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Ηκεξνκελία έγθξηζεο από ην Δ ησλ Σζαθλήο Δηνλύζηνο ηνπ Γεσξγίνπ, Πξόεδξνο  Δ..
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Οξθσηόο ειεγθηήο ινγηζηήο: Παλαγηώηεο Υξηζηόπνπινο Γξεγνξίνπ Μηραήι ηνπ Γξεγνξίνπ,Μέινο Δ.. Αλαπιεξσηήο Δηεπζύλνληνο ζπκβνύινπ

Ειεγθηηθή εηαηξεία: Grant Thornton Παπαθσλζηαληίλνπ Ειηζζάβεη ηνπ Επγελίνπ,Μέινο Δ..

Σύπνο έθζεζεο ειέγρνπ ειεγθηώλ: πκπέξαζκα κε Επηθύιαμε Σξαλόο Νηθόιανο ηνπ Αλαζηαζίνπ,κέινο Δ.

Δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ Εηαηξείαο: www.ert.gr Μεηαμάο Αξηζηνηέιεο ηνπ Θενδώξνπ ,Μέινο Δ.

Σξαλόο Νηθόιανο ηνπ Αλαζηαζίνπ,

30.06.2016 31.12.2015 01.01.-30.06.2016 01.01.-30.06.2015

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ Κύκλορ επγαζιών 94.732 89.623

Θδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 140.096 141.605 Κέπδη ππο θόπων, σπημαηοδοηικών και επενδςηικών αποηελεζμάηων 38.864 22.476

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 5.674 10.272 Κέπδη ππο θόπων 40.928 23.531

Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 2 2 Μείνλ θόξνη (663) (323)

ύνολο μη κςκλοθοπούνηορ ενεπγηηικού (α) 145.772 151.878 Αλαινγηζηηθέο δεκίεο από ππνρξεώζεηο παξνρώλ ζην πξνζσπηθό - -

Απνζέκαηα 1.193 1.146 Κέπδη μεηά από θόποςρ 40.265 23.208

Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 83.358 102.248

Πξνθαηαβνιή ζηνλ Εηδηθό Δηαρεηξηζηή 19.500 19.500

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 157.374 111.877 01.01.-30.06.2016 01.01.-30.06.2015

ύνολο κςκλοθοπούνηορ Δνεπγηηικού (β) 261.425 234.771 Λειηοςπγικέρ Γπαζηηπιόηηηερ

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ (α) + (β) 407.197 386.650 Κέξδε πξν θόξσλ 40.928 23.531

Πλέον / μείον προζαρμογές για:

Απνζβέζεηο 16.492 10.246

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ Πξόβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνύ 244 -

Μεηνρηθό θεθάιαην 5.000 5.000 Λνηπέο πξνβιέςεηο 122 21.401

Λνηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ 311.650 271.384 Έζνδν από αρξεζηκνπνίεηεο πξνβιέςεηο (215) -

ύνολο ιδίων κεθαλαίων ιδιοκηηηών μηηπικήρ (γ) 316.650 276.384 (Κέξδε)/ Ζεκηέο από πώιεζε/δηαγξαθή παγίσλ ζηνηρείσλ 0 17

Πξνβιέςεηο 16.100 15.949 Πηζησηηθνί ηόθνη (2.211) (1.115)

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

Τπνρξέσζε ζηνλ Εηδηθό Δηαρεηξηζηή 42.937 40.249 ζτεηίδονηαι με ηις λειηοσργικές δραζηεριόηεηες:

Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο 17.517 38.139 (Αύμεζε)/ κείσζε απνζεκάησλ (47) -

ύνολο ςποσπεώζεων (δ) 90.547 110.265 (Αύμεζε) / κείσζε απαηηήζεσλ 19.264 (19.640)

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (γ) + (δ) 407.197 386.650 Αύμεζε / (κείσζε) ππνρξεώζεσλ (πιελ δαλεηαθώλ) 678 18.494

Διζποέρ διαθεζίμων από ηην κύπια εκμεηάλλεςζη 75.255 52.935

Καηαβεβιεκέλνη θόξνη (21.210) -

ύνολο ηαμειακών ποών από λειηοςπγικέρ δπαζηηπιοηήηερ (α) 54.045 52.935

Δπενδςηικέρ Γπαζηηπιόηηηερ

Αγνξά ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ (10.385) (6.969)

30.06.2016 30.06.2015 Σόθνη εηζπξαρζέληεο 1.837 640

ύνολο εκποών από επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (β) (8.548) (6.329)

ύνολο ιδίων κεθαλαίων έναπξηρ σπήζηρ ( 01.01.2016-01.01.2015) 276.384 231.688 Υπημαηοδοηικέρ Γπαζηηπιόηηηερ

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο 40.265 23.208 Αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ

Εηζθνξά πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ - 143 Έμνδα αύμεζεο κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ

ύνολο ιδίων κεθαλαίων λήξηρ σπήζηρ (30.06.2016-30.06.2015) 316.650 255.039 ύνολο ειζποών / (εκποών) από σπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (γ) - -

Καθαπή αύξηζη ζηα ηαμειακά διαθέζιμα & ιζοδύναμα σπήζηρ (α)+(β)+(γ) 45.497 46.606

Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα έναπξηρ σπήζηρ 111.877 55.400

Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα λήξηρ σπήζηρ 157.374 102.006

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ

1.   Οη παξνύζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζπληάρζεθαλ ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΔΠΥΑ)

2.   ηα πάγηα ζηνηρεία ηεο Εηαηξείαο δελ ππάξρνπλ εκπξάγκαηα βάξε. 

3.   Οη πξνβιέςεηο πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί γηα ππνρξεώζεηο παξνρώλ ζην πξνζσπηθό αλέξρνληαη ζε 14.535 ρηιηάδσλ Επξώ (βι. εκ. 14 ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ)

4.   Καηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Θζνινγηζκνύ έρνπλ ζρεκαηηζηεί πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο εκπνξηθεο απαηηήζεηο θαη αληαπνδνηηθό ηέινο πνζό 28.662 ρηιηάδσλ Επξώ, γηα  ιεηηνπξγηθά έμνδα  πνζό 629 ρηιηάδσλ Επξώ, γηα εθθξεκείο 

      δηθαζηηθέο ππνζέζεηο πνζό 815 ρηιηάδσλ Επξώ θαη γηα έθηαθηα έμνδα πνζό 122 ρηιηάδσλ Επξώ (βι. εκ. 15) ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.

5.   Η αλέιεγθηε θνξνινγηθά ρξήζε ηεο εηαηξείαο, παξαηίζεηαη αλαιπηηθά ζηε ζεκείσζε 25.2 ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο. 

6.   Σν απαζρνινύκελν πξνζσπηθό ηεο Εηαηξείαο ηελ 30.06.2016 αλέξρεηαη ζε 2.257 άηνκα (2015: 2285 άηνκα). 

7.   Οη πάζεο θύζεσο ζπλαιιαγέο (έζνδα θαη έμνδα) ζσξεπηηθά από ηελ έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο, θαζώο θαη ηα ππόινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ ηεο Εηαηξείαο ζηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο, πνπ έρνπλ πξνθύςεη

από ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε, όπσο απηά νξίδνληαη ζην ΔΛΠ 24, έρνπλ σο εμήο:

      Ποζά ζε σιλιάδερ Δςπώ 30.06.2016 31.12.2015

      α) Ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο Δηνίθεζεο 222 112

      β) Έζνδα - -

      γ) Έμνδα 410 11.039

      δ) Απαηηήζεηο 121.669 145.437

      ε) Τπνρξεώζεηο 42.937 40.249

8.   Επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ δηελεξγήζεθαλ αλαθαηαηάμεηο θνλδπιίσλ ηεο ζπγθξίζηκεο πεξηόδνπ πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηνύλ ζπγθξίζηκα κε απηά ηεο θιείνκελεο πεξηόδνπ.Πεξηγξαθή ησλ κεηαβνιώλ παξαηίζεηαη ζηε ζεκείσζε 6.1 ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ

9.   Σν Δ.. ηεο Εηαηξείαο ζα ππνβάιεη πξόηαζε ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ γηα ηεv έγθξηζε ηειηθνύ κεξίζκαηνο γηα ηε ρξήζε ηνπ 2016 ύςνπο 21.581 ρηιηάδσλ Επξώ.

10. Σα ζέκαηα επηθύιαμεο ζηελ Έθζεζε Επηζθόπεζεο ηνπ αλεμάξηεηνπ νξθσηνύ ειεγθηή αθνξνύλ:  α) ζην κε ζρεκαηηζκό πξόβιεςεο γηα ελδερόκελεο δηαθνξέο θνξνινγηθνύ ειέγρνπ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31/12/2014 όπσο αλαιύεηαη θαη ζηε ζεκ. 25.2 ησλ 

ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη β) ζηε κε απόθηεζε επαξθώλ ειεγθηηθώλ ηεθκεξίσλ γηα ηελ επαιήζεπζε ησλ εζόδσλ από ην αληαπνδνηηθό   ηέινο ύςνπο € 90 εθ. θαζώο θαη ηελ επάξθεηα ηεο ζρεκαηηζκέλεο πξόβιεςεο ύςνπο € 29 εθ. γηα ηελ θάιπςε 

       δεκηώλ από ηε κε ξεπζηνπνίεζε κέξνπο ησλ απαηηήζεσλ από  ην αληαπνδνηηθό ηέινο όπνπ θαηά ηελ 30/06/2016 αλεξρόηαλ ζην πνζό ησλ € 103 εθ..

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ Ο ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Η ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

ΣΑΚΝΗ ΓΙΟΝΤΙΟ ΣΑΓΜΑΣΑΡΥΗ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΛΟΤΡΙΓΑ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΦΑΚΛΗ ΓΔΠΟΙΝΑ

ηος ΓΔΩΡΓΙΟΤ ηος ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ηος ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ηος ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ

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

ΑΡ.ΑΓΔΙΑ ΛΟΓΙΣΗ ΦΟΡΟΣΔΥΝΗ: 0024497

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ (Ποζά ζε σιλιάδερ Δςπώ)

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΓΙΟΦΩΝΙΑ ΣΗΛΔΟΡΑΗ Α.Δ.
ΓΔΜΗ 127248401000

ΚΑΣΔΥΑΚΗ & ΜΔΟΓΔΙΩΝ 136, 11527, ΑΘΗΝΑ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΥΡΗΗ απο 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2016 μέσπι  30 ΙΟΤΝΙΟΤ 2016

(Γημοζιεςόμενα βάζει ηος ν. 2190, άπθπο 135 για επισειπήζειρ πος ζςνηάζζοςν εηήζιερ οικονομικέρ καηαζηάζειρ, ενοποιημένερ και μη, καηά ηα ΓΛΠ)

Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεύνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εηαηξείαο ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΡΑΔΘΟΦΩΝΘΑ ΣΗΛΕΟΡΑΗ Α.Ε.. πληζηνύκε επνκέλσο ζηνλ αλαγλώζηε, πξηλ

πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηελ εηαηξεία, λα αλαηξέμεη ζηε δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηεο εηαηξείαο, όπνπ αλαξηώληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζώο θαη ε έθζεζε επηζθόπεζεο ηνπ νξθσηνύ ειεγθηή ινγηζηή.

ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ (Ποζά ζε σιλιάδερ Δςπώ)  ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Ποζά ζε σιλιάδερ Δςπώ)

 ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποζά ζε σιλιάδερ Δςπώ)


