
Αξκόδηα Αξρή: Γεληθό Εκπνξηθό Μεηξών (Γ.Ε.ΜΗ.) ύνθεζη Γιοικηηικού ςμβοςλίος:

Ηκεξνκελία έγθξηζεο από ην Δ ησλ Λενληήο Υξηζηόθνξνο-Επηύρηνο ηνπ Θσάλλε, Πξόεδξνο  Δ..

εμακεληαίσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ: 3 Θνπιίνπ 2019 Δξόζνο Θσάλλεο ηνπ Ζαραξία, Δηεπζύλσλ ύκβνπινο

Οξθσηνί ειεγθηέο ινγηζηέο: Αζπαζία Δαθνπξά, Αζαλάζηνο Μαπξίθνο Αξβαλίηεο Ειεπζέξηνο ηνπ Αλησλίνπ, Μέινο Δ.. Αλαπιεξσηήο Δηεπζύλνληνο ζπκβνύινπ

Ειεγθηηθή εηαηξεία: ΟΛ Α.Ε. Μεηαμάο Αξηζηνηέιεο ηνπ Θενδώξνπ, Μέινο Δ.

Σύπνο έθζεζεο ειέγρνπ ειεγθηώλ: Γλώκε κε Επηθύιαμε Παπαδεκεηξίνπ Δεκήηξηνο ηνπ ηπιηαλνύ, Μέινο Δ.

Δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ Εηαηξείαο: www.ert.gr Σζαηζαξώλε Καηεξίλα ηνπ Μηραήι, Μέινο Δ..

30.06.2018 31.12.2017 01.01.-30.06.2018 01.01.-30.06.2017

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ Κύκλορ επγαζιών 98.561 93.918

Θδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 135.665 136.925 Κέπδη ππο θόπων, σπημαηοδοηικών και επενδςηικών αποηελεζμάηων 26.910 34.806

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 8.306 13.689 Κέπδη ππο θόπων 29.592 36.938

Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 22 19 Μείνλ θόξνη (906) (767)

ύνολο μη κςκλοθοπούνηορ ενεπγηηικού (α) 143.992 150.633 Αλαινγηζηηθέο δεκίεο από ππνρξεώζεηο παξνρώλ ζην πξνζσπηθό - -

Απνζέκαηα 616 563 Κέπδη μεηά από θόποςρ 28.686 36.170

Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 79.844 77.183

Πξνθαηαβνιή ζηνλ Εηδηθό Δηαρεηξηζηή - -

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 206.581 179.619 01.01.-30.06.2018 01.01.-30.06.2017

ύνολο κςκλοθοπούνηορ Δνεπγηηικού (β) 287.041 257.366 Λειηοςπγικέρ Γπαζηηπιόηηηερ

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ (α) + (β) 431.033 407.999 Κέξδε πξν θόξσλ 29.592 36.938

Πλέον / μείον προζαρμογές για:

Απνζβέζεηο 22.080 16.851

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ Πξόβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνύ 252 255

Μεηνρηθό θεθάιαην 5.000 5.000 Λνηπέο πξνβιέςεηο 8.232 752

Λνηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ 365.092 336.406 Έζνδν από αρξεζηκνπνίεηεο πξνβιέςεηο (1.741) (222)

ύνολο ιδίων κεθαλαίων ιδιοκηηηών μηηπικήρ (γ) 370.092 341.406 (Κέξδε)/ Ζεκηέο από πώιεζε/δηαγξαθή παγίσλ ζηνηρείσλ 7 0

Πξνβιέςεηο 15.742 15.490 Πηζησηηθνί ηόθνη (2.814) (2.267)

Μεξίζκαηα πιεξσηέα - - Πλέον / μείον προζαρμογές για μεηαβολές λογαριαζμών κεθαλαίοσ κίνεζες ή ποσ

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 10.392 17.164 ζτεηίδονηαι με ηις λειηοσργικές δραζηεριόηεηες:

Τπνρξέσζε ζηνλ Εηδηθό Δηαρεηξηζηή 29.743 29.750 (Αύμεζε)/ κείσζε απνζεκάησλ (52) (36)

Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο 5.063 4.189 (Αύμεζε) / κείσζε απαηηήζεσλ (10.585) (4.078)

ύνολο ςποσπεώζεων (δ) 60.941 66.594 Αύμεζε / (κείσζε) ππνρξεώζεσλ (πιελ δαλεηαθώλ) (5.069) (2.193)

ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (γ) + (δ) 431.033 407.999 Διζποέρ διαθεζίμων από ηην κύπια εκμεηάλλεςζη 39.901 45.999

Καηαβεβιεκέλνη θόξνη - -

ύνολο ηαμειακών ποών από λειηοςπγικέρ δπαζηηπιοηήηερ (α) 39.901 45.999

Δπενδςηικέρ Γπαζηηπιόηηηερ

Αγνξά ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ (15.443) (12.149)

30.06.2018 30.06.2017 Σόθνη εηζπξαρζέληεο 5.109 2.222

ύνολο εκποών από επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (β) (10.333) (9.927)

ύνολο ιδίων κεθαλαίων έναπξηρ σπήζηρ ( 01.01.2018-01.01.2017) 341.406 301.003 Υπημαηοδοηικέρ Γπαζηηπιόηηηερ

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο 28.686 36.170 Μεξίζκαηα πιεξσζέληα - (39.893)

Δηαλνκή κεξίζκαηνο - (21.581) ύνολο ειζποών / (εκποών) από σπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (γ) - (39.893)

ύνολο ιδίων κεθαλαίων λήξηρ σπήζηρ (30.06.2018-30.06.2017) 370.092 315.593 Καθαπή αύξηζη ζηα ηαμειακά διαθέζιμα & ιζοδύναμα σπήζηρ (α)+(β)+(γ) 29.568 (3.821)

Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα έναπξηρ σπήζηρ 179.619 184.825

Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα λήξηρ σπήζηρ 209.187 181.004

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ

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

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

3.   Οη πξνβιέςεηο πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί γηα ππνρξεώζεηο παξνρώλ ζην πξνζσπηθό αλέξρνληαη ζε 15.160 ρηιηάδσλ Επξώ (βι. εκ. 13 ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ)

4.   Καηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Θζνινγηζκνύ έρνπλ ζρεκαηηζηεί πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο εκπνξηθεο απαηηήζεηο θαη αληαπνδνηηθό ηέινο πνζνύ 45.171 ρηιηάδσλ Επξώ, γηα εθθξεκείο 

      δηθαζηηθέο ππνζέζεηο πνζνύ 582 ρηιηάδσλ Επξώ (βι. εκ. 14 ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ).

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

6.   Σν απαζρνινύκελν πξνζσπηθό ηεο Εηαηξείαο ηελ 30.06.2018 αλέξρεηαη ζε 2.249 άηνκα (2017: 2261 άηνκα). 

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

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

      Ποζά ζε σιλιάδερ Δςπώ 30.06.2018 30.06.2017

      α) Ακνηβέο δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο Δηνίθεζεο 259 220

      β) Έζνδα - -

      γ) Έμνδα 403 407

30.06.2018 31.12.2017

      δ) Απαηηήζεηο 85.644 87.791

      ε) Τπνρξεώζεηο 29.743 29.752

8.  Σo ζέκα επηθύιαμεο ζηελ Έθζεζε Επηζθόπεζεο ησλ αλεμάξηεησλ νξθσηώλ ειεγθηώλ αθνξά ζηε κε απόθηεζε επαξθώλ ειεγθηηθώλ ηεθκεξίσλ γηα ηελ επαιήζεπζε ηνπ αθξηβνύο ύςνπο ησλ εζόδσλ από ην αληαπνδνηηθό ηέινο ύςνπο € 90,2 εθ. θαζώο 

θαη ηελ επάξθεηα ηεο ζρεκαηηζκέλεο πξόβιεςεο ύςνπο € 42,8 εθ. γηα ηελ θάιπςε δεκηώλ από ηε κε ξεπζηνπνίεζε κέξνπο ησλ απαηηήζεσλ από ην αληαπνδνηηθό ηέινο όπνπ θαηά ηελ 30/06/2018 αλεξρόηαλ ζην πνζό ησλ € 106,3 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         

ηος ΗΩΑΝΝΖ ηος ΕΑΥΑΡΗΑ ηος ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ ηος ΘΔΟΓΩΡΟΤ  ηος 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 (Ποζά ζε σιλιάδερ Δςπώ)

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΡΑΓΗΟΦΩΝΗΑ ΣΖΛΔΟΡΑΖ Α.Δ.
ΓΔΜΖ 127248401000

ΚΑΣΔΥΑΚΖ & ΜΔΟΓΔΗΩΝ 136, 11527, ΑΘΖΝΑ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΥΡΖΖ απο 1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2018 μέσπι  30 ΗΟΤΝΗΟΤ 2018

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

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

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

ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ (Ποζά ζε σιλιάδερ Δςπώ)  ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ (Ποζά ζε σιλιάδερ Δςπώ)

 ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποζά ζε σιλιάδερ Δςπώ)


