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Α. Έθζεζε Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή 
 

Πξνο ηνπο Μεηφρνπο ηεο εηαηξείαο Διιεληθή Ραδηνθσλία Σειεφξαζε Αλψλπκε Δηαηξεία 

 

 

Έθζεζε Διέγρνπ επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

 

Γλώκε κε επηθύιαμε  

 

Έρνπκε ειέγμεη ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο Διιεληθή Ραδηνθσλία 

Σειεφξαζε Αλψλπκε Δηαηξεία (ε Δηαηξεία), νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηνλ ηελ θαηάζηαζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31
εο

 Γεθεκβξίνπ 2018, ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, 

κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο 

θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 

 

Καηά ηε γλψκε καο, εθηφο απφ ηηο επηπηψζεηο ηνπ ζέκαηνο πνπ κλεκνλεχεηαη ζηελ παξάγξαθν ηεο 

έθζεζήο καο “Βάζε γηα γλψκε κε επηθχιαμε”, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ 

εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξείαο Διιεληθή Ραδηνθσλία 

Σειεφξαζε Αλψλπκε Δηαηξεία θαηά ηελ 31
ε
 Γεθεκβξίνπ 2018, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο επίδνζε θαη 

ηηο ηακεηαθέο ηνπο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

Βάζε γηα γλώκε κε επηθύιαμε  

 

Απφ ηνλ έιεγρφ καο πξνέθπςαλ ηα εμήο : 

 

Γελ θαηέζηε εθηθηφ λα ζπγθεληξψζνπκε επαξθή θαη θαηάιιεια ειεγθηηθά ηεθκήξηα πξνθεηκέλνπ λα 

επαιεζεχζνπκε: α) ην αθξηβέο χςνο ησλ εζφδσλ απφ ην αληαπνδνηηθφ ηέινο ηνπ Ν.4173/2013, ην 

νπνίν αλέξρεηαη ζε  € 181,5 εθ., πνζφ ην νπνίν ε Δηαηξεία ινγηζηηθνπνηεί κε βάζε ηηο εθθαζαξίζεηο 

ησλ παξφρσλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηελ αξρή ηνπ δεδνπιεπκέλνπ θαη β) ηελ επάξθεηα ηεο 

ζρεκαηηζκέλεο πξφβιεςεο πνζνχ € 44,2εθ γηα ηελ θάιπςε δεκηψλ απφ ηε κε είζπξαμε κέξνπο ησλ 

απαηηήζεσλ απφ ην αληαπνδνηηθφ ηέινο ζπλνιηθνχ πνζνχ € 99,8 εθ. Καηά ζπλέπεηα δηαηεξνχκε 

επηθχιαμε γηα ην αθξηβέο χςνο ησλ εζφδσλ απφ ην αληαπνδνηηθφ ηέινο ηνπ Ν.4173/2013, θαζψο θαη 

γηα ηελ επάξθεηα ηεο ζρεκαηηζκέλεο πξφβιεςεο γηα ηελ θάιπςε ησλ δεκηψλ απφ ηε κε είζπξαμε 

κέξνπο ησλ απαηηήζεσλ απφ ην αληαπνδνηηθφ ηέινο.  

 

Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ (ΓΠΔ) φπσο απηά έρνπλ 

ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία. Οη επζχλεο καο, ζχκθσλα κε ηα πξφηππα απηά 

πεξηγξάθνληαη πεξαηηέξσ ζηελ ελφηεηα ηεο έθζεζήο καο “Δπζχλεο ειεγθηή γηα ηνλ έιεγρν ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ”. Δίκαζηε αλεμάξηεηνη απφ ηελ Δηαηξεία, θαζ’ φιε  ηε δηάξθεηα ηνπ 

δηνξηζκνχ καο, ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Γενληνινγίαο γηα Δπαγγεικαηίεο Διεγθηέο ηνπ πκβνπιίνπ 

Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Γενληνινγίαο Διεγθηψλ, φπσο απηφο έρεη ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία 

θαη ηηο απαηηήζεηο δενληνινγίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηελ 

Διιάδα θαη έρνπκε εθπιεξψζεη ηηο δενληνινγηθέο καο ππνρξεψζεηο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 

ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη ηνπ πξναλαθεξφκελνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο. Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά 

ηεθκήξηα πνπ έρνπκε απνθηήζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια λα παξέρνπλ βάζε γηα γλψκε κε 

επηθχιαμε. 
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Δπζύλεο ηεο δηνίθεζεο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

 

Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε 

ηα ΓΠΥΑ φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο δηθιίδεο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε 

θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδεο ζθάικα, πνπ νθείιεηαη είηε 

ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. 

 

Καηά ηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

ηθαλφηεηαο ηεο Δηαηξείαο λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο, γλσζηνπνηψληαο φπνπ ζπληξέρεη ηέηνηα 

πεξίπησζε, ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπλερηδφκελε δξαζηεξηφηεηα θαη ηε ρξήζε ηεο ινγηζηηθήο 

αξρήο ηεο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο, εθηφο θαη εάλ ε δηνίθεζε είηε πξνηίζεηαη λα ξεπζηνπνηήζεη 

ηελ Δηαηξεία ή λα δηαθφςεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο ή δελ έρεη άιιε ξεαιηζηηθή ελαιιαθηηθή επηινγή απφ 

ην λα πξνβεί ζ ’απηέο ηηο ελέξγεηεο. 

 

Δπζύλεο ειεγθηή γηα ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

 

Οη ζηφρνη καο είλαη λα απνθηήζνπκε εχινγε δηαζθάιηζε γηα ην θαηά πφζν νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, 

ζην ζχλνιν ηνπο, είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδεο ζθάικα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε 

ιάζνο θαη λα εθδψζνπκε έθζεζε ειεγθηή, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε γλψκε καο. Ζ εχινγε δηαζθάιηζε 

ζπληζηά δηαζθάιηζε πςεινχ επηπέδνπ, αιιά δελ είλαη εγγχεζε φηη ν έιεγρνο πνπ δηελεξγείηαη 

ζχκθσλα κε ηα ΓΠΔ, φπσο απηά έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία, ζα εληνπίδεη πάληα 

έλα νπζηψδεο ζθάικα, φηαλ απηφ ππάξρεη. θάικαηα δχλαηαη λα πξνθχςνπλ απφ απάηε ή απφ ιάζνο 

θαη ζεσξνχληαη νπζηψδε φηαλ, κεκνλσκέλα ή αζξνηζηηθά, ζα κπνξνχζε εχινγα λα αλακέλεηαη φηη ζα 

επεξέαδαλ ηηο νηθνλνκηθέο απνθάζεηο ησλ ρξεζηψλ, πνπ ιακβάλνληαη κε βάζε απηέο ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο.  

 

Χο θαζήθνλ ηνπ ειέγρνπ, ζχκθσλα κε ηα ΓΠΔ φπσο απηά έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή 

Ννκνζεζία, αζθνχκε επαγγεικαηηθή θξίζε θαη δηαηεξνχκε επαγγεικαηηθφ ζθεπηηθηζκφ θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ. Δπίζεο: 

 

 Δληνπίδνπκε θαη αμηνινγνχκε ηνπο θηλδχλνπο νπζηψδνπο ζθάικαηνο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, 

πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο, ζρεδηάδνληαο θαη δηελεξγψληαο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο 

πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηνπο θηλδχλνπο απηνχο θαη απνθηνχκε ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ είλαη επαξθή 

θαη θαηάιιεια γηα λα παξέρνπλ βάζε γηα ηε γλψκε καο. Ο θίλδπλνο κε εληνπηζκνχ νπζηψδνπο 

ζθάικαηνο πνπ νθείιεηαη ζε απάηε είλαη πςειφηεξνο απφ απηφλ πνπ νθείιεηαη ζε ιάζνο, θαζψο ε 

απάηε κπνξεί λα εκπεξηέρεη ζπκπαηγλία, πιαζηνγξαθία, εζθεκκέλεο παξαιείςεηο, ςεπδείο 

δηαβεβαηψζεηο ή παξάθακςε ησλ δηθιίδσλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 

 Καηαλννχκε ηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν, κε ζθνπφ ην 

ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηε 

δηαηχπσζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηθιίδσλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο Δηαηξείαο. 

 

 Αμηνινγνχκε ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ην 

εχινγν ησλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ γλσζηνπνηήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε 

Γηνίθεζε.  

 

 Απνθαηλφκαζηε γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο ρξήζεσο απφ ηε δηνίθεζε ηεο ινγηζηηθήο αξρήο ηεο 

ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο θαη κε βάζε ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ απνθηήζεθαλ γηα ην εάλ 
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ππάξρεη νπζηψδεο αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε γεγνλφηα ή ζπλζήθεο πνπ κπνξεί λα ππνδειψλνπλ 

νπζηψδε αβεβαηφηεηα σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα ηεο Δηαηξείαο λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο. 

Δάλ ζπκπεξάλνπκε φηη πθίζηαηαη νπζηψδεο αβεβαηφηεηα, είκαζηε ππνρξεσκέλνη ζηελ έθζεζε 

ειεγθηή λα επηζηήζνπκε ηελ πξνζνρή ζηηο ζρεηηθέο γλσζηνπνηήζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ή εάλ απηέο νη γλσζηνπνηήζεηο είλαη αλεπαξθείο λα δηαθνξνπνηήζνπκε ηε γλψκε 

καο. Σα ζπκπεξάζκαηά καο βαζίδνληαη ζε ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ απνθηψληαη κέρξη ηελ 

εκεξνκελία ηεο έθζεζεο ειεγθηή. Χζηφζν, κειινληηθά γεγνλφηα ή ζπλζήθεο ελδέρεηαη λα έρνπλ σο 

απνηέιεζκα ε Δηαηξεία λα παχζεη λα ιεηηνπξγεί σο ζπλερηδφκελε δξαζηεξηφηεηα. 

 

 Αμηνινγνχκε ηε ζπλνιηθή παξνπζίαζε, ηε δνκή θαη ην πεξηερφκελν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γλσζηνπνηήζεσλ, θαζψο θαη ην θαηά πφζν νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

απεηθνλίδνπλ ηηο ππνθείκελεο ζπλαιιαγέο θαη ηα γεγνλφηα κε ηξφπν πνπ επηηπγράλεηαη ε εχινγε 

παξνπζίαζε. 

 

Μεηαμχ άιισλ ζεκάησλ, θνηλνπνηνχκε ζηε δηνίθεζε, ην ζρεδηαδφκελν εχξνο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα 

ηνπ ειέγρνπ, θαζψο θαη ζεκαληηθά επξήκαηα ηνπ ειέγρνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φπνησλ ζεκαληηθψλ 

ειιείςεσλ ζηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ εληνπίδνπκε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ καο. 

 

Έθζεζε επί άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Απαηηήζεσλ 

 

Λακβάλνληαο ππφςε φηη ε δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 2  (κέξνο Β) 

ηνπ Ν. 4336/2015, ζεκεηψλνπκε φηη: 

 

α)  Καηά ηε γλψκε καο ε Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρεη θαηαξηηζζεί  ζχκθσλα 

κε ηηο ηζρχνπζεο λνκηθέο απαηηήζεηο ησλ άξζξσλ 43α θαη ηνπ θ.λ. 2190/1920 θαη ην πεξηερφκελν 

απηήο αληηζηνηρεί κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ 

31/12/2018. 

 

β)  Με βάζε ηε γλψζε πνπ απνθηήζακε θαηά ηνλ  έιεγρφ καο, γηα ηελ εηαηξεία Διιεληθή Ραδηνθσλία 

Σειεφξαζε Αλψλπκε Δηαηξεία θαη ην πεξηβάιινλ ηεο, δελ έρνπκε εληνπίζεη νπζηψδεηο αλαθξίβεηεο 

ζηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ.  

 
 
Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 2019 
 
 
 
 
 
Αζπαζία Γαθνπξά Αζαλάζηνο Μαπξίθνο 
Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο 
Α.Μ. ΟΔΛ 27951 Α.Μ. ΟΔΛ 37841 
  
ΟΛ Α.Δ. ΟΛ Α.Δ. 
Μέινο Γηθηχνπ Crowe Global Μέινο Γηθηχνπ Crowe Global 
Φσθ. Νέγξε 3, 112 57 Αζήλα Φσθ. Νέγξε 3, 112 57 Αζήλα 
Α.Μ. ΟΔΛ 125 Α.Μ. ΟΔΛ 125 
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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 5ε 

εηαηξηθή ρξήζε 2018 

 

Κφριε Μζτοχε, 

Θ παροφςα ζκκεςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Ελλθνικι Ραδιοφωνία Σθλεόραςθ 
Ανϊνυμθ Εταιρεία (θ «ΕΡΣ ΑΕ» ι θ «Εταιρεία») ζχει ςυνταχκεί με βάςθ τισ διατάξεισ του 
άρκρου 43α του Κ.Ν.2190/1920, κατ’ εφαρμογι των διατάξεων τθσ παραγράφου 5 του 
άρκρου 2 (μζροσ Β) του Ν. 4336/2015, ςε ςυνδυαςμό με τθν εγκφκλιο, αρ. πρωτ.: 
62784/2017, το Ν.4173/2013 και τα Δ.Π.Χ.Α, όπωσ ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι 
Ζνωςθ.  

Θ παροφςα ζκκεςθ αναφζρεται ςτισ ετιςιεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31 Δεκεμβρίου 
2018 και περιζχει τον οικονομικό απολογιςμό τθσ περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2018 ζωσ 31 
Δεκεμβρίου 2018, τθν αναφορά των ςθμαντικϊν γεγονότων ποφ ζλαβαν χϊρα κατά το 
2018, τθν περιγραφι των κυριότερων κινδφνων και αβεβαιοτιτων για τθν επόμενθ χριςθ, 
τα ςθμαντικότερα γεγονότα μετά τθ λιξθ τθσ χριςθσ, κακϊσ και όποια επιπρόςκετθ 
πλθροφόρθςθ ηθτείται από τον ςχετικό νόμο. 

 

φνταξθ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων 
Οι υποβαλλόμενεσ προσ ζγκριςθ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ τθν 31θ 
Δεκεμβρίου 2018, ζχουν ςυνταχκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 136 του Κ.Ν. 
2190/1920 όπωσ ιςχφει, και ςφμφωνα με τα Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ 
Αναφοράσ («ΔΠΧΑ») και τισ Διερμθνείεσ τθσ Επιτροπισ Διερμθνειϊν των ΔΠΧΑ, όπωσ ζχουν 
υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και ΔΠΧΑ που ζχουν εκδοκεί από το υμβοφλιο 
Διεκνϊν Λογιςτικϊν Προτφπων («ΔΛΠ»). Οι χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ ζχουν 
ςυνταχκεί με βάςθ τθν αρχι του ιςτορικοφ κόςτουσ και τθν αρχι τθσ ςυνζχιςθσ τθσ 
δραςτθριότθτασ. 

 

Ανάλυςθ τθσ εξζλιξθσ & των επιδόςεων των δραςτθριοτιτων τθσ 

Εταιρείασ και τθσ κζςθσ τθσ 

1. Επιχειρθματικό Μοντζλο 

Θ ΕΡΣ ΑΕ είναι δθμόςιοσ ραδιοτθλεοπτικόσ φορζασ και εποπτεφεται από τον Τπουργό 
Ψθφιακισ Πολιτικισ, Σθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ. Ζχει διοικθτικι και οικονομικι 
αυτοτζλεια και διζπεται από τισ διατάξεισ του  Ν.4173/2013 όπωσ τροποποιικθκε με το 
Ν.4324/2015 και ιςχφει ςιμερα. 

Θ επιχειρθματικι ςτρατθγικι τθσ Εταιρείασ είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνθ με τθν παροχι ενόσ 
ευρζωσ φάςματοσ υψθλϊν προδιαγραφϊν προσ το κοινωνικό ςφνολο. Ο ζλεγχοσ τθσ ΕΡΣ ΑΕ 
ωσ προσ το εκπεμπόμενο πρόγραμμα και τθν τιρθςθ των γενικϊν αρχϊν του παρεχόμενου 
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περιεχομζνου γίνεται από το Εκνικό υμβοφλιο Ραδιοτθλεόραςθσ («ΕΡ»), το οποίο 
δθμοςιεφει ετθςίωσ ςχετικι ζκκεςθ.   

το ΕΡ ανατίκεται ο ζλεγχοσ τθσ ΕΡΣ ΑΕ, όςον αφορά ςτθ εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων 
δθμόςιασ υπθρεςίασ και τθν τιρθςθ των κανόνων του δικαίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για 
τισ κρατικζσ ενιςχφςεισ ςτθ Δθμόςια Ραδιοτθλεόραςθ.  

Θ ΕΡΣ ΑΕ υποβάλλει ςτθν Επιτροπι Θεςμϊν και Διαφάνειασ τθσ Βουλισ και ςτο ΕΡ κατά το 
πρϊτο τρίμθνο κάκε θμερολογιακοφ ζτουσ ζκκεςθ για τθ διαφάνεια ςτθ χριςθ του 
ανταποδοτικοφ τζλουσ.  

Ο Τπουργόσ Ψθφιακισ Πολιτικισ, Ενθμζρωςθσ & Σθλεπικοινωνιϊν, που είναι αρμόδιοσ για 
κζματα Δθμόςιασ Ραδιοτθλεόραςθσ εποπτεφει τθν τιρθςθ των διατάξεων του νόμου, με 
τθν επιφφλαξθ των διατάξεων που αφοροφν ςτισ ςχετικζσ αρμοδιότθτεσ του ΕΡ. ε 
περίπτωςθ που ο Τπουργόσ διαπιςτϊςει παράβαςθ των διατάξεων αυτϊν, ςυγκαλεί τθ 
Γενικι υνζλευςθ των μετόχων, θ οποία αποφαίνεται επί του ηθτιματοσ, θ δε απόφαςι τθσ 
εκτελείται από το Διοικθτικό υμβοφλιο και τον Διευκφνοντα φμβουλο τθσ Εταιρείασ.   

 

2. τόχοι, βαςικζσ αξίεσ και κφριεσ ςτρατθγικζσ 

2.1. τόχοσ τθσ ΕΡΣ ΑΕ 

Θ ΕΡΣ ΑΕ ωσ δθμόςια εταιρεία παρζχει ζνα ευρφ φάςμα περιεχομζνου και υπθρεςιϊν που 
ςυμβάλλουν ςτθν ενθμζρωςθ, τθν εκπαίδευςθ και τθν ψυχαγωγία των Ελλινων ςε όλο τον 
κόςμο. Παράγει προγράμματα ποιότθτασ και κφρουσ, τα οποία παρζχουν αμερόλθπτθ και 
ςφαιρικι ενθμζρωςθ, διαςφαλίηοντασ τθν ελευκερία του λόγου και προάγοντασ τθν 
ελλθνικι ιςτορία, τθ γλϊςςα, τον ελλθνικό και διεκνι πολιτιςμό. 

 

Παρζχει υπθρεςίεσ τθλεόραςθσ, ραδιοφϊνου και διαδικτφου ςε εκνικό, τοπικό και διεκνζσ 
επίπεδο μζςα από:  
 

 Πζντε (5) τθλεοπτικοφσ ςτακμοφσ  

ε πανελλαδικι εμβζλεια 

       

 Και  δορυφορικά τθν  για τον απόδθμο Ελλθνιςμό)  
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 Είκοςι επτά (27) ραδιοφωνικοφσ ςτακμοφσ, εκ των οποίων:  

 

o Πζντε (5) ςτθν Ακινα  

                           

        

 

o Δφο (2) ςτθ Θεςςαλονίκθ  

  

O 

 

 Δεκαεννζα (19) ςτθν Περιφζρεια  

Β. Αιγαίο  Βόλοσ  Ζάκυνκοσ  Ηράκλειο 

 Ιωάννινα  Καβάλα  Καλαμάτα  Κζρκυρα 

 Κοηάνθ  Κομοτθνι  Λάριςα  Ορεςτιάδα 

 Πάτρα  Πφργοσ  Ν. Αιγαίο  ζρρεσ 

 Σρίπολθ  Φλώρινα  Χανιά   
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o  
 
 
 
 

Σθ  Φωνι τθσ Ελλάδασ ςτα βραχζα ςε όλο τον κόςμο.  
 

  Σον ιςτότοπο www.ert.gr  

 

 

 Σα Μουςικά φνολα   τθσ ΕΡΣ που αποτελοφνται από τθν Εκνικι υμφωνικι Ορχιςτρα, 

τθν Ορχιςτρα φγχρονθσ Μουςικισ και τθν Χορωδία ανοίγονται ςτθν κοινωνία με 

ςειρά δράςεων Πολιτιςμοφ και Σζχνθσ, όπου οι πολίτεσ ζχουν τθν ευκαιρία να 

απολαμβάνουν ζργα υψθλισ αιςκθτικισ αξίασ ςε ςθμαντικοφσ ςυναυλιακοφσ χϊρουσ. 

 

 

 

 Επανζκδοςθ του περιοδικοφ  Ραδιοτθλεόραςθ,  ζνα περιοδικό αρωγόσ του πολιτιςμοφ 

και του κοινωνικοφ ιςτοφ, μζςα από το οποίο αναδεικνφεται και το πλοφςιο Αρχείο τθσ 

ΕΡΣ. 

Σα  τεφχθ του περιοδικοφ διανζμονται δωρεάν free press  ςε ςτακμοφσ του Μετρό και του 

ΘΑΠ, κεντρικά καταςτιματα των ΕΛΣΑ και επιλεγμζνα βιβλιοπωλεία και αναρτϊνται και ςε 

ψθφιακι μορφι ςτον ιςτότοπο www.ert.gr. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ert.gr/
http://www.ert.gr/
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Θ Εταιρεία εδρεφει ςτον Διμο Ακθναίων επί τθσ οδοφ Λεωφόρου Μεςογείων 136 & 

Κατεχάκθ. φμφωνα με τθν υπ’ αρ. 1747/26.6.2017 (πρακτικό 133/26.6.2017 Θ.10ο) 

Απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου, διατθρεί τα ακόλουκα  υποκαταςτιματα:  

   

Δγθαηάζηαζε Γηεύζπλζε Πόιε 

Ραδηνηειενπηηθόο ηαζκόο Μεζνγείσλ 432 Αγία Παξαζθεπή Αζήλα 

Λνγηζηήξην έδξαο Μεζνγείσλ 432 Αγία Παξαζθεπή Αζήλα 

Γξαθεία Μεζνγείσλ 463  Αγία Παξαζθεπή Αζήλα 

Γξαθεία Ρεγίιιεο 2  & Μνπξνχδε 14-16 Αζήλα 

Απνζήθε Ραδηνθσλίαο 51 Νέα Ληφζηα Αζήλα 

Απνζήθε Ησάλληλσλ 2 -Γέξαθαο Αζήλα 

Ραδηνθσληθόο ζηαζκόο Βόινπ Πιαηεία Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ  Βφινο 

Γξαθεία  Πιαζηήξα 13 & Γνλδνιίλσλ  Βφινο 

Ραδηνθσληθόο ζηαζκόο Εαθύλζνπ Οδφο Μνπδάθε Κεξίνπ Εάθπλζνο 

Ραδηνηειενπηηθόο ζηαζκόο Ζξάθιεηνπ Μάρεο Κξήηεο 161  Ζξάθιεην 

Ραδηνηειενπηηθόο ζηαζκόο Λεσθφξνο ηξαηνχ θαη Καπηαληδφγινπ   Θεζζαινλίθε 

Ραδηνθσληθόο ζηαζκόο Θεζζαινλίθεο Αγγειάθε 14  Θεζζαινλίθε 

Γξαθεία Αγγειάθε 2  Θεζζαινλίθε 

Απνζήθε Δγλαηίαο 154 Θεζζαινλίθε 

Πξνζσξηλόο εθζεζηαθόο ρώξνο Δγλαηίαο 154 Θεζζαινλίθε 

Ραδηνθσληθόο ζηαζκόο Ησάλληλσλ Ν. Παπαδνπνχινπ 2  Ησάλληλα 

Ραδηνθσληθόο ο ζηαζκόο Καβάιαο νθνθιή Βεληδέινπ θαη Ηνθάζηεο  Καβάια 

Ραδηνθσληθόο ζηαζκόο Καιακάηαο Αλ. Δκπνξηθφ Κέληξν 10-11 Καιακάηα 

Ραδηνθσληθόο ζηαζκόο Κέξθπξαο Δζληθήο Λεπθίκκεο, Καλάιηα  Κέξθπξα 

Ραδηνθσληθόο ζηαζκόο Κνδάλεο Ησάλλνπ Σξαληά 19  Κνδάλε 

Ραδηνθσληθόο ζηαζκόο Κνκνηελήο Κνζκίνπ 6, Μαξψλεηα  Κνκνηελή 

Ραδηνθσληθόο ζηαζκόο Λάξηζαο Ζξψσλ Πνιπηερλείνπ 1  Λάξηζα 

Ραδηνθσληθόο ζηαζκόο Αηγαίνπ Δ. Βνζηάλε 69  Μπηηιήλε 

Ραδηνθσληθόο ζηαζκόο Οξεζηηάδαο Δπξηπίδνπ 15  Οξεζηηάδα 

Ραδηνηειενπηηθόο ζηαζκόο Παηξώλ Πάξνδνο Λ. Αζελψλ 1-Αγ. Γεψξγηνο 
Ρίνπ 

Πάηξα 

Ραδηνθσληθόο ζηαζκόο Πύξγνο Οιχκπησλ 70  Πχξγνο 

Ραδηνθσληθόο ζηαζκόο Ρόδνπ Οδφο Ρφδνπ -Καιιηζέαο Ρφδνπ 

Ραδηνθσληθόο ζηαζκόο εξξώλ Βεληδέινπ & Ζξψσλ Πνιπηερλείνπ  έξξεο 

Ραδηνθσληθόο ζηαζκόο Σξίπνιεο Λ.  Ναππάθηνπ & Α. νχηζνπ Σξίπνιε 

Ραδηνθσληθόο ζηαζκόο Φιώξηλαο Μεγαξφβνπ 18  Φιψξηλα 

Ραδηνθσληθόο  ζηαζκόο Υαλίσλ Έιιεο 40, νχδα  Υαληά 
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2.2. Αξίεσ που διζπουν τθν ΕΡΣ ΑΕ  

Για τθν επίτευξθ του οράματοσ και τθσ αποςτολισ τθσ ΕΡΣ  ζχουν κακοριςτεί οι ακόλουκεσ 
αξίεσ: 

 Προςιλωςθ ςτισ αρχζσ τθσ ανεξαρτθςίασ, αντικειμενικότθτασ και αμερολθψίασ, 

προςφζροντασ ολοκλθρωμζνθ, ζγκυρθ και ζγκαιρθ ενθμζρωςθ.  

 εβαςμόσ ςτισ πανανκρϊπινεσ αξίεσ και τισ αξίεσ τθσ κοινωνίασ, διαςφαλίηοντασ 

τθν πολυφωνία, ςτθρίηοντασ τον πλουραλιςμό και τθ διαφορετικότθτα.  

 Προβολι και ςυντιρθςθ τθσ ταυτότθτασ, των θκϊν, των εκίμων και των 

παραδόςεων των Ελλινων.  

 Προβολι τθσ ευρωπαϊκισ ταυτότθτασ, των ευρωπαϊκϊν κρατϊν, τθσ κουλτοφρασ 

και των αξιϊν τουσ. 

 Αμφίδρομθ επικοινωνία, με βάςθ τθ διαφάνεια και τθ λογοδοςία, ενιςχφοντασ τθν 

εμπιςτοςφνθ τθσ κοινωνίασ ςτθν αποςτολι τθσ Εταιρείασ. 

 Αναηιτθςθ αποτελεςματικϊν και αποδοτικϊν τρόπων για εφαρμογι καινοτόμων, 

δθμιουργικϊν και πρωτοποριακϊν ιδεϊν.  

 Δζςμευςθ για παροχι υψθλισ ποιότθτασ προγραμμάτων και υπθρεςιϊν, ζχοντασ 

ωσ γνϊμονα τθ μζγιςτθ αξιοποίθςθ των διακζςιμων πόρων.  

 Επίτευξθ ενόσ περιβάλλοντοσ ςτο οποίο όλοι εργάηονται ομαδικά, με ικοσ, 

αξιοπρζπεια και ενδιαφζρον για το παραγόμενο ζργο. 

 

2.3. τρατθγικι τθσ ΕΡΣ ΑΕ  

Για τθν πενταετία 2019-2023, όπωσ προκφπτουν και από τθν Αξιολόγθςθ τθσ Τφιςτάμενθσ 
Κατάςταςθσ, είναι οι εξισ: 

1. Θ οργανωτικι βελτιςτοποίθςθ του οργανιςμοφ 

2. Θ βελτιςτοποίθςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν  

3. Θ προςζλκυςθ νζων θλικιακά εργαηομζνων και καταρτιςμζνων ςε νζεσ τεχνολογίεσ  

4. Ο Ψθφιακόσ Μεταςχθματιςμόσ του οργανιςμοφ 

5. Θ ενίςχυςθ τθσ απιχθςθσ/εξωςτρζφειασ τθσ ΕΡΣ (ενίςχυςθ τθλεκζαςθσ, κοινωνικι 

ανταποδοτικότθτα) 

6. Θ εν γζνει εκπλιρωςθ τθσ αποςτολισ τθσ εταιρείασ όπωσ προβλζπεται από τον 

ιδρυτικό νόμο. 

 

Αρχζσ διοίκθςθσ και εςωτερικά ςυςτιματα διαχείριςθσ 

Θ διοίκθςθ και λειτουργία τθσ ΕΡΣ ΑΕ κακορίηεται από τον Ν.4173/2013 όπωσ 
τροποποιικθκε με το Ν.4324/2015 και ιςχφει ςιμερα, το Καταςτατικό και τουσ ςχετικοφσ 
Κανονιςμοφσ τθσ Εταιρείασ. 
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Με τθν υπ’αρ. πρωτ. 2181/30.5.2018 (πρακτικό 162/30.5.2018 Θ.21ο) Απόφαςθ του 
Διοικθτικοφ υμβουλίου εγκρίκθκε το νζο Οργανόγραμμα τθσ εταιρείασ και με  τθν υπ’ αρ. 
2198/11.6.2018 (πρακτικό 163/11.6.2018 Θ.16ο) επικαιροποιικθκε ο Εςωτερικόσ 
Κανονιςμόσ Λειτουργίασ τθσ. 

 

3.1 Διοικθτικό υμβοφλιο  

Θ ΕΡΣ ΑΕ διοικείται από επταμελζσ (7) Διοικθτικό υμβοφλιο, το οποίο διορίηεται με 
απόφαςθ του Τπουργοφ Ψθφιακισ Πολιτικισ, Σθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ που είναι 
αρμόδιοσ για κζματα Δθμόςιασ Ραδιοτθλεόραςθσ. Σο Διοικθτικό υμβοφλιο απαρτίηεται 
από τον Πρόεδρο, τον Διευκφνοντα φμβουλο, τρία (3) μζλθ, τα οποία λόγω των ειδικϊν 
γνϊςεων και τθσ πείρασ τουσ μποροφν να ςυμβάλλουν ςτθν εκπλιρωςθ του ςκοποφ τθσ 
ΕΡΣ ΑΕ, δφο (2) μζλθ, τα οποία εκπροςωποφν τουσ εργαηομζνουσ τθσ ΕΡΣ ΑΕ, εκ των οποίων 
το ζνα ζχει δθμοςιογραφικι ιδιότθτα. Θ κθτεία του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Εταιρείασ 
είναι πενταετισ (5) και μπορεί να ανανεϊνεται για μία φορά, παρατείνεται δε μζχρι τθν 
ανάλθψθ των κακθκόντων του από το νζο Διοικθτικό υμβοφλιο. 

Με τθν υπ’αρ. 2080/20.3.2018 (πρακτικό 156 Θ.1ο) ΑΔΑ:6S34465κ1Ε-ΣΦΙ απόφαςθ του 
Διοικθτικοφ υμβουλίου εγκρίκθκε ο Κανονιςμόσ Λειτουργίασ του Διοικθτικοφ υμβουλίου. 

Ο  Κανονιςμόσ περιγράφει τον τρόπο λειτουργίασ του Διοικθτικοφ υμβουλίου (Δ) τθσ ΕΡΣ 
ΑΕ. Είναι ςυμπλθρωματικόσ και διευκρινιςτικόσ του ιδρυτικοφ νόμου τθσ ΕΡΣ ΑΕ 4173/2013, 
όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, κακϊσ και των διατάξεων των ν. 3429/05 και 
2190/1920, όπωσ αυτοί ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν, οι οποίεσ εφαρμόηονται 
ςυμπλθρωματικά.  

Σο Διοικθτικό υμβοφλιο κατά τθν περίοδο 1.1.2018-31.12.2018 απαρτιηόταν από τα 
ακόλουκα πρόςωπα: 

 

ΕΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ ΙΔΙΟΣΗΣΑ

ΗΜ/ΝΙΑ 

ΑΠΟΚΣΗΗ 

ΙΔΙΟΣΗΣΑ

ΧΕΣΙΚΟ ΦΕΚ

ΗΜΕΡ. 

ΛΗΞΗ 

ΙΔΙΟΣΗΣΑ

ΧΕΣΙΚΟ ΦΕΚ

ΛΕΟΝΣΘ 
ΧΡΙΣΟΦΟΡΟ-

ΕΤΣΤΧΙΟ
ΙΩΑΝΝΘ ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.. 23.01.2018

ΤΟΔΔ 

30/23.01.2018
- -

ΚΩΣΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΘΕΟΔΩΡΟ
 ΔΙΕΤΘΤΝΩΝ 

ΤΜΒΟΤΛΟ
27.07.2017

ΤΟΔΔ 

373/27.07.2017
02.11.2018

ΤΟΔΔ 

687/16.11.2018

ΔΡΟΟ ΙΩΑΝΝΘ ΗΑΧΑΡΙΑ
ΔΙΕΤΘΤΝΩΝ 

ΤΜΒΟΤΛΟ
16.11.2018

ΤΟΔΔ 

687/16.11.2018
- -

ΜΕΣΑΞΑ ΑΡΙΣΟΣΕΛΘ ΘΕΟΔΩΡΟ ΜΕΛΟ Δ.. 20.01.2017
ΤΟΔΔ 

16/20.01.2017
- -

ΘΑΛΑΙΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΑΤΡΟ ΜΕΛΟ Δ.. 08.08.2017
ΤΟΔΔ 

391/08.08.2017
03.11.2018

ΤΟΔΔ 

687/16.11.2018

ΛΕΟΝΣΘ 
ΧΡΙΣΟΦΟΡΟ-

ΕΤΣΤΧΙΟ
ΙΩΑΝΝΘ ΜΕΛΟ Δ.. 08.08.2017

ΤΟΔΔ 

391/08.08.2017
11.01.2018

ΤΟΔΔ 

30/23.01.2018

ΣΑΣΑΡΩΝΘ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ ΜΙΧΑΘΛ ΜΕΛΟ Δ.. 23.01.2018
ΤΟΔΔ 

30/23.01.2018
- -

ΠΑΠΑΔΘΜΘΣΡΙΟΤ ΔΘΜΘΣΡΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ ΜΕΛΟ Δ.. 16.11.2018
ΤΟΔΔ 

687/16.11.2018
- -

ΑΡΒΑΝΙΣΘ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ ΑΝΣΩΝΙΟ ΜΕΛΟ Δ.. 16.11.2018
ΤΟΔΔ 

687/16.11.2018
- -
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3.2  Δληεηαικέλνη ύκβνπινη, Γεληθνί Γηεπζπληέο θαη  Γηνηθνύζα Δπηηξνπή ΔΡΣ3 θαηά ηελ πεξίνδν 1.1.2018-31.12.2018. 

 

ΕΠΩΝΤ ΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΩΝΤ ΜΟ ΙΔΙΟΣΘΣΑ

ΘΜΕΡ. 

ΑΠΟΚΣΘΘ 

ΙΔ ΙΟΣΘΣΑ

ΑΔΑ

ΘΜΕΡ. 

ΠΑΤ Θ 

ΙΔ ΙΟΣΘΣΑ

ΑΔΑ

ΚΑΝΣΕΡ ΜΠΑΞ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΑΜΟΤΣΗΟΧΑ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΘ ΕΡΣ3 17.06.2015 ΡΨΠ0465Θ1Ε-95Α - -

ΛΟΤΡΙΔΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΚΩΝΣ/ΝΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΩΝ & 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ
05.11.2015 Β8ΣΧ465Θ1Ε-4ΡΚ - -

ΜΙΧΑΛΙΣΘ ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ
ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΘ ΣΕΧΝΙΚΩΝ 

ΤΠΘΡΕΙΩΝ
05.11.2015 Β8ΣΧ465Θ1Ε-4ΡΚ 12.06.2018 68ΗΝ465Θ1Ε-ΞΛΗ

ΦΙΛΟ ΠΕΣΡΟ ΩΣΘΡΙΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΘ ΣΕΧΝΙΚΩΝ 

ΤΠΘΡΕΙΩΝ
12.6.2018 68ΗΝ465Θ1Ε-ΞΛΗ

ΒΟΤΓΙΟΤΚΛΑΚΘ ΙΩΑΝΝΘ ΔΡΑΚΟΤΛΘ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΘ ΝΕΩΝ ΜΕΩΝ 11.11.2015 6ΦΗΝ465Θ1Ε-9ΕΝ - -

ΣΟΤΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΙΩΑΝΝΘ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΘ ΕΝΘΜΕΡΩΘ 25.10.2016 Ρ7Σ465Θ1Ε-1ΘΝ - -

ΙΟΤΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΘΜΘΣΡΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΘ ΣΘΛΕΟΡΑΘ 01.05.2017 Ω3Ω7465Θ1Ε-ΘΑ3 - -

ΣΑΛΑΜΑΓΚΑ ΒΑΙΛΕΙΟ ΘΕΟΦΑΝΘ ΕΝΣ. ΤΜΒΟΤΛΟ ΕΝΘΜΕΡΩΘ 31.08.2017 7Σ8Μ465Θ1Ε-73Α 9.10.2018 ΨΘ8Σ465Θ1Ε-510

ΜΕΡΣΗΑΝΘ ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΕΝΣ. ΤΜΒΟΤΛΟ ΕΝΘΜΕΡΩΘ 31.12.2018 7ΑΘ465Θ1Ε-8ΤΣ -

ΒΟΓΙΑΣΗΟΓΛΟΤ ΜΑΡΚΟ ΠΕΣΡΟ ΕΝΣ. ΤΜΒΟΤΛΟ ΝΕΩΝ ΜΕΩΝ 04.10.2017 6ΜΤΧ465Θ1Ε-Ψ4Ν - -

ΚΡΙΜΠΑΛΘ ΠΤΡΙΔΩΝ ΔΘΜΘΣΡΙΟ ΕΝΣ. ΤΜΒΟΤΛΟ ΣΘΛ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 04.10.2017 6ΜΤΧ465Θ1Ε-Ψ4Ν 16.10.2018 -

ΑΡΙΚΑΚΘ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΘ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΕΡΣ3 29.09.2017 7Ν5Ω465Θ1Ε-Δ0Χ 04.10.2018 -
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3.3 Εςωτερικόσ Ζλεγχοσ 

Μζςα ςτα πλαίςια των βζλτιςτων πρακτικϊν ςτον τομζα τθσ ορκολογικισ διακυβζρνθςθσ, 
θ Εταιρεία διακζτει Τπθρεςία Εςωτερικοφ Ελζγχου, θ οποία είναι αυτοτελισ υπθρεςία 
που υπάγεται ιεραρχικά απ’ ευκείασ ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ ΕΡΣ ΑΕ και λειτουργεί 
κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 4 του Ν. 3429/2005.  

Θ Τπθρεςία Εςωτερικοφ Ελζγχου ζχει τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ:  

 Παρζχει ςτθν Αυτοτελι Τπθρεςία για τθν διαςφάλιςθ τθσ Ανεξαρτθςίασ τθσ 

Διαφάνειασ και τθσ Ποιότθτασ τθσ Δθμόςιασ Ραδιοτθλεοπτικισ Τπθρεςίασ, 

ςτοιχεία για τθ ςφνταξθ των εκκζςεων και ιδίωσ ςτοιχεία ςχετικά με τθν 

ορκολογικι και διαφανι προσ όφελοσ του κοινωνικοφ ςυνόλου διαχείριςθ των 

εςόδων από το ανταποδοτικό τζλοσ, αλλά και τθν εν γζνει τιρθςθ τθσ δζςμευςθσ 

για ανεξαρτθςία τθσ ΕΡΣ ΑΕ 

 Ζλεγχοσ τθσ επάρκειασ του ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου (internal  control) τθσ 

Εταιρείασ και ειςιγθςθ των ςχετικϊν βελτιωτικϊν προτάςεων. 

 Ενθμερϊνει τουλάχιςτον μία (1) φορά κάκε τρίμθνο το Διοικθτικό υμβοφλιο για 

τθν εφαρμογι και τθν ςυνεχι τιρθςθ του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ Λειτουργίασ 

και του καταςτατικοφ τθσ ΕΡΣ ΑΕ, κακϊσ και εν γζνει για τουσ ελζγχουσ που 

πραγματοποιεί.  

 Παρακολουκεί και αναφζρει ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο και ςτθ Γενικι υνζλευςθ 

περιπτϊςεισ ςφγκρουςθσ των ιδιωτικϊν ςυμφερόντων των μελϊν του Διοικθτικοφ 

υμβουλίου, ςυμπεριλαμβανομζνων του Προζδρου του Δ.. και του Διευκφνοντοσ 

υμβοφλου, με τα ςυμφζροντα τθσ ΕΡΣ ΑΕ, ι παράβαςθσ των εκάςτοτε 

εφαρμοςτζων ςτο δθμόςιο ραδιοτθλεοπτικό φορζα διατάξεων του Ν. 3429/2005.  

 Παροχι και ζλεγχοσ ακρίβειασ οποιαςδιποτε πλθροφορίασ ηθτείται από τθν 

εκάςτοτε αρμόδια για κζματα Δθμοςίων Επιχειριςεων και Οργανιςμϊν (ΔΕΚΟ) 

υπθρεςία του Τπουργείου Οικονομικϊν και διευκολφνει με κάκε πρόςφορο μζςο 

το ζργο παρακολοφκθςθσ, ελζγχου και εποπτείασ που αυτι εκτελεί. 

 τθν Τπθρεςία Εςωτερικοφ Ελζγχου απαςχολείται τουλάχιςτον ζνασ (1) 

εςωτερικόσ ελεγκτισ, που ορίηεται από τθν Γενικι υνζλευςθ τθσ ΕΡΣ ΑΕ. Οι 

εςωτερικοί ελεγκτζσ είναι ανεξάρτθτοι, δεν υπάγονται ιεραρχικά ςε καμία 

υπθρεςιακι μονάδα τθσ ΕΡΣ ΑΕ και παρζχουν τισ υπθρεςίεσ τουσ, ςφμφωνα με τα 

ειδικότερα οριηόμενα ςτον Εςωτερικό Κανονιςμό Λειτουργίασ. 

 Ο εςωτερικόσ ελεγκτισ οφείλει να αναφζρει ςτθν Επιτροπι Ελζγχου κάκε κζμα 

που ζχει ςχζςθ με τθν πορεία και τα αποτελζςματα του διενεργοφμενου ελζγχου, 

να ςυντάςςει και να τθσ παραδίδει ιδιαίτερθ ζκκεςθ με τισ αδυναμίεσ του 

ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου, ιδίωσ δε με τισ αδυναμίεσ των διαδικαςιϊν που 

αφοροφν ςτθν χρθματοοικονομικι πλθροφόρθςθ και τθ ςφνταξθ των 

χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων.  

Θ Γενικι ςυνζλευςθ των μετόχων τθσ Εταιρείασ τθσ 29/5/2018, ςφμφωνα με τα 
προβλεπόμενα ςτο ν.3429/2005 άρκρο 4 παρ.4,όριςε ανεξάρτθτο Εςωτερικό 
Ελεγκτι με ζμμιςκθ εντολι τον Κο Θεοδϊρου Ειρθναίο του Γεωργίου. Ο 
Εςωτερικόσ Ελεγκτισ μεταξφ άλλων παρζχει ςτοιχεία ςτθ Γενικι Γραμματεία 
Δθμόςιασ Περιουςίασ και το Γενικό Λογιςτιριο του κράτουσ και διευκολφνει με 
κάκε πρόςφορο μζςο το ελεγκτικό και εποπτικό τουσ ζργο. 
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4 Επιδόςεισ και χρθματοοικονομικι κζςθ τθσ Εταιρείασ 

4.1. Κατάςταςθ υνολικοφ Ειςοδιματοσ 

Ο κφκλοσ εργαςιϊν τθσ ΕΡΣ ΑΕ για τθν εταιρικι χριςθ που ζκλειςε τθν 
31.12.2018 ανιλκε ςτο ποςό των € 194.566 χιλ. ζναντι ποςοφ € 190.821 χιλ. 
για τθν προθγοφμενθ χριςθ, παρουςιάηοντασ αφξθςθ 1.96%.Θ αφξθςθ 
οφείλεται κυρίωσ ςτα ζςοδα διαφιμιςθσ από τθ προβολι του Παγκοςμίου 
Πρωτακλιματοσ Ποδοςφαίρου.  Σα λοιπά ζςοδα διαμορφϊκθκαν ςτο ποςό 
των € 2.317 χιλ. ζναντι ποςοφ € 877 χιλ. τθν προθγοφμενθ χριςθ. Θ αφξθςθ  
προζρχεται κυρίωσ από ζςοδα από μθ χρθςιμοποιθμζνεσ προβλζψεισ.  

Σο ςφνολο των εξόδων τθσ Εταιρείασ για τθν κλειόμενθ χριςθ ανιλκε ςτο 
ποςό των € 147.549 χιλ. ζναντι ποςοφ €125.393 χιλ. για τθ προθγοφμενθ 
χριςθ. Θ αφξθςθ των δαπανϊν ποςοφ € 22.156 χιλ. προιλκε κυρίωσ από τθν 
αφξθςθ των αποςβζςεων των άυλων παγίων (ιδίων παραγωγϊν, δικαιωμάτων 
προγράμματοσ και λοιπϊν άυλων παγίων) και τθν αφξθςθ των προβλζψεων 
επιςφάλειασ των απαιτιςεων τθσ εταιρείασ .  

Σα κζρδθ προ χρθματοοικονομικϊν αποτελεςμάτων, αποςβζςεων και φόρων 
τθσ Εταιρείασ («EBITDA») ανιλκαν ςε € 95.655 χιλ., ζναντι € 100.727 χιλ.  για 
τθν  προθγοφμενθ χριςθ, Σο περικϊριο επί του κφκλου εργαςιϊν (EBITDA 
margin) ανιλκε ςε 49,2 % από 52,8 % ςτθν προθγοφμενθ χριςθ. 

Σα χρθματοοικονομικά ζςοδα ανιλκαν ςε € 5.840 χιλ. για τθ κλειόμενθ χριςθ 
ζναντι ποςοφ € 4.910 χιλ. για τθ προθγοφμενθ χριςθ, κυρίωσ λόγω του 
υψθλοφ επιτοκίου που απολαμβάνει θ Εταιρεία ςτα χρθματικά διακζςιμα που 
διατθρεί ςτθ Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ, ενϊ τα ςυναφι με αυτά ζξοδα ανιλκαν ςε 
€ 265 χιλ. ζναντι του ποςοφ των €274 χιλ. ευρϊ τθσ προθγοφμενθσ χριςθσ 
κυρίωσ λόγω τθσ δαπάνθσ τόκων που προκφπτει από τθν αναλογιςτικι μελζτθ 
για το κόςτοσ εξόδου του προςωπικοφ από τθν υπθρεςία.  

Σα αποτελζςματα (κζρδθ) προ φόρων τθσ κλειόμενθσ χριςθσ ανιλκαν ςε € 
54.908 χιλ., ενϊ μετά από φόρουσ ανιλκαν ςτα € 47.582 χιλ., ζναντι € 70.940 
χιλ. και € 61.814 χιλ. αντίςτοιχα για τθ προθγοφμενθ χριςθ.  

 Σα λοιπά ζςοδα περιλαμβάνουν ηθμίεσ ποςοφ € 34 χιλ. ζναντι  κερδϊν ποςοφ 
€ 169 χιλ. τθσ προθγοφμενθσ χριςθσ .Σα ςυγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα τθσ 
κλειόμενθσ χριςθσ ανζρχονται ςε € 47.548 χιλ. ζναντι ποςοφ €61.983 χιλ. τθσ 
προθγοφμενθσ χριςθσ.  

4.2. Κατάςταςθ Οικονομικισ Θζςθσ  

Σο ςφνολο των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ ανιλκε τθ 31.12.2018 ςε € 423.265 
χιλ. ζναντι ποςοφ € 407.999 χιλ. τθ 31.12.2017, αναλυόμενα ςε μθ 
κυκλοφοριακά περιουςιακά ςτοιχεία € 151.764 χιλ. και ςε κυκλοφοριακά 
περιουςιακά ςτοιχεία € 271.501 χιλ. ζναντι € 150.633 χιλ. και € 257.366 χιλ. 
αντίςτοιχα για τθ προθγοφμενθ χριςθ. Οι μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 
ανζρχονται τθ 31.12.2018 ςε € 15.829 χιλ. ζναντι € 15.490 χιλ. τθ 31.12.2017, 
ενϊ οι βραχυπρόκεςμεσ ςε € 39.176 χιλ. ζναντι ποςοφ € 51.103 χιλ. τθ 
31.12.2017. Σο ςφνολο των Ιδίων Κεφαλαίων τθσ Εταιρείασ τθν 31.12.2018 
διαμορφϊνεται ςε € 368.260 χιλ. ζναντι €341.406 χιλ. τθ 31.12.2017.  
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4.3. Κατάςταςθ Σαμειακϊν ροϊν  

Οι Λειτουργικζσ ταμειακζσ Ροζσ τθσ Εταιρείασ ανιλκαν ςε € 82.431 χιλ. (2017 
€ 88.159 χιλ.), μειοφμενεσ κατά € 42.228 χιλ. (2017 μειοφμενεσ κατά €31.891 
χιλ.) για επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ και μειοφμενεσ κατά € 20.693 χιλ. (2017 
€ 61.474 χιλ.) για χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ, διαμορφϊνοντασ τα 
ταμειακά διακζςιμα τθσ Εταιρείασ ςε € 199.128 χιλ. τθν 31.12.2018 ζναντι 
ποςοφ €179.619 χιλ. τθ 31.12.2017.  

4.4. Χρθματοοικονομικοί και μθ Χρθματοοικονομικοί Δείκτεσ  

Θ Εταιρεία χρθςιμοποιεί Δείκτεσ Μζτρθςθσ Απόδοςθσ («ΔΜΑ») ςτα πλαίςια 
λιψθσ αποφάςεων ςχετικά με τον χρθματοοικονομικό, λειτουργικό και 
ςτρατθγικό ςχεδιαςμό, κακϊσ και για τθν αξιολόγθςθ και τθν δθμοςίευςθ των 
επιδόςεϊν τθσ. Οι ΔΜΑ κα πρζπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν ςε ςυνδυαςμό με 
τα οικονομικά αποτελζςματα που ζχουν ςυνταχκεί ςφμφωνα με τα ΔΠΧΑ και 
ςε καμία περίπτωςθ δεν αντικακιςτοφν αυτά.. Οι κυριότεροι ΔΜΑ για τθν 
εταιρικι χριςθ 2018, είναι:  

 

01.01.2018-

31.12.2018

01.01.2017-

31.12.2017

Α.ΓΔΗΚΣΔ ΓΤΝΑΜΗΚΟΣΖΣΑ

Δπελδχζεηο (ζε ρηι.επξψ) 47.472 36.310

Μεηαβολή  % 30,74% 38,71%

Κχθινο εξγαζηψλ (ζε ρηι.επξψ) 194.566 190.821

Μεηαβολή % 1,96% 0,27%

Β.ΓΔΗΚΣΔ ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ

Οηθνλνκηθφ απνηέιεζκα (ζε ρηι.επξψ) 47.548 61.983

Μεηαβολή  % -23,29% -3,92%

Απνδνηηθφηεηα Ηδίσλ θεθαιαίσλ % 12,91% 18,16%

Καζαξφ πεξηζψξην θέξδνπο % 25,44% 34,84%

Γ.ΓΔΗΚΣΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ & ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ

Αθαζάξηζηνο δαλεηζκφο (ζε ρηι.επξψ) - -

Τπνρξεψζεηο πξνο ζχλνιν Παζεηηθνχ % 13,00% 16,32%

Γείθηεο γεληθήο ξεπζηφηεηαο (θπθινθνξνχληα ζηνηρεία 

Δλεξγεηηθνχ πξνο βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο)
693,02% 503,62%

Γ.ΓΔΗΚΣΔ ΑΠΑΥΟΛΖΖ/ΓΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ(ζε ρηι.επξψ) 60.356 57.230

Απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ ζην ηέινο ηεο ρξήζεο 2.225 2.256

Γαπάλε κηζζνδνζίαο πξνο Κχθιν εξγαζηψλ % 31,02% 29,99%  
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5 Πορεία Εργαςιϊν – θμαντικά γεγονότα μζςα ςτθ χριςθ 2018 

Σθ χριςθ 2018 θ Εταιρεία προχϊρθςε ςτθν απόκτθςθ  δικαιωμάτων ςθμαντικϊν  εγχϊριων 
και διεκνϊν  ακλθτικϊν διοργανϊςεων ενόψει τθσ λειτουργίασ του Ακλθτικοφ καναλιοφ τθσ 
Εταιρείασ  “ ERT  Sports “. Παράλλθλα ολοκλιρωςε τθν προμικεια  ψθφιακϊν πομπϊν για 
τθ μετάδοςθ του ςιματοσ των ςυχνοτιτων τθσ Εταιρείασ πανελλαδικά με ίδια μζςα  και τθν 
απεξάρτθςθ από τθ DIGEA.  
 

6 Προβλεπόμενθ εξζλιξθ εργαςιϊν για τθν επόμενθ χριςθ 

Θ κερδοφορία τθσ επόμενθσ χριςθσ 2019 εκτιμάται ότι κα  επθρεαςτεί  αρνθτικά κατά   €   

69. 000 χιλ. λόγω τθσ εφαρμογισ  των διατάξεων των ΚΤΑ 920 (ΦΕΚ Β 1387 24.04.2017) και 

ΚΤΑ Αρικμ.οικ.21423 ΕΞ 2019 (Β 890 14.03.2019).Θ κάλυψθ τθσ  ζκτακτθσ αυτισ δαπάνθσ 

κα πραγματοποιθκεί με χριςθ των ταμειακϊν διακεςίμων τθσ Εταιρείασ. Επιπρόςκετα θ 

Εταιρεία ζχει υποβάλλει ςτο εποπτεφον Τπουργείο το Μεςοπρόκεςμο Πρόγραμμα 

Δθμοςιονομικισ τρατθγικισ για τα ζτθ 2020-2023. 

Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότθτεσ 
ε ζνα ταχζωσ μεταβαλλόμενο περιβάλλον MME, θ ΕΡΣ ΑΕ πρζπει να είναι ςε κζςθ να 
διαχειρίηεται με βεβαιότθτα τόςο τουσ ςτρατθγικοφσ όςο και τουσ λειτουργικοφσ κινδφνουσ, 
εξαςφαλίηοντασ ότι μπορεί να ςυνεχίςει να λειτουργεί εξυπθρετϊντασ το δθμόςιο ςκοπό 
και τισ αξίεσ τθσ. Επιπλζον, θ ΕΡΣ ΑΕ λαμβάνει ςοβαρά υπ’ όψιν τισ ρυκμιςτικζσ και 
κεςμικζσ αρμοδιότθτζσ τθσ. Θ ανάλθψθ κινδφνων είναι βαςικι για τθν εκπλιρωςθ των 
ςτρατθγικϊν ςτόχων τθσ Εταιρείασ, αλλά θ εκτίμθςθ και θ ανεφρεςθ μζτρων μετριαςμοφ 
των κινδφνων είναι το κεμζλιο τθσ λειτουργίασ τθσ.  

Θ ΕΡΣ ΑΕ αναγνωρίηει τισ προκλιςεισ των αναγκϊν του κοινοφ, κακϊσ και τισ ευκαιρίεσ που 
προςφζρονται τα επόμενα χρόνια. Θ προςεκτικι εκτίμθςθ των κινδφνων και των ευκαιριϊν 
ςυμβάλλει ςτθν ποιότθτα των προγραμμάτων, ςτθ βζλτιςτθ παροχι υπθρεςίασ και ςτθν 
ικανότθτα να εξυπθρετείται το κοινό. 

 

1. Χρθματοοικονομικοί Κίνδυνοι  

Σα κφρια χρθματοοικονομικά εργαλεία τθσ Εταιρείασ είναι τα χρθματικά διακζςιμα, οι 

τραπεηικζσ κατακζςεισ, οι εμπορικζσ και λοιπζσ απαιτιςεισ και υποχρεϊςεισ. Θ Διοίκθςθ 

τθσ Εταιρείασ εξετάηει και ανακεωρεί ςε τακτά χρονικά διαςτιματα τισ πολιτικζσ και 

διαδικαςίεσ ςχετικά με τθν διαχείριςθ των χρθματοοικονομικϊν κινδφνων, οι οποίεσ 

περιγράφονται κατωτζρω: 

(α) Κίνδυνοσ αγοράσ:  

 (i) υναλλαγματικόσ κίνδυνοσ  

Θ Εταιρεία δεν είναι εκτεκειμζνθ ςτον κίνδυνο που προζρχεται από μεταβολζσ 

ςυναλλάγματοσ, κακϊσ όλεσ οι ςυναλλαγζσ, απαιτιςεισ και υποχρεϊςεισ τθσ 

είναι ςε Ευρϊ (€).  

(ii) Χρθματιςτθριακόσ κίνδυνοσ  

Θ Εταιρεία δεν εκτίκεται ςε κίνδυνο αλλαγισ των τιμϊν χρεογράφων λόγω τθσ 

μθ επζνδυςθσ τθσ ςε οντότθτεσ.  
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Βαςικι πθγι εςόδου είναι το ανταποδοτικό τζλοσ που ειςπράττεται από τουσ 

προμθκευτζσ θλεκτρικισ ενζργειασ.  

(iii) Κίνδυνοσ επιτοκίου 

Θ Εταιρεία διακζτει ςθμαντικά ζντοκα ςτοιχεία ενεργθτικοφ και ςυνεπϊσ το 

ειςόδθμα από αυτά επθρεάηεται από τισ μεταβολζσ των επιτοκίων. Επειδι το 

ειςόδθμα αυτό αποτελεί μικρό μζροσ των ςυνολικϊν τθσ εςόδων οι λειτουργικζσ 

ταμειακζσ ροζσ τθσ εταιρείασ είναι ουςιωδϊσ ανεξάρτθτεσ από τισ αλλαγζσ ςτθν 

αγορά των επιτοκίων.  

Θ Εταιρεία δεν ζχει ζντοκεσ υποχρεϊςεισ. Θ Εταιρεία επίςθσ δεν χρθςιμοποιεί 

παράγωγα χρθματοοικονομικά προϊόντα επιτοκίου.  

(β) Πιςτωτικόσ Κίνδυνοσ  

Ο κίνδυνοσ αυτόσ αναφζρεται ςτθν πικανότθτα αδυναμίασ είςπραξθσ απαιτιςεων 

από τα ζςοδα διαφθμίςεων και το ανταποδοτικό τζλοσ .  

Θ Εταιρεία δεν ζχει ςθμαντικζσ ςυγκεντρϊςεισ πιςτωτικοφ κινδφνου λόγω του ότι οι 

απαιτιςεισ τθσ προζρχονται από ευρεία πελατειακι βάςθ, με εξαίρεςθ τισ 

απαιτιςεισ για τισ οποίεσ ζχει ςχθματίςει επαρκείσ προβλζψεισ ςτισ ςυνθμμζνεσ 

Οικονομικζσ Καταςτάςεισ. υνεπϊσ τθν 31 Δεκεμβρίου 2018, δεν υπάρχει 

ουςιαςτικόσ πιςτωτικόσ κίνδυνοσ που να μθν καλφπτεται ιδθ από αντίςτοιχθ 

πρόβλεψθ επιςφαλοφσ απαιτιςεωσ. 

Θ χρθματοοικονομικι κατάςταςθ των πελατϊν και θ είςπραξθ ανταποδοτικοφ 

τζλουσ από τουσ προμθκευτζσ θλεκτρικισ ενζργειασ παρακολουκείται διαρκϊσ από 

τθν αρμόδια διεφκυνςθ.  

(γ) Κίνδυνοσ Ρευςτότητασ  

Θ ςυνετι διαχείριςθ τθσ ρευςτότθτασ επιτυγχάνεται με τθν φπαρξθ του κατάλλθλου 

ςυνδυαςμοφ ρευςτϊν διακεςίμων και ειςπράξεων. Θ Εταιρεία φροντίηει να 

διακζτει επαρκζσ κεφάλαιο κίνθςθσ και να διατθρεί ευζλικτουσ όρουσ πλθρωμϊν 

προσ τουσ προμθκευτζσ τθσ. Θ Εταιρεία διαχειρίηεται τουσ κινδφνουσ που μπορεί να 

δθμιουργθκοφν από ζλλειψθ επαρκοφσ ρευςτότθτασ χωρίσ να καταφεφγει ςτθν 

λφςθ των τραπεηικϊν πιςτϊςεων. 

 

2. Λειτουργικοί Κίνδυνοι  

Ωσ λειτουργικόσ κίνδυνοσ ορίηεται το ενδεχόμενο ηθμίασ που προζρχεται από τθν 

ανεπάρκεια ι αποτυχία εςωτερικϊν διαδικαςιϊν και ςυςτθμάτων, από ανκρϊπινο 

παράγοντα ι από εξωτερικά γεγονότα. 

(α) Δικαιώματα 

Θ Εταιρεία διατθρεί ςυνεργαςίεσ με παραγωγοφσ, δικαιοφχουσ ι διανομείσ 

(ςυνολικά «προμθκευτζσ») για τθν απόκτθςθ (αποκλειςτικϊν ι/και μθ 

αποκλειςτικϊν) τθλεοπτικϊν δικαιωμάτων μετάδοςθσ οπτικοακουςτικοφ 

ψυχαγωγικοφ, ενθμερωτικοφ, επιμορφωτικοφ, ακλθτικοφ ι άλλου περιεχομζνου. Θ 

Εταιρεία προβαίνει ςτισ απαιτοφμενεσ ενζργειεσ για τθν ζγκαιρθ ανανζωςθ των 
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δικαιωμάτων περιεχομζνου αλλά και τον εμπλουτιςμό αυτϊν με νζα δικαιϊματα 

ποικίλου περιεχομζνου, προκειμζνου να κακίςτανται επίκαιροι και ανταγωνιςτικοί.  

Συχόν πρόωρθ λιξθ ι μθ ανανζωςθ δικαιωμάτων περιεχομζνου που λιγουν ι 

αδυναμία εμπλουτιςμοφ του υφιςτάμενου προγράμματοσ τθσ Εταιρείασ, κα 

μποροφςε να ζχει ουςιϊδθ δυςμενι επίπτωςθ ςτθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, 

ςτθν οικονομικι κατάςταςθ, ςτα λειτουργικά αποτελζςματα και ςτισ προοπτικζσ 

τουσ.  

Θ ακατάλλθλθ επιλογι προμθκευτϊν, οι ανεπαρκείσ ςυμβάςεισ ι θ κακι διαχείριςθ 

προμθκευτϊν μπορεί να οδθγιςουν ςε μθ επίτευξθ τθσ καλφτερθσ ςχζςθσ 

ποιότθτασ/τιμισ. 

 (β) Ανθρώπινο Δυναμικό 

H Εταιρεία βαςίηεται ςτο ςτελεχιακό δυναμικό τθσ. Θ ικανότθτα τθσ να υλοποιεί 

αποτελεςματικά τθν επιχειρθματικι τθσ ςτρατθγικι εξαρτάται ςε μεγάλο μζγεκοσ 

από τισ υπθρεςίεσ του προςωπικοφ τθσ. Θ γιρανςθ του προςωπικοφ κακϊσ και θ 

δυνατότθτα των υπαλλιλων τθσ Εταιρείασ να ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα 

κινθτικότθτασ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου αποτελοφν τουσ ςθμαντικότερουσ κινδφνουσ 

που αντιμετωπίηει θ Εταιρεία  ςτο κεφάλαιο αυτό. 

(γ) Τεχνολογία 

Επιπλζον, ςθμαντικόσ λειτουργικόσ κίνδυνοσ τθσ Εταιρείασ αφορά ςτο ενδεχόμενο 

μθ αδιάλειπτθσ εκπομπισ των τθλεοπτικϊν προγραμμάτων τθσ. υνεπϊσ ςτόχοσ τθσ 

Εταιρείασ είναι θ ελαχιςτοποίθςθ του κινδφνου αυτοφ μζςω του ςχεδιαςμοφ 

κατάλλθλων προδιαγραφϊν και εφεδρειϊν ςτο δίκτυο διανομισ και εκπομπισ 

ςιματοσ. 

 (δ) Κανονιςτική ςυμμόρφωςη 

Ενδεχόμενεσ αποτυχίεσ ςυμμόρφωςθσ κα μποροφςαν να επιφζρουν βλάβθ τθσ 

φιμθσ, απϊλεια εμπιςτοςφνθσ, νομικζσ ενζργειεσ, πρόςτιμα ι άλλεσ κυρϊςεισ. 

Αυτό περιλαμβάνει ςυμμόρφωςθ με τουσ κανονιςμοφσ του ΕΡ, ςυμβατικζσ 

διατάξεισ και νόμουσ που διζπουν τθν ελευκερία ενθμζρωςθσ, τθν προςταςία των 

δεδομζνων, τισ ίςεσ ευκαιρίεσ κλπ.  

Θ εφαρμογι του Γενικοφ Κανονιςμοφ Προςταςίασ Δεδομζνων («GDPR») τον Μάιο του 
2018 επιφζρει μεγαλφτερεσ απαιτιςεισ ςυμμόρφωςθσ και υψθλότερεσ κυρϊςεισ για 
παραβιάςεισ, οδθγϊντασ ςτθ ςυνολικι αφξθςθ αυτοφ του κινδφνου.  

Ενδεχόμενθ αποτυχία ςυμμόρφωςθσ με κανόνεσ ελεφκερθσ δθμοςιογραφίασ μπορεί 
επίςθσ να επιφζρει βλάβθ τθσ φιμθσ και απϊλεια εμπιςτοςφνθσ για τθν ΕΡΣ ΑΕ και 
ενδεχόμενθ νομικι ζκκεςθ. 

 

3. Μελλοντικζσ προοπτικζσ και πωσ αυτζσ επθρεάηονται από το 

υφιςτάμενο κανονιςτικό πλαίςιο 

Θ ραδιοτθλεοπτικι αγορά ςτθν Ελλάδα, ρυκμίηεται από το Εκνικό υμβοφλιο 
Ραδιοτθλεόραςθσ («ΕΡ»), μία ανεξάρτθτθ αρχι θ οποία ιδρφκθκε το 1989 για να 
αδειοδοτιςει και να εποπτεφςει τθ λειτουργία των ιδιωτικϊν ραδιοτθλεοπτικϊν 
ςτακμϊν κακϊσ και τθσ δθμόςιασ ραδιοτθλεόραςθσ. Σο ΕΡ αποτελείται από εννζα 
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μζλθ, τα οποία επιλζγονται από τθ Διάςκεψθ των Προζδρων τθσ Βουλισ με αυξθμζνθ 
πλειοψθφία και ζχουν προςωπικι και λειτουργικι ανεξαρτθςία. 

Σο νομικό πλαίςιο λειτουργίασ του ΕΡ ορίηεται ςτο φνταγμα (άρκρο 15 παρ. 2), ςτον 
Ν. 3051/2002 (ΦΕΚ A 220/2002)  για τισ ςυνταγματικά κατοχυρωμζνεσ ανεξάρτθτεσ 
αρχζσ, ςτον Ν. 2863/2000 (ΦΕΚ A 262/2000), ςτουσ λοιποφσ νόμουσ που διζπουν τθ 
λειτουργία τθσ ιδιωτικισ ραδιοφωνίασ και τθλεόραςθσ (Ν. 2328/1995 ΦΕΚ A 159/1995, 
Ν. 3592/2007 ΦΕΚ A 161/2007, Ν. 4339/2015 ΦΕΚ A 133/2015, κλπ.) και ςτισ ςχετικζσ 
τροπολογίεσ τουσ, ενϊ θ εςωτερικι του λειτουργία ρυκμίηεται με κανονιςτικι πράξθ 
του ίδιου του ΕΡ. 

Οι αρμοδιότθτεσ του ΕΡ είναι ρυκμιςτικζσ, ελεγκτικζσ και κυρωτικζσ:  

Σο ΕΡ διατυπϊνει ςφμφωνθ γνϊμθ προσ τον αρμόδιο υπουργό αφενόσ μεν για το 
είδοσ και τον αρικμό των αδειϊν επίγειασ ψθφιακισ τθλεόραςθσ και ραδιοφϊνου, 
αφετζρου για τθν τιμι εκκίνθςθσ των διαδικαςιϊν πλειςτθριαςμοφ, εκδίδει τισ ςχετικζσ 
Προκθρφξεισ και χορθγεί κάκε είδουσ άδειεσ λειτουργίασ ςτουσ ραδιοτθλεοπτικοφσ 
φορείσ. Επίςθσ καταρτίηει Κϊδικεσ Δεοντολογίασ Ειδθςεογραφικϊν Εκπομπϊν, 
Διαφθμίςεων και Ψυχαγωγικϊν Προγραμμάτων. 

Ωσ προσ το περιεχόμενο των ραδιοφωνικϊν και τθλεοπτικϊν εκπομπϊν, το ΕΡ ελζγχει 
ςυςτθματικά τθν τιρθςθ των κανόνων τθσ δεοντολογίασ, τθσ πλθρότθτασ του 
προγράμματοσ, τθσ πολυφωνίασ ςτθν ενθμζρωςθ, τθσ προςταςίασ των ανθλίκων και 
του ςεβαςμοφ τθσ αξίασ του ανκρϊπου. Ωσ προσ το ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ των 
ιδιωτικϊν μζςων, το ΕΡ ελζγχει τθν τιρθςθ των ιςχυόντων ςτθ νομοκεςία 
περιοριςμϊν και αςυμβιβάςτων και δθμοςιεφει τα ςχετικά ςτοιχεία ϊςτε να τθρείται θ 
αρχι τθσ διαφάνειασ. 

Σζλοσ, ςε περιπτϊςεισ παραβιάςεωσ τθσ νομοκεςίασ το ΕΡ επιβάλλει χρθματικά 
πρόςτιμα ι άλλεσ διοικθτικζσ κυρϊςεισ, ενϊ ςε ςοβαρζσ περιπτϊςεισ δφναται να 
ανακαλζςει τθν άδεια λειτουργίασ. 

φμφωνα με το άρκρο 1 του Ν. 4339/2015, θ αδειοδότθςθ των παρόχων περιεχομζνου 
επίγειασ ψθφιακισ τθλεοπτικισ ευρυεκπομπισ ελεφκερθσ λιψθσ γίνεται κατόπιν 
διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, θ οποία διεξάγεται μζςω δθμοπραςίασ. Θ διαδικαςία αυτι 
διενεργείται από το ΕΡ, το οποίο εκδίδει τθ ςχετικι προκιρυξθ. Ωσ πάροχοσ 
περιεχομζνου επίγειασ ψθφιακισ τθλεοπτικισ ευρυεκπομπισ ελεφκερθσ λιψθσ 
κεωρείται θ επιχείρθςθ που διακζτει ολοκλθρωμζνο τθλεοπτικό περιεχόμενο προσ 
μετάδοςθ ςτο κοινό, εικοςιτετράωρθσ ι μικρότερθσ χρονικισ διάρκειασ, μζςω επίγειασ 
ψθφιακισ τεχνολογίασ και εμπίπτει ςτθν ζννοια του μζςου ενθμζρωςθσ όπωσ αυτι 
ορίηεται ςτθ διάταξθ του εδαφίου βϋ τθσ παρ. 4 του άρκρου 2 του Ν. 3310/2005 (Αϋ30). 

Παράλλθλα, ςφμφωνα με το άρκρο 2 του Ν. 4339/2015, ο αρικμόσ των 
δθμοπρατοφμενων αδειϊν παρόχου περιεχομζνου επίγειασ ψθφιακισ τθλεοπτικισ 
ευρυεκπομπισ ελεφκερθσ λιψθσ κακορίηεται με απόφαςθ του Τπουργοφ ςτον οποίο 
ανατίκενται εκάςτοτε οι αρμοδιότθτεσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ενθμζρωςθσ και 
Επικοινωνίασ, μετά από αιτιολογθμζνθ γνϊμθ του ΕΡ και δθμόςια διαβοφλευςθ. Οι 
άδειεσ διαχωρίηονται ανά κατθγορία εμβζλειασ (εκνικισ ι περιφερειακισ), 
προγράμματοσ (ενθμερωτικοφ ι μθ ενθμερωτικοφ), είδοσ περιεχομζνου ςε περίπτωςθ 
ενθμερωτικοφ προγράμματοσ (γενικοφ ι κεματικοφ περιεχομζνου), είδοσ ςτόχευςθσ 
(γενικισ ι ειδικισ) ςε περίπτωςθ μθ ενθμερωτικοφ προγράμματοσ, και είδοσ κεματικοφ 
περιεχομζνου ςε περίπτωςθ προγράμματοσ ειδικισ ςτόχευςθσ. 

Βάςει τθσ Προκιρυξθσ 1/2017 του ΕΡ (ΦΕΚ Β 4123/2017), πραγματοποιικθκε 
διαγωνιςτικι διαδικαςία για τθν εκχϊρθςθ επτά (7) αδειϊν παρόχων επίγειασ 
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ψθφιακισ τθλεοπτικισ ευρυεκπομπισ ελεφκερθσ λιψθσ εκνικισ εμβζλειασ 
ενθμερωτικοφ προγράμματοσ γενικοφ περιεχομζνου. Από αυτι τθν διαδικαςία, και 
βάςει των αποφάςεων 104-108 του ΕΡ του 2018 (ΦΕΚ Β 4371/2018), δόκθκαν πζντε 
(5) τθλεοπτικζσ άδειεσ. 

τθν ςυνζχεια, βάςει τθσ Προκιρυξθσ 1/2019 του ΕΡ (ΦΕΚ Β 22/2019), ξεκίνθςε 
διαγωνιςτικι διαδικαςία προκειμζνου να δοκοφν άλλεσ δφο (2) άδειεσ παρόχων 
περιεχομζνου επίγειασ ψθφιακισ τθλεοπτικισ ευρυεκπομπισ ελεφκερθσ λιψθσ εκνικισ 
εμβζλειασ ενθμερωτικοφ προγράμματοσ γενικοφ περιεχομζνου. Μζχρι τθν προκεςμία 
κατάκεςθσ αιτιςεων/φακζλων είχε κατακζςει αίτθςθ μόνο ζνασ οργανιςμόσ. 

φμφωνα με τθν παρ. 11 του άρκρου 2 του Ν. 4324/2015 «θ ΕΡΣ ΑΕ είναι πάροχοσ 
περιεχομζνου και πάροχοσ δικτφου κατά τθν ζννοια του Ν. 3592/2007 (Α' 161) για τθ 
μετάδοςθ των προγραμμάτων τθσ, κακϊσ και τρίτων, και απαλλάςςεται από τθν 
υποχρζωςθ λιψθσ κάκε ςχετικισ άδειασ. Με κοινι απόφαςθ των Τπουργϊν 
Οικονομικϊν, Οικονομίασ, Τποδομϊν, Ναυτιλίασ και Σουριςμοφ και του αρμόδιου για 
κζματα Δθμόςιασ Ραδιοτθλεόραςθσ Τπουργοφ Ψθφιακισ Πολιτικισ, Σθλεπικοινωνιϊν 
και Ενθμζρωςθσ, εκχωροφνται χωρίσ αντάλλαγμα ςτθν ΕΡΣ ΑΕ ςυχνότθτεσ για τθ 
μετάδοςθ των ωσ άνω προγραμμάτων και κακορίηεται κάκε άλλο ςχετικό κζμα. Θ ΕΡΣ 
ΑΕ μπορεί να αναμεταδίδει από τισ ςυχνότθτεσ που τθσ εκχωροφνται διεκνι 
προγράμματα άλλων δθμόςιων ραδιοτθλεοπτικϊν φορζων».  

Περιβαλλοντικά κζματα 

1. Πραγματικζσ και δυνθτικζσ επιπτϊςεισ τθσ ΕΡΣ Α.Ε. ςτο περιβάλλον  

Θ ΕΡΣ ΑΕ καταβάλλει κάκε δυνατι προςπάκεια να εκτελεί τισ εργαςίεσ τθσ με 

γνϊμονα το ςεβαςμό ςτο περιβάλλον και τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ. Για το λόγο 

αυτό φροντίηει τόςο ςτο κτίριο τθσ ζδρασ τθσ, όςο και ςτισ εξωτερικζσ τθσ 

εγκαταςτάςεισ να χρθςιμοποιοφνται μθ ενεργοβόρα υλικά και εξοπλιςμόσ.  

Ενδεικτικά τα ςυςτιματα εκπομπισ που προμθκεφεται θ Εταιρεία επιτυγχάνουν, 

λόγω τθσ εξελιγμζνθσ τεχνολογίασ τουσ οικονομία ςτθν κατανάλωςθ ενζργειασ 

ζναντι προθγοφμενων ςυςτθμάτων. 

Θ Εταιρεία, μζςω τθσ τιρθςθσ των οριηόμενων ςτθ ςχετικι περιβαλλοντικι 

νομοκεςία, φροντίηει να ελαχιςτοποιιςει τθν πικανότθτα επιβάρυνςθσ με τυχόν 

απρόβλεπτα κόςτθ που ενδζχεται να προκφψουν για τθν εκ των υςτζρων 

ςυμμόρφωςθ ςε περιβαλλοντικοφσ κανονιςμοφσ. 

τα πλαίςια αυτά θ ΕΡΣ ζχει υποβάλει πρόταςθ για χρθματοδοτθςθ μζςω ΕΠΑ – 
ΕΠΑΝΕΚ  τθσ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ του κεντρικοφ κτιρίου (Ραδιομζγαρο) τθσ 
ΕΡΣ, εμβαδοφ 37.000m2, προχπολογιςμοφ €3,5 εκατ. Σο ζργο περιλαμβάνει: 

 Επεμβάςεισ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ και Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ (ΕΞΕ), 

όπωσ επεμβάςεισ επί του κελφφουσ με αντικατάςταςθ κουφωμάτων και 

υαλοπινάκων με νζα πιςτοποιθμζνα, υψθλισ ενεργειακισ απόδοςθσ, ψθφιακι 

αντιςτάκμιςθ ςυςτιματοσ κζρμανςθσ, 

 Αναβάκμιςθ Θ/Μ εγκαταςτάςεων ςφςτθμα διαχείριςθσ ενζργειασ (BMS),  

 Αντικατάςταςθ λαμπτιρων φωτιςμοφ γραφείων διαδρόμων αλλά και χϊρων 

παραγωγισ (STUDIO, CONTROL) με λαμπτιρεσ χαμθλϊν ενεργειακϊν 

απαιτιςεων, 
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 Δράςεισ αξιοποίθςθσ Ανανεϊςιμων Πθγϊν Ενζργειασ (ΑΠΕ) εγκατάςταςθ 

εκμετάλλευςθσ τθσ  παραγόμενθσ κερμικισ ενζργειασ από ΑΠΕ (γεωκερμία). 

Σο ζργο ζχει λάβει εγκριτικι απόφαςθ από το Τπουργείο Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ 

(12/2/2019) και ζχει δθμοςιευκεί θ πρόςκλθςθ για τθν υποβολι προτάςεων για τθν 

«Ενεργειακι Αναβάκμιςθ του Ραδιομεγάρου τθσ ΕΡΣ» (24/5/2019).  

 

2. Διαδικαςίεσ πρόλθψθσ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων 

Θ ΕΡΣ ΑΕ κεωρεί τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ αναπόςπαςτο άξονα του 

προγράμματοσ δράςεων Κοινωνικισ Ευκφνθσ που ςχεδιάηει και υλοποιεί. 

το πλαίςιο αυτό ζχει αναπτφξει πρωτοβουλίεσ όπωσ οι παρακάτω:  

 Ανακφκλωςθ λαμπτιρων και ςυςςωρευτϊν  

 Ανακφκλωςθ θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ  

 Ανακφκλωςθ χαρτιοφ, πλαςτικοφ και αλουμινίου  

τα πλαίςια αυτά θ ΕΡΣ ζχει λάβει ζγκριςθ χρθματοδότθςθσ φψουσ €2 εκατ. από το 

Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (ΠΔΕ) 2018 για το «ΠΑΡΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΕΡΣ – 

ΙΛΙΟΝ», ζργο που κα ςυμβάλλει αποφαςιςτικά ςτθν περιβαλλοντικι αναβάκμιςθ 

τθσ περιοχισ. υγκεκριμζνα, τον επτζμβριο 2018 ζγινε προκιρυξθ των μελετϊν 

ωρίμανςθσ του ζργου και τον Δεκζμβριο υπογράφτθκαν οι ςυμβάςεισ των τριϊν 

μελετϊν ωρίμανςθσ. Οι 3 μελζτεσ ολοκλθρϊκθκαν και παραδόκθκαν τον Μάρτιο 

2019. ε αυτι τθ φάςθ διενεργείται ζλεγχοσ των παραδοτζων μελετϊν και 

ενςωμάτωςι τουσ ςτο κυρίωσ ζργο διαμόρφωςθσ του Πάρκου. Θ προκιρυξθ του 

κυρίωσ ζργου προγραμματίηεται για τον Ιοφνιο-Ιοφλιο 2019, εντόσ των προκεςμιϊν 

ΠΔΕ. 

Επιπρόςκετα θ Εταιρεία  ςτα πλαίςια του ςκοποφ τθσ, ωσ Δθμόςιοσ 

Ραδιοτθλεοπτικόσ φορζασ, προβάλλει αδιάλειπτα μζςα από τισ ςυχνότθτεσ τθσ 

περιβαλλοντικζσ δράςεισ ςε όλθ τθν Ελλάδα.  

Δραςτθριότθτεσ Ζρευνασ και Ανάπτυξθσ 
Για τθ κλειόμενθ χριςθ δεν επενδφκθκαν κονδφλια ςτο Σομζα ζρευνασ και ανάπτυξθσ 

Απόκτθςθ ιδίων Μετοχϊν  
Δεν υφίςταται . 

Εργαςιακά κζματα 
Σα κζματα προςωπικοφ τθσ Εταιρείασ, πζραν των μιςκολογικϊν κεμάτων που ρυκμίηονται 
με νομοκετικζσ διατάξεισ, από τον Γενικό Κανονιςμό Προςωπικοφ με τθν υπ’ αρ. 
781/6.11.2015 (πρακτικό 77 Θ.4ο) Απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου όπωσ ζχει 
ςυμπλθρωκεί με τθν υπ’ αρ. 2154/7.5.2018 (πρακτικό 161/7.5.2018) απόφαςθ του. 

τθν Εταιρεία απαςχολοφνται (με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ 31.12.2018) 2.225 εργαηόμενοι 
ςυνολικά, εκ των οποίων 22 με ςυμβάςεισ οριςμζνου χρόνου.  
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Θ δφναμθ του προςωπικοφ ανά κλάδο και ανά ζδρα είναι θ ακόλουκθ: 

 

Βαςικι προτεραιότθτα τθσ Διοίκθςθσ τθσ Εταιρείασ είναι θ ρφκμιςθ των εργαςιακϊν 
ςχζςεων με ςεβαςμό ςτθν κείμενθ ςχετικι νομοκεςία και βάςει των αρχϊν τθσ ιςότθτασ, 
τθσ πολυμορφίασ και τθσ διαφάνειασ, ςτοχεφοντασ ςτθν προαγωγι του κοινοφ 
ςυμφζροντοσ τθσ Εταιρείασ και των εργαηομζνων. τα πλαίςια αυτά θ Διοίκθςθ τθσ 
Εταιρείασ δίνει ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτο ςεβαςμό των δικαιωμάτων των εργαηόμενων και ςτθ 
ςυνδικαλιςτικι ελευκερία. 

Θ Εταιρεία βαςίηεται ςτο ςτελεχιακό δυναμικό και προςωπικό τθσ. Αναγνωρίηοντασ τθν 
καταλυτικι ςθμαςία του Ανκρϊπινου Δυναμικοφ για τθν επίτευξθ των ςτρατθγικϊν ςτόχων 
τθσ Εταιρείασ, και ζχοντασ ςτο επίκεντρο τον κάκε εργαηόμενο ξεχωριςτά, θ Διοίκθςθ 
προτίκεται να αναπτφξει ςφγχρονα υςτιματα και Πολιτικζσ Ανάπτυξθσ Ανκρϊπινου 
Δυναμικοφ, δίνοντασ ζμφαςθ ςτθν Εκπαίδευςθ.  

Θ Εταιρεία αποδίδει φψιςτθ ςθμαςία ςτθν αςφάλεια ςτο χϊρο εργαςίασ για το προςωπικό 
και τουσ επιςκζπτεσ τθσ. το πλαίςιο αυτό επικεωροφνται τακτικά όλοι οι χϊροι τθσ 
Εταιρείασ προκειμζνου να διαςφαλιςτεί ότι είναι αςφαλείσ και ότι οι εργαηόμενοι 
ςυμμορφϊνονται με τισ οδθγίεσ υγείασ και αςφάλειασ που ζχουν οριςτεί. Θ Εταιρεία 
απαςχολεί ςε μόνιμθ βάςθ Σεχνικό Αςφαλείασ και Ιατρό Εργαςίασ οι οποίοι υποβάλλουν 
προσ τθ Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ αναφορζσ ςχετικζσ με τθν υγεία και αςφάλεια των 
εγκαταςτάςεων.  

Προκειμζνου να αποφευχκεί ο κίνδυνοσ θ ΕΡΣ ΑΕ να μθν μπορεί να ανταποκρικεί ςτθν 
εταιρικι τθσ ευκφνθ για τθν προςταςία του προςωπικοφ και των επιςκεπτϊν, ζχουν 
ςυςτακεί ομάδεσ πρϊτων βοθκειϊν με ςκοπό τθν αντιμετϊπιςθ ιατρικϊν περιςτατικϊν και 
ομάδεσ ζκτακτων καταςτάςεων με ςκοπό τθν αντιμετϊπιςθ ςυμβάντων που επθρεάηουν 
τθν αςφάλεια του προςωπικοφ και τθσ εκάςτοτε εγκατάςταςθσ (φωτιά, ςειςμόσ, πλθμμφρα, 
απειλι για τοποκζτθςθ εκρθκτικοφ μθχανιςμοφ κ.λπ.). Σα μζλθ των παραπάνω ομάδων 
εκπαιδεφονται τόςο από το γιατρό και τον τεχνικό αςφαλείασ όςο και από άλλουσ φορείσ 
όπωσ το ΕΚΑΒ και θ πυροςβεςτικι.  
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Διοίκθςθσ - Διαχείριςθσ 
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Ακινα 

Θεςςαλονίκθ 

Περιφερειακοί τακμοί 

Κζντρα Εκπομπισ  

Ανταποκριτζσ εξωτερικοφ 
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Διάκεςθ Κερδϊν 
Σα ςυγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα χριςθσ ανιλκαν ςε € 47.548 χιλ. χθματίςτθκε 
αποκεματικό κινθματογραφικισ επζνδυςθσ φψουσ € 2.918 χιλ. ευρϊ, ςφμφωνα με τα 
προβλεπόμενα ςτον Ν.3905/2010. Για τα εναπομείναντα κζρδθ, λαμβανομζνων υπόψθ και 
των διατάξεων του άρκρου 30 του Ν.2579/1998(ΦΕΚ 31Α), προτείνεται να δοκεί το 
προβλεπόμενο ςτο άρκρο 45 του Ν.2190/1920 μζριςμα ποςοφ 15.691 χιλ. ευρϊ. 

θμαντικά γεγονότα που ςυνζβθςαν από τθν λιξθ τθσ χριςθσ μζχρι τθν 

θμερομθνία τθσ παροφςασ ζκκεςθσ 

 Σον  Ιανουάριο 2019 λειτοφργθςε το νζο ακλθτικό κανάλι “ERT Sports”. 

 τισ  14.03.2019 δθμοςιεφτθκε θ ΚΤΑ  Αρικμ.οικ.21423 ΕΞ 2019 (Β 890 14.03.2019) 

«Ρφκμιςθ του τρόπου πλθρωμισ των τελικϊσ οφειλομζνων ποςϊν που προκφπτουν από 

τθν αναβίωςθ των ςυμβάςεων εργαςίασ ι ζμμιςκθσ εντολισ του προςωπικοφ τθσ Ε.Ρ.Σ. 

Α.Ε., κακϊσ και τθσ διαδικαςίασ εκκακάριςθσ και απόδοςθσ των οφειλομζνων 

αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν.».  
 

Μετά τα παραπάνω ςασ παρακαλοφμε όπωσ εγκρίνετε τθν ετιςια οικονομικι ζκκεςθ 

για τθν χριςθ που ζλθξε τθ 31.12.2018. 

 

Ακινα  03.07.2019 
 
Ο πξόεδξνο ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ

Ο Γηεπζύλσλ 

ύκβνπινο

Ο Γεληθόο 

Γηεπζπληήο 

Γηνηθεηηθώλ & 

Οηθνλνκηθώλ 

Ο Γηεπζπληήο 

Οηθνλνκηθώλ 

Τπεξεζηώλ

Ο Λνγηζηήο

Λενληήο 

Υξηζηφθνξνο-

Δπηχρηνο ηνπ 

Ησάλλε

Γξφζνο Ησάλλεο 

ηνπ Εαραξία

Λνπξηδάο Δπάγγεινο 

ηνπ Κσλζηαληίλνπ

Παπαβαζηιείνπ 

Κσλζηαληίλνο ηνπ 

Θενδψξνπ

Σζνχκαο Νηθφιανο 

ηνπ Πνιπδεχθε
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Αξ.Αδείαο ινγηζηή 

Φνξνηέρλε  
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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  Λενλ ηήο Υξηζηφθνξνο-Δπηχρ ηνο ηνπ Ησάλ λ ε, Πξφεδξνο  Γ..

εηήζησλ  νηθνλ νκηθψλ  θαηαζηάζεσλ : 3 Ηνπιίνπ 2019 Γξφζνο Ησάλ λ εο ηνπ Εαρ αξία,Γηεπζχλ σλ  χκβνπινο

Οξθσηνί ειεγθηέο ινγηζηέο: Αζπαζία Γαθνπξά,Αζαλ άζηνο Μαπξίθνο Αξβαλ ίηεο Διεπζέξηνο ηνπ Αλ ησλ ίνπ ,Μέινο Γ.. Αλ απιεξσηήο Γηεπζχλ νλ ηνο ζπκβνχινπ

Διεγθηηθή εηαηξεία: ΟΛ Α.Δ. Μεηαμάο Αξηζηνηέιεο ηνπ Θενδψξνπ ,Μέινο Γ.

Σχπνο έθζεζεο ειέγρ νπ ειεγθηψλ : Γλ ψκε κε Δπηθχιαμε Παπαδεκεηξίνπ Γεκήηξηνο ηνπ ηπιηαλ νχ ,Μέινο Γ.

Γηεχζπλ ζε δηαδηθηχνπ Δηαηξείαο: www.ert.gr Σζαηζαξψλ ε Καηεξίλ α ηνπ Μηρ αήι,Μέινο Γ..

Σξαλ φο Νηθφιανο ηνπ Αλ αζηαζίνπ,

31.12.2018 31.12.2017 01.01-31.12.2018 01.01-31.12.2017

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ Κύθινο εξγαζηώλ 194.566 190.821

Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελ α ελ ζψκαηα πάγηα ζηνηρ εία 137.172 136.925 Κέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ 49.333 66.304

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρ εία 14.576 13.689 Κέξδε πξν θόξσλ 54.908 70.940

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 17 19 Μείνλ  θφξνη (7.326) (9.126)

ύλνιν κε θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ (α) 151.764 150.633 Εεκία απφ ηελ  εθαξκνγή ηνπ ΓΠΥΑ  9 (200) -

Απνζέκαηα 557 563 Αλ αινγηζηηθά θέξδε(δεκίεο) απφ ππνρ ξεψζεηο παξνρ ψλ  ζην πξνζσπηθφ 166 169

Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 71.815 77.183 Κέξδε κεηά από θόξνπο 47.548 61.983

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλ ακα 199.128 179.619

ύλνιν θπθινθνξνύληνο Δλεξγεηηθνύ (β) 271.501 257.366 01.01-31.12.2018 01.01-31.12.2017

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ (α) + (β) 423.265 407.999 Λεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηόηεηεο

Κέξδε πξν θφξσλ 54.908 70.940

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:

Απνζβέζεηο 46.323 34.423

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ Πξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ 504 497

Μεηνρ ηθφ θεθάιαην 5.000 5.000 Λνηπέο πξνβιέςεηο - -

Λνηπά ζηνηρ εία ηδίσλ  θεθαιαίσλ 363.260 336.406 Πξνβιέςεηο επηζθαιψλ  απαηηήζεσλ 9.054 3.568

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ηδηνθηεηώλ κεηξηθήο (γ) 368.260 341.406 Έζνδν απφ αρ ξεζηκνπνίεηεο πξνβιέςεηο - (233)

Πξνβιέςεηο 15.829 15.490 (Κέξδε)/ Εεκηέο απφ πψιεζε/δηαγξαθή παγίσλ  ζηνηρ είσλ  17 55

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρ ξεψζεηο 21.730 17.164 Πηζησηηθνί ηφθνη (5.840) (4.910)

Τπνρ ξέσζε ζηνλ  Δηδηθφ Γηαρ εηξηζηή 17.447 29.750 Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ

Σξέρ νπζεο θνξνινγηθέο ππνρ ξεψζεηο - 4.189 ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:

ύλνιν ππνρξεώζεσλ (δ) 55.004 66.594 (Αχμεζε)/ κείσζε απνζεκάησλ 6 118

ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (γ) + (δ) 423.265 407.999 (Αχμεζε) / κείσζε απαηηήζεσλ (3.288) (7.695)

Αχμεζε / (κείσζε) ππνρ ξεψζεσλ  (πιελ  δαλ εηαθψλ ) (6.048) 3.098

Δηζξνέο δηαζεζίκσλ από ηελ θύξηα εθκεηάιιεπζε 95.636 99.861

Καηαβεβιεκέλ νη θφξνη (13.205) (11.702)

ύλνιν ηακεηαθώλ ξνώλ από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηνηήηεο (α) 82.431 88.159

Δπελδπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο

31.12.2018 31.12.2017 Αγνξά ελ ζψκαησλ  θαη άπισλ  παγίσλ  ζηνηρ είσλ (47.472) (36.310)

Σφθνη εηζπξαρ ζέλ ηεο 5.244 4.419

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ έλαξμεο ρξήζεο ( 01.01.2018-01.01.2017) 341.406 301.003 ύλνιν εθξνώλ από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) (42.228) (31.891)

πγθελ ηξσηηθά ζπλ νιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο 47.548 61.983 Υξεκαηνδνηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο

Μεξίζκαηα πιεξσηέα (20.693) (21.581) Μεξίζκαηα πιεξσζέλ ηα (20.693) (61.474)

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ιήμεο ρξήζεο (31.12.2018-31.12.2017) 368.260 341.406 ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ) (20.693) (61.474)

Καζαξή αύμεζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα & ηζνδύλακα ρξήζεο (α)+(β)+(γ) 19.509 (5.206)

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεο 179.619 184.825

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο 199.128 179.619

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 15.247 ρ ηιηάδσλ  Δπξψ (βι. εκ. 14 ησλ  νηθνλ νκηθψλ  θαηαζηάζεσλ )

4.   Καηά ηελ  εκεξνκελ ία ηνπ Ηζνινγηζκνχ έρ νπλ  ζρ εκαηηζηεί πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο θαη αλ ηαπνδνηηθφ ηέινο πνζνχ 47.698 ρ ηιηάδσλ  Δπξψ, γηα εθθξεκείο 

      δηθαζηηθέο ππνζέζεηο πνζφ 582 ρ ηιηάδσλ  Δπξψ (βι. εκ. 15) ησλ  νηθνλ νκηθψλ  θαηαζηάζεσλ .

5.   Γηα ηε ρ ξήζε 2015, ζηελ   Έθζεζε Φνξνινγηθήο πκκνξθσζεο πνπ ρ νξεγήζεθε 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 ρ ξήζε ηεο εηαηξείαο, παξαηίζεηαη αλ αιπηηθά ζηε ζεκείσζε 26.2 ησλ  νηθνλ νκηθψλ  θαηαζηάζεσλ  ηεο εηαηξείαο. 

6.   Σν απαζρ νινχκελ ν πξνζσπηθφ ηεο Δηαηξείαο ηελ  31.12.2018 αλ έξρ εηαη ζε 2.225 άηνκα (2017: 2.256 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 31.12.2018 31.12.2017

      α) Ακνηβέο δηεπζπλ ηηθψλ  ζηειερ ψλ  θαη κειψλ  ηεο Γηνίθεζεο 530 441

      β) Έζνδα - -

      γ) Έμνδα 851 847

      δ) Απαηηήζεηο 74.421 84.308

      ε) Τπνρ ξεψζεηο 17.447 29.750

8.   Σα ινηπά ζπλ νιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο πνζνχ € 169 ρ ηι., αθνξνχλ  ζηελ  εθαξκνγή ηνπ ΓΛΠ 19.

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 2018 χςνπο 15.691 ρ ηιηάδσλ  Δπξψ.

10.  Σo ζέκα επηθχιαμεο ζηελ  Έθζεζε Διέγρ νπ ησλ  αλ εμάξηεησλ  νξθσηψλ  ειεγθηψλ  αθνξά ζηε κε απφθηεζε επαξθψλ  ειεγθηηθψλ  ηεθκεξίσλ  γηα ηελ  επαιήζεπζε ηνπ αθξηβνχο χςνπο ησλ  εζφδσλ  απφ ην αλ ηαπνδνηηθφ ηέινο χςνπο € 181,5 εθ. θαζψο θαη ηελ  επάξθεηα 

ηεο ζρ εκαηηζκέλ εο πξφβιεςεο χςνπο € 44,2 εθ. γηα ηελ  θάιπςε δεκηψλ  απφ ηε κε ξεπζηνπνίεζε κέξνπο ησλ  απαηηήζεσλ  απφ ην αλ ηαπνδνηηθφ ηέινο φπνπ θαηά ηελ  31/12/2018 αλ εξρ φηαλ  ζην πνζφ ησλ  € 99,8 εθ..

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ

 ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ Ο ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Ο ΛΟΓΗΣΖ

ΛΔΟΝΣΖ ΥΡΗΣΟΦΟΡΟ-ΔΤΣΤΥΗΟ ΓΡΟΟ ΗΩΑΝΝΖ ΛΟΤΡΗΓΑ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΠΑΠΑΒΑΗΛΔΗΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΣΟΤΜΑ ΝΗΚΟΛΑΟ         

ηνπ ΗΩΑΝΝΖ ηνπ ΕΑΥΑΡΗΑ ηνπ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ηνπ ΘΔΟΓΩΡΟΤ  ηνπ ΠΟΛΤΓΔΤΚΖ

ΑΓΣ: ΑΖ 078535 ΑΓΣ: Θ 239163 ΑΓΣ: Μ 031308 ΑΓΣ: ΑΝ 631752 ΑΓΣ: ΑΝ 273657

ΑΡ.ΑΓΔΗΑ ΛΟΓΗΣΖ ΦΟΡΟΣΔΥΝΖ: 0041937

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ  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 2018 κέρξη 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2018

(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 ειέγρ νπ 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 2018 
(Όλα ηα ποζά παροσζιάζονηαι ζε τιλιάδες €, εκηός εάν αναθέρεηαι διαθορεηικά) 

ειίδα 28 απφ 76 
 

 

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 

ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2018 

 

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 03.07.2019 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 

Ο Γηεπζπληήο 

Οηθνλνκηθώλ 

Τπεξεζηώλ

Ο Λνγηζηήο

Λενληήο 

Υξηζηφθνξνο-

Δπηχρηνο ηνπ 

Ησάλλε

Γξφζνο Ησάλλεο 

ηνπ Εαραξία

Λνπξηδάο Δπάγγεινο 

ηνπ Κσλζηαληίλνπ

Παπαβαζηιείνπ 

Κσλζηαληίλνο ηνπ 

Θενδψξνπ

Σζνχκαο Νηθφιανο 

ηνπ Πνιπδεχθε

ΑΓΣ:ΑΖ 078535 ΑΓΣ:ζ 239163 ΑΓΣ:Μ 031308 ΑΓΣ:ΑΝ 631752 ΑΓΣ:ΑΝ 273657

Αξ.Αδείαο ινγηζηή 

Φνξνηέρλε  

  



ΔΡΣ Α.Δ. 
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

 Γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2018 
(Όλα ηα ποζά παροσζιάζονηαι ζε τιλιάδες €, εκηός εάν αναθέρεηαι διαθορεηικά) 

ειίδα 29 απφ 76 
 

 

Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο 

πνζά ζε ρηι.€ πνζά ζε ρηι.€

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ εκείσζε 31.12.2018 31.12.2017

Με θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό

Δλζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 7 137.172 136.925

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 8 14.576 13.689

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 17 19

ύλνιν κε θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ 151.764 150.633

Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό

Απνζέκαηα 9 557 563

Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 10 71.815 77.183

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 12 199.128 179.619

ύλνιν θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ 271.501 257.366

ύλνιν ελεξγεηηθνύ 423.265 407.999

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 15.691 12.772

Απνηειέζκαηα εηο λένλ 197.021 173.085

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 368.260 341.406

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Τπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ 

απφ ηελ ππεξεζία 14 15.247 14.908

Πξνβιέςεηο 15 582 582

ύλνιν καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ 15.829 15.490

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 16 21.730 17.164

Μεξίζκαηα πιεξσηέα 13 - -

Τπνρξέσζε ζηνλ Δηδηθφ Γηαρεηξηζηή 11 17.447 29.750

Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 17 - 4.189

ύλνιν βξαρππξόζεζκσλ ππνρξώζεσλ 39.176 51.103

ύλνιν ππνρξεώζεσλ 55.005 66.594

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ππνρξεώζεσλ 423.265 407.999
 

 

 

 

 

 

Οι ζημειώζεις ζηις ζελίδες 33  έως 76  αποηελούν αναπόζπαζηο μέρος ηων τρημαηοοικονομικών 
καηαζηάζεων.  



ΔΡΣ Α.Δ. 
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

 Γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2018 
(Όλα ηα ποζά παροσζιάζονηαι ζε τιλιάδες €, εκηός εάν αναθέρεηαι διαθορεηικά) 

ειίδα 30 απφ 76 
 

 

Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο 

 

πνζά ζε ρηι.€ πνζά ζε ρηι.€

εκείσζε
01.01.2018-

31.12.2018

01.01.2017-

31.12.2017

Έζνδα

Κχθινο εξγαζηψλ 18 194.566 190.821

Λνηπά έζνδα 19 2.317 877

196.882 191.697

Έμνδα

Απνζβέζεηο ελζψκαησλ παγίσλ 7 (4.723) (4.447)

Απνζβέζεηο ηδίσλ παξαγσγψλ, δηθαησκάησλ 

πξνγξάκκαηνο θαη ινηπψλ άπισλ
8 (41.600) (29.976)

Αλαιψζεηο Απνζεκάησλ (259) (318)

Έμνδα πξνζσπηθνχ 20 (60.356) (57.230)

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ (11.535) (9.816)

Δλνίθηα, ελέξγεηα, ηειεπηθνηλσλίεο θαη ινηπέο 

παξνρέο
(7.528) (8.258)

Λνηπνί θφξνη-ηέιε, πιελ θφξνπ εηζνδήκαηνο (6.301) (5.891)

Λνηπά έμνδα (5.765) (5.058)

Άιια έμνδα εθκεηαιιεχζεσο 19 (9.483) (4.400)

Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ ρξεκαηνδνηηθώλ 

θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ

49.333 66.304

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 21 5.840 4.910

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 22 (265) (274)

Κέξδε πξν θόξσλ 54.908 70.940

Φφξνο εηζνδήκαηνο 23 (7.326) (9.126)

Κέξδε κεηά από θόξνπο 47.582 61.814

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα

Εεκία απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ΓΠΥΑ  9 3 (200) -
Αλαινγηζηηθά θέξδε / (δεκηέο) απφ ππνρξεψζεηο 

παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ 

ππεξεζία

14 166 169

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεο 47.548 61.983  
 
 
 
 
 
Οι ζημειώζεις ζηις ζελίδες 33  έως 76 αποηελούν αναπόζπαζηο μέρος ηων τρημαηοοικονομικών 
καηαζηάζεων.



ΕΡΤ Α.Ε. 
Οικονομικέρ Καταστάσειρ 

Για τη σπήση πος έληξε την 31 Δεκεμβπίος 2018 
(Όλα ηα ποζά παροσζιάζονηαι ζε τιλιάδες €, εκηός εάν αναθέρεηαι διαθορεηικά) 

 

 

ειίδα 31 απφ 76 
 

Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 

πνζά ζε ρηι.€

εκ.
Μεηνρηθό 

θεθάιαην

Γηαθνξά 

ππέξ ην 

άξηην

Σαθηηθό 

Απνζεκαηηθό

Απνζεκαηηθό 

Ν.3905/2010

Κέξδε εηο 

λένλ

ύλνιν 

ηδίσλ 

θεθαιαίσλ

Τπόινηπν ηελ 1ε ηαλνπαξίνπ 2017 5.000 150.549 1.667 8.243 135.545 301.003

Καζαξά θέξδε ρξήζεο 61.814 61.814

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεο (θαζαξά, κεηά απφ 

θφξνπο) 169
169

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεο 61.983 61.983

Δηζθνξά πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 2.862 (2.862)

Μεηαθνξά ζε απνζεκαηηθά (21.581) (21.581)

χλνιν κεηαβνιήο 2.862 37.540 40.402

Τπόινηπν ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2017 5.000 150.549 1.667 11.106 173.085 341.406

Τπόινηπν ηελ 1ε ηαλνπαξίνπ 2018 5.000 150.549 1.667 11.106 173.085 341.406

Καζαξά θέξδε ρξήζεο 47.582 47.582

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεο (θαζαξά, κεηά απφ 

θφξνπο)
(34) (34)

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεο 47.548 47.548

Μεηαθνξά ζε απνζεκαηηθά 2.918 (2.918)

Γηαλνκή κεξίζκαηνο (20.693) (20.693)

χλνιν κεηαβνιήο 2.918 23.936 26.855

Τπόινηπν ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2018 5.000 150.549 1.667 14.024 197.021 368.260
 

Οι ζημειώζεις ζηις ζελίδες 33  έως 76  αποηελούν αναπόζπαζηο μέρος ηων τρημαηοοικονομικών καηαζηάζεων.



ΕΡΤ Α.Ε. 
Οικονομικέρ Καταστάσειρ 

Για τη σπήση πος έληξε την 31 Δεκεμβπίος 2018 
(Όλα ηα ποζά παροσζιάζονηαι ζε τιλιάδες €, εκηός εάν αναθέρεηαι διαθορεηικά) 

 

 

ειίδα 32 απφ 76 
 

Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ 

πνζά ζε ρηι.€ πνζά ζε ρηι.€

εκείσζε
01.01.2018-

31.12.2018

01.01.2017-

31.12.2017

Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Κέξδε ρξήζεο 54.908 70.940

Πξνζαξκνγέο γηα:

Απνζβέζεηο ελζψκαησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 7 4.723 4.447

Απνζβέζεηο άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 8 41.600 29.976

Πξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ 14 504 497

Λνηπέο πξνβιέςεηο 15 - -

Πξνβιέςεηο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ 3.1.β 9.054 3.568

Έζνδν απφ  πξνβιέςεηο πξνεγ. ρξήζεσλ 19 - (233)

(Κέξδε)/ Εεκηέο απφ πψιεζε/δηαγξαθή ελζψκαησλ παγίσλ 

ζηνηρείσλ 17 55

Έζνδα ηφθσλ (5.840) (4.910)

ύλνιν πξνζαξκνγώλ 50.058 33.400

Σακεηαθέο Ρνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο πξηλ ηηο 

κεηαβνιέο ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο 

104.966 104.340

Μεηαβνιέο θεθαιαίνπ θίλεζεο

(Αχμεζε)/ κείσζε απνζεκάησλ 6 118

(Αχμεζε)/ κείσζε απαηηήζεσλ (3.288) (7.695)

Αχμεζε/ (κείσζε) ππνρξεψζεσλ (6.048) 3.098

Σακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 95.636 99.861

Καηαβιεζείο θφξνο εηζνδήκαηνο (13.205) (11.702)

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 82.431 88.159

Σακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Αγνξέο ελζψκαησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 7 (4.986) (2.506)

Αγνξέο άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 8 (42.487) (33.804)

Σφθνη πνπ εηζπξάρζεθαλ 5.244 4.419

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (42.228) (31.891)

Σακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα (20.693) (61.474)

Καζαξέο ηακεηαθέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (20.693) (61.474)

Καζαξή αύμεζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 19.509 (5.206)

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ζηελ αξρή ηεο ρξήζεο 179.619 184.825

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ζην ηέινο ηεο ρξήζεο 199.128 179.619

 

Οι ζημειώζεις ζηις ζελίδες 33 έως 76 αποηελούν αναπόζπαζηο μέρος ηων 

τρημαηοοικονομικών καηαζηάζεων. 
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Για τη σπήση πος έληξε την 31 Δεκεμβπίος 2018 
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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 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.  

Δπηπξφζζεηα ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 16
α 

παξάγξαθνο 5 ηνπ λ.4173/2013 

φπσο φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηε παξάγξαθν 10 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ Ν.4487/2017 ( ΦΔΚ 

Α’116) δηνξίδεηαη πξνζσξηλή ηξηκειήο Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ηεο ΔΡΣ 3 κε ζεηεία δχν εηψλ 

πνπ απαξηίδεηαη απφ ην πξφεδξν ην Γεληθφ Γηεπζπληή θαη έλα εθπξφζσπν ησλ εξγαδνκέλσλ 

Με απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Δ.Ρ.Σ. Α.Δ κεηά απφ πξφηαζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηεο 

Δ.Ρ.Σ. 3, 

ξπζκίδνληαη ηα ζρεηηθά κε: α) ηε δηνίθεζε, ηε δηαρείξηζε θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Δ.Ρ.Σ. 3 

ζην πιαίζην ηεο Δ.Ρ.Σ. Α.Δ., β) ηε δηάξζξσζε θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ 

νξγάλσλ ηεο Δ.Ρ.Σ. 3, γ) ηηο ηειενπηηθέο, ξαδηνθσληθέο θαη άιιεο ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο 

ηεο Δ.Ρ.Σ. 3 ζε πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν θαη δ) θάζε άιιε αλαγθαία 

ιεπηνκέξεηα γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δ.Ρ.Σ.  
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Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΔΡΣ ΑΔ, ζπγθξνηήζεθε ζε ζψκα ζηηο 27.05.2015 σο εμήο: 

 Γηνλχζηνο Σζαθλήο, Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ,  

 Υαξάιακπνο Σαγκαηάξρεο, Γηεπζχλσλ χκβνπινο,  

 Μηράιεο Γξεγνξίνπ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ,  

 Διηζάβεη Παπαθσλζηαληίλνπ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, 

 Νηθφιανο Σξαλφο κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 

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. 

Σε 16.06.2017 ππέβαιε ηε παξαίηεζε ηνπ ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο Υαξάιακπνο 

Σαγκαηάξρεο θαη ηε 19.06.2017 ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην αλέζεζε πξνζσξηλά ηα θαζήθνληα 

Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ ηεο Δηαηξείαο  ζην Πξφεδξν απηνχ. Με ηελ 

ππ’αξ.2137/26.07.2017(ΦΔΚ373/ΤΟΓΓ/27.07.2017) απφθαζε Τπνπξγνχ Φεθηαθήο 

Πνιηηηθήο Σειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο δηνξίζηεθε Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο Δηαηξείαο 

ν θ. Βαζίιεηνο Κσζηφπνπινο ηνπ Θενδψξνπ. 

Με ηελ ππ’αξ.2279/03.08.2017 (ΦΔΚ391/ΤΟΓΓ/08.08.2017) απφθαζε Τπνπξγνχ Φεθηαθήο 

Πνιηηηθήο Σειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο δηνξίζηεθαλ σο κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ νη θ. Γεψξγηνο Θαιαζζηλφο ηνπ ηαχξνπ θαη Υξηζηφθνξνο – Δπηχρηνο Λενληήο 

ηνπ Ησάλλε ζε αληηθαηάζηαζε ησλ απφ 14.07.2017 παξαηηεκέλσλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ θ. Διηζάβεη Παπαθσλζηαληίλνπ θαη Νηθνιάνπ Σξαλνχ. 

Σε 10.08.2017 ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξίαο αλέζεζε ζην κέινο απηνχ θ. Γεψξγην 

Θαιαζζηλφ ηνπ ηαχξνπ θαζήθνληα Αλαπιεξσηή ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ. 

Με ηελ ππ’αξ.2788/26.09.2017 (ΦΔΚ472/ΤΟΓΓ/27.09.2017) απφθαζε Τπνπξγνχ Φεθηαθήο 

Πνιηηηθήο Σειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο παχζεθε ην κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θ. 

Μηράιεο Γξεγνξίνπ ηνπ Γξεγνξίνπ. 

Σε 04.10.2017 ππέβαιε ηε παξαίηεζε ηνπ ν Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ  ηεο 

Δηαηξίαο θ. Γηνλχζηνο Σζαθλήο. 

Με ηελ ππ’αξ.271/22.01.2018 (ΦΔΚ30/ΤΟΓΓ/23.01.2018) απφθαζε Τπνπξγνχ Φεθηαθήο 

Πνιηηηθήο Σειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο δηνξίζηεθαλ ν θ. Υξηζηφθνξνο-Δπηχρηνο Λενληήο 

ηνπ Ησάλλε  σο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ  ηεο Δηαηξίαο θαη ε θ. Σζαηζαξψλε 

Καηεξίλα ηνπ Μηραήι σο κέινο απηνχ.   

 Δπηπξφζζεηα κε ηελ ΑΓ 1814 ηεο 31.08.2017 δεκηνπξγήζεθαλ ηξείο ζέζεηο Δληεηαικέλσλ 

πκβνχισλ Καζήθνληα Δληεηαικέλσλ  πκβνχισλ αλέιαβαλ νη θ Βαζίιεηνο Σαιακάγθαο 

(ΑΓ 1815/31.08.2017) ,ππξίδσλ Κξίκπαιεο (ΑΓ 1871/04.10.2017,ΦΔΚ Γ’ 

1019/13.10.2017) θαη Μάξθνο Βνγηαηδφγινπ (ΑΓ 1871/04.10.2017,ΦΔΚ Γ’ 

1019/13.10.2017).   

χκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηε παξάγξαθν 5α ηνπ άξζξνπ 16α ηνπ Ν.4173/2013 φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηε παξάγξαθν 10 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ Ν.4487/2017 ( ΦΔΚ Α’116) ,κε ηελ 

ΑΓ 143 ηεο 29.09.2017 δηνξίζηεθε ε θ. Καηεξίλα αξηθάθε Πξφεδξνο ηεο Γηνηθνχζαο 

Δπηηξνπήο ηεο ΔΡΣ 3.   

Σε 02.11.2018 ππέβαιιε ηε παξαίηεζε ηνπ ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο θ. Βαζίιεηνο 

Κσζηφπνπινο ηνπ Θενδψξνπ θαη ηε 03.11.2018 ην κέινο απηνχ ν θ. Γεψξγηνο Θαιαζζηλφο 

ηνπ ηαχξνπ. 
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Με ηελ ππ’αξ.102/15.11.2018 (ΦΔΚ687/ΤΟΓΓ/16.11.2018) απφθαζε Τπνπξγνχ Φεθηαθήο 

Πνιηηηθήο Σειεπηθνηλσληψλ θαη Δλεκέξσζεο δηνξίζηεθαλ νη Γξφζνο Ησάλλεο ηνπ Εαραξία σο 

Γηεπζχλσλ χκβνπινο θαη νη Παπαδεκεηξίνπ Γεκήηξηνο ηνπ ηπιηαλνχ θαη Αξβαλίηεο 

Διεπζέξηνο ηνπ Αλησλίνπ σο κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 

Σε 21.11.2018 Σν Γηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ζπγθξνηήζεθε ζε ζψκα σο εμήο: 

 

 Υξηζηφθνξνο-Δπηχρηνο Λενληήο , Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ,  

 Ησάλλεο Γξφζνο , Γηεπζχλσλ χκβνπινο,  

 Διεπζέξηνο Αξβαλίηεο, κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, Αλαπιεξσηήο 

Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ 

 Αξηζηνηέιεο Μεηαμάο κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, εθπξφζσπνο ησλ 

εξγαδνκέλσλ 

 Γεκήηξηνο Παπαδεκεηξίνπ, κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 Γέζπνηλα Σζαηζαξψλε, κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 

 

Σε 30.09.2018 ππέβαιε ηε παξαίηεζε ηεο  ε Πξφεδξνο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηεο ΔΡΣ 3 

θ. Καηεξίλα αξηθάθε.  

Σε 09.10.2018 έγηλε απνδεθηή ε παξαίηεζε ηνπ Δληεηαικέλνπ πκβνχινπ Δλεκέξσζεο θ. 

Βαζηιείνπ Σαιακάγθα (ΑΓ 2287/09.10.2018). 

Σε 13.10.2018 έιεμε ε ζχκβαζε εμεξηεκέλεο εξγαζίαο ηνπ Δληεηαικέλνπ πκβνχινπ 

Κξίκπαιε ππξίδσλα ηνπ Γεκεηξίνπ. 

Με ηελ ΑΓ.2515/20.12.20189(ΦΔΚ 1564 Γ/31.12.2018) δηνξίζηεθε ν θ. Μεξηδάλεο Νηθφιανο 

ηνπ Γεσξγίνπ σο Δληεηαικέλνο χκβνπινο Δλεκέξσζεο.  

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. 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.  



ΕΡΤ Α.Ε. 
Οικονομικέρ Καταστάσειρ 

Για τη σπήση πος έληξε την 31 Δεκεμβπίος 2018 
(Όλα ηα ποζά παροσζιάζονηαι ζε τιλιάδες €, εκηός εάν αναθέρεηαι διαθορεηικά) 
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Οη παξνχζεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζπληάρζεθαλ ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο 

ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Δηαηξείαο. 

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. 

 

Τηνζέηεζε Νέσλ θαη Αλαζεσξεκέλσλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ 

Νέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί θαη είλαη 

ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ 2018 ή κεηαγελέζηεξα.  

ηελ ρξήζε 2018 ε Δηαηξεία πηνζέηεζε ηα πξφηππα ΓΠΥΑ 15 θαη ΓΠΥΑ 9. Όπνπ δελ 

αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά νη άιιεο ηξνπνπνηήζεηο θαη εξκελείεο πνπ ηζρχνπλ γηα πξψηε θνξά 

ζηε ρξήζε 2018, δελ έρνπλ επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. Ζ Δηαηξεία 

δελ πηνζέηεζε πξφσξα πξφηππα, εξκελείεο ή ηξνπνπνηήζεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ 

.Γ.Λ.Π. θαη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε αιιά δελ έρνπλ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή 

ζηε ρξήζε 2018. 

 

2.2. εκαληηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο 

Νέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί θαη είλαη 

ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ 2018 ή κεηαγελέζηεξα.  

ηελ ρξήζε 2018 ε Δηαηξεία πηνζέηεζε ηα πξφηππα ΓΠΥΑ 15 θαη ΓΠΥΑ 9. Όπνπ δελ 

αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά νη άιιεο ηξνπνπνηήζεηο θαη εξκελείεο πνπ ηζρχνπλ γηα πξψηε θνξά 

ζηε ρξήζε 2018, δελ έρνπλ επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ ηεο εηαηξείαο. H 

Δηαηξεία δελ πηνζέηεζε πξφσξα πξφηππα, εξκελείεο ή ηξνπνπνηήζεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ 

.Γ.Λ.Π. θαη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε αιιά δελ έρνπλ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή 

ζηε ρξήζε 2018.  

 

Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά  γηα ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ρξήζε 2018 

 

ΓΠΧΑ 9 «Χξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» 

ηηο 24 Ηνπιίνπ 2014 ην πκβνχιην εμέδσζε ηελ ηειηθή έθδνζε ηνπ ΓΠΥΑ 9, ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε ηελ ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε, ηελ απνκείσζε θαη ηε 

ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ. Σν πξφηππν αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 

39 θαη φιεο ηηο πξνεγνχκελεο εθδφζεηο ηνπ ΓΠΥΑ 9. Σν ΓΠΥΑ 9  εθαξκφδεηαη ππνρξεσηηθά 

ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018 θαη 

πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηηο 22 Ννεκβξίνπ 2016. 

 



ΕΡΤ Α.Ε. 
Οικονομικέρ Καταστάσειρ 

Για τη σπήση πος έληξε την 31 Δεκεμβπίος 2018 
(Όλα ηα ποζά παροσζιάζονηαι ζε τιλιάδες €, εκηός εάν αναθέρεηαι διαθορεηικά) 
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Δπίδξαζε ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο (αχμεζε/ (κείσζε)) ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2017 

φπσο δεκνζηεχηεθε (πνζά ζε ρηι €): 

 

Απόζπαζκα από ηελ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο

Αλαπξνζα

ξκνγέο

31/12/2017 

όπσο 

δεκνζηεύηεθε

ΓΠΥΑ 9
1/1/2018 κεηά 

ηελ επίδξαζε

Κπθινθνξηαθά Πεξηνπζηαθά 

ηνηρεία

Πειάηεο θαη Λνηπέο Δκπνξηθέο 

Απαηηήζεηο
(α)

71.815 -200 71.615

Ίδηα Κεθάιαηα

Απνηειέζκαηα Δηο Νένλ (α) 173.085 -200 172.884  

(α) ΑΠΟΜΔΗΧΖ 

 

Ζ πηνζέηεζε ηνπ ΓΠΥΑ 9 νδήγεζε ζε αιιαγή ηεο ινγηζηηθήο ηεο Δηαηξείαο  γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ δεκηψλ απνκείσζεο γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαζψο 

αληηθαηέζηεζε ην ρεηξηζκφ ηνπ ΓΛΠ 39 γηα αλαγλψξηζε πξαγκαηνπνηεζέλησλ δεκηψλ κε ηελ 

αλαγλψξηζε ησλ αλακελφκελσλ πηζησηηθψλ δεκηψλ. 

Αλαθνξηθά κε ηνπο «Πειάηεο», ε Δηαηξεία εθάξκνζε ηελ απινπνηεκέλε πξνζέγγηζε ηνπ 

πξνηχπνπ θαη ππνιφγηζε ηηο αλακελφκελεο πηζησηηθέο δεκίεο θαζ' φιε ηε δηάξθεηα δσήο ησλ 

απαηηήζεσλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηήζεθε πίλαθαο κε ηνλ νπνίν ππνινγίδνληαη νη 

ζρεηηθέο πξνβιέςεηο κε ηξφπν πνπ αληαλαθιά ηελ εκπεηξία απφ γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο, 

θαζψο θαη πξνβιέςεηο ηεο κειινληηθήο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηφζν ησλ πειαηψλ φζν θαη 

ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο. 

Γηα ηα ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία νη αλακελφκελεο πηζησηηθέο δεκηέο 

ππνινγίδνληαη γηα 12κελε πεξίνδν. Οη αλακελφκελεο πηζησηηθέο δεκηέο γηα ηε 12κελε 

πεξίνδν είλαη ε αλαινγία ησλ αλακελφκελσλ πηζησηηθψλ δεκηψλ γηα φιε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ πξνθχπηεη απφ πηζησηηθά γεγνλφηα πνπ 

είλαη πηζαλφλ λα ζπκβνχλ ζε δηάζηεκα 12 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. ε 

θάζε πεξίπησζε εάλ ππάξμεη ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ απφ ηελ αξρηθή 

αλαγλψξηζε, ε πξφβιεςε ζα βαζηζηεί ζηηο αλακελφκελεο πηζησηηθέο δεκηέο γηα φιε ηε 

δηάξθεηα δσήο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. 

Ζ Δηαηξεία ζεσξνχλ γεληθά πσο ε κε είζπξαμε απαηηήζεσλ γηα πεξηζζφηεξεο απφ 90 εκέξεο 

ζπληζηά πηζησηηθφ γεγνλφο. Παξφια απηά ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο ε Δηαηξεία κπνξνχλ 

λα αμηνινγήζνπλ γηα ζπγθεθξηκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία φηη πθίζηαηαη ή δελ πθίζηαηαη 

πηζησηηθφ γεγνλφο φηαλ ππάξρεη εζσηεξηθή ή εμσηεξηθή πιεξνθφξεζε πνπ ππνδεηθλχεη φηη ε 

είζπξαμε ησλ πνζψλ πνπ έρνπλ νξηζηεί κε βάζε ηε ζρεηηθή ζχκβαζε δελ είλαη πηζαλφ λα 

εηζπξαρζνχλ ζην ζχλνιφ ηνπο ή ην αληίζεην. 

Ζ επίδξαζε ηεο αλαπξνζαξκνγήο απηήο ζηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο θαηά ηελ 1 

Ηαλνπαξίνπ 2018 γηα ηελ Δηαηξεία ήηαλ κείσζε € 200 ρηι. ζην ινγαξηαζκφ «Απνηειέζκαηα εηο 

λένλ» θαη κείσζε χςνπο € 200 ρηι. ζην ινγαξηαζκφ «Πειάηεο θαη Λνηπέο Απαηηήζεηο». 

 



ΕΡΤ Α.Ε. 
Οικονομικέρ Καταστάσειρ 

Για τη σπήση πος έληξε την 31 Δεκεμβπίος 2018 
(Όλα ηα ποζά παροσζιάζονηαι ζε τιλιάδες €, εκηός εάν αναθέρεηαι διαθορεηικά) 

 

 

ειίδα 38 απφ 76 
 

Πξόβιεςε 

απνκείσζεο 

βάζεη ηνπ ΓΛΠ 

39

Αλαπξνζ

αξκνγή

Αλαλεσκέλε 

πηζησηηθή 

δεκία βάζεη 

ηνπ ΓΠΥΑ 9 

ηελ 1/1.2018

Πειάηεο θαη Λνηπέο απαηηήζεηο

βάζεη ηνπ ΓΛΠ 39 /

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ

κεηξψληαη ζε απνζβεζκέλν

θφζηνο βάζεη ηνπ ΓΠΥΑ 9

35.812 200 36.012

 

ΓΠΧΑ 15 «Έζνδα από ζπκβάζεηο κε πειάηεο» θαη Γηεπθξηλίζεηο ζην ΓΠΧΑ 15 «Έζνδα 

από Σπκβάζεηο κε Πειάηεο» 

ηηο 28 Μαΐνπ 2014 ην ΓΛΠ εμέδσζε ην ΓΠΥΑ 15 «Έζνδα απφ ζπκβάζεηο κε πειάηεο» ην 

νπνίν απνηειεί λέν πξφηππν πνπ αθνξά ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ εζφδνπ θαη 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηξνπνπνηήζεσλ επί ηνπ πξνηχπνπ πνπ εθδφζεθαλ ζηηο 11 

επηεκβξίνπ ηνπ 2015 είλαη ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ 

μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018. Σν ΓΠΥΑ 15 αληηθαζηζηά ηα ΓΛΠ 18, ΓΛΠ 11 θαη 

ηηο δηεξκελείεο  ΔΓΓΠΥΑ 13, ΔΓΓΠΥΑ 15, ΔΓΓΠΥΑ 18 θαη ΜΔΓ 31. Σνλ Απξίιην ηνπ 2016, ην 

IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε δηεπθξηλίζεσλ ζην ΓΠΥΑ 15 κε ζθνπφ λα παξαζρεζνχλ 

δηεπθξηλίζεηο σο πξνο ηελ εθαξκνγή ησλ ελ ιφγσ αξρψλ. 

Σν ΓΠΥΑ 15 θαζηεξψλεη έλα κνληέιν πέληε βεκάησλ πνπ εθαξκφδεηαη γηα έζνδα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ κηα ζχκβαζε κε έλαλ πειάηε (κε πεξηνξηζκέλεο εμαηξέζεηο), αλεμάξηεηα 

απφ ην είδνο ηεο ζπλαιιαγήο εζφδσλ ή ηνλ θιάδν. Σν πξφηππν εθαξκφδεηαη επηπιένλ γηα 

ηελ αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε θεξδψλ θαη δεκηψλ απφ ηελ πψιεζε κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηα νπνία δελ ζπγθαηαιέγνληαη ζηηο ζπλήζεηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

Δηαηξείαο (π.ρ. πσιήζεηο παγίσλ ή άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ). 

Απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018, ε Δηαηξεία πηνζέηεζε ην λέν πξφηππν εθαξκφδνληαο ηελ 

ηξνπνπνηεκέλε αλαδξνκηθή πξνζέγγηζε ρσξίο λα ππάξμεη θάπνηα αλαπξνζαξκνγή ζηε 

ζπγθξηηηθή πιεξνθφξεζε. Σν λέν πξφηππν δελ είρε ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ, αθνχ δελ ππήξμαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο θαηά ηελ 

εθαξκνγή ησλ λέσλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ. πλεπψο ε εθαξκνγή ηνπ ΓΠΥΑ 15 δελ είρε 

αληίθηππν ζηα απνηειέζκαηα εηο λένλ νχηε ρξεηάζηεθαλ πξνζαξκνγέο γηα ηε κεηάβαζε ζε 

απηφ. Παξφιν πνπ ην ΓΠΥΑ 15 δελ εηζάγεη νπζηψδεηο δηαθνξέο απφ ηηο ηξέρνπζεο ινγηζηηθέο 

πνιηηηθέο ηεο Δηαηξείαο, ε αληίζηνηρε ινγηζηηθή πνιηηηθή δηακνξθψζεθε σο αθνινχζσο: 

Ζ Δηαηξεία αλαγλσξίδεη έζνδν φηαλ εθπιεξψλεηαη κηα ζπκβαηηθή ππνρξέσζε πξνο ηνλ 

εθάζηνηε πειάηε κε ηελ παξάδνζε αγαζνχ ή ηελ παξνρή ππεξεζίαο (πνπ ηαπηίδεηαη κε ην 

ρξφλν πνπ ν έιεγρνο επί ηνπ αγαζνχ ή ηεο ππεξεζίαο πεξλάεη ζηνλ πειάηε). Δάλ κία 

ζχκβαζε πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξεο απφ κηα ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ε ζπλνιηθή αμία ηεο 

ζχκβαζεο επηκεξίδεηαη ζηηο επηκέξνπο ππνρξεψζεηο κε βάζε ηηο επηκέξνπο αμίεο πψιεζεο. 

Σν πνζφ ηνπ εζφδνπ πνπ αλαγλσξίδεηαη είλαη ην πνζφ πνπ έρεη επηκεξηζηεί ζηελ αληίζηνηρε 

ζπκβαηηθή ππνρξέσζε πνπ εθπιεξψζεθε, κε βάζε ην αληίηηκν πνπ αλακέλεηαη λα ιάβεη ε 

Δηαηξεία ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο εθάζηνηε ζχκβαζεο. Σπρφλ κεηαβιεηφ αληίηηκν 

πεξηιακβάλεηαη ζην πνζφ ηνπ εζφδνπ πνπ αλαγλσξίδεηαη, ζην βαζκφ πνπ δελ είλαη ζεκαληηθά 

πηζαλφ ην πνζφ απηφ λα αληηινγηζηεί ζην κέιινλ. 

Σα δηθαηψκαηα γηα κειινληηθέο εθπηψζεηο κε βάζε ηνλ φγθν ησλ πσιήζεσλ, αμηνινγνχληαη 

απφ ηελ Δηαηξεία, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί εάλ απνηεινχλ νπζηψδε δηθαηψκαηα ηα 

νπνία ν πειάηεο δελ ζα απνθηνχζε εάλ δελ είρε ζπλάςεη ηε ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε. Γηα φια 

απηά ηα δηθαηψκαηα ε Δηαηξεία αμηνινγεί ηελ πηζαλφηεηα εμάζθεζήο ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα ην 
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κέξνο ηνπ εζφδνπ ην νπνίν αλαινγεί ζην ζπγθεθξηκέλν δηθαίσκα αλαγλσξίδεηαη φηαλ ην 

δηθαίσκα είηε εμαζθεζεί είηε ιήμεη. 

χκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ λένπ πξνηχπνπ ε Δηαηξεία θαηέιεμε φηη νη κειινληηθέο 

εθπηψζεηο επί ηνπ φγθνπ ησλ πσιήζεσλ δεκηνπξγνχλ δηθαίσκα γηα ην νπνίν ζα πξέπεη λα 

γίλεηαη πξφβιεςε θαη λα αλαγλσξίδεηαη θαηά ην ρξφλν άζθεζεο ή ιήμεο ηνπ. Ζ Δηαηξεία 

παξέρεη ζηνπο πειάηεο εθπηψζεηο επί ηνπ φγθνπ πσιήζεσλ κε βάζε ηα φξηα πνπ 

θαζνξίδνληαη ζηηο κεηαμχ ηνπο ζπκβάζεηο. Όιεο απηέο νη εθπηψζεηο ινγίδνληαη εληφο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο θαη ζπλεπψο ε εθαξκνγή ηνπ λένπ πξνηχπνπ έρεη κεδεληθή επίδξαζε ζηηο 

εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο. 

 

ΓΠΥΑ 4 «Αζθαιηζηήξηα πκβόιαηα» (Σξνπνπνίεζε) «Δθαξκνγή ηνπ λένπ ΓΠΥΑ 9 κε 

ην ΓΠΥΑ 4».  

Σν πκβνχιην εμέδσζε ζηηο 12 επηεκβξίνπ 2016 ηξνπνπνηήζεηο ζην πξφηππν ΓΠΥΑ 4 ψζηε 

λα αληηκεησπηζηνχλ νη αλεζπρίεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ πξνηχπνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ (ΓΠΥΑ 9), πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ ηξνπνπνηεκέλνπ 

απφ ην ζπκβνχιην  ΓΠΥΑ 4. Οη ηξνπνπνηήζεηο εηζάγνπλ δχν πξνζεγγίζεηο: επηθάιπςε θαη  

αλαβνιή. Σν ηξνπνπνηεκέλν πξφηππν ζα: 

• δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηηο εηαηξίεο πνπ εθδίδνπλ αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα λα αλαγλσξίζνπλ 

ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα, θαη φρη ζην θέξδνο ή ηε δεκία, ηελ αζηάζεηα (ή ηηο ηπρφλ 

απνθιίζεηο) πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη(νπλ) φηαλ ην ΓΠΥΑ 9 εθαξκφδεηαη πξηλ ηελ έθδνζε ηνπ 

λένπ πξνηχπνπ γηα ηα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα. 

• παξέρεη ζηηο επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ νη δξαζηεξηφηεηεο θαηά θχξην ιφγν ζπλδένληαη κε ηηο 

αζθάιεηεο, κηα πξναηξεηηθή πξνζσξηλή εμαίξεζε απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ΓΠΥΑ 9 κέρξη ην 

2021. Οη νληφηεηεο νη νπνίεο ζα αλαβάινπλ ηελ εθαξκνγή ηνπ ΓΠΥΑ 9, ζα ζπλερίζνπλ λα 

εθαξκφδνπλ ην ππάξρνλ πξφηππν ΓΛΠ 39 γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα. 

Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 

Ηαλνπαξίνπ 2018 θαη πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηελ 3ε Ννεκβξίνπ 2017. 

 

ΔΓΓΠΥΑ 22 Γηεξκελεία «πλαιιαγέο ζε μέλν λόκηζκα θαη Πξνθαηαβνιέο» 

Ζ Γηεξκελεία 22 εθδφζεθε απφ ην πκβνχιην ζηηο 8 Γεθεκβξίνπ 2016 θαη δηεπθξηλίδεη ην 

ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα ηηο ζπλαιιαγέο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ είζπξαμε ή ηελ πιεξσκή 

πξνθαηαβνιψλ ζε μέλν λφκηζκα. πγθεθξηκέλα, εθαξκφδεηαη γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζε μέλν 

λφκηζκα φηαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα αλαγλσξίδεη έλα κε λνκηζκαηηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή 

κηα κε λνκηζκαηηθή ππνρξέσζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πιεξσκή ή ηελ είζπξαμε 

πξνθαηαβνιψλ πξηλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα αλαγλσξίζεη ην ζρεηηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, 

έμνδν ή έζνδν. χκθσλα κε ηε δηεξκελεία, ε εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο, γηα ηνλ ζθνπφ ηνπ 

θαζνξηζκνχ ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο, είλαη ε εκεξνκελία ηεο αξρηθήο αλαγλψξηζεο ησλ 

κε λνκηζκαηηθψλ πξνπιεξσκψλ ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ηεο ππνρξέσζεο απφ ιήςε 

πξνθαηαβνιήο. Δάλ ππάξρνπλ πνιιαπιέο πιεξσκέο ή εηζπξάμεηο πξνθαηαβνιηθά, ε 

εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο θαζνξίδεηαη γηα θάζε πιεξσκή ή είζπξαμε. 

Ζ δηεξκελεία εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 

Ηαλνπαξίνπ 2018 θαη πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηελ 28ε Μαξηίνπ 2018. 

 

ΓΛΠ 40 «Δπελδπηηθά αθίλεηα» Μεηαθνξέο Δπελδπηηθώλ αθηλήησλ 

Οη ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 40 πνπ εμέδσζε ην πκβνχιην ζηηο 8 Γεθεκβξίνπ 2016 

δηεπθξηλίδνπλ φηη κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα δχλαηαη λα κεηαθέξεη έλα αθίλεην πξνο ή απφ ηηο 

επελδχζεηο ζε αθίλεηα, φηαλ, θαη κφλν φηαλ, ππάξρνπλ ελδείμεηο αιιαγήο ηεο ρξήζεο. Μηα 
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αιιαγή ηεο ρξήζεο πξνθχπηεη, εάλ ην αθίλεην πιεξνί ή παχεη λα πιεξνί, ηνλ νξηζκφ ησλ 

επελδχζεσλ ζε αθίλεηα. Μηα αιιαγή ζηηο πξνζέζεηο ηεο δηνίθεζεο γηα ηε ρξήζε ηνπ αθηλήηνπ 

απφ κφλε ηεο δελ απνηειεί έλδεημε κηαο αιιαγήο ζηε ρξήζε.  

Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 

Ηαλνπαξίνπ 2018 θαη πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηελ 14ε Μαξηίνπ 2018. 

ΓΠΧΑ 2 Παξνρέο πνπ εμαξηώληαη από ηελ αμία ηωλ κεηνρώλ (Τξνπνπνίεζε) 

«Ταμηλόκεζε θαη επηκέηξεζε ζπλαιιαγώλ πνπ αθνξνύλ παξνρέο πνπ εμαξηώληαη από 

ηελ αμία ηωλ κεηνρώλ» 

Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηε βάζε επηκέηξεζεο φζνλ αθνξά παξνρέο 

πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ θαη δηαθαλνλίδνληαη ζε κεηξεηά θαη ην ινγηζηηθφ 

ρεηξηζκφ ζρεηηθά κε ηξνπνπνηήζεηο ζε φξνπο πνπ κεηαβάιινπλ κία παξνρή πνπ 

δηαθαλνλίδεηαη ζε κεηξεηά ή ζε παξνρή πνπ δηαθαλνλίδεηαη ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο. 

Δπηπιένλ εηζάγνπλ κία εμαίξεζε φζνλ αθνξά ηηο αξρέο ηνπ ΓΠΥΑ 2 κε βάζε ηελ νπνία κία 

παξνρή ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη ζαλ λα επξφθεηην λα δηαθαλνληζηεί εμ’ νινθιήξνπ ζε 

ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο, ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ν εξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα παξαθξαηά έλα 

πνζφ πξνο θάιπςε ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ παξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ θαη λα ην απνδίδεη ζηηο θνξνινγηθέο 

αξρέο. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή 

κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018 θαη πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηελ 26ε 

Φεβξνπαξίνπ 2018. 

Δηήζηεο Βειηηώζεηο ζηα ΓΠΧΑ, Κύθινο 2014-2016 

Οη θαησηέξσ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Κχθινπ 2014-2016, εθδφζεθαλ απφ ην πκβνχιην ζηηο 8 

Γεθεκβξίνπ 2016,  έρνπλ εθαξκνγή ζε πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά απφ ηελ 1 

Ηαλνπαξίνπ 2018 πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηελ 7ε Φεβξνπαξίνπ 2018.  

Γ.Π.Χ.Α. 1 Πξώηε εθαξκνγή ηωλ δηεζλώλ πξνηύπωλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηαγξάθεη  ηηο «Βξαρππξφζεζκεο εμαηξέζεηο απφ ηα Γ.Π.Υ.Α.» πνπ 

πξνβιέπνληαλ απφ ην Πξνζάξηεκα Δ ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 1 κε ην αηηηνινγηθφ φηη έρνπλ ππεξεηήζεη 

πιένλ ηνλ ζθνπφ ηνπο θαη δελ είλαη πιένλ απαξαίηεηεο. 

Γ.Π.Χ.Α. 12 Γλωζηνπνηήζεηο ζπκκεηνρώλ ζε άιιεο νληόηεηεο: Γηεπθξίληζε ηνπ ζθνπνύ 

ηνπ πξνηύπνπ. 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξίληζε ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ πξνηχπνπ πξνζδηνξίδνληαο φηη 

νξηζκέλεο απφ ηηο γλσζηνπνηήζεηο , ηζρχνπλ γηα ηηο ζπκκεηνρέο ηεο νληφηεηαο  πνπ έρνπλ 

ηαμηλνκεζεί σο δηαθξαηνχκελεο πξνο πψιεζε, εθηφο ηεο ππνρξέσζεο γηα παξνρή 

ζπλνπηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο. Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο 

ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2017. Χο θαηερφκελα γηα 

πψιεζε, σο θαηερφκελα γηα δηαλνκή ή σο δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο ζχκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 

5 «Με θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηέρνληαη πξνο πψιεζε θαη δηαθνπείζεο 

δξαζηεξηφηεηεο». 

ΓΛΠ 28 «Δπηκέηξεζε πγγελώλ Δπηρεηξήζεσλ ή Κνηλνπξαμηώλ ζηελ εύινγε αμία» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ε επηινγή πνπ δίλεηαη νη επελδχζεηο ζε ζπγγελήο ή ζε 

θνηλνπξαμίεο πνπ θαηέρνληαη απφ κηα νληφηεηα πνπ είλαη έλαο νξγαληζκφο δηαρείξηζεο 

επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ, ή άιιεο νληφηεηαο  πνπ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο λα επηκεηξεζνχλ 

ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ είλαη δηαζέζηκε γηα θάζε κηα επέλδπζε ζε 

ζπγγελή ή θνηλνπξαμία μερσξηζηά θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε. 
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Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά γηα κεηαγελέζηεξεο πεξηόδνπο πνπ δελ έρνπλ 

εθαξκνζηεί λσξίηεξα από ηελ Δηαηξεία  

 

ΓΠΧΑ 16 «Μηζζώζεηο»  

ηηο 13 Ηαλνπαξίνπ 2016 ην ΓΛΠ εμέδσζε ην ΓΠΥΑ 16 θαη αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 17. θνπφο 

ηνπ πξνηχπνπ είλαη λα εμαζθαιίζεη φηη νη κηζζσηέο θαη νη εθκηζζσηέο παξέρνπλ ρξήζηκε 

πιεξνθφξεζε πνπ παξνπζηάδεη εχινγα ηελ νπζία ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ αθνξνχλ κηζζψζεηο. 

Σν ΓΠΥΑ 16 εηζάγεη έλα εληαίν κνληέιν γηα ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

κηζζσηή, ην νπνίν απαηηεί ν κηζζσηήο λα αλαγλσξίδεη   πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη 

ππνρξεψζεηο γηα φιεο ηηο ζπκβάζεηο κηζζψζεσλ κε δηάξθεηα άλσ ησλ 12 κελψλ, εθηφο εάλ ην 

ππνθείκελν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν είλαη κε ζεκαληηθήο αμίαο. ρεηηθά κε ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ 

απφ ηελ πιεπξά ηνπ εθκηζζσηή, ην ΓΠΥΑ 16 ελζσκαηψλεη νπζηαζηηθά ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΓΛΠ 

17. Δπνκέλσο, ν εθκηζζσηήο ζπλερίδεη λα θαηεγνξηνπνηεί ηηο ζπκβάζεηο κηζζψζεσλ ζε 

ιεηηνπξγηθέο θαη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο, θαη λα αθνινπζεί δηαθνξεηηθφ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ 

γηα θάζε ηχπν ζχκβαζεο. Σν λέν πξφηππν εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ 

μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2019 θαη πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηελ 

31ε Οθησβξίνπ 2017. 

Σελ εκεξνκελία θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε Δηαηξία έρεη δεζκεχζεηο ζε κε 

αθπξψζηκεο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο χςνπο € 384 ρηι. (ζεκείσζε 25.2). Χζηφζν, ε Δηαηξεία 

βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηνπ χςνπο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ 

ππνρξεψζεσλ γηα κειινληηθέο πιεξσκέο, πνπ ζα αλαγλσξηζηνχλ ιφγσ ησλ δεζκεχζεσλ 

απηψλ θαη ηνπ ηξφπνπ πνπ απηέο νη δεζκεχζεηο ζα επεξεάζνπλ ηφζν ηα απνηειέζκαηα, φζν 

θαη ηελ ηαμηλφκεζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ. 

 

ΓΠΧΑ 9 (Τξνπνπνίεζε) « Χξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα - Χαξαθηεξηζηηθά πξνπιεξωκήο 

κε αξλεηηθή απνδεκίωζε» 

Σν πκβνχιην εμέδσζε ζηηο 12 Οθησβξίνπ 2017 ηξνπνπνηήζεηο ζην πξφηππν ΓΠΥΑ 9 ψζηε 

λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε ραξαθηεξηζηηθά 

πξνπιεξσκήο ηα νπνία επηηξέπνπλ ή απαηηνχλ απφ έλα αληηζπκβαιιφκελν κέξνο ζε κηα 

ζχκβαζε είηε λα εμνθιήζεη είηε λα εηζπξάμεη απνδεκίσζε γηα ηνλ πξφσξν ηεξκαηηζκφ ηεο 

ζχκβαζεο, λα κπνξνχλ λα απνηηκψληαη ζην απνζβεζκέλν θφζηνο ή ζηελ εχινγε αμία κέζσ 

ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ. 

Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 

1ε Ηαλνπαξίνπ 2019 θαη πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηελ 22 Μαξηίνπ 2018. Ζ 

ηξνπνπνίεζε δελ αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 

  

ΔΓΓΠΧΑ 23 Γηεξκελεία «Αβεβαηόηεηα ζρεηηθά κε ην ρεηξηζκό ζεκάηωλ θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο» 

Ζ Γηεξκελεία 23 έρεη εθαξκνγή ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θνξνινγεηένπ θέξδνπο (θνξνινγηθή 

δεκία), ηηο θνξνινγηθέο βάζεηο, ηηο αρξεζηκνπνίεηεο θνξνινγηθέο δεκίεο, ηηο αρξεζηκνπνίεηεο 

θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο θαη ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο, φηαλ ππάξρεη αβεβαηφηεηα σο 

πξνο ηελ νξζφηεηα ησλ θνξνινγηθψλ ρεηξηζκψλ ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 12. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη: 

• εάλ νη θνξνινγηθνί ρεηξηζκνί πξέπεη λα εμεηάδνληαη ζπιινγηθά ή εμαηνκηθεπκέλα θαη ππφ ηελ 

παξαδνρή φηη νη έιεγρνη ζα δηελεξγεζνχλ απφ ηηο θνξνινγηθέο Αξρέο έρνληαο πιήξε γλψζε 

ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ 



ΕΡΤ Α.Ε. 
Οικονομικέρ Καταστάσειρ 

Για τη σπήση πος έληξε την 31 Δεκεμβπίος 2018 
(Όλα ηα ποζά παροσζιάζονηαι ζε τιλιάδες €, εκηός εάν αναθέρεηαι διαθορεηικά) 

 

 

ειίδα 42 απφ 76 
 

• ε πηζαλφηεηα λα γίλεη απνδεθηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ θνξνινγεηένπ θέξδνπο 

(θνξνινγηθήο δεκίαο), ησλ θνξνινγηθψλ βάζεσλ, ησλ αρξεζηκνπνίεησλ θνξνινγηθψλ 

δεκηψλ, ησλ αρξεζηκνπνίεησλ πηζηψζεσλ θφξνπ θαη ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ απφ ηηο 

θνξνινγηθέο Αξρέο, θαη  

 • ε επαλαμηνιφγεζε ησλ θξίζεσλ θαη εθηηκήζεσλ εάλ αιιάμνπλ ηα γεγνλφηα θαη νη 

πεξηζηάζεηο 

Ζ δηεξκελεία εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 

Ηαλνπαξίνπ 2019. 

Ζ ηξνπνπνίεζε δελ αλακέλεηαη λα έρεη  επίπησζε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

Δηαηξείαο. 

 

Πξόηππα θαη Σξνπνπνηήζεηο Πξόηππσλ πνπ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δ.Δ.: 

 

ΓΠΧΑ 17 «Αζθαιηζηήξηα Σπκβόιαηα»  

ηηο 18 Μαΐνπ 2017 ην ΓΛΠ εμέδσζε ην ΓΠΥΑ 17, ην νπνίν αληηθαζηζηά ην πθηζηάκελν 

πξφηππν ΓΠΥΑ 4.  

To ΓΠΥΑ 17 ζεζπίδεη ηηο αξρέο γηα ηελ θαηαρψξηζε, απνηίκεζε, παξνπζίαζε θαη ηηο 

γλσζηνπνηήζεηο ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ κε ζηφρν ηελ παξνρή κηαο πεξηζζφηεξν 

νκνηφκνξθεο πξνζέγγηζεο απνηίκεζεο θαη παξνπζίαζεο γηα φια ηα αζθαιηζηήξηα 

ζπκβφιαηα.  

Σν ΓΠΥΑ 17 απαηηεί ε απνηίκεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ λα κελ δηελεξγείηαη ζην 

ηζηνξηθφ θφζηνο αιιά ζηελ ηξέρνπζα αμία κε ηξφπν ζπλεπή θαη κε ηε ρξήζε: 

• ακεξφιεπησλ αλακελφκελσλ ζηαζκηζκέλσλ εθηηκήζεσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ κε 

βάζε επηθαηξνπνηεκέλεο παξαδνρέο,  

• πξνεμνθιεηηθψλ επηηνθίσλ πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηακεηαθψλ ξνψλ ησλ 

ζπκβάζεσλ θαη  

• εθηηκήζεσλ ζρεηηθά κε ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θαη κε θηλδχλνπο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηελ έθδνζε ησλ αζθαιηζηήξησλ ζπκβνιαίσλ. 

 

Σν λέν πξφηππν εθαξκφδεηαη ζε εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 

Ηαλνπαξίνπ 2021.  

Δηήζηεο Βειηηώζεηο ζηα ΓΠΧΑ, Κύθινο 2015-2017 

Οη θαησηέξσ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Κχθινπ 2015-2017, εθδφζεθαλ απφ ην πκβνχιην ηνλ 

Γεθεκβξίνπ ηνπ 2017,  έρνπλ εθαξκνγή ζε πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά απφ ηελ 1 

Ηαλνπαξίνπ 2019 θαη δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Οη θαησηέξσ 

ηξνπνπνηήζεηο δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο  εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά. 

 

ΓΠΧΠ 3 Σπλελώζεηο Δπηρεηξήζεωλ θαη ΓΠΧΑ 11 Κνηλέο Σπκθωλίεο  

Οη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΓΠΥΑ 3 δηεπθξηλίδνπλ φηη φηαλ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα απνθηά ηνλ 

έιεγρν κηαο επηρείξεζεο πνπ απνηεινχζε θνηλή επηρείξεζή ηεο, ζα πξέπεη λα πξνρσξήζεη ζε 

απνηίκεζε ησλ ζπκθεξφλησλ πνπ είρε πξνεγνπκέλσο ζηελ επηρείξεζε απηή.  

Οη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΓΠΥΑ 11 δηεπθξηλίδνπλ φηη κηα νληφηεηα πνπ ζπκκεηέρεη, αιιά δελ έρεη 

απφ θνηλνχ ηνλ έιεγρν κηαο θνηλήο επηρείξεζεο κπνξεί λα απνθηήζεη απφ θνηλνχ έιεγρν ζηελ 

θνηλή επηρείξεζε, ηεο νπνίαο ε δξαζηεξηφηεηά απνηειεί επηρείξεζε φπσο νξίδεηαη ζην ΓΠΥΑ 
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3. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, ηα ζπκθέξνληα ζηελ θνηλή επηρείξεζε πνπ θαηείρε πξνεγνπκέλσο 

δελ απνηηκψληαη εθ λένπ. 

 

ΓΛΠ 12 Φόξνη Δηζνδήκαηνο 

Σν πκβνχιην ηξνπνπνηψληαο ην ΓΛΠ 12 δηεπθξίληζε φηη κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα πξέπεη λα 

θαηαρσξίδεη φιεο ηηο θνξνινγηθέο επηπηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαλνκή κεξηζκάησλ 

ζηα απνηειέζκαηα, ζηα άιια ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ή ζηα ίδηα θεθάιαηα, αλάινγα κε ην πνχ ε 

νληφηεηα θαηαρψξηζε ηελ αξρηθή ζπλαιιαγή απφ ηελ νπνία πξνέθπςαλ ηα δηαλεκφκελα 

θέξδε θαη ελ ζπλερεία ην κέξηζκα.  

 

ΓΛΠ 23 Κόζηνο δαλεηζκνύ 

Οη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ φηη εάλ ν δαλεηζκφο πνπ ιήθζεθε εηδηθά γηα ηελ απφθηεζε 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ  παξακείλεη ζε εθθξεκφηεηα θαη ην ζρεηηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν έρεη 

θαηαζηεί έηνηκν γηα ηελ πξννξηδφκελε ρξήζε ή πψιεζε ηνπ, ηφηε ην ππφινηπν ηνπ δαλεηζκνχ 

απηνχ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα θεθάιαηα ηνπ γεληθνχ δαλεηζκνχ θαηά  ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ επηηνθίνπ θεθαιαηνπνίεζεο. 

 

ΓΛΠ 28 (Τξνπνπνίεζε) «Μαθξνπξόζεζκεο ζπκκεηνρέο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη 

θνηλνπξαμίεο» 

Σν πκβνχιην, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2017, εμέδσζε ηξνπνπνηήζεηο ζην πξφηππν ΓΛΠ 28 

«Δπελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη θνηλνπξαμίεο». Με απηή ηελ ηξνπνπνίεζε, ην 

πκβνχιην δηεπθξίληζε φηη ε εμαίξεζε ζην ΓΠΥΑ 9 ηζρχεη κφλν γηα ζπκκεηνρέο πνπ 

παξαθνινπζνχληαη ινγηζηηθά κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο. Οη νληφηεηεο ζα πξέπεη λα 

εθαξκφδνπλ ην ΓΠΥΑ 9 ζηα άιια ζπκθέξνληα ζε ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ καθξνπξφζεζκσλ ζπκθεξφλησλ ζηα νπνία δελ εθαξκφδεηαη ε 

κέζνδνο ηεο θαζαξήο ζέζεο θαη ηα νπνία, ζηελ νπζία, απνηεινχλ κέξνο ηεο θαζαξήο 

επέλδπζεο ζε απηέο ηηο ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο. 

Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 

1ε Ηαλνπαξίνπ 2019. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ αλακέλεηαη λα έρεη  επίπησζε ζηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 

 

ΓΛΠ 19 (Τξνπνπνίεζε) «Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο» – Τξνπνπνίεζε, πεξηθνπή ή 

δηαθαλνληζκόο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Παξνρώλ.  

Σν πκβνχιην ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ ηελ 7ε Φεβξνπαξίνπ 2018 εμέδσζε 

ηξνπνπνίεζε ζην ΓΛΠ 19 κε ηελ νπνία δηεπθξηλίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα 

πξνζδηνξίδεηαη ην θφζηνο ππεξεζίαο φηαλ πξνθχπηνπλ αιιαγέο ζην πξφγξακκα 

θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. χκθσλα κε ην ΓΛΠ 19 ζε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο, πεξηθνπήο ή 

δηαθαλνληζκνχ, απαηηείηαη επαλππνινγηζκφο ηεο θαζαξήο ππνρξέσζεο ή απαίηεζεο ησλ 

θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΛΠ 19 πξνβιέπεη φηη ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ νη αλαζεσξεκέλεο παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη θαηά ηνλ 

επαλππνινγηζκφ ηεο θαζαξήο ππνρξέσζεο ή απαίηεζεο πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ην 

θφζηνο ππεξεζίαο θαη ν θαζαξφο ηφθνο γηα ηελ ππφινηπε πεξίνδν κεηά ηελ αιιαγή ζην 

πξφγξακκα. 

Δπίζεο, κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΛΠ 19 απνζαθελίδεηαη ε επίδξαζε κίαο ηξνπνπνίεζεο, 

πεξηθνπήο ή δηαθαλνληζκνχ ζηηο απαηηήζεηο αλαθνξηθά κε ηνλ πεξηνξηζκφ ζηελ αλαγλψξηζε 

ηεο θαζαξήο απαίηεζεο (αλψηαην φξην πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ).  
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Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 

1ε Ηαλνπαξίνπ 2019. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.  

 

Σξνπνπνηήζεηο ησλ παξαπνκπώλ ζην ελλνηνινγηθό πιαίζην ησλ ΓΠΥΑ (πνπ 

εθδόζεθαλ ζηηο 29 Μαξηίνπ 2018) 

Σελ 29ε Μαξηίνπ 2018 ην πκβνχιην ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ εμέδσζε ην 

αλαζεσξεκέλν ελλνηνινγηθφ πιαίζην ην νπνίν επαλαθαζνξίδεη: 

-ην ζθνπφ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο, 

-ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, 

-ηνπο νξηζκνχο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ηεο ππνρξέσζεο, ηεο θαζαξήο ζέζεο, θαζψο θαη 

ησλ εζφδσλ θαη ησλ εμφδσλ, 

-ηα θξηηήξηα αλαγλψξηζεο θαη ηηο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηνλ ρξφλν ηεο δηαγξαθήο πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, 

-ηηο βάζεηο απνηίκεζεο θαη νδεγίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη 

θαη, 

-έλλνηεο θαη θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε ηελ παξνπζίαζε θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο 

Ο ζθνπφο ηεο αλαζεψξεζεο ηνπ ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ είλαη ε ππνβνήζεζε φζνλ 

πξνεηνηκάδνπλ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο λα αλαπηχζζνπλ   ζπλεπείο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο γηα 

ζπλαιιαγέο θαη άιια γεγνλφηα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ ππαξρφλησλ 

πξνηχπσλ ή φηαλ έλα πξφηππν δίλεη δπλαηφηεηα επηινγήο κεηαμχ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ. 

Δπηπιένλ, ζθνπφο ηεο αλαζεψξεζεο είλαη λα βνεζήζεη φια ηα εκπιεθφκελα κέξε λα 

θαηαλνήζνπλ θαη λα εξκελεχζνπλ ηα πξφηππα.  

Σν πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ εμέδσζε επίζεο έλα ζπλνδεπηηθφ έγγξαθν, 

«Σξνπνπνηήζεηο ζηηο παξαπνκπέο ηνπ ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ», ην νπνίν θαζνξίδεη ηηο 

ηξνπνπνηήζεηο ησλ πξνηχπσλ πνπ επεξεάδνληαη πξνθεηκέλνπ λα επηθαηξνπνηεζνχλ νη 

αλαθνξέο ζην αλαζεσξεκέλν ελλνηνινγηθφ πιαίζην.  

Ζ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη απφ ηνπο ζπληάθηεο πνπ αλαπηχζζνπλ ινγηζηηθέο πνιηηηθέο 

βάζεη ηνπ ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ, ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά 

ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2020. 

 

ΓΛΠ 1 θαη ΓΛΠ 8 (ηξνπνπνηήζεηο) «Οξηζκόο ηνπ ζεκαληηθνύ» 

Οη ηξνπνπνηήζεηο απνζαθελίδνπλ ηνλ νξηζκφ ηνπ ζεκαληηθνχ θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

πξέπεη λα εθαξκνζζεί, ζπκπεξηιακβάλνληαο ζηνλ νξηζκφ θαζνδήγεζε πνπ κέρξη ζηηγκήο 

έρεη αλαθεξζεί ζε άιια ΓΠΥΑ. Ο νξηζκφο ηνπ ζεκαληηθνχ, πνπ απνηειεί κία ζεκαληηθή 

ινγηζηηθή έλλνηα ζηα ΓΠΥΑ, βνεζά ηηο εηαηξείεο λα απνθαζίζνπλ θαηά πφζν νη πιεξνθνξίεο 

πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο. Ο επηθαηξνπνηεκέλνο νξηζκφο 

ηξνπνπνηεί ην ΓΛΠ 1 «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ» θαη ην ΓΛΠ 8 

«Λνγηζηηθέο Πνιηηηθέο, Μεηαβνιέο ζηηο Λνγηζηηθέο Δθηηκήζεηο θαη Λάζε». Ζ ηξνπνπνίεζε 

δηαζθαιίδεη φηη ν νξηζκφο ηνπ ζεκαληηθνχ είλαη ζπλεπήο ζε φια ηα πξφηππα ησλ ΓΠΥΑ. Ζ 

ηξνπνπνίεζε ηζρχεη απφ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2020. 

 

ΓΠΧΑ 3 (Τξνπνπνίεζε) «Σπλελώζεηο επηρεηξήζεωλ» 

Ζ ηξνπνπνίεζε αθνξά ηε βειηίσζε ηνπ νξηζκνχ ηεο επηρείξεζεο κε ζθνπφ λα βνεζήζεη ηηο 

εηαηξείεο λα θαζνξίζνπλ θαηά πφζνλ κηα εμαγνξά πνπ πξαγκαηνπνηνχλ αθνξά επηρείξεζε ή 

νκάδα πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Ο ηξνπνπνηεκέλνο νξηζκφο ηεο επηρείξεζεο επηθεληξψλεηαη 
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ζην παξαγφκελν πξντφλ κηαο επηρείξεζεο, πνπ είλαη ε παξνρή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζηνπο 

πειάηεο, ελψ ν πξνεγνχκελνο νξηζκφο εζηίαδε ζηηο απνδφζεηο κε ηε κνξθή κεξηζκάησλ, 

ρακειφηεξνπ θφζηνπο ή άιινπ νηθνλνκηθνχ νθέινπο απεπζείαο ζηνπο επελδπηέο ή άιινπο 

ηδηνθηήηεο, κέιε ή ζπκκεηέρνληεο.  

Οη εηαηξείεο ππνρξενχληαη λα εθαξκφδνπλ ηνλ ηξνπνπνηεκέλν νξηζκφ ηεο επηρείξεζεο ζε 

εμαγνξέο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2020. 

 

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 εηζθεξφκελσλ 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 εηζθεξφκελσλ 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). 
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 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  

 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. 
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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 

ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην ΓΠΥΑ 9. 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 

θεθαιαηνπνηεκέλα 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. 

 

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. 
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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.  

 

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. 

 



ΕΡΤ Α.Ε. 
Οικονομικέρ Καταστάσειρ 

Για τη σπήση πος έληξε την 31 Δεκεμβπίος 2018 
(Όλα ηα ποζά παροσζιάζονηαι ζε τιλιάδες €, εκηός εάν αναθέρεηαι διαθορεηικά) 
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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 

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. 
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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 ρνξεγεκέλα 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 απφ-

πξνεμνθινχληαη 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 απφ-αλαγλσξίδεηαη φηαλ ε Δηαηξεία ράλεη 

ηνλ έιεγρν επί ησλ ζπκβαηηθψλ δηθαησκάησλ πνπ πεξηέρνληαη ζην ζηνηρείν απηφ. Απηφ 

ζπκβαίλεη φηαλ ηα δηθαηψκαηα ιήγνπλ ή κεηαβηβάδνληαη θαη ε Δηαηξεία έρεη κεηαβηβάζεη 

νπζησδψο φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο αληακνηβέο πνπ ζπλεπάγεηαη ε ηδηνθηεζία. 
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Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο απφ-αλαγλσξίδνληαη 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 

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 
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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 

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.  
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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. 

 

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 
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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.  

 

 

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.  
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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. 

 

 

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 



ΕΡΤ Α.Ε. 
Οικονομικέρ Καταστάσειρ 

Για τη σπήση πος έληξε την 31 Δεκεμβπίος 2018 
(Όλα ηα ποζά παροσζιάζονηαι ζε τιλιάδες €, εκηός εάν αναθέρεηαι διαθορεηικά) 

 

 

ειίδα 59 απφ 76 
 

1 Ηαλνπαξίνπ 2018 κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2018, θξαηψληαο φιεο ηηο άιιεο κεηαβιεηέο 

ζηαζεξέο, θαηά € 1.893.703. 

 

 

(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 € 8.830 ρηι. θαη γηα κε είζπξαμε εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ € 424 ρηι. Ζ ζπλνιηθή 

πξφβιεςε γηα απνκείσζε απαηηήζεσλ  ηε 31.12.2018 παξαηίζεηαη  ζηνλ αθφινπζν πίλαθα:  

 

31.12.2018 31.12.2017

Πξφβιεςε  απνκείσζεο απαηηήζεσλ απφ αληαπνδνηηθφ 

ηέινο 44.173 35.343

Πξφβιεςε  απνκείσζεο εκπνξηθψλ  απαηηήζεσλ 892 469

ύλνιν 45.066 35.812
 

 

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 ηακεηαθέο ξνέο ηεο Δηαηξείαο θαη κεξηκλά γηα ηελ χπαξμε ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ γηα 

ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο.  

ηνλ αθφινπζν πίλαθα παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε κε ηηο ιήμεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο ζηηο εκεξνκελίεο 31 Γεθεκβξίνπ 2017 θαη  31 Γεθεκβξίνπ 2018 

αληίζηνηρα.  
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Δληόο 1 

έηνπο

Μεηαμύ 1 

θαη 2 εηώλ

Μεηαμύ 2 

θαη 5 

εηώλ

Άλσ ησλ 

5 εηώλ
ύλνιν

Δκπνξηθέο Τπνρξεψζεηο 10.210 10.210

Τπνρξεψζεηο ζε ααθαιηζηηθνχο 

νξγαληζκνχο 2.000 2.000

Τπνρξεψζεηο γηα θφξνπο-ηέιε, 

εθηφο θφξνπ εηζνδήκαηνο 3.944 3.944

Σξέρνπζεο Φνξνινγηθέο 

Τπνρξεψζεηο 4.189 4.189

Γεδνπιεπκέλα Έμνδα 921 921

Λνηπέο Τπνρξεψζεηο 90 90

Τπνρξέσζε ζηνλ Δηδηθφ 

Γηαρεηξηζηή 29.750 29.750

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ 51.104 - - - 51.104

Δληόο 1 

έηνπο

Μεηαμύ 1 

θαη 2 εηώλ

Μεηαμύ 2 

θαη 5 

εηώλ

Άλσ ησλ 

5 εηώλ
ύλνιν

Δκπνξηθέο Τπνρξεψζεηο 17.877 17.877

Τπνρξεψζεηο ζε ααθαιηζηηθνχο 

νξγαληζκνχο 160 160

Τπνρξεψζεηο γηα θφξνπο-ηέιε, 

εθηφο θφξνπ εηζνδήκαηνο 2.907 2.907

Σξέρνπζεο Φνξνινγηθέο 

Τπνρξεψζεηο - -

Γεδνπιεπκέλα Έμνδα 538 538

Λνηπέο Τπνρξεψζεηο 247 247

Τπνρξέσζε ζηνλ Δηδηθφ 

Γηαρεηξηζηή 17.447 17.447

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ 39.176 - - - 39.176

31 Γεθεκβξίνπ 2018

31 Γεθεκβξίνπ 2017

 

 

 

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:  
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31.12.2018 31.12.2017

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ

Με θπθινθνξνύληα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ

Δγγπήζεηο 17 19

17 19

Κπθινθνξνύληα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνύ

Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 71.815 77.184

71.815 77.184

ύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ 71.832 77.203

Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ παζεηηθνύ

Βξαρππξόζεζκεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεώζεηο

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 21.730 17.164

Τπνρξέσζε ζηνλ Δηδηθφ Γηαρεηξηζηή 17.447 29.750

Σξέρνπζεο Φνξνινγηθέο Τπνρξεψζεηο - 4.189

ύλνιν βξαρππξόζεζκσλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 

ππνρξεώζεσλ

39.176 51.104

ύλνιν ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ παζεηηθνύ 39.176 51.104  

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. 

 

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 



ΕΡΤ Α.Ε. 
Οικονομικέρ Καταστάσειρ 

Για τη σπήση πος έληξε την 31 Δεκεμβπίος 2018 
(Όλα ηα ποζά παροσζιάζονηαι ζε τιλιάδες €, εκηός εάν αναθέρεηαι διαθορεηικά) 

 

 

ειίδα 62 απφ 76 
 

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 εηζθεξόκελσλ 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 

χκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην ΓΠΥΑ 9 ε εηαηξεία εθάξκνζε ηελ απινπνηεκέλε 

πξνζέγγηζε ηνπ πξνηχπνπ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αλακελφκελσλ πηζησηηθψλ δεκηψλ θαζ’ 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ησλ απαηηήζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα έζνδα απφ αληαπνδνηηθφ 

ηέινο θαη ηελ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο.  

Όζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο απφ αληαπνδνηηθφ ηέινο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31.12.2018, 

ζρεκαηίζηεθε επηπιένλ πξφβιεςε απνκείσζεο πνζνχ € 8.830 ρηι. κε απνηέιεζκα ηε 

31.12.2018 ε ζπλνιηθή πξφβιεςε απνκείσζεο ησλ απαηηήζεσλ απφ αληαπνδνηηθφ ηέινο λα 

αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ € 44.173 ρηι.. 

Γηα ηηο απαηηήζεηο πξνθχπηνπλ απφ ηελ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο (απφ 

δηαθεκηζηηθά θαη ινηπά έζνδα) ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31.12.2018, ζρεκαηίζηεθε επηπιένλ 

πξφβιεςε απνκείσζεο  πνζνχ € 424 ρηι. κε απνηέιεζκα ηε 31.12.2018 ε ζπλνιηθή 

πξφβιεςε απνκείσζεο ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ λα αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ € 892 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 
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κεηψζεηο ηεο αμίαο ησλ απνζεκάησλ ζηελ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία θαη νη ινηπέο δεκίεο 

απφ απνζέκαηα θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαηά ηελ πεξίνδν πνπ 

εκθαλίδνληαη. Σελ 31.12.2018 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. 
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7. Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Δδαθηθέο 

εθηάζεηο

Κηίξηα-

Δγθαηαζηάζεηο 

θηηξίσλ-ηερληθά 

έξγα

Μεραλήκαηα-

Σερλ.εγθαηαζηάζεηο-

Λνηπόο 

Μερ.εμνπιηζκόο

Μεηαθνξηθά 

Μέζα

Έπηπια & 

ινηπόο 

εμνπιηζκόο

ύλνιν

Μηθηή Λνγηζηηθή Αμία

Τπόινηπν ηελ 01.01.2017 86.753 29.337 28.809 87 4.376 149.363

Πξνζζήθεο Πεξηφδνπ - 225 1.595 - 686 2.506

Μεηψζεηο Πεξηφδνπ - - (18) - (141) (159)

Τπόινηπν ηελ 31.12.2017 86.753 29.562 30.385 87 4.922 151.710

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκεηώζεηο

Τπόινηπν ηελ 01.01.2017 - (1.813) (7.115) (31) (1.482) (10.441)

Απνζβέζεηο Πεξηφδνπ - (766) (3.099) (13) (568) (4.447)

Απνκείσζεηο Πεξηφδνπ - - 10 - 94 104

Τπόινηπν ηελ 31.12.2017 - (2.579) (10.204) (44) (1.957) (14.784)

Καζαξή ινγηζηηθή αμία ζηηο  31.12.2017 86.753 26.983 20.182 43 2.965 136.925

Μηθηή Λνγηζηηθή Αμία

Τπόινηπν ηελ 01.01.2018 86.753 29.562 30.385 87 4.922 151.710

Πξνζζήθεο Πεξηφδνπ - 96 4.054 - 836 4.986

Μεηψζεηο Πεξηφδνπ - - (8) - (82) (91)

Τπόινηπν ηελ 31.12.2018 86.753 29.658 34.431 87 5.675 156.605

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκεηώζεηο

Τπόινηπν ηελ 01.01.2018 - (2.579) (10.204) (44) (1.957) (14.784)

Απνζβέζεηο Πεξηφδνπ - (776) (3.243) (13) (691) (4.723)

Απνκείσζεηο Πεξηφδνπ - - 6 - 68 74

Τπόινηπν ηελ 31.12.2018 - (3.355) (13.441) (57) (2.580) (19.433)

Καζαξή ινγηζηηθή αμία ζηηο  31.12.2018 86.753 26.303 20.990 30 3.095 137.172                                    
δελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε επί ησλ αθηλήησλ ηεο Δηαηξείαο. 
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8. Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  

Λνγηζκηθό
Πξόγξακκα 

θπξηόηεηαο

Μηθηέο 

παξαγσγέο

Μηζζσκέλν 

πξόγξακκα

Αζιεηηθά 

δηθαηώκαηα
πκπαξαγσγέο

Έληππν 

κνπζηθό 

πιηθό

ύλνιν

Μηθηή Λνγηζηηθή Αμία

Τπόινηπν ηελ 01.01.2017 306 7.805 1.397 5.218 28.260 1.926 4 44.917

Πξνζζήθεο Πεξηφδνπ 51 6.717 848 2.900 20.763 2.521 4 33.804

Μεηψζεηο Πεξηφδνπ - - - (2.633) (21.124) (86) (23.843)

Τπόινηπν ηελ 31.12.2017 357 14.522 2.245 5.485 27.899 4.361 8 54.878

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη 

απνκεηώζεηο

Τπόινηπν ηελ 01.01.2017 (130) (6.937) (1.382) (2.254) (24.167) (187) (0) (35.056)

Απνζβέζεηο Πεξηφδνπ (53) (6.927) (841) (3.112) (18.971) (73) (0) (29.976)

Απνκείσζεηο Πεξηφδνπ - - - 2.633 21.124 86 23.843

Τπόινηπν ηελ 31.12.2017 (182) (13.863) (2.223) (2.733) (22.014) (174) (0) (41.189)

Καζαξή ινγηζηηθή αμία ηε  

31.12.2017 175 659 22 2.753 5.885 4.187 8 13.689

Μηθηή Λνγηζηηθή Αμία

Τπόινηπν ηελ 01.01.2018 357 14.522 2.245 5.485 27.899 4.361 8 54.878

Πξνζζήθεο Πεξηφδνπ 185 4.671 1.544 5.737 28.053 2.296 2 42.487

Μεηψζεηο Πεξηφδνπ - - - (3.474) (36.591) - - (40.065)

Τπόινηπν ηελ 31.12.2018 542 19.193 3.789 7.748 19.361 6.656 10 57.300

πζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη 

απνκεηώζεηο

Τπόινηπν ηελ 01.01.2018 (182) (13.863) (2.223) (2.733) (22.014) (174) (0) (41.189)

Απνζβέζεηο Πεξηφδνπ (54) (4.251) (1.405) (2.534) (33.028) (327) (0) (41.599)

Απνκείσζεηο Πεξηφδνπ - - - 3.474 36.591 - 40.065

Τπόινηπν ηελ 31.12.2018 (236) (18.114) (3.628) (1.793) (18.451) (501) (1) (42.724)

Καζαξή ινγηζηηθή αμία ζηηο  

31.12.2018 306 1.079 161 5.955 910 6.156 9 14.576
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9. Απνζέκαηα 

Σα απνζέκαηα ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο:  

 

31.12.2018 31.12.2017

Πξντφληα έηνηκα θαη εκηηειή 40 40

Πξψηεο & Βνεζεηηθέο χιεο - Τιηθά ζπζθεπαζίαο 242 212

Αλαιψζηκα πιηθά 142 165

Αληαιιαθηηθά θαη αλαιψζηκα παγίσλ 2.733 2.799

ύλνιν 3.157 3.215

Μείνλ: Πξφβιεςε απνκείσζεο απνζεκάησλ (2.600) (2.652)

ύλνιν 557 563  

 

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: 

 

31.12.2018 31.12.2017

Πειάηεο εζσηεξηθνχ 56.155 63.151

Πειάηεο εμσηεξηθνχ 373 201

Δπηζθαιείο  Πειάηεο 20.522 13.655

Παξαθξαηεκέλνη θφξνη εηζνδήκαηνο 36 31

Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο κεηαρξνλνινγεκέλεο 2.818 481

Δπηηαγέο ζε θαζπζηέξεζε (ζθξαγηζκέλεο) 20 20

Γεδνπιεπκέλα έζνδα 2.891 2.295

Απαηηεηφο θφξνο εηζνδήκαηνο 1.736 1.378

Γεδνπιεπκέλα αληαπνδνηηθά ηέιε 30.574 29.533

Λνηπέο απαηηήζεηο 1.756 2.250

ύλνιν 116.881 112.995

κείνλ:πξφβιεςε απνκείσζεο απαηηήζεσλ (45.066) (35.812)

ύλνιν 71.815 77.184

31.12.2018 31.12.2017

Απαηηήζεηο απφ αληαπνδνηηθφ ηέινο 99.761 100.703

Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 10.702 6.338

Λνηπέο απαηηήζεηο 6.418 5.954

ύλνιν 116.881 112.995

 

Οη απαηηήζεηο απφ αληαπνδνηηθφ ηέινο αθνξνχλ θπξίσο ηε ΓΔΖ (€ 74.421 ρηι.) θαη 

αλαιχνληαη ζηε ζεκείσζε 24.ε απηέο πεξηιακβάλνληαη θαη δεδνπιεπκέλα έζνδα απφ 

αληαπνδνηηθά ηέιε χςνπο € 26.954 ρηι. πνπ αθνξνχλ ηνπο δχν ηειεπηαίνπο κήλεο ηεο ρξήζεο 
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γηα ηνπο νπνίνπο θαηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο δελ είραλ εθδνζεί νη αληίζηνηρεο 

εθθαζαξίζεηο. 

Ζ αχμεζε ησλ απαηηήζεσλ απφ αληαπνδνηηθφ ηέινο θαηά € 5.706 ρηι. νθείιεηαη θπξίσο ζηελ 

αληίζηνηρε  αχμεζε ηνπ απιήξσηνπ αληαπνδνηηθνχ ηέινπο πειαηψλ ηεο ΓΔΖ. Ζ πξφβιεςε 

απνκείσζεο απαηηήζεσλ € 45.066 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 31.12.2018 € 17.447 ρηι. 

12. Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

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

ζηνηρεία: 

31.12.2018 31.12.2017

Γηαζέζηκα ζην ηακείν 3 4

Καηαζέζεηο φςεσο 199.126 179.615

ύλνιν 199.128 179.619  

εκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4549/2018 άξζξν 80 πνπ επηθαηξνπνίεζε 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»., νη θνξείο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ππνρξενχληαη λα 

κεηαθέξνπλ/δηαηεξνχλ ηα δηαζέζηκα ηνπο ζηελ Σ.η.Δ. Ζ Δηαηξεία θαηά ηελ εκεξνκελία 

αλαθνξάο δηαηεξεί θαηαζέζεηο € 179.533 ρηι. Αληίζηνηρα ην 2017 €147.328 ρηι.) ζε ηξαπεδηθφ 

ινγαξηαζκφ ηεο 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  

 

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. 
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Γηα ηε θιεηφκελε ρξήζε ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο πξνηείλεη ηε δηαλνκή κεξίζκαηνο πνζνχ             

€ 15.691.000. Ζ δηαλνκή ησλ κεξηζκάησλ, ηειεί ππφ ηελ έγθξηζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο 

πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο εηαηξείαο.  

 

Σα απνζεκαηηθά ηεο Δηαηξείαο είλαη ηα εμήο: 

31.12.2018 31.12.2017

Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ 1.667 1.667

Γηαθνξά ππέξ ην άξηην 150.549 150.549

Απνζεκαηηθφ Ν.3905/2010 14.024 11.106

ύλνιν 166.239 163.321  

 

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: 

 

 

31.12.2018 31.12.2017

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 31.12.2017 είλαη                            

€ 2.918.486,55 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 
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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 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: 

31.12.2018 31.12.2017

Υξεώζεηο ζηα απνηειέζκαηα:

Πξφβιεςε Απνδεκηψζεσλ 504 497

ύλνιν 504 497

31.12.2018 31.12.2017

Υξεώζεηο / (πηζηώζεηο) ζηε 

θαηάζηαζε ζπλνιηθώλ εζόδσλ

Αλαινγηζηηθά (θέξδε) / δεκηέο 

ρξήζεο (166) (169)

ύλνιν (166) (169)  

 

 

Ζ κεηαβνιή ηεο παξνχζαο αμίαο ηεο απνδεκίσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ 

ππεξεζία είλαη παξαθάησ: 

31.12.2018 31.12.2017

Μεηαβνιή ηεο ππνρξέσζεο ζηνλ 

ηζνινγηζκό:

Yπόινηπν έλαξμεο 14.908 14.581

χλνιν ρξέσζεο ζηα απνηειέζκαηα 504 497

Αλαινγηζηηθά (θέξδε) / δεκηέο (166) (169)

Τπόινηπν ηέινπο 15.247 14.908  

 

 

Οη ιεπηνκέξεηεο θαη νη βαζηθέο ππνζέζεηο ηεο αλαινγηζηηθήο εθηίκεζεο γηα ηηο ρξήζεηο πνπ 

έιεμαλ ηελ 31.12.2018 θαη 31.12.2017 έρνπλ σο θάησζη: 

31.12.2018 31.12.2017

Πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην 1,6% 1,7%

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 

31.12.2018: 

 

Πξνεμνθιεηηθό επηηόθην +0,5% (0,5)%

Αχμεζε (κείσζε) ζηελ ππνρξέσζε (833) 907

Μειινληηθέο απμήζεηο κηζζώλ +0,5% (0,5)%

Αχμεζε (κείσζε) ζηελ ππνρξέσζε 543 (562)  
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15. Λνηπέο Πξνβιέςεηο 

Οη ινηπέο πξνβιέςεηο αθνξνχλ θαηά πνζφ € 582 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.    

31.12.2018 31.12.2017

Πξνβιέςεηο γηα εθθξεκείο 

δηθαζηηθέο ππνζέζεηο 582 582

Πξνβιέςεηο γηα ιεηηνπξγηθά έμνδα - -

ύλνιν 582 582  

16. Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 

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

εμήο:  

31.12.2018 31.12.2017

Πξνκεζεπηέο εζσηεξηθνχ 14.520 7.402

Πξνκεζεπηέο εμσηεξηθνχ 3.357 2.809

Τπνρξεψζεηο γηα θφξνπο-ηέιε, εθηφο θφξνπ 

εηζνδήκαηνο 2.907 3.944

Τπνρξεψζεηο ζε αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο 160 2.000

Λνηπέο ππνρξεψζεηο 247 90

Γεδνπιεπκέλα έμνδα 538 921

ύλνιν 21.730 17.164

Τπνρξέσζε πξνο Δηδηθφ Γηαρεηξηζηή 17.447 29.750

ύλνιν 39.176 46.915  

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. 

18. Κύθινο εξγαζηώλ  

Ο θχθινο εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο αλαιχεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

01.01.2018-

31.12.2018

01.01.2017-

31.12.2017

Έζνδα απφ αληαπνδνηηθφ ηέινο 181.483 181.547

Έζνδα απφ δηαθεκίζεηο θαη ινηπή 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα 13.082 9.273

ύλνιν 194.566 190.821  
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19. Λνηπά έζνδα-Λνηπά έμνδα εθκεηάιιεπζεο 

Σα ινηπά έζνδα ζπλνιηθνχ πνζνχ € 2.317 ρηι. αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 

 

01.01.2018-

31.12.2018

01.01.2017-

31.12.2017

Δπηρνξεγήζεηο θαη δηάθνξα έζνδα 

πσιήζεσλ 5 15

Έζνδα παξεπφκελσλ αζρνιηψλ 489 568

Λνηπά έζνδα 13 61

Έζνδα απφ πξνβιέςεηο πξνεγ.ρξήζεσλ 1.810 233

ύλνιν 2.317 877  

 

Σα ινηπά έμνδα πνζνχ € 9.483 ρηι. αλαιχνληαη σο αθνινχζσο: 

 

 

01.01.2018-

31.12.2018

01.01.2017-

31.12.2017

Έθηαθηα έμνδα 45 82

Έμνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ 367 750

Πξφβιεςε απνκείσζεο απνζεκάησλ 17 -

Πξφβιεςε επηζθάιεηαο απαηηήζεσλ απφ 

αληαπνδνηηθφ ηέινο 8.830 3.303
Πξνβιεςε επηζθάιεηαο απφ εκπνξηθέο 

απαηηήζεηο 223 264

ύλνιν 9.483 4.400  

 

20. Έμνδα πξνζσπηθνύ 

Σα έμνδα πξνζσπηθνχ αλαιχνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

01.01.2018-

31.12.2018

01.01.2017-

31.12.2017

Μηζζνί θαη εκεξνκίζζηα 46.194 45.617

Δξγνδνηηθέο Δηζθνξέο 13.884 11.363

Έμνδα επηκφθσζεο θαη παξεπφκελεο παξνρέο 25 0

Πξφβιεςε απνδεκίσζεο 253 249

ύλνιν 60.356 57.230  
 
 
Οη απμεκέλεο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο θαηά € 2.521 ρηι. νθείινληαη ζηηο επηπηψζεηο ηεο 
εθαξκνγήο ηνπ Ν.4498/2017 (ΔΓΟΔΑΠ). 
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Ο αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ θαηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο αλαιχεηαη σο 

εμήο:

31.12.2018 31.12.2017

Mηζζσηνί Ανξίζηνπ Υξφλνπ 2.197 2.229

Mηζζσηνί Οξηζκέλνπ Υξφλνπ 28 27

ύλνιν εξγαδνκέλσλ 2.225 2.256  

 

21. Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα γηα ηελ Δηαηξεία αλαιχνληαη σο εμήο: 

01.01.2018-

31.12.2018

01.01.2017-

31.12.2017

Σφθνη θαηαζέζεσλ φςεσο 5.840 4.910

Σφθνη θαηαζέζεσλ πξνζεζκίαο - -

ύλνιν 5.840 4.910  

22. Υξεκαηννηθνλνκηθά θόζηε 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα γηα ηελ Δηαηξεία αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ € 265 ρηι. έλαληη € 

273 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). 

01.01.2018-

31.12.2018

01.01.2017-

31.12.2017

Γηάθνξα έμνδα θαη πξνκήζεηεο ηξαπεδψλ 14 11

Γαπάλε ηφθσλ αλαινγηζηηθήο κειέηεο 251 262

ύλνιν 265 273  

23. Φόξνο εηζνδήκαηνο 

Ο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2018 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: 

 

31.12.2018 31.12.2017

Κέξδε πξν θόξσλ 54.908 70.940

Φνξνινγηθόο ζπληειεζηήο 29% 29%

Φόξνο ππνινγηζκέλνο κε βάζε ηζρύνληεο 

θνξνινγηθνύο ζπληειεζηέο 15.923 20.573

Δηζφδεκα πνπ δελ ππφθεηηαη ζε θφξν (57.655) (56.083)

Έμνδα  πνπ δελ εθπίπηνπλ γηα θνξνινγηθνχο 

ζθνπνχο 42.866 36.443

δηαλεκφκελα θέξδε γηα ηα νπνία δελ έρεη 

θαηαβιεζεί θφξνο εηζνδήκαηνο 6.191 8.193

ύλνιν Φόξνπ 7.326 9.126  



ΕΡΤ Α.Ε. 
Οικονομικέρ Καταστάσειρ 

Για τη σπήση πος έληξε την 31 Δεκεμβπίος 2018 
(Όλα ηα ποζά παροσζιάζονηαι ζε τιλιάδες €, εκηός εάν αναθέρεηαι διαθορεηικά) 
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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., ελψ ηαπηφρξνλα κε ηελ αλαγλψξηζε ηνπ εζφδνπ απηνχ, δεκηνπξγείηαη 

θαη ε αληίζηνηρε απαίηεζε. 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             € 47.467 ρηι. Δπίζεο, πνζφ € 26.954 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 01.01-31.12.2018 αλέξρεηαη ζε € 851 

ρηι.(2017 €847 ρηι.). 

 

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

Καηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο, ππάξρεη ππνρξέσζε πξνο ηνλ Δηδηθφ Γηαρεηξηζηή χςνπο € 

17.447 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: 

 

01.01.2018-

31.12.2018

01.01.2017-

31.12.2017

Ακνηβέο κειψλ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 129 119

Ακνηβέο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ & Δλη.πκβνχισλ 400 321

ύλνιν 530 441
 

 

24.2. Έζνδα –Έμνδα θαη ππόινηπα κε ζπλδεδεκέλα κέξε 

Σα έζνδα, έμνδα γηα ηε θιεηφκελε πεξίνδν θαζψο θαη ηα  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:  

01.01.2018-

31.12.2018

01.01.2017-

31.12.2017

Έζνδα - -

Έμνδα(Πξνκήζεηα αληαπνδνηηθνχ ηέινπο) 851 847

851 847
 

 

 



ΕΡΤ Α.Ε. 
Οικονομικέρ Καταστάσειρ 

Για τη σπήση πος έληξε την 31 Δεκεμβπίος 2018 
(Όλα ηα ποζά παροσζιάζονηαι ζε τιλιάδες €, εκηός εάν αναθέρεηαι διαθορεηικά) 
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31.12.2018 31.12.2017

Απαηηήζεηο από ζπλδεδεκέλα κέξε

ΓΔΖ Α.Δ. – Πειάηεο εζσηεξηθνχ 47.467 56.273

ΓΔΖ Α.Δ. – Γεδνπιεπκέλα έζνδα αληαπνδνηηθνχ ηέινπο 26.954 28.035

Δηδηθφο Γηαρεηξηζηήο ηνηρείσλ Δλεξγεηηθνχ θαη 

Παζεηηθνχ ηεο ΔΡΣ Α.Δ - -

ύλνιν 74.421 84.308
 

 

 

 

31.12.2018 31.12.2017

Τπνρξεώζεηο ζε ζπλδεδεκέλα κέξε

Δηδηθφο Γηαρεηξηζηήο ηνηρείσλ Δλεξγεηηθνχ θαη 

Παζεηηθνχ ηεο ΔΡΣ Α.Δ. 17.447 29.750

Τπνρξεψζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε 

ηεο Γηνίθεζεο - -

ύλνιν 17.447 29.750
 

25. Γεζκεύζεηο 

25.1. Γεζκεύζεηο ηνπ Ν.3905/2010 θαη δηθαηώκαηα πξνγξακκάησλ θαη ζεηξώλ 

 

Οη δεζκεχζεηο ηεο Δηαηξείαο εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

31.12.2018 31.12.2017

Απνζεκαηηθφ Ν.3905/2010 14.024 11.106

Γηθαηψκαηα πξνγξακκάησλ θαη ζεηξψλ (αζιεηηθά) 34.124 16.306

ύλνιν 48.148 27.412
 

 

Οη δεζκεχζεηο ηνπ Ν.3905/2010 πεξηγξάθνληαη ζηελ εκείσζε 13.3. 

 

25.2. Λεηηνπξγηθέο Μηζζώζεηο – Έμνδα 

 

Οη ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξείαο απφ κηζζψκαηα (σο κηζζψηξηαο) αθνξνχλ α) ηα θηίξηα πνπ  

ρξεζηκνπνηεί γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο. Ζ δηάξθεηα ησλ ζπκβάζεσλ κίζζσζεο θπκαίλεηαη απφ 2 

έσο 7 έηε κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο ή παξάηαζεο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. Ζ 

αλαπξνζαξκνγή ησλ κηζζσκάησλ δηακνξθψλεηαη αλά πεξίπησζε θαη ζχκθσλα πάληα κε ηα 

νξηδφκελα ζηηο ζπλαθζείζεο ζπκβάζεηο, β) Μηζζψζεηο απηνθηλήησλ θαη εμνπιηζκνχ γξαθείσλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηεο Δηαηξείαο. Οη ειάρηζηεο κειινληηθέο 

θαηαβνιέο κηζζσκάησλ κέρξη ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο θαη κε βάζε ην ηζρχνλ 

επηηφθην έρνπλ σο αθνινχζσο: 

31.12.2018 31.12.2017

Δληφο ελφο έηνπο 17 33

Έλα έσο πέληε έηε 307 357

Πέξα ησλ πέληε εηψλ 59 68

ύλνιν 384 458  
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26. Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο 

26.1. Δθθξεκείο λνκηθέο ππνζέζεηο 

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

ζρεκαηηζηεί πξφβιεςε € 582 ρηι.  

 

26.2. Αλέιεγθηεο ρξήζεηο 

Γηα ηε 1ε 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. Με ηελ ππ’ αξηζκφλ 40/30.1.2019 νξηζηηθή πξάμε δηνξζσηηθνχ 

πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2015 (δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν 10.10.2013 

– 31.12.2014) ηνπ Κ.Δ.ΜΔ.ΔΠ., θαηαινγίζηεθε ε δηαθνξά θπξίνπ θφξνπ κεηά ησλ ινηπψλ 

επηβαξχλζεσλ ζην ζπλνιηθφ χςνο ησλ 854.590,95 επξψ θαη  επί ηνπ νθεηιφκελνπ θφξνπ 

ππνινγίζηεθαλ ηφθνη νη νπνίνη αλήιζαλ ζην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 218.347,99 επξψ. Ζ Δηαηξεία 

θαηέζεζε ελδηθνθαλή πξνζθπγή γηα ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ησλ ηφθσλ. 

Γηα ηε 2ε εηαηξηθή ρξήζε (01.01.2015-31.12.2015) έρεη εθδνζεί θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ 

ρσξίο επηθχιαμε κε ζέκαηα έκθαζεο 

Γηα ηε 3ε εηαηξηθή ρξήζε (01.01.2016-31.12.2016) έρεη εθδνζεί θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ 

ρσξίο επηθχιαμε  

Γηα ηε 4ε εηαηξηθή ρξήζε (01.01.2017-31.12.2017) έρεη εθδνζεί θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ 

ρσξίο επηθχιαμε 

 Γηα ηε θιεηφκελε 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 (ζεκείσζε 17) . 

27. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο   

ηηο  14.03.2019 δεκνζηεχηεθε ε ΚΤΑ  Αξηζκ.νηθ.21423 ΔΞ 2019 (Β 890 14.03.2019) 

«Ρχζκηζε ηνπ ηξφπνπ πιεξσκήο ησλ ηειηθψο νθεηινκέλσλ πνζψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

αλαβίσζε ησλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο ή έκκηζζεο εληνιήο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Δ.Ρ.Σ. Α.Δ., 

θαζψο θαη ηεο δηαδηθαζίαο εθθαζάξηζεο θαη απφδνζεο ησλ νθεηινκέλσλ αζθαιηζηηθψλ 

εηζθνξψλ.». Ζ Δηαηξεία εθηηκά φηη ε επηβάξπλζε απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο 

ζα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ  69 εθαη. επξψ πεξίπνπ. 

 


