - -

Παξαθξαηεκέλνη θφξνη εηζνδήκαηνο 29 29

Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο κεηαρξνλνινγεκέλεο 482 334

Δπηηαγέο ζε θαζπζηέξεζε(  ζθξαγηζκέλεο) 20 20

Γεδνπιεπκέλα έζνδα 1.711 1.824

Γεδνπιεπκέλα αληαπνδνηηθά ηέιε 30.522 30.996

Λνηπέο απαηηήζεηο 422 257

ύλνιν 112.020 130.910

κείνλ:πξφβιεςε απνκείσζεο απαηηήζεσλ (28.662) (28.662)

ύλνιν 83.358 102.248  

 

Οη πειάηεο εζσηεξηθνχ αθνξνχλ θπξίσο απαίηεζε αληαπνδνηηθνχ ηέινπο χςνπο  € 72.223 ρηι. απφ ηε ΓΔΖ Α.Δ. φπσο 

πεξηγξάθεηαη θαη ζηε εκείσζε 24. 

Σα Γεδνπιεπκέλα αληαπνδνηηθά ηέιε χςνπο € 30.522 ρηι. αθνξνχλ ην πνζφ ησλ αληαπνδνηηθψλ ηειψλ πνπ δελ είρε 

εθθαζαξηζηεί απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ελέξγεηαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο.  

Ζ πξφβιεςε απνκείσζεο απαηηήζεσλ ζρεκαηίδεηαη θπξίσο γηα ηελ θάιπςε ελδερφκελεο δεκηάο απφ ηε κε είζπξαμε 

απαηηήζεσλ απφ ην αληαπνδνηηθφ ηέινο. 
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10. 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 Α.Δ. θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο, εθεμήο θαινχκελν Δηδηθφ 

Γηαρεηξηζηή, ηελ 31.01.2014 (φπσο ηξνπνπνηήζεθε ηελ 19.12.2014) πνπ πξνβιέπεη ηελ απνδεκίσζε ηνπ Διιεληθνχ 

Γεκνζίνπ απφ ηελ Δηαηξεία γηα ηηο δαπάλεο ζηηο νπνίεο ππνβιήζεθε γηα ινγαξηαζκφ ηεο. Οη δαπάλεο απηέο αθνξνχλ 

θπξίσο πξνκήζεηα πξνγξάκκαηνο θαη δηθαησκάησλ αζιεηηθψλ γεγνλφησλ πνπ κεηαδφζεθαλ απφ ηελ Δηαηξεία θαη 

απνδνρέο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Δηδηθνχ δηαρεηξηζηή πνπ απαζρνιήζεθε γηα ινγαξηαζκφ ηεο. Δπεηδή ε δηαδηθαζία ηεο 

εθθαζάξηζεο ησλ δαπαλψλ απηψλ δελ έρεη νινθιεξσζεί, ε Δηαηξεία έρεη αλαγλσξίζεη ηζφπνζε ππνρξέσζε                  

€ 34.199 ρηι. θαη έρεη πξνθαηαβάιιεη έλαληη απηψλ €19.500 ρηι. Δπηπξφζζεηα, ε εηαηξεία έρεη ππνρξέσζε απφ 

αληαπνδνηηθά ηέιε πνζνχ € 8.738 ρηι. Οη παξαπάλσ απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο εκθαλίδνληαη μερσξηζηά θαη φρη 

ζπκςεθηζηηθά κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο εθθαζάξηζεο. 

 

11. Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα ηεο Δηαηξείαο, πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

30.06.2016 31.12.2015

Γηαζέζηκα ζην ηακείν 6 6

Καηαζέζεηο φςεσο 157.368 111.871

ύλνιν 157.374 111.877  

 

 

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»   

κεηαθέξζεθαλ ηε πξνεγνχκελε ρξήζε  €110.000 ρηι. ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξείαο πνπ ηεξείηαη ζηελ 

Σξάπεδα Διιάδνο. 

 

12. Μεηνρηθό θεθάιαην θαη απνζεκαηηθά 

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο, 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 

 

 

χκθσλα κε ηνλ λφκν 4173/2013 ίδξπζεο ηεο Δηαηξείαο, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο δηαηξείηαη ζε κία (1) κφλνλ 

κεηνρή νλνκαζηηθήο αμίαο πέληε εθαηνκκπξίσλ (5.000.000) επξψ. 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. 
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Σα απνζεκαηηθά ηεο Δηαηξείαο είλαη ηα εμήο: 

30.06.2016 31.12.2015

Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ 1.667 1.667

Γηαθνξά ππέξ ην άξηην 150.549 150.549

Απνζεκαηηθφ Ν.3905/2010 6.810 5.389

ύλνιν 159.025 157.604  

12.1. 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 € 1.667 ρηι πνπ αληηζηνηρεί ζην 1/3 ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο. 

12.2. Γηαθνξά ππέξ ην άξηην 

ηελ Δηαηξεία έρνπλ εηζθεξζεί πεξηνπζηαθά ζηνηρεία σο αλαιπηηθή θαηάζηαζε βάζεη ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο 

λνκνζεζίαο.  

30.06.2016 31.12.2015

Δηζθνξά Παγίσλ (εκείσζε 7) 142.056 142.056

Δηζθνξά Απνζεκάησλ (εκείσζε 9) 3.533 3.533

ύλνιν εηζθνξάο Ν.4279/2014 145.589 145.589

Δηζθνξά Παγίσλ (εκείσζε 7) 143 143

ύλνιν εηζθνξάο Ν.4324/2015 143 143

Δηζθνξά Παγίσλ (εκείσζε 7) 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  

 

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  
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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 ηε πξψηε εηαηξηθή ρξήζε θαηέβαιε πνζφ €50 ρηι. 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. 

 

12.3. Δηδηθό απνζεκαηηθό ηνπ λόκνπ 3905/2010 

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. 

13. 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 

Δπξψ 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 πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ (defined benefit 

plans) ζχκθσλα µε ην ∆ΛΠ 19. Ζ ζρεηηθή ππνρξέσζε βαζίζηεθε ζε αλεμάξηεηε αλαινγηζηηθή κειέηε.  

30.06.2016 31.12.2015

Υξεώζεηο ζηα απνηειέζκαηα:

Πξφβιεςε Απνδεκίσζεο 244 13.290

ύλνιν 244 -

30.06.2016 31.12.2015

Υξεώζεηο / (πηζηώζεηο) ζηε 

θαηάζηαζε ζπλνιηθώλ εζόδσλ

Αλαινγηζηηθά (θέξδε) / δεκηέο 

ρξήζεο - 1.001

ύλνιν - 1.001  

 

30.06.2016 31.12.2015

Μεηαβνιή ηεο ππνρξέσζεο ζηνλ 

ηζνινγηζκό:

Yπόινηπν έλαξμεο 14.291 6

χλνιν ρξέσζεο ζηα απνηειέζκαηα 244 13.283

Αλαινγηζηηθά (θέξδε) / δεκηέο - 1.001

Τπόινηπν ηέινπο 14.535 14.291  
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14. Λνηπέο Πξνβιέςεηο 

Οη ινηπέο πξνβιέςεηο αλαιχνληαη σο εμήο:    

30.06.2016 31.12.2015

Πξνβιέςεηο γηα εθθξεκείο 

δηθαζηηθέο ππνζέζεηο 815 815

Πξνβιέςεηο γηα ιεηηνπξγηθά έμνδα 629 843

Πξνβιέςεηο γηα έθηαθηα έμνδα 122 -

ύλνιν 1.565 1.658  

 

Οη πξνβιέςεηο γηα εθθξεκείο δηθαζηηθέο  απνθάζεηο αθνξνχλ αγσγέο ελαληίνλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο νπνίεο ε Γηνίθεζε 

θαη νη Ννκηθνί χκβνπινη εθηηκνχλ φηη ζα γίλνπλ κεξηθά ε νιηθά δεθηέο. 

15. Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 

Οη ππνρξεψζεηο ζε πξνκεζεπηέο θαη νη ινηπέο ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο: 

30.06.2016 31.12.2015

Πξνκεζεπηέο εζσηεξηθνχ 6.028 7.061

Πξνκεζεπηέο εμσηεξηθνχ 455 880

Τπνρξεψζεηο γηα θφξνπο-ηέιε, εθηφο θφξνπ 

εηζνδήκαηνο 4.538 3.840

Τπνρξεψζεηο ζε αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο 79 1.717

Λνηπέο ππνρξεψζεηο 201 66

Γεδνπιεπκέλα έμνδα 2.691 2.365

ύλνιν 13.993 15.928

Τπνρξέσζε πξνο Δηδηθφ Γηαρεηξηζηή 42.937 40.249

ύλνιν 56.930 56.177  

 

16. 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 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.  
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 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,.  

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, ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηνπο λφκηκνπο ειεγθηέο ηεο Δηαηξείαο. 

Καηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ ε δηνίθεζε δελ αλακέλεη λα πξνθχςνπλ θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο πέξαλ απηψλ 

πνπ θαηαρσξήζεθαλ θαη εκθαλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

Απφ ην ζχλνιν  ησλ ππνρξεψζεσλ ζε θφξνπο πνζνχ € 17.517 ρηι. πνζφ € 663 ρηι. αθνξά πξφβιεςε γηα θφξν 

εηζνδήκαηνο (ζεκείσζε 22). 

17. Κύθινο εξγαζηώλ 

 

Ο θχθινο εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο αλαιχεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

 

01.01.2016-

30.06.2016

01.01.2015-

30.06.2015

Έζνδα απφ αληαπνδνηηθφ ηέινο 89.963 87.714

Έζνδα απφ δηαθεκίζεηο 4.769 1.909

ύλνιν 94.732 89.623  

 

18. Λνηπά έζνδα-Άιια έμνδα εθκεηάιιεπζεο 

Σα ινηπά έζνδα θαη ηα ινηπά έμνδα εθκεηάιιεπζεο αλαιχνληαη σο εμήο: 

01.01.2016-

30.06.2016

01.01.2015-

30.06.2015

Δπηρνξεγήζεηο θαη δηάθνξα έζνδα πσιήζεσλ 15 10

Έζνδα παξεπφκελσλ αζρνιηψλ 102 90

Λνηπά έζνδα 38 -

Έζνδα απφ πξνβιέςεηο πξνεγ.ρξήζεσλ - -

ύλνιν 156 100  

 

01.01.2016-

30.06.2016

01.01.2015-

30.06.2015

Έθηαθηα έμνδα 18 23

Έμνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ 8 0

Πξφβιεςε γηα έθηαθηα έμνδα 122

Πξφβιεςε επηζθάιεηαο απαηηήζεσλ απφ 

αληαπνδνηηθφ ηέινο - 21.366  
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19. Έμνδα πξνζσπηθνύ 

Σα έμνδα πξνζσπηθνχ αλαιχνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

01.01.2016-

30.06.2016

01.01.2015-

30.06.2015

Μηζζνί θαη εκεξνκίζζηα 22.138 5.270

Δξγνδνηηθέο Δηζθνξέο 4.676 1.071

Έμνδα επηκφθσζεο θαη παξεπφκελεο παξνρέο 29 -

Πξφβιεςε απνδεκίσζεο 101 -

ύλνιν 26.944 6.341
 

 

Ο αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ θαηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο αλαιχεηαη σο εμήο: 

30.06.2016 30.06.2015

Mηζζσηνί Ανξίζηνπ Υξφλνπ 2.248 2.282

Mηζζσηνί Οξηζκέλνπ Υξφλνπ 9 3

ύλνιν εξγαδνκέλσλ 2.257 2.285

 
 
 

20. Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα γηα ηελ Δηαηξεία αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

01.01.2016-

30.06.2016

01.01.2015-

30.06.2015

Σφθνη θαηαζέζεσλ φςεσο 2.211 1.115

Σφθνη θαηαζέζεσλ πξνζεζκίαο - -

ύλνιν 2.211 1.115  

 

21. Υξεκαηννηθνλνκηθά θόζηε 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα γηα ηελ Δηαηξεία αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ € 146 ρηι. έλαληη € 59 ρηι. ηεο αληίζηνηρεο 

πεξηφδνπ ηεο ρξήζεο 2015 θαη αθνξνχλ θπξίσο ην θφζηνο ηφθσλ ηεο αλαινγηζηηθήο κειέηεο γηα ηελ έμνδν ηνπ 

πξνζσπηθνχ απφ ηελ ππεξεζία . 

 

 

22. Φόξνο εηζνδήκαηνο 

Ο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο γηα ηε θιεηφκελε πεξίνδν πνπ έιεμε ηε 30.06.2015 ήηαλ 29%. 



ΕΡΤ Α.Ε. 
Ενδιάμεζη ζσνοπηική τρημαηοοικονομική αναθορά ζύμθωνα με ηο ΔΛΠ 34 

για ηη περίοδο 01.01.2016 έως 30.06.2016 
(Όλα ηα ποζά παροσζιάζονηαι ζε τιλιάδες €, εκηός εάν αναθέρεηαι διαθορεηικά) 

 

 

   Σελίδα 32 από 34 

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: 

 

30.06.2016 30.06.2015

Κέξδε πξν θόξσλ 40.928 23.531

Φνξνινγηθόο ζπληειεζηήο 29% 29%

Φόξνο ππνινγηζκέλνο κε βάζε ηζρύνληεο 

θνξνινγηθνύο ζπληειεζηέο 11.869 6.824

Δηζφδεκα πνπ δελ ππφθεηηαη ζε θφξν (27.496) (26.020)

Έμνδα  πνπ δελ εθπίπηνπλ γηα θνξνινγηθνχο 

ζθνπνχο 16.289 19.519

ύλνιν Φόξνπ 663 323
 

23. πλδεδεκέλα κέξε  

23.1. 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 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 € 72.223 ρηι. Δπίζεο, πνζφ € 29.946 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 πεξίνδν 01.01.-30.06.2016 

αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ € 410 ρηι.(2015 € 384 ρηι.)  

 

Δηδηθόο Γηαρεηξηζηήο ηνηρείσλ Δλεξγεηηθνύ θαη Παζεηηθνύ ηεο ΔΡΣ Α.Δ.  

 

Καηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο, ππάξρεη απαίηεζε απφ ηνλ Δηδηθφ Γηαρεηξηζηή (Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ) χςνπο         

€ 19.500 ρηι. ε νπνία παξνπζηάδεηαη ζηελ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο ζην Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ 

(Πξνθαηαβνιή ζηνλ Δηδηθφ Γηαρεηξηζηή). Ζ απαίηεζε απηή αθνξά πξνθαηαβνιή ε νπνία θαηαβιήζεθε ζηνλ Δηδηθφ 

Γηαρεηξηζηή έλαληη ησλ εμφδσλ πνπ πξαγκαηνπνίεζε απηφο γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δηαηξείαο ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζηελ απφ 31 Ηαλνπαξίνπ 2014 ζχκβαζε ησλ δχν κεξψλ φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε ησλ 19 Γεθεκβξίνπ 

2014.  



ΕΡΤ Α.Ε. 
Ενδιάμεζη ζσνοπηική τρημαηοοικονομική αναθορά ζύμθωνα με ηο ΔΛΠ 34 

για ηη περίοδο 01.01.2016 έως 30.06.2016 
(Όλα ηα ποζά παροσζιάζονηαι ζε τιλιάδες €, εκηός εάν αναθέρεηαι διαθορεηικά) 

 

 

   Σελίδα 33 από 34 

Καηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο, ππάξρεη ππνρξέσζε πξνο ηνλ Δηδηθφ Γηαρεηξηζηή χςνπο € 42.937 ρηι., ε νπνία 

παξνπζηάδεηαη ζηελ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο ζηηο Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο (Τπνρξέσζε ζηνλ Δηδηθφ 

Γηαρεηξηζηή).  

 

 

 

 

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-

30.06.2016

01.01.2015-

30.06.2015

Ακνηβέο κειψλ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 63 31

Ακνηβέο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ 159 82

ύλνιν 222 112  

 

23.2. 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: 

 

30.06.2016 31.12.2015

Απαηηήζεηο από ζπλδεδεκέλα κέξε

ΓΔΖ Α.Δ. – Πειάηεο εζσηεξηθνχ 72.223 95.249

ΓΔΖ Α.Δ. – Γεδνπιεπκέλα έζνδα αληαπνδνηηθνχ ηέινπο 29.946 30.688

Δηδηθφο Γηαρεηξηζηήο ηνηρείσλ Δλεξγεηηθνχ θαη Παζεηηθνχ ηεο ΔΡΣ Α.Δ 19.500 19.500

ύλνιν 121.669 145.437

30.06.2016 31.12.2015

Τπνρξεώζεηο ζε ζπλδεδεκέλα κέξε

Δηδηθφο Γηαρεηξηζηήο ηνηρείσλ Δλεξγεηηθνχ θαη Παζεηηθνχ ηεο ΔΡΣ Α.Δ. 42.937 40.249

Τπνρξεψζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο - -

ύλνιν 42.937 40.249
 

24. Γεζκεύζεηο 

 

Οη δεζκεχζεηο ηεο Δηαηξείαο εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 



ΕΡΤ Α.Ε. 
Ενδιάμεζη ζσνοπηική τρημαηοοικονομική αναθορά ζύμθωνα με ηο ΔΛΠ 34 

για ηη περίοδο 01.01.2016 έως 30.06.2016 
(Όλα ηα ποζά παροσζιάζονηαι ζε τιλιάδες €, εκηός εάν αναθέρεηαι διαθορεηικά) 

 

 

   Σελίδα 34 από 34 

30.06.2016 31.12.2015

Απνζεκαηηθφ Ν.3905/2010 6.810 5.389

Γηθαηψκαηα πξνγξακκάησλ θαη ζεηξψλ (αζιεηηθά) 10.409 8.837

ύλνιν 17.218 14.226  

 

Οη δεζκεχζεηο ηνπ Ν.3905/2010 πεξηγξάθνληαη ζηελ εκείσζε 12.3. 

 

25. Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο 

25.1. Δθθξεκείο λνκηθέο ππνζέζεηο 

Καηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ εθθξεκνχζαλ δηθαζηηθέο ππνζέζεηο γηα ηηο νπνίεο έρεη ζρεκαηηζηεί πξφβιεςε     

€ 815 ρηι. 

25.2. Αλέιεγθηεο ρξήζεηο 

Γηα ηε ρξήζε 2014,έρεη εθδνζεί εληνιή κεξηθνχ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ (ζεκείσζε 26). 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 16). 

26. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο 

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. 

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. 

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. 

  

 

 


