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Α. Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της εταιρείας Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη με επιφύλαξη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας Ελληνική Ραδιοφωνία
Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση
χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2019, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος,
μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς
και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο της
έκθεσής μας «Βάση για γνώμη με επιφύλαξη», οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν
εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας Ελληνική Ραδιοφωνία
Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019, τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και
τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Βάση για γνώμη με επιφύλαξη
Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι:
Δεν κατέστη εφικτό να συγκεντρώσουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια προκειμένου να
επαληθεύσουμε: α) το ακριβές ύψος των εσόδων από το ανταποδοτικό τέλος του Ν.4173/2013, το
οποίο ανέρχεται σε € 189,6 εκ., ποσό το οποίο η Εταιρεία λογιστικοποιεί με βάση τις εκκαθαρίσεις
των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας και την αρχή του δεδουλευμένου και β) την επάρκεια της
σχηματισμένης πρόβλεψης ποσού € 45,1 εκ για την κάλυψη ζημιών από τη μη είσπραξη απαιτήσεων
από ανταποδοτικό τέλος, συνολικού ποσού € 100,1 εκ. Κατά συνέπεια διατηρούμε επιφύλαξη για το
ανωτέρω ποσό των εσόδων από το ανταποδοτικό τέλος του Ν.4173/2013, καθώς και για την επάρκεια
της σχηματισμένης πρόβλεψης για την κάλυψη των ζημιών από τη μη είσπραξη μέρους των
απαιτήσεων από το ανταποδοτικό τέλος.
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά
περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των
οικονομικών καταστάσεων». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθόλη τη διάρκεια του διορισμού
μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών
Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις
απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα
και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας
νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια
που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώμη με επιφύλαξη.
Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των καταστάσεων σύμφωνα με
τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες
εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η
κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε
σε απάτη είτε σε λάθος.

Σελίδα 5 από 74

Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της
ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια
περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής
αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει
την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από
το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες.
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις,
στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε
λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση
συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται
σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα
ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος
και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα
επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές
καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική
Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη
διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:
• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις,
που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες
που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή
και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους
σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η
απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς
διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
• Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το
σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη
διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.
• Αξιολογούμε την καταλληλόλητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το
εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη
διοίκηση.
• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσεως από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της
συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν
υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν
ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της.
Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση
ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών
καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη
μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την
ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως
αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων,
συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις
απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη
παρουσίαση.
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Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα
του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών
ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.
Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του
Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β)
του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι:
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα
με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής
αντιστοιχεί με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31/12/2019.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία Ελληνική Ραδιοφωνία
Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες
στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.
Αθήνα, 17 Ιουλίου 2020

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΑΜΑΝΟΣ
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 49351

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 37841

ΣΟΛ Α.Ε.
Μέλος Δικτύου Crowe Global
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125

ΣΟΛ Α.Ε.
Μέλος Δικτύου Crowe Global
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125
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Β. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ ΑΕ)»
επί των επί των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 6ης Εταιρικής

Χρήσης 01/01/2019–31/12/2019
Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
Κύριε Μέτοχε,
Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση
Ανώνυμη Εταιρεία (η «ΕΡΤ ΑΕ» ή η «Εταιρεία») έχει συνταχθεί με βάση τις διατάξεις του
άρθρου 150 του Ν.4548/2018, το Ν.4173/2013 και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς («ΔΠΧΑ»), όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η παρούσα έκθεση αναφέρεται στις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου
2019 και περιέχει τον οικονομικό απολογισμό της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2019 έως 31
Δεκεμβρίου 2019, την αναφορά των σημαντικών γεγονότων πού έλαβαν χώρα κατά το
2019, την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων για την επόμενη χρήση,
τα σημαντικότερα γεγονότα μετά τη λήξη της χρήσης, καθώς και όποια επιπρόσθετη
πληροφόρηση ζητείται από τον σχετικό νόμο.

Σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων
Οι υποβαλλόμενες προς έγκριση Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας την 31η
Δεκεμβρίου 2019, έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 149 του
4548/2018 όπως ισχύει, και σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς («ΔΠΧΑ») και τις Διερμηνείες της Επιτροπής Διερμηνειών των ΔΠΧΑ, όπως έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ΔΠΧΑ που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων («ΣΔΛΠ»). Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν
συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους και την αρχή της συνέχισης της
δραστηριότητας.

Ανάλυση της εξέλιξης & των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της
Εταιρείας και της θέσης της
Επιχειρηματικό Μοντέλο
Η ΕΡΤ ΑΕ είναι δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας και εποπτεύεται από τον Υπουργό
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Έχει διοικητική και οικονομική
αυτοτέλεια και διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4173/2013 όπως ισχύει.
Η επιχειρηματική στρατηγική της Εταιρείας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την παροχή ενός
ευρέως φάσματος υψηλών προδιαγραφών προς το κοινωνικό σύνολο. Ο έλεγχος της ΕΡΤ ΑΕ
ως προς το εκπεμπόμενο πρόγραμμα και την τήρηση των γενικών αρχών του παρεχόμενου
περιεχομένου γίνεται από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης («ΕΣΡ»), το οποίο
δημοσιεύει ετησίως σχετική έκθεση.
Σελίδα 8 από 74

ΕΡΤ Α.Ε.

Οικονομικές Καταστάσεις
Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2019
(Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Στο ΕΣΡ ανατίθεται ο έλεγχος της ΕΡΤ ΑΕ, όσον αφορά στη εκπλήρωση των υποχρεώσεων
δημόσιας υπηρεσίας και την τήρηση των κανόνων του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
τις κρατικές ενισχύσεις στη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση.
Η ΕΡΤ ΑΕ υποβάλλει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και στο ΕΣΡ κατά το
πρώτο τρίμηνο κάθε ημερολογιακού έτους έκθεση για τη διαφάνεια στη χρήση του
ανταποδοτικού τέλους.
Ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, που είναι αρμόδιος για θέματα Επικοινωνίας και
Ενημέρωσης εποπτεύει την τήρηση των διατάξεων του νόμου, με την επιφύλαξη των
διατάξεων που αφορούν στις σχετικές αρμοδιότητες του ΕΣΡ. Σε περίπτωση που ο
Υφυπουργός διαπιστώσει παράβαση των διατάξεων αυτών, συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση
των μετόχων, η οποία αποφαίνεται επί του ζητήματος, η δε απόφασή της εκτελείται από το
Διοικητικό Συμβούλιο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας.

Στόχοι, βασικές αξίες και κύριες στρατηγικές
Στόχος της ΕΡΤ ΑΕ
Η ΕΡΤ ΑΕ ως δημόσια εταιρεία παρέχει ένα ευρύ φάσμα περιεχομένου και υπηρεσιών που
συμβάλλουν στην ενημέρωση, την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία των Ελλήνων σε όλο τον
κόσμο. Παράγει προγράμματα ποιότητας και κύρους, τα οποία παρέχουν αμερόληπτη και
σφαιρική ενημέρωση, διασφαλίζοντας την ελευθερία του λόγου και προάγοντας την
ελληνική ιστορία, τη γλώσσα, τον ελληνικό και διεθνή πολιτισμό.
Παρέχει υπηρεσίες τηλεόρασης, ραδιοφώνου και διαδικτύου σε εθνικό, τοπικό και διεθνές
επίπεδο μέσα από:

➢ Πέντε (5) τηλεοπτικούς σταθμούς

και

σε πανελλαδική

εμβέλεια, καθώς και

δορυφορικά την
για τον απόδημο Ελληνισμό) Είκοσι επτά (27)
ραδιοφωνικούς σταθμούς, εκ των οποίων:

o

Πέντε (5) στην Αθήνα

Σελίδα 9 από 74

ΕΡΤ Α.Ε.

Οικονομικές Καταστάσεις
Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2019
(Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

o

Δύο (2) στη Θεσσαλονίκη

o Δεκαεννέα (19) στην Περιφέρεια
Β. Αιγαίο

Βόλος

Ζάκυνθος

Ηράκλειο

Ιωάννινα

Καβάλα

Καλαμάτα

Κέρκυρα

Κοζάνη

Κομοτηνή

Λάρισα

Ορεστιάδα

Πάτρα

Πύργος

Ν. Αιγαίο

Σέρρες

Τρίπολη

Φλώρινα

Χανιά

o Η Φωνή της Ελλάδας στα βραχέα σε όλο τον κόσμο.
➢

Τον ιστότοπο www.ert.gr

➢ Τα
της ΕΡΤ που αποτελούνται από την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα,
την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής και την Χορωδία ανοίγονται στην κοινωνία με
σειρά δράσεων Πολιτισμού και Τέχνης, όπου οι πολίτες έχουν την ευκαιρία να
απολαμβάνουν έργα υψηλής αισθητικής αξίας σε σημαντικούς συναυλιακούς χώρους.
➢ Το περιοδικό

, ένα περιοδικό αρωγός του πολιτισμού και του

κοινωνικού ιστού, μέσα από το οποίο αναδεικνύεται και το πλούσιο Αρχείο της ΕΡΤ.
Τα τεύχη του περιοδικού διανέμονται δωρεάν free press σε σταθμούς του Μετρό και του
ΗΣΑΠ, κεντρικά καταστήματα των ΕΛΤΑ και επιλεγμένα βιβλιοπωλεία και αναρτώνται και σε
ψηφιακή μορφή στον ιστότοπο www.ert.gr.
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Η Εταιρεία εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων επί της οδού Λεωφόρου Μεσογείων 136 &
Κατεχάκη. Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1747/26.6.2017 (πρακτικό 133/26.6.2017 Θ.10ο)
Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, διατηρεί τα ακόλουθα υποκαταστήματα:
Εγκατάσταση

Διεύθυνση

Πόλη

Ραδιοτηλεοπτικός Σταθμός

Μεσογείων 432 Αγία Παρασκευή

Αθήνα

Λογιστήριο έδρας

Μεσογείων 432 Αγία Παρασκευή

Αθήνα

Γραφεία

Μεσογείων 463 Αγία Παρασκευή

Αθήνα

Γραφεία

Ρηγίλλης 2 & Μουρούζη 14-16

Αθήνα

Αποθήκη

Ραδιοφωνίας 51 Νέα Λιόσια

Αθήνα

Αποθήκη

Ιωάννινων 2 -Γέρακας

Αθήνα

Ραδιοφωνικός σταθμός Βόλου

Πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου

Βόλος

Γραφεία

Πλαστήρα 13 & Δονδολίνων

Βόλος

Ραδιοφωνικός σταθμός Ζακύνθου

Οδός Μουζάκη Κερίου

Ζάκυνθος

Ραδιοτηλεοπτικός σταθμός Ηράκλειου

Μάχης Κρήτης 161

Ηράκλειο

Ραδιοτηλεοπτικός σταθμός

Λεωφόρος Στρατού και Καυταντζόγλου

Θεσσαλονίκη

Ραδιοφωνικός σταθμός Θεσσαλονίκης

Αγγελάκη 14

Θεσσαλονίκη

Γραφεία

Αγγελάκη 2

Θεσσαλονίκη

Αποθήκη

Εγνατίας 154

Θεσσαλονίκη

Προσωρινός εκθεσιακός χώρος

Εγνατίας 154

Θεσσαλονίκη

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιωάννινων

Ν. Παπαδοπούλου 2

Ιωάννινα

Ραδιοφωνικός ς σταθμός Καβάλας

Σοφοκλή Βενιζέλου και Ιοκάστης

Καβάλα

Ραδιοφωνικός σταθμός Καλαμάτας

Αν. Εμπορικό Κέντρο 10-11

Καλαμάτα

Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας

Εθνικής Λευκίμμης, Κανάλια

Κέρκυρα

Ραδιοφωνικός σταθμός Κοζάνης

Ιωάννου Τραντά 19

Κοζάνη

Ραδιοφωνικός σταθμός Κομοτηνής

Κοσμίου 6, Μαρώνεια

Ραδιοφωνικός σταθμός Λάρισας

Ηρώων Πολυτεχνείου 1

Ραδιοφωνικός σταθμός Αιγαίου

Ε. Βοστάνη 69

Μυτιλήνη

Ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας

Ευριπίδου 15

Ορεστιάδα

Ραδιοτηλεοπτικός σταθμός Πατρών
Ραδιοφωνικός σταθμός Πύργος

Πάροδος Λ. Αθηνών 1-Αγ. Γεώργιος
Ρίου
Ολύμπιων 70

Πύργος

Ραδιοφωνικός σταθμός Ρόδου

Οδός Ρόδου -Καλλιθέας

Ρόδου

Ραδιοφωνικός σταθμός Σερρών

Βενιζέλου & Ηρώων Πολυτεχνείου

Σέρρες

Ραδιοφωνικός σταθμός Τρίπολης

Λ. Ναυπάκτου & Α. Σούτσου

Τρίπολη

Ραδιοφωνικός σταθμός Φλώρινας

Μεγαρόβου 18

Φλώρινα

Ραδιοφωνικός σταθμός Χανίων

Έλλης 40, Σούδα

Κομοτηνή
Λάρισα

Πάτρα

Χανιά
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Αξίες που διέπουν την ΕΡΤ ΑΕ
Για την επίτευξη του οράματος και της αποστολής της ΕΡΤ έχουν καθοριστεί οι ακόλουθες
αξίες:
➢ Προσήλωση στις αρχές της ανεξαρτησίας, αντικειμενικότητας και αμεροληψίας,
προσφέροντας ολοκληρωμένη, έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση.
➢ Σεβασμός στις πανανθρώπινες αξίες και τις αξίες της κοινωνίας, διασφαλίζοντας
την πολυφωνία, στηρίζοντας τον πλουραλισμό και τη διαφορετικότητα.
➢ Προβολή και συντήρηση της ταυτότητας, των ηθών, των εθίμων και των
παραδόσεων των Ελλήνων.
➢ Προβολή της ευρωπαϊκής ταυτότητας, των ευρωπαϊκών κρατών, της κουλτούρας
και των αξιών τους.
➢ Αμφίδρομη επικοινωνία, με βάση τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, ενισχύοντας την
εμπιστοσύνη της κοινωνίας στην αποστολή της Εταιρείας.
➢ Αναζήτηση αποτελεσματικών και αποδοτικών τρόπων για εφαρμογή καινοτόμων,
δημιουργικών και πρωτοποριακών ιδεών.
➢ Δέσμευση για παροχή υψηλής ποιότητας προγραμμάτων και υπηρεσιών, έχοντας
ως γνώμονα τη μέγιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.
➢ Επίτευξη ενός περιβάλλοντος στο οποίο όλοι εργάζονται ομαδικά, με ήθος,
αξιοπρέπεια και ενδιαφέρον για το παραγόμενο έργο.

Στρατηγική της ΕΡΤ ΑΕ
Για την πενταετία 2019-2023, όπως προκύπτουν και από την Αξιολόγηση της Υφιστάμενης
Κατάστασης, είναι οι εξής:
1. Η οργανωτική βελτιστοποίηση του οργανισμού
2. Η βελτιστοποίηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών
3. Η προσέλκυση νέων ηλικιακά εργαζομένων και καταρτισμένων σε νέες τεχνολογίες
4. Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός του οργανισμού
5. Η ενίσχυση της απήχησης/εξωστρέφειας της ΕΡΤ (ενίσχυση τηλεθέασης, κοινωνική
ανταποδοτικότητα)
6. Η εν γένει εκπλήρωση της αποστολής της εταιρείας όπως προβλέπεται από τον
ιδρυτικό νόμο.
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Αρχές διοίκησης και εσωτερικά συστήματα διαχείρισης
Η διοίκηση και λειτουργία της ΕΡΤ ΑΕ καθορίζεται από τον Ν.4173/2013 όπως
τροποποιήθηκε με το Ν.4324/2015 και ισχύει σήμερα, το Καταστατικό και τους σχετικούς
Κανονισμούς της Εταιρείας.
Με την υπ’αριθμ. πρωτ. 2181/30.5.2018 (πρακτικό 162/30.5.2018 Θ.21ο) Απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε το Οργανόγραμμα της Εταιρείας και με την υπ’ αρ.
2198/11.6.2018 (πρακτικό 163/11.6.2018 Θ.16ο) επικαιροποιήθηκε ο Εσωτερικός
Κανονισμός Λειτουργίας της.
Με την υπ’αριθμ. πρωτ. 3150/11.3.2020 (πρακτικό 216/11.3.2020 Θ.33 ο) Απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε το νέο Οργανόγραμμα της Εταιρείας, ο νέος Εσωτερικός
Κανονισμός Λειτουργίας και τροποποιήσεις του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού.

Διοικητικό Συμβούλιο
Η ΕΡΤ ΑΕ διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο διορίζεται με
απόφαση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό που είναι αρμόδιος για θέματα
Επικοινωνίας και Ενημέρωσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, τρία (3) μέλη, τα οποία λόγω των ειδικών γνώσεων και της πείρας
τους μπορούν να συμβάλλουν στην εκπλήρωση του σκοπού της ΕΡΤ ΑΕ, δύο (2) μέλη, τα
οποία εκπροσωπούν τους εργαζομένους της ΕΡΤ ΑΕ, εκ των οποίων το ένα έχει
δημοσιογραφική ιδιότητα. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι
πενταετής (5) και μπορεί να ανανεώνεται για μία φορά, παρατείνεται δε μέχρι την
ανάληψη των καθηκόντων του από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.
Με την υπ’αριθμ. 2080/20.3.2018 (πρακτικό 156 Θ.1ο) ΑΔΑ:6S34465θ1Ε-ΤΦΙ απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο Κανονισμός περιγράφει τον τρόπο λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) της ΕΡΤ
ΑΕ. Είναι συμπληρωματικός και διευκρινιστικός του ιδρυτικού νόμου της ΕΡΤ ΑΕ 4173/2013,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την περίοδο 1.1.2019-31.12.2019 απαρτιζόταν από τα
ακόλουθα πρόσωπα:
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ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΟ ΦΕΚ

ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΟ ΦΕΚ

ΥΟΔΔ 749/17.09.2019

ΛΕΟΝΤΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ-ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

23.01.2018

ΥΟΔΔ 30/23.01.2018

15.07.2019

ΖΟΥΛΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

17.09.2019

ΥΟΔΔ 749/17.09.2019

-

ΔΡΟΣΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

16.11.2018

ΥΟΔΔ 687/16.11.2018

17.09.2019

ΓΑΜΠΡΙΤΣΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

17.09.2019

ΥΟΔΔ 749/17.09.2019

-

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

16.11.2018

ΥΟΔΔ 687/16.11.2018

17.09.2019

ΥΟΔΔ 749/17.09.2019

ΜΕΤΑΞΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

20.01.2017

ΥΟΔΔ 16/20.01.2017

-

-

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

16.11.2018

ΥΟΔΔ 687/16.11.2018

-

-

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΜΙΧΑΗΛ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

23.01.2018

ΥΟΔΔ 30/23.01.2018

17.09.2019

ΥΟΔΔ 749/17.09.2019

ΕΛΜΑΤΖΙΟΓΛΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜ
ΩΝ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

17.09.2019

ΥΟΔΔ 749/17.09.2019

-

ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ

ΙΩΑΝΝΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

17.09.2019

ΥΟΔΔ 749/17.09.2019

-

ΥΟΔΔ 749/17.09.2019
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Εντεταλμένοι Σύμβουλοι, Γενικοί Διευθυντές κατά την περίοδο 1.1.2019-31.12.2019.
ΕΠΩΝΥΜΟ

ΛΟΥΡΙΔΑΣ

ΟΝΟΜΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ

ΚΑΝΤΕΡ ΜΠΑΞ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΣΑΜΣΟΥΤΖΟΧΑ

ΦΙΛΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ

ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΗΜΕΡ.
ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΟ ΦΕΚ

ΑΔΑ

ΗΜΕΡ.
ΠΑΥΣΗΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΔΑ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

05.11.2015

-

Β8ΤΧ465Θ1Ε-4ΡΚ/06.11.2015

-

-

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΤ3

17.06.2015

-

ΡΨΠ0465Θ1Ε-95Α

03.02.2020

ΩΣΚΑ465Θ1Ε-ΖΛΦ/15.01.2020

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

12.6.2018

-

68ΖΝ465Θ1Ε-ΞΛΖ/11.06.2018

25.05.2020

ΨΑΡΜ465Θ1Ε-67Φ/25.05.2020

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΣΩΝ

11.11.2015

-

6ΦΖΝ465Θ1Ε-9ΕΝ/11.11.2015

25.05.2020

ΨΑΡΜ465Θ1Ε-67Φ/25.05.2020

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

13.05.2019

-

ΩΧ7Κ465Θ1Ε-ΟΗΞ/10.05.2019

01.10.2019

6Ω6Θ465Θ1Ε-ΜΛΛ/20.09.2019

ΣΜΥΡΛΑΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΦΑΡΑΚΗΣ

ΦΩΤΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

02.10.2019

-

7Ζ4Δ465Θ1Ε-8ΘΖ/01.10.2019

-

ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ

18.01.2019

-

Ρ662465Θ1Ε-ΥΡ1/17.01.2019

25.05.2020

ΨΑΡΜ465Θ1Ε-67Φ/25.05.2020

ΣΙΟΥΛΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

01.05.2017

-

Ω3Ω7465Θ1Ε-ΘΑ3

25.05.2020

ΨΑΡΜ465Θ1Ε-67Φ/25.05.2020

ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΕΝΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

31.12.2018

Γ΄1564/31.12.2018

7ΑΣΗ465Θ1Ε-8ΥΤ/20.12.2018

20.09.2019

6ΝΛΑ465Θ1Ε-ΑΞΚ/20.09.2019

ΠΕΤΡΟΣ

ΕΝΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΝΕΩΝ ΜΕΣΩΝ

13.10.2017

Γ΄1019/13.10.2017

6ΜΥΧ465Θ1Ε-Ψ4Ν/04.10.2017

12.10.2019

ΨΔΨΞ465Θ1Ε-Ζ90/31.08.2018

ΕΝΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΛ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

21.10.2019

Γ΄1939/21.10.2019

Ω63Ρ465Θ1Ε-2Ρ6/11.10.2019

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΟΣ
ΜΑΣΟΥΡΟΥ

ΧΡΥΣΑΝΘΗ- ΚΥΡΙΑΚΗ
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Εσωτερικός Έλεγχος
Μέσα στα πλαίσια των βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της ορθολογικής διακυβέρνησης,
η Εταιρεία διαθέτει Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία είναι αυτοτελής υπηρεσία
που υπάγεται ιεραρχικά απ’ ευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ ΑΕ και λειτουργεί
κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3429/2005.
Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
•

•
•

•

•

•

•

Παρέχει στην Αυτοτελή Υπηρεσία για την διασφάλιση της Ανεξαρτησίας της
Διαφάνειας και της Ποιότητας της Δημόσιας Ραδιοτηλεοπτικής Υπηρεσίας,
στοιχεία για τη σύνταξη των εκθέσεων και ιδίως στοιχεία σχετικά με την
ορθολογική και διαφανή προς όφελος του κοινωνικού συνόλου διαχείριση των
εσόδων από το ανταποδοτικό τέλος, αλλά και την εν γένει τήρηση της δέσμευσης
για ανεξαρτησία της ΕΡΤ ΑΕ.
Έλεγχος της επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (internal control) της
Εταιρείας και εισήγηση των σχετικών βελτιωτικών προτάσεων.
Ενημερώνει τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε τρίμηνο το Διοικητικό Συμβούλιο για
την εφαρμογή και την συνεχή τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας
και του καταστατικού της ΕΡΤ ΑΕ, καθώς και εν γένει για τους ελέγχους που
πραγματοποιεί.
Παρακολουθεί και αναφέρει στο Διοικητικό Συμβούλιο και στη Γενική Συνέλευση
περιπτώσεις σύγκρουσης των ιδιωτικών συμφερόντων των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων του Προέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος
Συμβούλου, με τα συμφέροντα της ΕΡΤ ΑΕ, ή παράβασης των εκάστοτε
εφαρμοστέων στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα διατάξεων του Ν. 3429/2005.
Παροχή και έλεγχος ακρίβειας οποιασδήποτε πληροφορίας ζητείται από την
εκάστοτε αρμόδια για θέματα Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΚΟ)
υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών και διευκολύνει με κάθε πρόσφορο μέσο
το έργο παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας που αυτή εκτελεί.
Στην Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου απασχολείται τουλάχιστον ένας (1)
εσωτερικός ελεγκτής, που ορίζεται από την Γενική Συνέλευση της ΕΡΤ ΑΕ. Οι
εσωτερικοί ελεγκτές είναι ανεξάρτητοι, δεν υπάγονται ιεραρχικά σε καμία
υπηρεσιακή μονάδα της ΕΡΤ ΑΕ και παρέχουν τις υπηρεσίες τους, σύμφωνα με τα
ειδικότερα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας.
Ο εσωτερικός ελεγκτής οφείλει να αναφέρει στην Επιτροπή Ελέγχου κάθε θέμα
που έχει σχέση με την πορεία και τα αποτελέσματα του διενεργούμενου ελέγχου,
να συντάσσει και να της παραδίδει ιδιαίτερη έκθεση με τις αδυναμίες του
συστήματος εσωτερικού ελέγχου, ιδίως δε με τις αδυναμίες των διαδικασιών που
αφορούν στην χρηματοοικονομική πληροφόρηση και τη σύνταξη των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Η Γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 29/5/2018, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο ν.3429/2005 άρθρο 4 παρ.4,όρισε ανεξάρτητο Εσωτερικό
Ελεγκτή με έμμισθη εντολή τον Κο Θεοδώρου Ειρηναίο του Γεωργίου. Ο
Εσωτερικός Ελεγκτής μεταξύ άλλων παρέχει στοιχεία στη Γενική Γραμματεία
Δημόσιας Περιουσίας και το Γενικό Λογιστήριο του κράτους και διευκολύνει με
κάθε πρόσφορο μέσο το ελεγκτικό και εποπτικό τους έργο.

Σελίδα 16 από 74

ΕΡΤ Α.Ε.
Οικονομικές Καταστάσεις
Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2019
(Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

Επιδόσεις και χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας
Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος
Ο κύκλος εργασιών της ΕΡΤ ΑΕ για την εταιρική χρήση που έκλεισε την
31.12.2019 ανήλθε στο ποσό των € 197.827 χιλ. έναντι ποσού € 194.566 χιλ.
για την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 1,68%. Η αύξηση
οφείλεται στα έσοδα από το Ανταποδοτικό τέλος. Τα λοιπά έσοδα
διαμορφώθηκαν στο ποσό των € 1.113 χιλ. έναντι ποσού €2.317 χιλ. την
προηγούμενη χρήση. Η μείωση προέρχεται κυρίως από έσοδα από μη
χρησιμοποιημένες προβλέψεις.
Το σύνολο των εξόδων της Εταιρείας για την κλειόμενη χρήση ανήλθε στο
ποσό των € 217.653 χιλ. έναντι ποσού € 147.549 χιλ. για τη προηγούμενη
χρήση. Η αύξηση των δαπανών ποσού € 70.104 χιλ. προήλθε κυρίως από την
αύξηση των εξόδων προσωπικού λόγω της εφαρμογής της ΚΥΑ 920/2017 που
προσδιόρισε τις οικονομικές εκκρεμότητες που προέκυψαν από την αναβίωση
των συμβάσεων εργασίας η έμμισθης εντολής του προσωπικού της Εταιρείας.
Τα κέρδη προ χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων, αποσβέσεων και φόρων
της Εταιρείας («EBITDA») ανήλθαν σε € 27.958 χιλ., έναντι € 95.655 χιλ. για
την προηγούμενη χρήση, Το περιθώριο επί του κύκλου εργασιών (EBITDA
margin) ανήλθε σε 14,1% από 49,2% στην προηγούμενη χρήση.
Τα χρηματοοικονομικά έσοδα ανήλθαν σε € 5.028 χιλ. για τη κλειόμενη χρήση
έναντι ποσού € 5.840 χιλ. για τη προηγούμενη χρήση, κυρίως λόγω του
υψηλού επιτοκίου που απολαμβάνει η Εταιρεία στα χρηματικά διαθέσιμα που
διατηρεί στη Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ τα συναφή με αυτά έξοδα ανήλθαν σε
€ 269 χιλ. έναντι του ποσού των € 265 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης
κυρίως λόγω της δαπάνης τόκων που προκύπτει από την αναλογιστική μελέτη
για το κόστος εξόδου του προσωπικού από την υπηρεσία.
Τα αποτελέσματα (ζημίες) προ φόρων της κλειόμενης χρήσης ανήλθαν σε
€ (13.954) χιλ., ενώ μετά από φόρους ανήλθαν στα € (15.896) χιλ., έναντι
κερδών € 54.908 χιλ. και € 47.582 χιλ. αντίστοιχα για τη προηγούμενη χρήση.
Τα λοιπά έσοδα περιλαμβάνουν (ζημίες) ποσού € (1.061) χιλ. έναντι ζημιών
ποσού € (215) χιλ. της προηγούμενης χρήσης. Τα συγκεντρωτικά συνολικά
αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης ανέρχονται σε € (16.956) χιλ. έναντι
κερδών ποσού € 47.548 χιλ. της προηγούμενης χρήσης.

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
Το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού ανήλθε τη 31.12.2019 σε € 465.600
χιλ. έναντι ποσού € 423.265 χιλ. τη 31.12.2018, αναλυόμενα σε μη
κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία € 148.522 χιλ. και σε κυκλοφοριακά
περιουσιακά στοιχεία € 317.079 χιλ. έναντι € 151.764 χιλ. και € 271.501 χιλ.
αντίστοιχα για τη προηγούμενη χρήση.
Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ανέρχονται τη 31.12.2019 σε € 18.457 χιλ.
έναντι € 16.432 χιλ. τη 31.12.2018, ενώ οι βραχυπρόθεσμες σε € 112.133 χιλ.
έναντι ποσού € 39.176 χιλ. τη 31.12.2018.
Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας την 31.12.2019 διαμορφώνεται
σε € 335.010 χιλ. έναντι € 367.657 χιλ. τη 31.12.2018.
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Κατάσταση Ταμειακών ροών
Οι Λειτουργικές ταμειακές Ροές της Εταιρείας ανήλθαν σε € 83.056 χιλ. (2018
€ 82.431 χιλ.), μειούμενες κατά € 37.473 χιλ. (2018 μειούμενες κατά € 42.228
χιλ.) για επενδυτικές δραστηριότητες και μειούμενες κατά € 15.859 χιλ. (2018
€ 20.693 χιλ.) για χρηματοδοτικές δραστηριότητες, διαμορφώνοντας τα
ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας σε € 228.851 χιλ. την 31.12.2019 έναντι
ποσού € 199.129 χιλ. την 31.12.2018.

Χρηματοοικονομικοί και μη Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Η Εταιρεία χρησιμοποιεί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης («ΔΜΑ») στα πλαίσια
λήψης αποφάσεων σχετικά με τον χρηματοοικονομικό, λειτουργικό και
στρατηγικό σχεδιασμό, καθώς και για την αξιολόγηση και την δημοσίευση των
επιδόσεών της.
Οι ΔΜΑ θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψη σε συνδυασμό με τα οικονομικά
αποτελέσματα που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και σε καμία
περίπτωση δεν αντικαθιστούν αυτά.
Οι ΔΜΑ εξυπηρετούν στην καλύτερη κατανόηση των χρηματοοικονομικών και
λειτουργικών αποτελεσμάτων της Εταιρείας, της χρηματοοικονομικής της
θέσης καθώς και της κατάστασης ταμειακών ροών. Οι κυριότεροι ΔΜΑ για την
εταιρική χρήση 2019, είναι:
01.01.201931.12.2019

01.01.201831.12.2018

Α.ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ
Επενδύσεις (σε χιλ.ευρώ)

43.083

47.472

Μεταβολή %

-9,25%

30,74%

Κύκλος εργασιών (σε χιλ.ευρώ)

197.827

194.566

Μεταβολή %

1,68%

1,96%

(16.956)

47.548

-135,66%

-23,29%

Αποδοτικότητα Ιδίων κεφαλαίων %

-5,06%

12,91%

Καθαρό περιθώριο κέρδους %

-10,00%

25,44%

-

-

28,05%

13,00%

282,77%

693,02%

136.852

60.356

2.173

2.225

69,18%

31,02%

Β.ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Οικονομικό αποτέλεσμα (σε χιλ.ευρώ)
Μεταβολή %

Γ.ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ & ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
Ακαθάριστος δανεισμός (σε χιλ.ευρώ)
Υποχρεώσεις προς σύνολο Παθητικού %
Δείκτης γενικής ρευστότητας (κυκλοφορούντα στοιχεία
Ενεργητικού προς βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις)
Δ.ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ/ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(σε χιλ.ευρώ)
Απασχολούμενο προσωπικό στο τέλος της χρήσης
Δαπάνη μισθοδοσίας προς Κύκλο εργασιών %
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Πορεία Εργασιών – Σημαντικά γεγονότα μέσα στη χρήση 2019
Τη χρήση 2019 τα αποτελέσματα της Εταιρείας, μετά και την εφαρμογή των διατάξεων των
ΚΥΑ 920 (ΦΕΚ Β 1387 24.04.2017) και ΚΥΑ Αριθμ.οικ.21423 ΕΞ 2019 (Β 890 14.03.2019)
κατέληξαν ζημιογόνα. Συγκεκριμένα, από την εφαρμογή των ως άνω διατάξεων τα
αποτελέσματα της Εταιρείας επηρεάστηκαν αρνητικά κατά € 69.000 χιλ. περίπου. Η
εξόφληση της έκτακτης αυτής υποχρέωσης, με χρήση ιδίων πόρων από πλευράς της
Εταιρείας, θα πραγματοποιηθεί αρχής γενομένης της χρήσης 2019, σταδιακά και σύμφωνα
με τα οριζόμενα στις ανωτέρω ΚΥΑ.

Προβλεπόμενη εξέλιξη εργασιών για την επόμενη χρήση
Όπως προκύπτει από τη μέχρι τώρα πορεία των εργασιών της Εταιρείας, για την επόμενη
χρήση (χρήση 2020) αναμένεται η επιστροφή της στην κερδοφορία. Το παραπάνω τελεί
ωστόσο διαρκώς υπό επανεκτίμηση, κυρίως λόγω της ξαφνικής εμφάνισης του COVID-19
και της πανδημίας που προκλήθηκε λόγω αυτού του γεγονότος. Θα πρέπει να σημειωθεί
τέλος, ότι η Εταιρεία έχει υποβάλλει στο εποπτεύον Υπουργείο το Μεσοπρόθεσμο
Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής για τα έτη 2020-2023.

Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες
Σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον MME, η ΕΡΤ ΑΕ πρέπει να είναι σε θέση να
διαχειρίζεται με βεβαιότητα τόσο τους στρατηγικούς όσο και τους λειτουργικούς κινδύνους,
εξασφαλίζοντας ότι μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί εξυπηρετώντας το δημόσιο σκοπό
και τις αξίες της. Επιπλέον, η ΕΡΤ ΑΕ λαμβάνει σοβαρά υπ’ όψη τις ρυθμιστικές και θεσμικές
αρμοδιότητές της. Η ανάληψη κινδύνων είναι βασική για την εκπλήρωση των στρατηγικών
στόχων της Εταιρείας, αλλά η εκτίμηση και η ανεύρεση μέτρων μετριασμού των κινδύνων
είναι το θεμέλιο της λειτουργίας της.
Η ΕΡΤ ΑΕ αναγνωρίζει τις προκλήσεις των αναγκών του κοινού, καθώς και τις ευκαιρίες που
προσφέρονται τα επόμενα χρόνια. Η προσεκτική εκτίμηση των κινδύνων και των ευκαιριών
συμβάλλει στην ποιότητα των προγραμμάτων, στη βέλτιστη παροχή υπηρεσίας και στην
ικανότητα να εξυπηρετείται το κοινό.

Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι
Τα κύρια χρηματοοικονομικά εργαλεία της Εταιρείας είναι τα χρηματικά διαθέσιμα, οι
τραπεζικές καταθέσεις, οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις και υποχρεώσεις. Η Διοίκηση
της Εταιρείας εξετάζει και αναθεωρεί σε τακτά χρονικά διαστήματα τις πολιτικές και
διαδικασίες σχετικά με την διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων, οι οποίες
περιγράφονται κατωτέρω:

(α) Κίνδυνος αγοράς:
(i) Συναλλαγματικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένη στον κίνδυνο που προέρχεται από μεταβολές
συναλλάγματος, καθώς σχεδόν το σύνολο των συναλλαγών, απαιτήσεις και
υποχρεώσεις της πραγματοποιούνται σε Ευρώ (€).
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(ii) Χρηματιστηριακός κίνδυνος
Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο αλλαγής των τιμών χρεογράφων λόγω της
μη επένδυσης της σε οντότητες.
Βασική πηγή εσόδου είναι το ανταποδοτικό τέλος που εισπράττεται από τους
παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας.
(iii) Κίνδυνος επιτοκίου
Η Εταιρεία διαθέτει σημαντικά έντοκα στοιχεία ενεργητικού και συνεπώς το
εισόδημα από αυτά επηρεάζεται από τις μεταβολές των επιτοκίων. Επειδή το
εισόδημα αυτό αποτελεί μικρό μέρος των συνολικών της εσόδων οι λειτουργικές
ταμειακές ροές της εταιρείας είναι ουσιωδώς ανεξάρτητες από τις αλλαγές στην
αγορά των επιτοκίων.
Η Εταιρεία δεν έχει έντοκες υποχρεώσεις. Η Εταιρεία επίσης δεν χρησιμοποιεί
παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα επιτοκίου.

(β) Πιστωτικός Κίνδυνος
Ο κίνδυνος αυτός αναφέρεται στην πιθανότητα αδυναμίας είσπραξης απαιτήσεων
από τα έσοδα διαφημίσεων και το ανταποδοτικό τέλος.
Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου λόγω του ότι οι
απαιτήσεις της προέρχονται από ευρεία πελατειακή βάση, με εξαίρεση τις
απαιτήσεις για τις οποίες έχει σχηματίσει επαρκείς προβλέψεις στις συνημμένες
Οικονομικές Καταστάσεις. Συνεπώς την 31 Δεκεμβρίου 2019, δεν υπάρχει
ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος που να μην καλύπτεται ήδη από αντίστοιχη
πρόβλεψη επισφαλούς απαιτήσεως.
Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών και η είσπραξη ανταποδοτικού
τέλους από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας παρακολουθείται διαρκώς από
την αρμόδια διεύθυνση.

(γ) Κίνδυνος Ρευστότητας
Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου
συνδυασμού ρευστών διαθεσίμων και εισπράξεων. Η Εταιρεία φροντίζει να
διαθέτει επαρκές κεφάλαιο κίνησης και να διατηρεί ευέλικτους όρους πληρωμών
προς τους προμηθευτές της. Η Εταιρεία διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να
δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας χωρίς να καταφεύγει στην
λύση των τραπεζικών πιστώσεων.

Λειτουργικοί Κίνδυνοι
Ως λειτουργικός κίνδυνος ορίζεται το ενδεχόμενο ζημίας που προέρχεται από την
ανεπάρκεια ή αποτυχία εσωτερικών διαδικασιών και συστημάτων, από ανθρώπινο
παράγοντα ή από εξωτερικά γεγονότα.

(α) Δικαιώματα
Η Εταιρεία διατηρεί συνεργασίες με παραγωγούς, δικαιούχους ή διανομείς
(συνολικά «προμηθευτές») για την απόκτηση (αποκλειστικών ή/και μη
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αποκλειστικών) τηλεοπτικών δικαιωμάτων μετάδοσης οπτικοακουστικού
ψυχαγωγικού, ενημερωτικού, επιμορφωτικού, αθλητικού ή άλλου περιεχομένου. Η
Εταιρεία προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για την έγκαιρη ανανέωση των
δικαιωμάτων περιεχομένου αλλά και τον εμπλουτισμό αυτών με νέα δικαιώματα
ποικίλου περιεχομένου, προκειμένου να καθίστανται επίκαιροι και ανταγωνιστικοί.
Τυχόν πρόωρη λήξη ή μη ανανέωση δικαιωμάτων περιεχομένου που λήγουν ή
αδυναμία εμπλουτισμού του υφιστάμενου προγράμματος της Εταιρείας, θα
μπορούσε να έχει ουσιώδη δυσμενή επίπτωση στην επιχειρηματική δραστηριότητα,
στην οικονομική κατάσταση, στα λειτουργικά αποτελέσματα και στις προοπτικές
τους.
Η ακατάλληλη επιλογή προμηθευτών, οι ανεπαρκείς συμβάσεις ή η κακή διαχείριση
προμηθευτών μπορεί να οδηγήσουν σε μη επίτευξη της καλύτερης σχέσης
ποιότητας/τιμής.

(β) Ανθρώπινο Δυναμικό
H Εταιρεία βασίζεται στο στελεχιακό δυναμικό της. Η ικανότητα της να υλοποιεί
αποτελεσματικά την επιχειρηματική της στρατηγική εξαρτάται σε μεγάλο μέγεθος
από τις υπηρεσίες του προσωπικού της. Η γήρανση του προσωπικού καθώς και η
δυνατότητα των υπαλλήλων της Εταιρείας να συμμετέχουν στο πρόγραμμα
κινητικότητας του Ελληνικού Δημοσίου αποτελούν τους σημαντικότερους κινδύνους
που αντιμετωπίζει η Εταιρεία στο κεφάλαιο αυτό.

(γ) Τεχνολογία
Επιπλέον, σημαντικός λειτουργικός κίνδυνος της Εταιρείας αφορά στο ενδεχόμενο
μη αδιάλειπτης εκπομπής των τηλεοπτικών προγραμμάτων της. Συνεπώς στόχος της
Εταιρείας είναι η ελαχιστοποίηση του κινδύνου αυτού μέσω του σχεδιασμού
κατάλληλων προδιαγραφών και εφεδρειών στο δίκτυο διανομής και εκπομπής
σήματος.

(δ) Κανονιστική συμμόρφωση
Ενδεχόμενες αποτυχίες συμμόρφωσης θα μπορούσαν να επιφέρουν βλάβη της
φήμης, απώλεια εμπιστοσύνης, νομικές ενέργειες, πρόστιμα ή άλλες κυρώσεις.
Αυτό περιλαμβάνει συμμόρφωση με τους κανονισμούς του ΕΣΡ, συμβατικές
διατάξεις και νόμους που διέπουν την ελευθερία ενημέρωσης, την προστασία των
δεδομένων, τις ίσες ευκαιρίες κλπ.
Η εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων («GDPR») τον Μάιο του
2018 επιφέρει μεγαλύτερες απαιτήσεις συμμόρφωσης και υψηλότερες κυρώσεις για
παραβιάσεις, οδηγώντας στη συνολική αύξηση αυτού του κινδύνου.
Ενδεχόμενη αποτυχία συμμόρφωσης με κανόνες ελεύθερης δημοσιογραφίας μπορεί
επίσης να επιφέρει βλάβη της φήμης και απώλεια εμπιστοσύνης για την ΕΡΤ ΑΕ και
ενδεχόμενη νομική έκθεση.
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Μελλοντικές προοπτικές και πως αυτές επηρεάζονται από το
υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο
Η ραδιοτηλεοπτική αγορά στην Ελλάδα, ρυθμίζεται από το Εθνικό Συμβούλιο
Ραδιοτηλεόρασης («ΕΣΡ»), μία ανεξάρτητη αρχή η οποία ιδρύθηκε το 1989 για να
αδειοδοτήσει και να εποπτεύσει τη λειτουργία των ιδιωτικών ραδιοτηλεοπτικών
σταθμών καθώς και της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Το ΕΣΡ αποτελείται από εννέα
μέλη, τα οποία επιλέγονται από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής με αυξημένη
πλειοψηφία και έχουν προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία.
Το νομικό πλαίσιο λειτουργίας του ΕΣΡ ορίζεται στο Σύνταγμα (άρθρο 15 παρ. 2), στον
Ν. 3051/2002 (ΦΕΚ A 220/2002) για τις συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες
αρχές, στον Ν. 2863/2000 (ΦΕΚ A 262/2000), στους λοιπούς νόμους που διέπουν τη
λειτουργία της ιδιωτικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης (Ν. 2328/1995 ΦΕΚ A 159/1995,
Ν. 3592/2007 ΦΕΚ A 161/2007, Ν. 4339/2015 ΦΕΚ A 133/2015, κλπ.) και στις σχετικές
τροπολογίες τους, ενώ η εσωτερική του λειτουργία ρυθμίζεται με κανονιστική πράξη
του ίδιου του ΕΣΡ.
Οι αρμοδιότητες του ΕΣΡ είναι ρυθμιστικές, ελεγκτικές και κυρωτικές:
Το ΕΣΡ διατυπώνει σύμφωνη γνώμη προς τον αρμόδιο υπουργό αφενός μεν για το
είδος και τον αριθμό των αδειών επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης και ραδιοφώνου,
αφετέρου για την τιμή εκκίνησης των διαδικασιών πλειστηριασμού, εκδίδει τις σχετικές
Προκηρύξεις και χορηγεί κάθε είδους άδειες λειτουργίας στους ραδιοτηλεοπτικούς
φορείς. Επίσης καταρτίζει Κώδικες Δεοντολογίας Ειδησεογραφικών Εκπομπών,
Διαφημίσεων και Ψυχαγωγικών Προγραμμάτων.
Ως προς το περιεχόμενο των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών, το ΕΣΡ ελέγχει
συστηματικά την τήρηση των κανόνων της δεοντολογίας, της πληρότητας του
προγράμματος, της πολυφωνίας στην ενημέρωση, της προστασίας των ανηλίκων και
του σεβασμού της αξίας του ανθρώπου. Ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς των
ιδιωτικών μέσων, το ΕΣΡ ελέγχει την τήρηση των ισχυόντων στη νομοθεσία
περιορισμών και ασυμβιβάστων και δημοσιεύει τα σχετικά στοιχεία ώστε να τηρείται η
αρχή της διαφάνειας.
Τέλος, σε περιπτώσεις παραβιάσεως της νομοθεσίας το ΕΣΡ επιβάλλει χρηματικά
πρόστιμα ή άλλες διοικητικές κυρώσεις, ενώ σε σοβαρές περιπτώσεις δύναται να
ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας.
Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4339/2015, η αδειοδότηση των παρόχων περιεχομένου
επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης γίνεται κατόπιν
διαγωνιστικής διαδικασίας, η οποία διεξάγεται μέσω δημοπρασίας. Η διαδικασία αυτή
διενεργείται από το ΕΣΡ, το οποίο εκδίδει τη σχετική προκήρυξη. Ως πάροχος
περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης
θεωρείται η επιχείρηση που διαθέτει ολοκληρωμένο τηλεοπτικό περιεχόμενο προς
μετάδοση στο κοινό, εικοσιτετράωρης ή μικρότερης χρονικής διάρκειας, μέσω επίγειας
ψηφιακής τεχνολογίας και εμπίπτει στην έννοια του μέσου ενημέρωσης όπως αυτή
ορίζεται στη διάταξη του εδαφίου β΄ της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 3310/2005 (Α΄30).
Παράλληλα, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4339/2015, ο αριθμός των
δημοπρατούμενων αδειών παρόχου περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής
ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού στον οποίο
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ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και
Επικοινωνίας, μετά από αιτιολογημένη γνώμη του ΕΣΡ και δημόσια διαβούλευση. Οι
άδειες διαχωρίζονται ανά κατηγορία εμβέλειας (εθνικής ή περιφερειακής),
προγράμματος (ενημερωτικού ή μη ενημερωτικού), είδος περιεχομένου σε περίπτωση
ενημερωτικού προγράμματος (γενικού ή θεματικού περιεχομένου), είδος στόχευσης
(γενικής ή ειδικής) σε περίπτωση μη ενημερωτικού προγράμματος, και είδος θεματικού
περιεχομένου σε περίπτωση προγράμματος ειδικής στόχευσης.
Βάσει της Προκήρυξης 1/2017 του ΕΣΡ (ΦΕΚ Β 4123/2017), πραγματοποιήθηκε
διαγωνιστική διαδικασία για την εκχώρηση επτά (7) αδειών παρόχων επίγειας
ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας
ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου. Από αυτή την διαδικασία, και
βάσει των αποφάσεων 104-108 του ΕΣΡ του 2018 (ΦΕΚ Β 4371/2018), δόθηκαν πέντε
(5) τηλεοπτικές άδειες.
Στην συνέχεια, βάσει της Προκήρυξης 1/2019 του ΕΣΡ (ΦΕΚ Β 22/2019), ξεκίνησε
διαγωνιστική διαδικασία προκειμένου να δοθούν άλλες δύο (2) άδειες παρόχων
περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής
εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου. Μέχρι την προθεσμία
κατάθεσης αιτήσεων/φακέλων είχε καταθέσει αίτηση μόνο ένας οργανισμός.
Σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 2 του Ν. 4173/2013 όπως ισχύει σήμερα «Η Ε.Ρ.Τ.
Α.Ε. είναι πάροχος περιεχομένου και πάροχος δικτύου κατά την έννοια του
ν. 3592/2007 (Α' 161) για τη μετάδοση των προγραμμάτων της, καθώς και τρίτων,
εφόσον αυτή εμπίπτει στο σκοπό της υπηρεσίας δημοσίου συμφέροντος, όπως ορίζεται
στην παράγραφο 1 και απαλλάσσεται από την υποχρέωση λήψης κάθε σχετικής άδειας.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και
Τουρισμού και του αρμόδιου για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης Υπουργού
Επικρατείας, (σήμερα Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και
Ενημέρωσης), εκχωρούνται χωρίς αντάλλαγμα στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. συχνότητες για τη
μετάδοση των ως άνω προγραμμάτων και καθορίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα. Η Ε.Ρ.Τ.
Α.Ε. μπορεί να αναμεταδίδει από τις συχνότητες που της εκχωρούνται διεθνή
προγράμματα άλλων δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων».

Περιβαλλοντικά θέματα
1. Πραγματικές και δυνητικές επιπτώσεις της ΕΡΤ Α.Ε. στο
περιβάλλον
Η ΕΡΤ ΑΕ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να εκτελεί τις εργασίες της με γνώμονα το
σεβασμό στο περιβάλλον και την εξοικονόμηση ενέργειας. Για το λόγο αυτό φροντίζει τόσο
στο κτίριο της έδρας της, όσο και στις εξωτερικές της εγκαταστάσεις να χρησιμοποιούνται
μη ενεργοβόρα υλικά και εξοπλισμός.
Ενδεικτικά τα συστήματα εκπομπής που προμηθεύεται η Εταιρεία επιτυγχάνουν, λόγω της
εξελιγμένης τεχνολογίας τους οικονομία στην κατανάλωση ενέργειας έναντι προηγούμενων
συστημάτων.
Η Εταιρεία, μέσω της τήρησης των οριζόμενων στη σχετική περιβαλλοντική νομοθεσία,
φροντίζει να ελαχιστοποιήσει την πιθανότητα επιβάρυνσης με τυχόν απρόβλεπτα κόστη
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που ενδέχεται να προκύψουν για την εκ των υστέρων συμμόρφωση σε περιβαλλοντικούς
κανονισμούς.
Στα πλαίσια αυτά η ΕΡΤ έχει υποβάλει πρόταση για χρηματοδοτηση μέσω ΕΣΠΑ – ΕΠΑΝΕΚ
της ενεργειακής αναβάθμισης του κεντρικού κτιρίου (Ραδιομέγαρο) της ΕΡΤ, εμβαδού
37.000m2, προϋπολογισμού €3,5 εκατ. Το έργο περιλαμβάνει:
•

Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ),
όπως επεμβάσεις επί του κελύφους με αντικατάσταση κουφωμάτων και
υαλοπινάκων με νέα πιστοποιημένα, υψηλής ενεργειακής απόδοσης, ψηφιακή
αντιστάθμιση συστήματος θέρμανσης,

•

Αναβάθμιση Η/Μ εγκαταστάσεων σύστημα διαχείρισης ενέργειας (BMS),

•

Αντικατάσταση λαμπτήρων φωτισμού γραφείων διαδρόμων αλλά και χώρων
παραγωγής (STUDIO, CONTROL) με λαμπτήρες χαμηλών ενεργειακών
απαιτήσεων,

•

Δράσεις αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) εγκατάσταση
εκμετάλλευσης της παραγόμενης θερμικής ενέργειας από ΑΠΕ (γεωθερμία).

Το έργο έχει λάβει εγκριτική απόφαση από το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
(12/2/2019). H Πρόσκληση χρηματοδότησης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ
ΡΑΔΙΟΜΕΓΑΡΟΥ ΕΡΤ» δημοσιεύθηκε στις 24.5.2019 με δυνητικό δικαιούχο μόνο την ΕΡΤ. Η
υποψήφια πρόταση/ φάκελος έργων και το Τεχνικό Δελτίο της Προτεινόμενης Πράξης
υποβλήθηκε επιτυχώς και εμπρόθεσμα στις 17.12.2019.
Η υποψήφια πρόταση της ΕΡΤ βρίσκεται σε στάδιο αξιολόγησης από τη Διαχειριστική Αρχή
ΕΠΑΝΕΚ που εξέδωσε και την αντίστοιχη πρόσκληση. Τα οικονομικά στοιχεία που ζητούνται
από τη Διαχειριστική είναι συμπληρωματικά των διαδικασιών ΕΣΠΑ. Το αναμενόμενο
επόμενο στάδιο είναι η έκδοση Απόφασης Ένταξης της ΕΡΤ στην εν λόγω χρηματοδότηση.

2. Διαδικασίες πρόληψης περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Η ΕΡΤ ΑΕ θεωρεί την προστασία του περιβάλλοντος αναπόσπαστο άξονα του
προγράμματος δράσεων Κοινωνικής Ευθύνης που σχεδιάζει και υλοποιεί.
Στο πλαίσιο αυτό έχει αναπτύξει πρωτοβουλίες όπως οι παρακάτω:
• Ανακύκλωση λαμπτήρων και συσσωρευτών
• Ανακύκλωση ηλεκτρονικού εξοπλισμού
• Ανακύκλωση χαρτιού, πλαστικού και αλουμινίου
Στα πλαίσια αυτά η ΕΡΤ έχει λάβει έγκριση χρηματοδότησης ύψους € 2 εκατ. από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για το «ΠΑΡΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ ΕΡΤ – ΙΛΙΟΝ», έργο που
θα συμβάλλει αποφασιστικά στην περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής. Συγκεκριμένα,
τον Σεπτέμβριο 2018 έγινε προκήρυξη των μελετών ωρίμανσης του έργου και τον
Δεκέμβριο υπογράφτηκαν οι συμβάσεις των τριών μελετών ωρίμανσης. Οι 3 μελέτες
ολοκληρώθηκαν και παραδόθηκαν τον Μάρτιο 2019.
Επιπρόσθετα η Εταιρεία στα πλαίσια του σκοπού της, ως Δημόσιος Ραδιοτηλεοπτικός
φορέας, προβάλλει αδιάλειπτα μέσα από τις συχνότητες της περιβαλλοντικές δράσεις σε
όλη την Ελλάδα.
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Εργασιακά θέματα
Τα θέματα προσωπικού της Εταιρείας, πέραν των μισθολογικών θεμάτων που
υπαγορεύονται από νομοθετικές διατάξεις, ρυθμίζονται από το Γενικό Κανονισμό
Προσωπικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.,(ΑΔΑ: ΨΓ7Ρ465Θ1Ε-ΛΨ5), όπως τροποποιήθηκε με την
υπ’αριθμ. 3150/11.03.2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. ΑΕ.
Στην Εταιρεία απασχολούνται (με βάση τα στοιχεία της 31.12.2019) 2.171 εργαζόμενοι
συνολικά, εκ των οποίων 29 με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.
Η δύναμη του προσωπικού ανά κλάδο και έδρα είναι η ακόλουθη:
Δημοσιογράφοι
Διοίκηση-Διαχείριση
Πληροφορική
Καλλιτεχνικό προσωπικό
Τεχνικοί
Σύνολο

605
501
39
550
476
2.171

Αθήνα
Θεσσαλονίκη
Λοιπές εγκαταστάσεις
Σύνολο

1.534
329
308
2.171

Βασική προτεραιότητα της Διοίκησης της Εταιρείας είναι η ρύθμιση των εργασιακών
σχέσεων με σεβασμό στην κείμενη σχετική νομοθεσία και βάσει των αρχών της ισότητας,
της πολυμορφίας και της διαφάνειας, στοχεύοντας στην προαγωγή του κοινού
συμφέροντος της Εταιρείας και των εργαζομένων. Στα πλαίσια αυτά η Διοίκηση της
Εταιρείας δίνει ιδιαίτερη σημασία στο σεβασμό των δικαιωμάτων των εργαζόμενων και στη
συνδικαλιστική ελευθερία.
Η Εταιρεία βασίζεται στο στελεχιακό δυναμικό και προσωπικό της. Αναγνωρίζοντας την
καταλυτική σημασία του Ανθρώπινου Δυναμικού για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων
της Εταιρείας, και έχοντας στο επίκεντρο τον κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά, η Διοίκηση
προτίθεται να αναπτύξει σύγχρονα Συστήματα και Πολιτικές Ανάπτυξης Ανθρώπινου
Δυναμικού, δίνοντας έμφαση στην Εκπαίδευση.
Η Εταιρεία αποδίδει ύψιστη σημασία στην ασφάλεια στο χώρο εργασίας για το προσωπικό
και τους επισκέπτες της. Στο πλαίσιο αυτό επιθεωρούνται τακτικά όλοι οι χώροι της
Εταιρείας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι είναι ασφαλείς και ότι οι εργαζόμενοι
συμμορφώνονται με τις οδηγίες υγείας και ασφάλειας που έχουν οριστεί. Η Εταιρεία
απασχολεί σε μόνιμη βάση Τεχνικό Ασφαλείας και Ιατρό Εργασίας οι οποίοι υποβάλλουν
προς τη Διοίκηση της Εταιρείας αναφορές σχετικές με την υγεία και ασφάλεια των
εγκαταστάσεων.
Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος η ΕΡΤ ΑΕ να μην μπορεί να ανταποκριθεί στην
εταιρική της ευθύνη για την προστασία του προσωπικού και των επισκεπτών, έχουν
συσταθεί ομάδες πρώτων βοηθειών με σκοπό την αντιμετώπιση ιατρικών περιστατικών και
ομάδες έκτακτων καταστάσεων με σκοπό την αντιμετώπιση συμβάντων που επηρεάζουν
την ασφάλεια του προσωπικού και της εκάστοτε εγκατάστασης (φωτιά, σεισμός, πλημμύρα,
απειλή για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού κ.λπ.). Τα μέλη των παραπάνω ομάδων
εκπαιδεύονται τόσο από το γιατρό και τον τεχνικό ασφαλείας όσο και από άλλους φορείς
όπως το ΕΚΑΒ και η πυροσβεστική.
Αναφορικά με την συντονισμένη προσπάθεια πρόληψης της εξάπλωσης του ιού COVID-19,
η ΕΡΤ Α.Ε. ανέλαβε μία σειρά προληπτικών μέτρων σε λειτουργικό επίπεδο που επέτρεψαν
στην Εταιρεία να λειτουργεί απρόσκοπτα και με επαρκή αριθμό εργαζομένων ανά μονάδα,
ενώ παράλληλα ακολουθήθηκαν όλες οι ιατρικές οδηγίες και διασφαλίστηκαν η υγεία και
ασφάλειά τους. Η Εταιρεία ενεργοποίησε ένα σχέδιο καταμερισμού των εργαζόμενων,
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καλύπτοντας όλες τις κεντρικές λειτουργίες. Για την επίτευξη μεγαλύτερης
αποτελεσματικότητας αυτού του μέτρου, ελαχιστοποιήθηκε η φυσική αλληλεπίδραση/
επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων. Όσον αφορά τους εργαζόμενους των οποίων η
εργασία απαιτεί φυσική παρουσία, η ΕΡΤ είχε μειώσει τον αριθμό παρουσιών στις
απολύτως απαραίτητες, υιοθετώντας κυκλικές βάρδιες, ακολουθώντας πάντα τα κατάλληλα
μέτρα ασφαλείας. Επιπλέον, η Εταιρεία προσέφερε στους εργαζόμενους της πρόσβαση
στην εργασία από την οικία τους (Work From Home Access).

Δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης
Για τη κλειόμενη χρήση, όπως και κατά την προηγούμενη (χρήση 2018), δεν επενδύθηκαν
κονδύλια στο Τομέα έρευνας και ανάπτυξης.

Απόκτηση ιδίων Μετοχών
Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση.

Διάθεση Κερδών
Τα συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσης ανήλθαν σε € (16.956) χιλ..
Σχηματίστηκε αποθεματικό κινηματογραφικής επένδυσης ύψους €2.967 χιλ. ευρώ,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν.3905/2010 και τη γνωμοδότηση 54/2016 του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για το σχηματισμό του αποθεματικού ανεξαρτήτως της
ύπαρξης κερδών στην οικεία χρήση. Μετά τα ανωτέρων, η συνολική ζημία χρήσης ποσού €
(19.923) χιλ. θα βαρύνει το λογαριασμό «Αποτελέσματα σε νέο» .

Σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία της περιόδου αναφοράς
Στις 11 Μαρτίου 2020 το Δ.Σ. της Εταιρείας ενέκρινε το νέο σχέδιο του Εσωτερικού
Κανονισμού Λειτουργίας, το νέο Οργανόγραμμα της Εταιρείας, καθώς και τις
τροποποιήσεις του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού, ώστε να εκπληρώσει την
υποχρέωση που θέτει ο νόμος περί έγκρισή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά
από έκφραση γνώμης των εργαζομένων.

Στις 25 Μαΐου 2020 το Δ.Σ. της Εταιρείας ενέκρινε το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό
Σχέδιο 2020 – 2024 της ΕΡΤ ΑΕ, ώστε να εκπληρώσει την υποχρέωση που θέτει ο νόμος
περί εκπόνησής του από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από έκφραση γνώμης των
εργαζομένων. Το εγκεκριμένο σχέδιο υποβλήθηκε στον αρμόδιο Υφυπουργό στον
Πρωθυπουργό.
COVID -19
Η πανδημία του ιού COVID-19 είναι μια τρέχουσα πανδημία που προκλήθηκε από τον
Κορωνοϊό SARS-COV-2 .
Δεδομένης της έκτασης της ασθένειας παγκοσμίως, αλλά και των κρουσμάτων και των
συνεπειών στην ανθρώπινη υγεία, ο ιός αυτός χαρακτηρίστηκε από τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας ως πανδημία, επηρεάζοντας την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σε
διεθνές επίπεδο.
Η Διοίκηση από την πλευρά της, παρακολουθώντας τις εξελίξεις σε παγκόσμιο και Εθνικό
επίπεδο, ακολουθώντας παράλληλα την καθοδήγηση των κρατικών και υγειονομικών
αρχών και τηρώντας τον σχεδιασμό και τους κανόνες που εφαρμόζει η Ελληνική
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κυβέρνηση, έλαβε άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του προσωπικού.
Συγκεκριμένα:
α) Ορίστηκε ειδική ομάδα διαχείρισης κρίσεων από ανώτατα στελέχη τα οποία
συνεδριάζουν τακτικά, για την επαναξιολόγηση των δεδομένων ώστε να ληφθούν, όπου
χρειαστεί, οι κατάλληλες αποφάσεις.
β) Εφαρμόστηκαν άμεσα όλες οι οδηγίες που δόθηκαν από τους αρμόδιους φορείς.
γ) Λήφθηκαν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα προφύλαξης και κανόνων υγιεινής εντός των
χώρων εργασίας με διαρκείς ενημερώσεις του προσωπικού.
δ) Περιορίστηκαν οι μετακινήσεις του προσωπικού στις απολύτως απαραίτητες για τη
κάλυψη των γεγονότων επικαιρότητας
Η ταχεία εξάπλωση του COVID-19 σε παγκόσμια κλίμακα έχει προκαλέσει αναταραχή και
διακοπή λειτουργίας πολλών κλάδων και επιχειρήσεων. Η Εταιρεία είναι πιθανόν να
αντιμετωπίσει προβλήματα από την επιβολή μέτρων καραντίνας, φαινόμενα κάμψης των
αγορών, αλλαγές στην συμπεριφορά των πελατών λόγω των φόβων πανδημίας ,καθώς και
επιπτώσεις στο εργατικό δυναμικό της, εφόσον ο ιός εξαπλωθεί ευρέως.
Επιπλέον οι πελάτες και οι προμηθευτές της Εταιρείας ενδέχεται να αντιμετωπίσουν
οικονομική δυσχέρεια, ενδεχομένως κάποιοι να υποβάλλουν ακόμη και αίτηση προστασίας
έναντι πτώχευσης, να σταματήσουν την λειτουργία τους ή ακόμα και να υποστούν σοβαρές
και μη αναστρέψιμες καταστάσεις της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας εξαιτίας της
πανδημίας που προκλήθηκε από τον ιό COVID-19. Επί του παρόντος, οι επιπτώσεις της
πανδημίας στα αποτελέσματα της Εταιρείας παρότι το φαινόμενο βρίσκεται σε σχετική
ύφεση, είναι αβέβαιη.
Η πανδημία του COVID-19 ενδέχεται να επιφέρει ποιοτικές και ποσοτικές επιπτώσεις στην
λειτουργία της Εταιρείας. Καθεμία από αυτές τις εξελίξεις μπορεί να έχει σημαντικές
επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα αυτής για το 2020, αλλά και μεταγενέστερα.
Είναι πολύ πιθανόν εάν συνεχιστεί η εξάπλωση του ιού να προκαλέσει οικονομική
επιβράδυνση ακόμα και ύφεση με αβέβαιες συνέπειες.
Παρόλο που έως τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων τα αποτελέσματα φαίνεται
να μην έχουν επηρεαστεί ουσιωδώς, ωστόσο, δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή και
βέβαια συμπεράσματα για το ύψος της ενδεχόμενης επίδρασης σχετικά με την εξέλιξη των
αποτελεσμάτων της Εταιρείας. Στην παρούσα χρονική στιγμή, η Διοίκηση της Εταιρείας δεν
είναι σε θέση να εκτιμήσει εάν ο αντίκτυπος του ιού COVID-19 θα έχει σημαντική αρνητική
επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή τη ρευστότητα της σύμφωνα με τα δεδομένα που
έχει στη διάθεσή της μέχρι τη δημοσίευση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Πέραν τούτου μεταξύ του τέλους της χρήσης 2019 και της ημερομηνίας έγκρισης των
παρόντων οικονομικών καταστάσεων, δεν συνέβησαν σημαντικά γεγονότα που μπορεί να
επηρεάσουν τις παρούσες οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2019.
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Μετά τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την ετήσια οικονομική έκθεση
για την χρήση που έληξε τη 31.12.2019.

Αθήνα 08.07.2020
Ο Πρόεδρος του
Διοικητικού
Συμβουλίου

Ο Διευθύνων
Σύμβουλος

Ο Γενικός Διευθυντής
Διοικητικών &
Οικονομικών
Υπηρεσιών

Ο Διευθυντής
Οικονομικών
Υπηρεσιών

Ζούλας Κωνσταντίνος
του Σταμούλη

Γαμπρίτσος
Γεώργιος του
Χρήστου

Λουριδάς Ευάγγελος του
Κωνσταντίνου

Χατζηιωάννου
Σωκράτης του
Στυλιανού-Δημητρίου

ΑΔΤ :Χ 678020

ΑΔΤ:ΑΜ 047825

ΑΔΤ:Μ 031308

ΑΔΤ:Τ 503697

Αρ.Αδείας λογιστή
Φοροτέχνη 0041846
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Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.
ΓΕΜΗ 127248401000
ΚΑΤΕΧΑΚΗ & ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 136, 11527, ΑΘΗΝΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ απο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 μέχρι 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
(Δημοσιευόμενα βάσει του ν. 2548/2018, άρθρο 149 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχ εία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικον ομικές καταστάσεις, στοχ εύουν σε μία γεν ική εν ημέρωση για την οικον ομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.. Συν ιστούμε επομέν ως
στον αν αγν ώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επεν δυτική επιλογή ή άλλη συν αλλαγή με την εταιρεία, ν α αν ατρέξει στη διεύθυν ση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αν αρτών ται οι οικον ομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχ ου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

Αρμόδια Αρχ ή:
Ημερομην ία έγκρισης από το ΔΣ των
ετήσιων οικον ομικών καταστάσεων :
Ορκωτοί ελεγκτές λογιστές:
Ελεγκτική εταιρεία:
Τύπος έκθεσης ελέγχ ου ελεγκτών :
Διεύθυν ση διαδικτύου Εταιρείας:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:
Ζούλας Κων σταν τίν ος του Σταμούλη, Πρόεδρος Δ.Σ.
Γαμπρίτσος Γεώργιος του Χρήστου,Διευθύν ων Σύμβουλος
Ελματζίογλου Νικόλαος του Παν τελεήμον ος,Μέλος Δ.Σ.
Μεταξάς Αριστοτέλης του Θεοδώρου ,Μέλος Δ.Σ
Παπαδημητρίου Δημήτριος του Στυλιαν ού ,Μέλος Δ.Σ
Στεφαν άκη Ιωάν ν α του Γεωργίου,Μέλος Δ.Σ.
Τραν ός Νικόλαος του Αν αστασίου,
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
01.01-31.12.2019
31.12.2018
197.827
Κύκλος εργασιών
(18.713)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων
137.172
(13.954)
Κέρδη προ φόρων
(1.942)
Μείον φόροι
14.576
(1.061)
Αν αλογιστικά κέρδη(ζημίες) από υποχ ρεώσεις παροχ ών στο προσωπικό
17
(16.956)
Κέρδη μετά από φόρους
151.764

Γεν ικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)
08 Ιουλίου 2020
Αν δρέας Αλαμάν ος,Αθαν άσιος Μαυρίκος
ΣΟΛ Α.Ε.
Γν ώμη με Επιφύλαξη
www.ert.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
31.12.2019
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχ ρησιμοποιούμεν α εν σώματα πάγια στοιχ εία
Χρήση Δικαιωμάτων Στοιχ είων Εν εργητικου
Άυλα περιουσιακά στοιχ εία
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού (α)

135.602
231
12.672
17
148.522

Αποθέματα
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύν αμα
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (α) + (β)

607
87.620
228.851
317.079
465.600

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχ ικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχ εία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (γ)
Προβλέψεις και λοιπές μακρ.απαιτήσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχ ρεώσεις
Υ ποχ ρέωση στον Ειδικό Διαχ ειριστή
Τρέχ ουσες φορολογικές υποχ ρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)

5.000
330.010
335.010
18.457
94.761
17.372
130.589
465.600

557
71.815
199.128
271.501
423.265

Λειτουργικές Δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων

5.000
362.657
367.657
16.432
21.730
17.447
55.608
423.265

Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού
Λοιπές προβλέψεις
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων
Έσοδο από αχ ρησιμοποίητες προβλέψεις
(Κέρδη)/ Ζημιές από πώληση/διαγραφή παγίων στοιχ είων
Πιστωτικοί τόκοι
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που
σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
(Αύξηση)/ μείωση αποθεμάτων
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης ( 01.01.2019-01.01.2019)
Συγκεν τρωτικά συν ολικά έσοδα μετά από φόρους
Μερίσματα πληρωτέα
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2019-31.12.2019)

31.12.2019

31.12.2018

367.657
(16.956)
(15.691)
335.010

340.984
47.366
(20.693)
367.657

01.01-31.12.2018

194.566
49.333
54.908
(7.326)
(15)
47.567

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

Αύξηση / (μείωση) υποχ ρεώσεων (πλην δαν ειακών )
Εισροές διαθεσίμων από την κύρια εκμετάλλευση
Καταβεβλημέν οι φόροι
Σύνολο ταμειακών ροών από λειτουργικές δραστηριοτήτες (α)
Επενδυτικές Δραστηριότητες
Αγορά εν σώματων και άυλων παγίων στοιχ είων
Τόκοι εισπραχ θέν τες
Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες
Μερίσματα πληρωθέν τα
Υ ποχ ρεώσεις από μισθώσεις καταβληθείσες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

01.01-31.12.2019

01.01-31.12.2018

(13.954)

54.908

46.671
(886)
1.800
496
6
(5.028)

46.323
504
9.054
17
(5.840)

(26)
(12.203)

6
(3.288)

72.798
89.674
(6.618)
83.056

(6.048)
95.636
(13.205)
82.431

(43.083)
5.609
(37.473)

(47.472)
5.244
(42.228)

(15.691)
(168)

(20.693)
-

(15.859)
29.723
199.128
228.851

(20.693)
19.510
179.619
199.129

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Οι παρούσες οικον ομικές καταστάσεις συν τάχ θηκαν σύμφων α με τα Διεθν ή Πρότυπα Χρηματοοικον ομικής Αν αφοράς (ΔΠΧΑ)
2. Στα πάγια στοιχ εία της Εταιρείας δεν υπάρχ ουν εμπράγματα βάρη.
3. Οι προβλέψεις που έχ ουν διεν εργηθεί για υποχ ρεώσεις παροχ ών στο προσωπικό αν έρχ ον ται σε 16.024 χ ιλιάδων Ευρώ (βλ. Σημ. 14 των οικον ομικών καταστάσεων )
4. Κατά την ημερομην ία του Ισολογισμού έχ ουν σχ ηματιστεί προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις και αν ταποδοτικό τέλος ποσού 45.562 χ ιλιάδων Ευρώ, για εκκρεμείς
δικαστικές υποθέσεις ποσό 600 χ ιλιάδων Ευρώ και για έξοδα προσωπικού 1.758 χ ιλ.ευρώ(βλ. Σημ. 15) των οικον ομικών καταστάσεων .
5. Το απασχ ολούμεν ο προσωπικό της Εταιρείας την 31.12.2019 αν έρχ εται σε 2.171 άτομα (2018: 2.225 άτομα).
6. Οι πάσης φύσεως συν αλλαγές (έσοδα και έξοδα) σωρευτικά από την έν αρξη της οικον ομικής χ ρήσης, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχ ρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της τρέχ ουσας χ ρήσης, που έχ ουν προκύψει
από συν αλλαγές με συν δεδεμέν α μέρη, όπως αυτά ορίζον ται στο ΔΛΠ 24, έχ ουν ως εξής:
31.12.2018
31.12.2019
Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ
530
601
α) Αμοιβές διευθυν τικών στελεχ ών και μελών της Διοίκησης
β) Έσοδα
851
834
γ) Έξοδα
74.421
59.672
δ) Απαιτήσεις
17.447
17.372
ε) Υ ποχ ρεώσεις
7. Το Δ.Σ. της Εταιρείας θα υποβάλει πρόταση στην Γεν ική Συν έλευση των Μετόχ ων για τηv μη διαν ομή μερίσματος .
8. Η Εταιρεία κατά τη κλειόμεν η χ ρήση ολοκλήρωσε τη διαδικασία υπολογισμού των μη καταβεβλημέν ων αποζημιώσεων αποχ ώρησης προσωπικού από την υπηρεσία. Το συν ολικό ύψος των αποζημιώσεων αυτών αν ήλθε στο ποσό € 1.005 χ ιλ. περίπου.
Για την ορθή παρουσίαση των οικον ομικών καταστάσεων και τη συγκρισιμότητα των χ ρήσεων , με ποσό € 181 χ ιλ. που αφορούσε στη προηγούμεν η χ ρήση 2018 μείωσε τα συν ολικά έσοδα της χ ρήσης αυτής (2018), εν ώ με ποσό € 422 χ ιλ. που αφορούσε
στις χ ρήσεις πριν το 2018 μείωσε τα ίδια κεφάλαια της συγκρίσιμης χ ρήσης (2018) αν τίστοιχ α.
9. Το θέμα επιφύλαξης στην Έκθεση Ελέγχ ου των αν εξάρτητων ορκωτών ελεγκτών αφορά στη μη απόκτηση επαρκών ελεγκτικών τεκμηρίων για την επαλήθευση του ακριβούς ύψους των εσόδων από το αν ταποδοτικό τέλος ύψους € 189,6 εκ. καθώς και την επάρκεια
της σχ ηματισμέν ης πρόβλεψης ύψους € 45,1 εκ. για την κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση μέρους των απαιτήσεων από το αν ταποδοτικό τέλος όπου κατά την 31/12/2019 αν ερχ όταν στο ποσό των € 100,1 εκ..

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΖΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΟΥ ΣΤΑΜΟΥΛΗ

ΓΑΜΠΡΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

ΛΟΥΡΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΔΤ: Χ 678020

ΑΔΤ:ΑΜ 047825

ΑΔΤ:Μ 031308

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΔΤ:Τ 503697
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΗ 0041846
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που παρατίθενται στις σελίδες από 31 έως 74,
εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη
Εταιρεία (ΕΡΤ ΑΕ) στις 08.07.2020 και έχουν δημοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο
διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.ert.gr, όπου θα παραμείνουν στην διάθεση του κοινού για
χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της σύνταξης και
δημοσιοποίησής τους.
Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες που
προκύπτουν από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις στοχεύουν στο να παράσχουν στον
αναγνώστη μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση, την οικονομική θέση και τα
συνολικά έσοδα της εταιρείας, αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής
θέσης και των αποτελεσμάτων των χρηματοοικονομικών επιδόσεων και των ταμειακών ροών
της εταιρείας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

Ο Πρόεδρος του
Διοικητικού
Συμβουλίου

Ο Διευθύνων
Σύμβουλος

Ο Γενικός Διευθυντής
Διοικητικών &
Οικονομικών
Υπηρεσιών

Ο Διευθυντής
Οικονομικών
Υπηρεσιών

Ζούλας Κωνσταντίνος
του Σταμούλη

Γαμπρίτσος
Γεώργιος του
Χρήστου

Λουριδάς Ευάγγελος του
Κωνσταντίνου

Χατζηιωάννου
Σωκράτης του
Στυλιανού-Δημητρίου

ΑΔΤ :Χ 678020

ΑΔΤ:ΑΜ 047825

ΑΔΤ:Μ 031308

ΑΔΤ:Τ 503697

Αρ.Αδείας λογιστή
Φοροτέχνη 0041846
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Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Χρήση δικαιωμάτων στοιχείων Ενεργητικού
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού
Σύνολο ενεργητικού
ΙΔΙΑ ΚΕΦ ΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες
Μετοχικό κεφάλαιο
Διαφορά υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

Σημείωση

ποσά σε χιλ.€

ποσά σε χιλ.€

31.12.2019

31.12.2018

7
7
8

135.602
231
12.672
17
148.522

137.172
14.576
17
151.764

9
10
12

607
87.620
228.851
317.079
465.600

557
71.815
199.128
271.501
423.265

13
13
13

5.000
150.549
18.658
160.803
335.010

5.000
150.549
15.691
196.417
367.657

14
15

16.024
2.358
75
18.457

15.850
582
16.432

16
16
11
17

45.337
49.424
17.372
112.133
130.590
465.600

21.730
17.447
39.176
55.608
423.265

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου
από την υπηρεσία
Προβλέψεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις ΚΥΑ 920/2017
Υποχρέωση στον Ειδικό Διαχειριστή
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

Οι σημειώσεις στις σελίδες 35 έως 74 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.
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Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Σημείωση

Έσοδα
Κύκλος εργασιών
Λοιπά έσοδα

Έξοδα
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων
Αποσβέσεις δικαιωμάτων στοιχείων Ενεργητικού
Αποσβέσεις ιδίων παραγωγών, δικαιωμάτων
προγράμματος και λοιπών άυλων
Αναλώσεις Αποθεμάτων
Έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Ενοίκια, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες και λοιπές
παροχές
Λοιποί φόροι-τέλη, πλην φόρου εισοδήματος
Λοιπά έξοδα
Άλλα έξοδα εκμεταλλεύσεως

18
19

Λοιπά συνολικά έσοδα
Ζημία από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9
Αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές) από υποχρεώσεις
παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης

ποσά σε χιλ.€

01.01.201931.12.2019

01.01.201831.12.2018

197.827
1.113
198.940

194.566
2.317
196.882

7
7

(5.022)
(161)

(4.723)
-

8

(41.488)

(41.600)

20

(184)
(136.852)
(12.079)

(259)
(60.356)
(11.535)

(7.445)

(7.528)

(6.261)
(6.892)
(1.269)

(6.301)
(5.765)
(9.483)

(18.713)

49.333

5.028
(269)
(13.954)
(1.942)
(15.896)

5.840
(265)
54.908
(7.326)
47.582

19

Αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσμάτων
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Κέρδη μετά από φόρους

ποσά σε χιλ.€

21
22
23

3
14

-

(200)

(1.061)

(15)

(16.956)

47.367

Οι σημειώσεις στις σελίδες 35 έως 74 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

ποσά σε χιλ.€

Σημ.
Υπόλοιπο την 1η ιανουαρίου 2018

Μετοχικό
κεφάλαιο
5.000

Διαφορά
υπέρ το
άρτιο
150.549

Τακτικό
Αποθεματικό

Αποθεματικό
Ν.3905/2010

1.667

11.106

Καθαρά κέρδη χρήσης
Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης (καθαρά, μετά από
φόρους)

Κέρδη εις
νέον
172.663

340.984

47.582

47.582

(216)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης

47.366

Μεταφορά σε αποθεματικά

2.918

Διανομή μερίσματος
Σύνολο μεταβολής

Σύνολο
ιδίων
κεφαλαίων

(216)
47.366

(2.918)
(20.693)

(20.693)

2.918

23.755

26.673

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2018

5.000

150.549

1.667

14.024

196.417

367.657

Υπόλοιπο την 1η ιανουαρίου 2019

5.000

150.549

1.667

14.024

196.417

367.657

(15.896)

(15.896)

(1.061)

(1.061)

(16.956)

(16.956)

Καθαρά κέρδη χρήσης
Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης (καθαρά, μετά από
φόρους)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης
Μεταφορά σε αποθεματικά

2.967

Διανομή μερίσματος
Σύνολο μεταβολής
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2019

5.000

150.549

1.667

(2.967)
(15.691)

(15.691)

2.967

(35.615)

(32.647)

16.992

160.803

335.010

Οι σημειώσεις στις σελίδες 35 έως 74 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών

Σημείωση
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη χρήσης
Προσαρμογές για:
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων
Αποσβέσεις δικαιωμάτων στοιχείων Ενεργητικού
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού
Λοιπές προβλέψεις
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων
Έσοδο από προβλέψεις προηγ. χρήσεων

ποσά σε χιλ.€

ποσά σε χιλ.€

01.01.201931.12.2019

01.01.201831.12.2018

(13.954)

54.908

5.022
41.488
161
(886)
1.800
496

4.723
41.600
504
9.054
-

6
(5.028)
43.058
29.104

17
(5.840)
50.058
104.966

(26)
(12.203)
72.798
89.674
(6.618)
83.056

6
(3.288)
(6.048)
95.636
(13.205)
82.431

(3.490)
(39.593)
5.609
(37.473)

(4.986)
(42.487)
5.244
(42.228)

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Μερίσματα πληρωθέντα
Υποχρεώσεις από μισθώσεις καταβληθείσες
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

(15.691)
(168)
(15.859)

(20.693)
(20.693)

Καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης

29.723
199.128
228.851

19.510
179.619
199.129

7
8
7α
14
15
3.1.β
19

(Κέρδη)/ Ζημιές από πώληση/διαγραφή ενσώματων παγίων
στοιχείων
Έσοδα τόκων
Σύνολο προσαρμογών
Ταμειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν τις
μεταβολές του κεφαλαίου κίνησης
Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση)/ μείωση αποθεμάτων
(Αύξηση)/ μείωση απαιτήσεων
Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Καταβληθείς φόρος εισοδήματος
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων
Τόκοι που εισπράχθηκαν
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Οι σημειώσεις στις σελίδες 35
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

έως

74

αποτελούν

7
8

αναπόσπαστο

μέρος

των
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Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων
1.

Γενικές πληροφορίες
1.1. Πληροφορίες για την Εταιρεία

Η Εταιρεία ιδρύθηκε με το Ν.4173/2013 (ΦΕΚ Α’ 169/26.7.2013) ως «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ» και διακριτικό τίτλο Ν.Ε.Ρ.Ι.Τ. A.E. Με το
Ν. 4324/2015 (ΦΕΚ Α´ 44/29.4.2015) μετονομάστηκε σε «ΕΛΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ» και διακριτικό τίτλο «Ε.Ρ.Τ ΑΕ» (εφεξής καλούμενη «Εταιρεία»). Η έγκριση
του καταστατικού της δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 2308/16.9.2013.
Η Εταιρεία είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας, για την
ελληνική δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση, καθώς και τη διαδικτυακή (ίντερνετ)
δραστηριότητά τους και εδρεύει στην Αθήνα.
Η Εταιρεία είναι δημόσια επιχείρηση που ανήκει στο δημόσιο τομέα και εποπτεύεται από το
Κράτος. Έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Διέπεται από τις διατάξεις του
Ν.4173/2013 όπως ισχύει και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ του
Ν.3429/2005.
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήκει αποκλειστικά στο Ελληνικό Δημόσιο, και στο
όνομα αυτού εκδόθηκε ένας ονομαστικός αναπαλλοτρίωτος τίτλος (μετοχή).
Η εταιρεία με βάση τον Ν.4324/2015, ο οποίος τροποποίησε το άρθρο 9 του Ν.4173/2013
διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από:
α) τον Πρόεδρο
β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
γ) τρία (3) μέλη μη εκτελεστικά μέλη
δ) δύο (2) μέλη, τα οποία εκπροσωπούν τους εργαζομένους της ΕΡΤ ΑΕ, εκ των οποίων το
ένα έχει δημοσιογραφική ιδιότητα.
Τα μέλη των περιπτώσεων (α), (β) και (γ) διορίζονται με απόφαση του αρμόδιου για θέματα
Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης Υπουργού Επικρατείας. Τα μέλη της περίπτωσης (δ) εκλέγονται
με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία από τους εργαζόμενους της Εταιρείας. Η διάρκεια
της θητείας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και μπορεί να ανανεώνεται για
μία φορά, παρατείνεται δε μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων από το νέο Διοικητικό
Συμβούλιο.
Επιπρόσθετα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16α παράγραφος 5 του ν.4173/2013
όπως όπως τροποποιήθηκε με τη παράγραφο 10 του άρθρου 53 του Ν.4487/2017 ( ΦΕΚ
Α’116) διορίζεται προσωρινή τριμελής Διοικούσα Επιτροπή της ΕΡΤ 3 με θητεία δύο ετών
που απαρτίζεται από το πρόεδρο το Γενικό Διευθυντή και ένα εκπρόσωπο των εργαζομένων
Με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε μετά από πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής της
Ε.Ρ.Τ. 3,
ρυθμίζονται τα σχετικά με: α) τη διοίκηση, τη διαχείριση και τον προϋπολογισμό της Ε.Ρ.Τ. 3
στο πλαίσιο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., β) τη διάρθρωση και τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών και των
οργάνων της Ε.Ρ.Τ. 3, γ) τις τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές και άλλες συναφείς δραστηριότητες
της Ε.Ρ.Τ. 3 σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο και δ) κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια για τη λειτουργία της Ε.Ρ.Τ.
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1.2. Φύση δραστηριοτήτων
Η Εταιρεία έχει ως σκοπό την παροχή δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας, τη
διευκόλυνση της πρόσβασης του κοινωνικού συνόλου στις ηλεκτρονικές πληροφορίες που
αυτή παράγει στο πλαίσιο του σκοπού της, καθώς και τη διακίνηση, ανταλλαγή και διάδοσή
τους, με την οργάνωση, εκμετάλλευση και λειτουργία τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών
σταθμών, διαδικτυακών ιστοτόπων και την παροχή κάθε είδους οπτικοακουστικών
υπηρεσιών με τη χρήση οποιασδήποτε τεχνικής μεθόδου ή μέσου.
2.

Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών

Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόσθηκαν κατά
χρηματοοικονομικών καταστάσεων περιγράφονται παρακάτω.

τη

σύνταξη

αυτών

των

2.1. Βάση σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και τις Διερμηνείες της Επιτροπής Διερμηνειών των
Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και ΔΠΧΑ που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών
Προτύπων (IASB). Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή
του ιστορικού κόστους.
Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν σύμφωνα με την αρχή της
συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας.
Η σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα µε τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση
ορισμένων σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση στη
διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισμών και
υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την
ημερομηνία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδημάτων
και εξόδων κατά τη διάρκεια του έτους υπό αναφορά. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι
υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης σε σχέση µε τις
τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν
από αυτούς τους υπολογισμούς. Οι περιοχές που αφορούν περίπλοκες συναλλαγές και
εμπεριέχουν μεγάλο βαθμό υποκειμενικότητας, ή οι υποθέσεις και εκτιμήσεις που είναι
σημαντικές για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στη Σημείωση 6.
2.2. Σημαντικές λογιστικές πολιτικές
Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και είναι
υποχρεωτικής εφαρμογής για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η
Ιανουαρίου 2019 ή μεταγενέστερα.
Στην χρήση 2019 η Εταιρεία υιοθέτησε το πρότυπο ΔΠΧΑ 16. Όπου δεν αναφέρεται
διαφορετικά οι άλλες τροποποιήσεις και ερμηνείες που ισχύουν για πρώτη φορά στη χρήση
2019, δεν έχουν επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν
υιοθέτησε πρόωρα πρότυπα, ερμηνείες ή τροποποιήσεις που έχουν εκδοθεί από Σ.Δ.Λ.Π. και
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά δεν έχουν υποχρεωτική εφαρμογή στη χρήση
2019.
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Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση 2019
ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»
Στις 13 Ιανουαρίου 2016 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 16 το οποίο και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17
και τις Διερμηνείες 4, 15 και 27. Σκοπός του προτύπου είναι να εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές
και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την ουσία των
συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το
λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει
περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω
των 12 μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. Το
περιουσιακό στοιχείο κατά την αρχική αναγνώριση αποτελείται από το ποσό της αρχικής
αναγνώρισης της υποχρέωσης μίσθωσης, τις αρχικές άμεσες δαπάνες, τυχόν προκαταβολές
μισθωμάτων και την εκτίμηση κόστους από την υποχρέωση αποκατάστασης του στοιχείου. Η
υποχρέωση μίσθωσης κατά την αρχική αναγνώριση αποτελείται από την παρούσα αξία των
μελλοντικών υπολειπόμενων πληρωμών μισθωμάτων. Σχετικά με το λογιστικό χειρισμό από
την πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17.
Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις μισθώσεων σε
λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό
για κάθε τύπο σύμβασης. Το νέο πρότυπο εφαρμόστηκε από τον την Εταιρεία εντός της
αναφερόμενης περιόδου. Οι απαιτούμενες γνωστοποιήσεις σχετικά με την εφαρμογή του
προτύπου περιλαμβάνονται στις σημειώσεις 8 και 24.4.
Επίδραση από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16
Κάνοντας χρήση της πρακτικής διευκόλυνσης (practical expedient) που παρέχεται από το
ΔΠΧΑ 16 η Εταιρεία, κατά την ημερομηνία πρώτης εφαρμογής, δεν επαναξιολόγησε εάν µία
σύμβαση αποτελεί ή εμπεριέχει µία μίσθωση και συνεπώς εφάρμοσε το πρότυπο µόνο στις
συμβάσεις που είχαν προηγουμένως αναγνωριστεί ως μισθώσεις σύμφωνα µε το ΔΛΠ 17.
Επίσης, η Εταιρεία επέλεξε κατά τη μετάβαση τις ακόλουθες πρακτικές διευκολύνσεις που
παρέχονται από το πρότυπο:
- εφάρμοσε ενιαίο προεξοφλητικό επιτόκιο ανάλογα µε τη διάρκεια της μίσθωσης για όλες τις
κατηγορίες μισθώσεων
- εξαίρεσε το αρχικό κόστος σύναψης σύμβασης από την αποτίμηση του δικαιώματος χρήσης,
- χρησιμοποίησε την αποκτηθείσα γνώση για τον καθορισμό της διάρκειας μίσθωσης εάν η
σύμβαση περιλαμβάνει δικαιώματα παράτασης ή καταγγελίας της μίσθωσης και
- για τον προσδιορισμό της αξίας κτήσεως του στοιχείου ενεργητικού µε δικαίωμα χρήσης
θεώρησε πως αυτή είναι ίση µε την υποχρέωση από τη μίσθωση, προσαρμοσμένη κατά το
ποσό τυχόν προπληρωμένων ή δεδουλευμένων μισθωμάτων που αφορούν την εν λόγω
μίσθωση και τα οποία είχαν αναγνωριστεί στον ισολογισμό αμέσως πριν από την ημερομηνία
της αρχικής εφαρμογής.
Επιπρόσθετα, η Εταιρεία επέλεξε να κάνει χρήση της εξαίρεσης και δεν εφάρμοσε τις νέες
διατάξεις στις μισθώσεις των οποίων η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες (short term)
καθώς και στις μισθώσεις στις οποίες το στοιχείο που εκμισθώνεται είναι χαμηλής αξίας
(αξίας μικρότερης των € 5.000 όταν είναι καινούργιο).
Η Εταιρεία για να προεξοφλήσει τα υπολειπόμενα μελλοντικά μισθώματα χρησιμοποίησε το
διαφορικό επιτόκιο (IBR) το οποίο προσδιόρισε χρησιμοποιώντας ως επιτόκιο αναφοράς το
επιτόκιο δανεισμού προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις άνω του 1 εκ. ευρώ της Τ.τ.Ε.
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Η συμφωνία των υποχρεώσεων μισθώσεων που αναγνωρίσθηκαν την 1.1.2019 σε σχέση με
τις δεσμεύσεις λειτουργικών μισθώσεων που γνωστοποιήθηκαν σύμφωνα με το ΔΛΠ 17 την
31.12.2018 παρουσιάζεται αναλυτικά στη σημείωση 24.4
Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν είχαν σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της Εταιρείας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2015-2017
Στο πλαίσιο του προγράμματος των ετήσιων βελτιώσεων των Διεθνών Λογιστικών
Προτύπων, το Συμβούλιο εξέδωσε, την 12.12.2017, μη επείγουσες αλλά απαραίτητες
τροποποιήσεις σε επιμέρους πρότυπα ως ακολούθως:
ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ΔΠΧΑ 11 Κοινές Συμφωνίες
Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 3 διευκρινίζουν ότι όταν μια οικονομική οντότητα αποκτά τον
έλεγχο μιας επιχείρησης που αποτελούσε κοινή επιχείρησή της, θα πρέπει να προχωρήσει σε
αποτίμηση των συμφερόντων που είχε προηγουμένως στην επιχείρηση αυτή.
Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 11 διευκρινίζουν ότι μια οντότητα που συμμετέχει, αλλά δεν έχει
από κοινού τον έλεγχο μιας κοινής επιχείρησης μπορεί να αποκτήσει από κοινού έλεγχο στην
κοινή επιχείρηση, της οποίας η δραστηριότητα αποτελεί επιχείρηση όπως ορίζεται στο ΔΠΧΑ
3. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα συμφέροντα στην κοινή επιχείρηση που κατείχε προηγουμένως
δεν αποτιμώνται εκ νέου.
ΔΛΠ 12 Φόροι Εισοδήματος
Το Συμβούλιο τροποποιώντας το ΔΛΠ 12 διευκρίνισε ότι μια οικονομική οντότητα πρέπει να
καταχωρίζει όλες τις φορολογικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τη διανομή μερισμάτων
στα αποτελέσματα, στα άλλα συνολικά εισοδήματα ή στα ίδια κεφάλαια, ανάλογα με το πού η
οντότητα καταχώρισε την αρχική συναλλαγή από την οποία προέκυψαν τα διανεμόμενα
κέρδη και εν συνεχεία το μέρισμα.
ΔΛΠ 23 Κόστος δανεισμού
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι εάν ο δανεισμός που λήφθηκε ειδικά για την απόκτηση
περιουσιακού στοιχείου παραμείνει σε εκκρεμότητα και το σχετικό περιουσιακό στοιχείο έχει
καταστεί έτοιμο για την προοριζόμενη χρήση ή πώλησή του, τότε το υπόλοιπο του δανεισμού
αυτού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στα κεφάλαια του γενικού δανεισμού κατά τον
υπολογισμό του επιτοκίου κεφαλαιοποίησης.
ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Μακροπρόθεσμες συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις και
κοινοπραξίες»
Το Συμβούλιο, τον Οκτώβριο του 2017, εξέδωσε τροποποιήσεις στο πρότυπο ΔΛΠ 28
«Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες». Με αυτή την τροποποίηση, το
Συμβούλιο διευκρίνισε ότι η εξαίρεση στο ΔΠΧΑ 9 ισχύει μόνο για συμμετοχές που
παρακολουθούνται λογιστικά με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οντότητες θα πρέπει να
εφαρμόζουν το ΔΠΧΑ 9 στα άλλα συμφέροντα σε συγγενείς και κοινοπραξίες,
συμπεριλαμβανομένων των μακροπρόθεσμων συμφερόντων στα οποία δεν εφαρμόζεται η
μέθοδος της καθαρής θέσης και τα οποία, στην ουσία, αποτελούν μέρος της καθαρής
επένδυσης σε αυτές τις συγγενείς και κοινοπραξίες.
Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
1η Ιανουαρίου 2019.
ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζομένους» – Τροποποίηση, περικοπή ή
διακανονισμός του Προγράμματος Παροχών.
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Το ΣΔΛΠ στις 7 Φεβρουαρίου 2018 εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 19 με την οποία
διευκρινίζει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να προσδιορίζεται το κόστος υπηρεσίας όταν
προκύπτουν αλλαγές στο πρόγραμμα καθορισμένων παροχών. Σύμφωνα με το ΔΛΠ 19 σε
περίπτωση τροποποίησης, περικοπής ή διακανονισμού, απαιτείται επανυπολογισμός της
καθαρής υποχρέωσης ή απαίτησης των καθορισμένων παροχών. Η τροποποίηση του ΔΛΠ
19 προβλέπει ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι αναθεωρημένες παραδοχές που
χρησιμοποιήθηκαν και κατά τον επανυπολογισμό της καθαρής υποχρέωσης ή απαίτησης
προκειμένου να προσδιοριστεί το κόστος υπηρεσίας και ο καθαρός τόκος για την υπόλοιπη
περίοδο μετά την αλλαγή στο πρόγραμμα.
Επίσης, με την τροποποίηση του ΔΛΠ 19 αποσαφηνίζεται η επίδραση μίας τροποποίησης,
περικοπής ή διακανονισμού στις απαιτήσεις αναφορικά με τον περιορισμό στην αναγνώριση
της καθαρής απαίτησης (ανώτατο όριο περιουσιακού στοιχείου).
Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
1η Ιανουαρίου 2019.
ΕΔΔΠΧΑ 23 Διερμηνεία «Αβεβαιότητα σχετικά με το χειρισμό θεμάτων φορολογίας
εισοδήματος»
Στις 7 Ιουνίου 2017 το ΣΔΛΠ εξέδωσε τη Διερμηνεία 23. Η Διερμηνεία 23 έχει εφαρμογή στον
προσδιορισμό του φορολογητέου κέρδους (φορολογική ζημία), τις φορολογικές βάσεις, τις
αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες, τις αχρησιμοποίητες φορολογικές ελαφρύνσεις και τους
φορολογικούς συντελεστές, όταν υπάρχει αβεβαιότητα ως προς την ορθότητα των
φορολογικών χειρισμών σύμφωνα με το ΔΛΠ 12. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να
εξετάζεται:
• εάν οι φορολογικοί χειρισμοί πρέπει να εξετάζονται συλλογικά ή εξατομικευμένα και υπό την
παραδοχή ότι οι έλεγχοι θα διενεργηθούν από τις φορολογικές Αρχές έχοντας πλήρη γνώση
των σχετικών πληροφοριών
• η πιθανότητα να γίνει αποδεκτός ο προσδιορισμός του φορολογητέου κέρδους
(φορολογικής ζημίας), των φορολογικών βάσεων, των αχρησιμοποίητων φορολογικών
ζημιών, των αχρησιμοποίητων πιστώσεων φόρου και των φορολογικών συντελεστών από τις
φορολογικές Αρχές, και
• η επαναξιολόγηση των κρίσεων και εκτιμήσεων εάν αλλάξουν τα γεγονότα και οι
περιστάσεις
Η διερμηνεία εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2019.
ΔΠΧΑ 9 (Τροποποίηση) « Χρηματοοικονομικά Μέσα - Χαρακτηριστικά προπληρωμής
με αρνητική αποζημίωση»
Το Συμβούλιο εξέδωσε στις 12 Οκτωβρίου 2017 τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 9, με την οποία
επιτρέπεται σε κάποια προπληρωτέα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού με
χαρακτηριστικά αρνητικής αποζημίωσης, που διαφορετικά θα αποτιμώνταν στην εύλογη αξία
μέσω των αποτελεσμάτων, να αποτιμηθούν στο αναπόσβεστο κόστος ή στην εύλογη αξία
μέσω των λοιπών αποτελεσμάτων που καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση. Η
τροποποίηση του ΔΠΧΑ 9 αποσαφηνίζει ότι οι συμβατικοί όροι που διέπουν ένα
χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού είναι αποκλειστικά ταμειακές ροές κεφαλαίου και
τόκου επί του απλήρωτου κεφαλαίου, που θα πρέπει να καταβληθούν σε συγκεκριμένες
ημερομηνίες (Solely Payments of Principal and Interest- SPPI), ανεξάρτητα από το γεγονός
που προκαλεί την πρόωρη λήξη του συμβολαίου και ανεξάρτητα από το ποιο
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αντισυμβαλλόμενο μέρος καταβάλλει ή εισπράττει τη δίκαιη αποζημίωση για την πρόωρη
λήξη του συμβολαίου.
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν
εφαρμοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία (ή και τον Όμιλο)
Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
Τροποποιήσεις των παραπομπών στο εννοιολογικό πλαίσιο των ΔΠΧΑ (που
εκδόθηκαν στις 29 Μαρτίου 2018)
Την 29η Μαρτίου 2018 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το
αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο το οποίο επανακαθορίζει:
-το σκοπό της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης,
-τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των οικονομικών καταστάσεων,
-τους ορισμούς του περιουσιακού στοιχείου, της υποχρέωσης, της καθαρής θέσης, καθώς και
των εσόδων και των εξόδων,
-τα κριτήρια αναγνώρισης και τις οδηγίες σχετικά με τον χρόνο της διαγραφής περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων στις οικονομικές καταστάσεις,
-τις βάσεις αποτίμησης και οδηγίες σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να χρησιμοποιούνται
και,
-έννοιες και καθοδήγηση σχετικά με την παρουσίαση και τις γνωστοποιήσεις
Ο σκοπός της αναθεώρησης του εννοιολογικού πλαισίου είναι η υποβοήθηση όσον
προετοιμάζουν οικονομικές καταστάσεις να αναπτύσσουν συνεπείς λογιστικές πολιτικές για
συναλλαγές και άλλα γεγονότα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των υπαρχόντων
προτύπων ή όταν ένα πρότυπο δίνει δυνατότητα επιλογής μεταξύ λογιστικών πολιτικών.
Επιπλέον, σκοπός της αναθεώρησης είναι να βοηθήσει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να
κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν τα πρότυπα.
Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε επίσης ένα συνοδευτικό έγγραφο,
«Τροποποιήσεις στις παραπομπές του εννοιολογικού πλαισίου», το οποίο καθορίζει τις
τροποποιήσεις των προτύπων που επηρεάζονται προκειμένου να επικαιροποιηθούν οι
αναφορές στο αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο.
Η τροποποίηση εφαρμόζεται από τους συντάκτες που αναπτύσσουν λογιστικές πολιτικές
βάσει του εννοιολογικού πλαισίου, στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 1η Ιανουαρίου 2020.
ΔΛΠ 1 και ΔΛΠ 8 (τροποποιήσεις) «Ορισμός του σημαντικού»
Στις 31 Οκτωβρίου 2018 το ΣΔΛΠ στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας γνωστοποιήσεων εξέδωσε
τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 και ΔΛΠ 8, οι οποίες αποσαφηνίζουν τον ορισμό του σημαντικού
και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να εφαρμοσθεί, συμπεριλαμβάνοντας στον ορισμό
καθοδήγηση που μέχρι στιγμής έχει αναφερθεί σε άλλα ΔΠΧΑ. Ο νέος ορισμός προβλέπει ότι
µία πληροφορία είναι σημαντική εάν το γεγονός της παράλειψης, υπόκρυψης ή ανακριβούς
γνωστοποίησής της εύλογα θα αναμενόταν να επηρεάσει τις αποφάσεις που οι κύριοι
χρήστες των οικονομικών καταστάσεων λαμβάνουν βάσει αυτών των καταστάσεων. Οι
τροποποιήσεις περιλαμβάνουν παραδείγματα περιστάσεων που ενδέχεται να οδηγήσουν
στην απόκρυψη σημαντικής πληροφορίας. Ο ορισμός του σημαντικού, που αποτελεί μία
σημαντική λογιστική έννοια στα ΔΠΧΑ, βοηθά τις εταιρείες να αποφασίσουν κατά πόσο οι
πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνονται στις οικονομικές τους καταστάσεις. Ο
επικαιροποιημένος ορισμός τροποποιεί το ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών
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Καταστάσεων» και το ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές στις Λογιστικές Εκτιμήσεις και
Λάθη». Η τροποποίηση διασφαλίζει ότι ο ορισμός του σημαντικού είναι συνεπής σε όλα τα
πρότυπα των ΔΠΧΑ. Η τροποποίηση ισχύει από την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020.
ΔΠΧΑ 9 ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Μεταρρύθμιση των επιτοκίων αναφοράς»
Το Συμβούλιο εξέδωσε στις 26 Σεπτεμβρίου 2019 τροποποιήσεις στα πρότυπα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ
39 και ΔΠΧΑ 7 προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική
αναφορά από τη μεταρρύθμιση των επιτοκίων αναφοράς κατά την περίοδο πριν από την
αντικατάσταση ενός υφιστάμενου επιτοκίου αναφοράς με εναλλακτικό επιτόκιο αναφοράς. Οι
τροποποιήσεις παρέχουν προσωρινές και περιορισμένες εξαιρέσεις στις απαιτήσεις της
λογιστικής αντιστάθμισης του διεθνούς λογιστικού προτύπου (ΔΛΠ) 39 Χρηματοοικονομικά
μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση και του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 9 Χρηματοοικονομικά μέσα, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να
συνεχίσουν να πληρούν τις απαιτήσεις υποθέτοντας ότι τα υφιστάμενα κριτήρια αναφοράς
επιτοκίων δεν μεταβάλλονται λόγω της μεταρρύθμισης του διατραπεζικού επιτοκίου
δανεισμού.
Οι εξαιρέσεις αφορούν την εφαρμογή των ακόλουθων διατάξεων:
-

Την απαίτηση περί πολύ υψηλής
αντισταθμίσεις ταμειακών ροών,

πιθανότητας

εκπλήρωσης

όσον

αφορά

-

Την αξιολόγηση της οικονομικής σχέσης ανάμεσα στο αντισταθμιζόμενο στοιχείο και
το μέσο αντιστάθμισης,

-

Τον προσδιορισμό ενός συστατικού ενός στοιχείου ως αντισταθμισμένου στοιχείου.

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
1η Ιανουαρίου 2020.
Πρότυπα και Τροποποιήσεις Πρότυπων που δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.:
ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια»
Στις 18 Μαΐου 2017 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά το υφιστάμενο
πρότυπο ΔΠΧΑ 4.
To ΔΠΧΑ 17 θεσπίζει τις αρχές για την καταχώριση, αποτίμηση, παρουσίαση και τις
γνωστοποιήσεις των ασφαλιστηρίων συμβολαίων με στόχο την παροχή μιας περισσότερο
ομοιόμορφης προσέγγισης αποτίμησης και παρουσίασης για όλα τα ασφαλιστήρια
συμβόλαια.
Το ΔΠΧΑ 17 απαιτεί η αποτίμηση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων να μην διενεργείται στο
ιστορικό κόστος αλλά στην τρέχουσα αξία με τρόπο συνεπή και με τη χρήση:
•

αμερόληπτων αναμενόμενων σταθμισμένων εκτιμήσεων μελλοντικών ταμειακών
ροών με βάση επικαιροποιημένες παραδοχές,

•

προεξοφλητικών επιτοκίων που αντικατοπτρίζουν τα χαρακτηριστικά ταμειακών ροών
των συμβάσεων και

•

εκτιμήσεων σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς και μη κινδύνους που προκύπτουν
από την έκδοση των ασφαλιστήριων συμβολαίων.

Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2021.
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Σημειώνεται, επίσης, πως τον Νοέμβριο 2018 το ΣΔΛΠ πρότεινε τη μετάθεση της
ημερομηνίας υποχρεωτικής εφαρμογής του νέου προτύπου την 1.1.2022.
ΔΠΧΑ 3 (Τροποποίηση) «Συνενώσεις επιχειρήσεων»
Η τροποποίηση αφορά τη βελτίωση του ορισμού της επιχείρησης με σκοπό να βοηθήσει τις
εταιρείες να καθορίσουν κατά πόσον μια εξαγορά που πραγματοποιούν αφορά επιχείρηση ή
ομάδα περιουσιακών στοιχείων. Ο τροποποιημένος ορισμός της επιχείρησης επικεντρώνεται
στο παραγόμενο προϊόν μιας επιχείρησης, που είναι η παροχή αγαθών και υπηρεσιών στους
πελάτες, ενώ ο προηγούμενος ορισμός εστίαζε στις αποδόσεις με τη μορφή μερισμάτων,
χαμηλότερου κόστους ή άλλου οικονομικού οφέλους απευθείας στους επενδυτές ή άλλους
ιδιοκτήτες, μέλη ή συμμετέχοντες. Επιπλέον με την τροποποίηση προστίθενται οδηγίες για
την αξιολόγηση του κατά πόσο µία αποκτώμενη διαδικασία είναι ουσιαστική και εισάγεται µία
προαιρετική άσκηση συγκέντρωσης εύλογης αξίας µε ενδεικτικά παραδείγματα.
Οι εταιρείες υποχρεούνται να εφαρμόζουν τον τροποποιημένο ορισμό της επιχείρησης σε
εξαγορές που θα πραγματοποιηθούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020.
ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση)
μακροπρόθεσμες»

«Κατάταξη

υποχρεώσεων

σε

βραχυπρόθεσμες

ή

Η τροποποίηση επηρεάζει μόνο την παρουσίαση των υποχρεώσεων στην κατάσταση
οικονομικής θέσης. Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι η κατάταξη των υποχρεώσεων θα
πρέπει να βασίζεται σε υφιστάμενα δικαιώματα κατά την ημερομηνία λήξης της περιόδου
αναφοράς. Επίσης, η τροποποίηση αποσαφήνισε ότι οι προσδοκίες της Διοίκησης για τα
γεγονότα που αναμένεται να συμβούν μετά την ημερομηνία του ισολογισμού δεν θα πρέπει
να λαμβάνονται υπόψη και διευκρίνισε τις περιπτώσεις που συνιστούν τακτοποίηση της
υποχρέωσης.
Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
1η Ιανουαρίου 2022.
2.3. Συναλλαγματικές μετατροπές
(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης
Τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας επιμετρώνται βάσει του
νομίσματος του πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο κάθε Εταιρεία λειτουργεί
(«λειτουργικό νόμισμα»). Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που
είναι το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα παρουσίασης της Εταιρείας. Τυχόν διαφορές σε
ποσά των οικονομικών καταστάσεων και αντίστοιχα ποσά στις σημειώσεις οφείλονται σε
στρογγυλοποιήσεις.
(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με τη χρήση των
ισοτιμιών που ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζημιές από
συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών
κατά την διάρκεια της χρήσης και από την μετατροπή των νομισματικών στοιχείων σε ξένο
νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, καταχωρούνται στα
αποτελέσματα. Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές που σχετίζονται με ταμειακά
διαθέσιμα και ισοδύναμα παρουσιάζονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων στα
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«Χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα) – καθαρά». Όλα τα άλλα κέρδη και ζημιές από
συναλλαγματικές διαφορές παρουσιάζονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων στα «Λοιπά
κέρδη / (ζημιές) – καθαρά».
2.4. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Τα ενσώματα πάγια επιμετρούνται στο κόστος κτήσεως μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις
και τυχόν απομείωση. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες
για την απόκτηση των στοιχείων.
Στην αξία κτήσης των ενσώματων παγίων ενσωματώνεται και η pro-rata του ΦΠΑ απόκτησής
του, σύμφωνα και με τις διατάξεις του ΔΛΠ 16, παρ. 16 (α), για την ενσωμάτωση τυχόν μη
εκπιπτόμενων φόρων στην αξία κτήσης του ενσώματου περιουσιακού στοιχείου.
Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων
παγίων ή ως ξεχωριστό πάγιο μόνον εάν είναι πιθανό ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα
εισρεύσουν στην Εταιρεία και το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος
επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα όταν πραγματοποιείται.
Τα εισφερόμενα ενσώματα πάγια από το Ελληνικό Δημόσιο, επιμετρήθηκαν ως εξής:
α) τα ακίνητα (οικόπεδα-κτίρια) και τα μεταφορικά μέσα στην εύλογή τους αξία όπως αυτή
προσδιορίστηκε από πιστοποιημένη ορκωτή εκτιμήτρια βάσει των Διεθνών και Ευρωπαϊκών
εκτιμητικών προτύπων και του IFRS 13,
β) ο λοιπός εξοπλισμός (μηχανήματα, λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός, έπιπλα & σκεύη,
λοιπός εξοπλισμός) στην αξία κτήσης απομειωμένος κατά τις σωρευμένες μέχρι την
ημερομηνία εισφοράς αποσβέσεις.
H συνολική ωφέλιμη ζωή των εισφερόμενων παγίων προσδιορίστηκε ως εξής:
α) τα ακίνητα (οικόπεδα-κτίρια) και τα μεταφορικά μέσα από πιστοποιημένη ορκωτή
εκτιμήτρια,
β) ο λοιπός εξοπλισμός (μηχανήματα, λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός, έπιπλα & σκεύη,
λοιπός εξοπλισμός) από στελέχη των τεχνικών υπηρεσιών της Εταιρείας και την αρμόδια
επιτροπή απογραφής του. Η μεθοδολογία πιστοποιήθηκε από ορκωτή εκτιμήτρια.
Η έναρξη απόσβεσης των εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων είναι η ημερομηνία
εισφοράς τους.
Οι αποσβέσεις των στοιχείων των ενσωμάτων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν
αποσβένονται) υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους που έχει
ως εξής:
•

Κτίρια 20 - 100 έτη

•

Μηχανήματα, εξοπλισμός και εξοπλισμός μεταφορών 10-25 έτη

•

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 10-25 έτη

•

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 5-15 έτη

•

Μέσα Μεταφοράς ατόμων ή εμπορευμάτων 6-15 έτη

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε
επανεξέταση τουλάχιστον κάθε τέλος χρήσης.
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Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η
διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα.
Κατά την πώληση ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και
της λογιστικής τους αναπόσβεστης αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα
αποτελέσματα.
Τα ανταλλακτικά παγίων και πάγιου εξοπλισμού καθώς και τα υλικά υποδομής σημαντικής
αξίας αναγνωρίζονται ως πάγια κατά τη στιγμή εγκατάστασης τους και αποσβένονται κατά τη
διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των αντίστοιχων κατηγοριών παγίων που αναφέρονται
παραπάνω (βλέπε Σημείωση 2.7).
2.5. Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Σύμφωνα με το ΔΛΠ 38 τα ασώματα περιουσιακά στοιχεία κεφαλαιοποιούνται εφόσον
πληρούνται όλα τα παρακάτω:
•

τα ασώματα περιουσιακά στοιχεία μπορούν να αναγνωριστούν διακεκριμένα στα
πλαίσια της επιχείρησης (μπορεί να πωληθεί, μεταβιβαστεί παραχωρηθεί, ενοικιαστεί
ή ανταλλαχθεί είτε μεμονωμένα είτε με άλλα περιουσιακά στοιχεία ή προκύπτει από
συμβατικά ή άλλα νομικά δικαιώματα).

•

η χρήση των ασώματων περιουσιακών στοιχείων ελέγχεται από την επιχείρηση ως
αποτέλεσμα ενεργειών και γεγονότων του παρελθόντος.

•

αναμένονται μελλοντικά οικονομικά οφέλη να εισρεύσουν στην επιχείρηση

•

το κόστος του περιουσιακού στοιχείου μπορεί να μετρηθεί αξιόπιστα.

Στο κόστος του άυλου περιουσιακού στοιχείου συμπεριλαμβάνεται και κάθε άμεσο κόστος
που απαιτείται για τη δημιουργία, την παραγωγή και την προετοιμασία για την σωστή
λειτουργία του.
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία εξετάζονται για τυχόν απομείωση όταν τα γεγονότα ή οι
μεταβολές των συνθηκών υποδεικνύουν ότι η λογιστική τους αξία μπορεί να μην είναι
ανακτήσιμη. Όπου η ανακτήσιμη αξία είναι μικρότερη της λογιστικής αξίας του, τα άυλα
περιουσιακά στοιχεία απομειώνονται στο ανακτήσιμο ποσό.
Σε κάθε ημερομηνία του ισολογισμού εξετάζονται και γίνονται τυχόν προσαρμογές στην
ωφέλιμη ζωή των άυλων παγίων.
Τα εισφερόμενα ενσώματα πάγια από το Ελληνικό Δημόσιο, επιμετρήθηκαν στην αξία κτήσης
απομειωμένη κατά τις σωρευμένες μέχρι την ημερομηνία εισφοράς αποσβέσεις και η ωφέλιμη
ζωή τους από αρμόδια στελέχη της εταιρείας και την επιτροπή απογραφής.
Όσον αφορά στην Εταιρεία στην κατηγορία αυτή ανήκουν:
2.5.1.Τηλεοπτικές παραγωγές κυριότητας της Ε.Ρ.Τ Α.Ε
Οι τηλεοπτικές παραγωγές της Εταιρείας (τηλεταινίες, τηλεσειρές, μουσικές εκπομπές,
εορταστικές εκπομπές, τηλεπαιχνίδια, ψυχαγωγικές εκπομπές) αποσβένονται πλήρως με την
πρώτη προβολή. Τα προγράμματα αυτά είναι παραγωγής τρίτων και δεν έχουν περιορισμό
ως προς των αριθμό των επαναλήψεων στις προβολές που μπορεί να κάνει η Εταιρεία. Η
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Διοίκηση λαμβάνοντας υπόψη ότι το όφελος της πρώτης προβολής δεν μπορεί να είναι το ίδιο
με το όφελος που θα προκύψει από την προβολή του ίδιου προγράμματος σε μια επανάληψη
και καθώς δεν είναι δυνατόν να γνωρίζει εκ των προτέρων την επιτυχία ή μη ενός
προγράμματος και τον ακριβή αριθμό των επαναλήψεων που θα γίνουν, κατάληξε σε
συνδυασμό με την λογιστική αρχή της συντηρητικότητας στην πλήρη απόσβεση την
ημερομηνία της πρώτης προβολής.
2.5.2. Μισθωμένο τηλεοπτικό πρόγραμμα παραγωγής τρίτων
Η Εταιρεία εμφανίζει το μισθωμένο πρόγραμμα από τρίτους στα άυλα περιουσιακά της
στοιχεία για το διάστημα κατά το οποίο είναι ενεργές οι σχετικές συμβάσεις μίσθωσης.
Η Εταιρεία αποσβένει τις παραγωγές αυτές βάσει των δικαιούμενων προβολών κατά τη
διάρκεια της σύμβασης, αρχής γινομένης στην χρήση της πρώτης προβολής.
Με την λήξη της σύμβασης η Εταιρεία διαγράφει την αξία κτήσης και τις ισόποσες
σωρευμένες αποσβέσεις από το μητρώο μισθωμένων προγραμμάτων προκειμένου να
απεικονίζει την πραγματική αξία και αποσβέσεις του ενεργού μισθωμένου προγράμματος.
2.5.3.Εσωτερικές παραγωγές
Οι εσωτερικές παραγωγές της Εταιρείας (ειδήσεις, αθλητικές ή ενημερωτικές εκπομπές κ.λπ.)
λογίζονται ως έξοδα και βαρύνουν τα αποτελέσματα χρήσης κατά την περίοδο παραγωγής
τους.
2.5.4.Μικτές παραγωγές
Οι παραγωγές αυτές είναι σε συνεργασία με τρίτους. Η Εταιρεία αποσβένει τις παραγωγές
αυτές με την πρώτη προβολή. Η Διοίκηση λαμβάνοντας υπόψη ότι το όφελος της πρώτης
προβολής δεν μπορεί να είναι το ίδιο με το όφελος που θα προκύψει από την προβολή του
ίδιου προγράμματος σε μια επανάληψη και καθώς δεν είναι δυνατόν να γνωρίζει εκ των
προτέρων την επιτυχία ή μη ενός προγράμματος και τον ακριβή αριθμό των επαναλήψεων
που θα γίνουν, κατάληξε σε συνδυασμό με την λογιστική αρχή της συντηρητικότητας στην
πλήρη απόσβεση την ημερομηνία της πρώτης προβολής.
2.5.5.Συμπαραγωγές
Οι παραγωγές αυτές είναι σε συνεργασία με τρίτους. Η Εταιρεία αποκτά δικαιώματα
συγκεκριμένων προβολών των παραγωγών αυτών. Η Εταιρεία αποσβένει τα δικαιώματα αυτά
βάσει των δικαιούμενων προβολών. Με την εξάντληση των δικαιούμενων προβολών η
Εταιρεία διαγράφει την αξία κτήσης και τις ισόποσες σωρευμένες αποσβέσεις από το μητρώο.
2.5.6.Ραδιοσυχνότητες
Αναφορικά με τις ραδιοσυχνότητες (υπό την αίρεση των προβλεπόμενων διατάξεων από τον
Ν.4339/15) τόσο η χρήση, όσο και η εκμετάλλευση των κέντρων εκπομπής ραδιοτηλεοπτικού
σήματος μετά του συναφούς εξοπλισμού και της εν γένει υποδομής που είναι απαραίτητα για
την εκπομπή του ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού προγράμματος, γίνεται σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.4261/2014 άρθρο 183 παρ.4γ. Καθώς δεν υπάρχει ενεργή αγορά για την
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εκτίμηση της εύλογης αξίας αυτών των ραδιοσυχνοτήτων, αυτή η μη χρηματική κρατική
επιχορήγηση αναγνωρίζεται ως περιουσιακό στοιχείο με συμβολική τιμή, όπως προβλέπεται
από το ΔΛΠ 20. Η Εταιρεία έχει εμφανίσει στα άυλα περιουσιακά στοιχεία της, το δικαίωμα
εκπομπής στις ραδιοσυχνότητες με τιμή μνείας (0,01 ευρώ).
2.5.7.Λογισμικό
Οι δαπάνες για αγορά λογισμικού, το οποίο θα επιφέρει μελλοντικά οικονομικά οφέλη στην
Εταιρεία, καταχωρείται ως άυλο στοιχείο του ενεργητικού. Η συντήρηση των προγραμμάτων
λογισμικού αναγνωρίζεται ως έξοδο όταν πραγματοποιείται η δαπάνη. Αντίθετα, οι δαπάνες
που βελτιώνουν ή επιμηκύνουν την απόδοση των προγραμμάτων λογισμικού πέραν των
αρχικών τεχνικών προδιαγραφών, ή αντίστοιχα τα έξοδα μετατροπής λογισμικού
ενσωματώνονται στο κόστος κτήσεως του άυλου παγίου με απαραίτητη προϋπόθεση να
μπορούν να μετρηθούν με αξιοπιστία.
2.6. Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού
Τα λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού καταχωρούνται στο ιστορικό κόστος χωρίς
έκπτωση παρούσας αξίας από την ημερομηνία της αναμενόμενης λήξης ή πραγματοποίησης
τους.
Οι δοσμένες εγγυήσεις αφορούν εξασφάλιση που έχει καταβληθεί έναντι των υποχρεώσεων
της Εταιρείας προς προμηθευτές. Τα ποσά παραμένουν ως απαιτήσεις κατά τη διάρκειά των
αντίστοιχων συμβάσεων. Με τη λήξη των συμβάσεων, τα καταβλημένα ποσά μπορούν να
συμψηφισθούν έναντι όλου ή τμήματος εκκρεμών υποχρεώσεων σύμφωνα με τους όρους της
καταβολής, ενώ το υπόλοιπο επιστρέφεται στην Εταιρεία.
2.7. Αποθέματα
Τα αποθέματα αποτελούνται κυρίως από ανταλλακτικά παγίων και αναλώσιμα και
αποτιμώνται στη χαμηλότερη του κόστους και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το εν
λόγω κόστος καθορίζεται από την μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους. Η καθαρή
ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα
πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουμένων και των τυχόν εξόδων πώλησης, όπου
συντρέχει περίπτωση.
Πρόβλεψη για βραδέως κινούμενα ή απαξιωμένα αποθέματα σχηματίζεται εφόσον κρίνεται
απαραίτητο. Οι μειώσεις της αξίας των αποθεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία και οι
λοιπές ζημίες από αποθέματα καταχωρούνται στα αποτελέσματα κατά την περίοδο που
εμφανίζονται.
Τα εισφερόμενα αποθέματα από το Ελληνικό Δημόσιο αναγνωρίστηκαν στην μέση τιμή
κτήσης τους ανά μονάδα και στις ποσότητες που διαπιστώθηκαν βάσει φυσικής απογραφής
των αποθεμάτων αυτών.
Τα Ανταλλακτικά παγίων, τα υλικά υποδομής και τα αναλώσιμα παγίων μικρής μεμονωμένης
αξίας παρακολουθούνται ως αποθέματα μέχρι τη στιγμή χρησιμοποίησης τους οπότε μέσω
ιδιοπαραγωγής παγιοποιούνται.
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2.8. Απαιτήσεις από πελάτες
Οι βραχυπρόθεσμοι λογαριασμοί απαιτήσεων από πελάτες εμφανίζονται στην ονομαστική
τους αξία, αφαιρουμένων των προβλέψεων απομείωσης, ενώ οι μακροπρόθεσμοι
λογαριασμοί απαιτήσεων (υπόλοιπα που υπερβαίνουν τους κανονικούς όρους πίστωσης)
αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος με βάση τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Οι
προβλέψεις απομείωσης αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η Εταιρεία
δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς
όρους. Σοβαρά οικονομικά προβλήματα του πελάτη, η πιθανότητα χρεοκοπίας ή οικονομική
αναδιοργάνωση και η αδυναμία τακτικών πληρωμών θεωρούνται ενδείξεις ότι η απαίτηση έχει
απομειωθεί. Το ποσό της πρόβλεψης απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής
αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών
ροών, προεξοφλουμένων με το πραγματικό επιτόκιο. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης
καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα.
Σε κάθε ημερομηνία αναφοράς όλες οι καθυστερημένες ή επισφαλείς απαιτήσεις εκτιμώνται
προκειμένου να προσδιοριστεί η αναγκαιότητα ή μη πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΔΠΧΑ 9. Το υπόλοιπο της συγκεκριμένης πρόβλεψης για
επισφαλείς απαιτήσεις προσαρμόζεται κατάλληλα σε κάθε ημερομηνία αναφοράς, ώστε να
αντανακλά τους πιθανολογούμενους σχετικούς κινδύνους. Κάθε διαγραφή υπολοίπων
πελατών χρεώνεται στην υπάρχουσα πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις.
2.9. Μισθώσεις
Από 01.01.2019 η Εταιρεία εφαρμόζει το ΔΠΧΑ 16 το οποίο εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το
λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει
περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω
των 12 μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. Το
περιουσιακό στοιχείο κατά την αρχική αναγνώριση αποτελείται από το ποσό της αρχικής
αναγνώρισης της υποχρέωσης μίσθωσης, τις αρχικές άμεσες δαπάνες, τυχόν προκαταβολές
μισθωμάτων και την εκτίμηση κόστους από την υποχρέωση αποκατάστασης του στοιχείου. Η
υποχρέωση μίσθωσης κατά την αρχική αναγνώριση αποτελείται από την παρούσα αξία των
μελλοντικών υπολειπόμενων πληρωμών μισθωμάτων. Σχετικά με το λογιστικό χειρισμό από
την πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17.
Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις μισθώσεων σε
λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό
για κάθε τύπο σύμβασης
2.10.

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν μετρητά στο ταμείο και
καταθέσεις όψεως.

2.11.

Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο προσδιορίζεται σύμφωνα με την ονομαστική αξία των εισφερόμενων
χρημάτων για την μια μοναδική μετοχή του Ελληνικού Δημοσίου που έχει εκδοθεί. Σύμφωνα
με τον Ιδρυτικό Νόμο 4173/2013, άρθρο 6, παράγραφος 1, όπως ισχύει σήμερα, «Το
κεφάλαιο ανήκει αποκλειστικά στο Ελληνικό Δημόσιο, στο όνομα του οποίου εκδίδεται ένας
ονομαστικός αναπαλλοτρίωτος τίτλος (μετοχή)».
Τα άμεσα έξοδα σχετικά με την έκδοση νέων μετοχών απεικονίζονται αφαιρετικά των ιδίων
κεφαλαίων, καθαρά από φόρους.

Σελίδα 47 από 74

ΕΡΤ Α.Ε.

Οικονομικές Καταστάσεις
Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2019
(Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

2.12.

Μερίσματα μετοχών

Τα μερίσματα μετοχών αναγνωρίζονται ως υποχρέωση στην χρήση που εγκρίνονται από την
Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

2.13.

Αποθεματικά

2.13.1. Τακτικό αποθεματικό
Η Εταιρεία σχηματίζει τακτικό αποθεματικό βάση του άρθρου 44 του Ν.2190/1920 όπως αυτό
ισχύει την ημερομηνία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
2.13.2. Αποθεματικό Ν.3905/2010
Βάσει του νόμου 3905/2010 «Ενίσχυση και ανάπτυξη κινηματογραφικής τέχνης και άλλες
διατάξεις», η Εταιρεία υποχρεούται να διαθέτει κάθε χρόνο το 1,5% του ετήσιου κύκλου
Εργασιών, συμπεριλαμβανομένου του ανταποδοτικού τέλους, για την παραγωγή
κινηματογραφικών έργων. Η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μέχρι το μισό αυτής της
δαπάνης, να διατίθεται στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου ως διαφημιστικός χρόνος, και
το υπόλοιπο να διατίθεται για την παραγωγή κινηματογραφικών έργων. Η απόφαση σχετικά
με τον επιμερισμό, μπορεί να ληφθεί και να ανακοινωθεί από τη Διοίκηση της Εταιρείας εντός
ενός μήνα από τη δημοσίευση των ετήσιων χρηματοοικονομικών της καταστάσεων, ενώ η
διάθεση του εν λόγω ποσού πρέπει να γίνει στα δύο αμέσως επόμενα έτη από την
ημερομηνία δημοσίευσης.
Βάσει του ίδιου νόμου οι υπόχρεες εταιρείες υποχρεούνται για κάθε οικονομική χρήση να
εγγράφουν σε ειδικό αποθεματικό στον ετήσιο ισολογισμό τους το ποσό που οφείλουν να
επενδύσουν.
Η Εταιρεία καταχωρεί το αντίστοιχο ποσό κάθε έτους σε ειδικό αποθεματικό. Μετά τη λήξη της
περιόδου όπου διενεργούνται οι αντίστοιχες επενδύσεις ή δίδεται ο διαφημιστικός χρόνος και
την έκδοση του προβλεπόμενου εκ του νόμου πιστοποιητικού επένδυσης κινηματογραφικής
παραγωγής, τα αντίστοιχα ποσά μεταφέρονται στα αποτελέσματα εις νέο. Δεν διενεργείται
πρόβλεψη για τη μελλοντική επένδυση, επειδή αφενός, το μέρος που θα δαπανηθεί για
παραγωγή κινηματογραφικών έργων αφορά μελλοντική επένδυση που θα προστεθεί στα
άυλα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας και αφετέρου το μέρος που θα διατεθεί ως
διαφημιστικός χρόνος είναι αβέβαιο κατά την ημερομηνία σύνταξης των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων και το κόστος αυτό δεν μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα.

2.14.

Φορολογία εισοδήματος

Η επιβάρυνση της χρήσης με φόρους εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους,
τους αναβαλλόμενους φόρους και τις διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων
χρήσεων.
2.14.1. Τρέχουσα φορολογία εισοδήματος
Ο φόρος εισοδήματος επί των κερδών, υπολογίζεται με βάση τη φορολογική νομοθεσία που
έχει θεσπιστεί ή είναι ουσιαστικά θεσμοθετημένη κατά την ημερομηνία ισολογισμού και
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αναγνωρίζεται ως έξοδο την περίοδο κατά την οποία προκύπτουν τα κέρδη. Η Διοίκηση ανά
διαστήματα αξιολογεί τις περιπτώσεις όπου η κείμενη φορολογική νομοθεσία χρήζει
ερμηνείας. Όπου κρίνεται απαραίτητο γίνονται προβλέψεις επί των ποσών που αναμένεται να
πληρωθούν στις φορολογικές αρχές.
Η δαπάνη για τρέχοντα φόρο εισοδήματος περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που
προκύπτει βάσει των κερδών της Εταιρείας όπως αναμορφώνεται στις φορολογικές της
δηλώσεις και προβλέψεις για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις για ανέλεγκτες
φορολογικά χρήσεις.
2.14.2. Αναβαλλόμενη φορολογία εισοδήματος
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που
προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής
βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων που εμφανίζονται στις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τους
φορολογικούς συντελεστές και νόμους που ισχύουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού και
αναμένεται να ισχύσουν όταν οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις θα
πραγματοποιηθούν ή οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις θα αποπληρωθούν.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο βαθμό για τον οποίο
ενδέχεται να υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της
προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.
Με τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν.4172/2013, η Εταιρεία από 1.1.2015 απαλλάσσεται της
καταβολής φόρου εισοδήματος και ως εκ τούτου δεν προκύπτει αναβαλλόμενος φόρος
εισοδήματος.

2.15.

Χρηματοοικονομικά μέσα

Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό
στοιχείο του ενεργητικού σε μία επιχείρηση και μία χρηματοοικονομική υποχρέωση ή έναν
συμμετοχικό τίτλο σε μία άλλη επιχείρηση.
Αρχική Αναγνώριση
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία της συναλλαγής που είναι και η ημερομηνία κατά την
οποία η Εταιρεία δεσμεύεται να αγοράσει ή να πουλήσει το στοιχείο.
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον των άμεσα επιρριπτόμενων στη
συναλλαγή δαπανών, με εξαίρεση τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και τις
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων.
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2.15.1. Ταξινόμηση και αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων του
ενεργητικού
Τα χρηματοοικονομικά μέσα της Εταιρείας ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες με βάση
την ουσία της σύμβασης και τον σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. Η κατηγορία στην οποία
ταξινομείται κάθε χρηματοοικονομικό μέσο διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες, καθώς
ανάλογα με την κατηγορία στην οποία θα ταξινομηθεί το μέσο, ισχύουν διαφορετικοί κανόνες
όσον αφορά στην αποτίμησή του αλλά και στον τρόπο αναγνώρισης κάθε προσδιοριζόμενου
αποτελέσματος είτε στα κέρδη ή στις ζημιές της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων είτε στα
λοιπά συνολικά έσοδα της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων και σωρευτικά στα ίδια κεφάλαια.
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού της Εταιρείας, περιλαμβάνουν μόνο δάνεια
και απαιτήσεις.

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις περιλαμβάνουν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία του
ενεργητικού με σταθερές ή προσδιορισμένες πληρωμές, τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε
ενεργές αγορές και για τα οποία η Εταιρεία δεν έχει σκοπό την άμεση πώλησή τους.
Περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα με λήξεις μεγαλύτερες των
12 μηνών από την ημερομηνία του ισολογισμού, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στα μη
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Τα χορηγημένα δάνεια και οι απαιτήσεις
συμπεριλαμβάνονται στους Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις στην Κατάσταση Οικονομικής
Θέσης.
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος βάσει της μεθόδου του
πραγματικού επιτοκίου μείον κάθε πρόβλεψη για απομείωση. Κάθε μεταβολή στην αξία των
δανείων και απαιτήσεων αναγνωρίζεται στα κέρδη ή στις ζημιές της περιόδου όταν τα δάνεια
και οι απαιτήσεις διαγράφονται ή υφίστανται μείωση της αξίας τους καθώς και κατά τη
διενέργεια της απόσβεσης.
2.15.2. Αποτίμηση χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας περιλαμβάνουν κυρίως υποχρεώσεις σε
προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις. Οι υποχρεώσεις αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος,
δηλαδή στην εύλογη αξία του ανταλλάγματος που λαμβάνεται και αποτιμώνται μεταγενέστερα
στο αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Πιο
συγκεκριμένα, εφόσον η πληρωμή της αντίστοιχης υποχρέωσης αναβάλλεται πέραν του
έτους και η επίπτωση της προεξόφλησης είναι σημαντική, οι υποχρεώσεις αυτές
προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους κατά την αρχική αναγνώριση και μετέπειτα απόπροεξοφλούνται με χρέωση των χρηματοοικονομικών εξόδων. Οι υποχρεώσεις ταξινομούνται
σε βραχυπρόθεσμες, εκτός εάν η Εταιρεία διατηρεί ανεπιφύλακτα το δικαίωμα να μεταφέρει
την τακτοποίηση της υποχρέωσης τουλάχιστον 12 μήνες μετά την ημερομηνία των
Οικονομικών Καταστάσεων.
2.15.3. Μέθοδοι επιμέτρησης εύλογης αξίας
Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και των
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων που είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργές αγορές
προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές ζήτησης χωρίς να αφαιρούνται τα έξοδα πώλησης.
Για τα μη διαπραγματεύσιμα στοιχεία, οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται με τη χρήση γενικά
αποδεκτών τεχνικών αποτίμησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιμων
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στοιχείων που διαπραγματεύονται, μοντέλα αποτίμησης παραγώγων και προεξόφληση
ταμειακών ροών.
2.15.4. Αποαναγνώριση
Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού από-αναγνωρίζεται όταν η Εταιρεία χάνει
τον έλεγχο επί των συμβατικών δικαιωμάτων που περιέχονται στο στοιχείο αυτό. Αυτό
συμβαίνει όταν τα δικαιώματα λήγουν ή μεταβιβάζονται και η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει
ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις ανταμοιβές που συνεπάγεται η ιδιοκτησία.
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις από-αναγνωρίζονται όταν η συμβατική δέσμευση της
Εταιρείας για καταβολή μετρητών ή άλλων χρηματοοικονομικών μέσων λήγει, ακυρώνεται ή
εξαλείφεται.
Όταν μία υφιστάμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση αντικαθίσταται από μία άλλη από τον
ίδιο τρίτο (δανειστή) με ουσιαστικά διαφορετικούς όρους ή όταν οι υφιστάμενοι όροι μιας
υποχρεώσεις διαφοροποιούνται ουσιαστικά τότε από-αναγνωρίζεται η υφιστάμενη
υποχρέωση, αναγνωρίζεται η διαφοροποιημένη και η διαφορά μεταξύ των δύο, αναγνωρίζεται
στα αποτελέσματα χρήσης.

2.16.

Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων

Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και των υποχρεώσεων συμψηφίζονται και το
καθαρό ποσό εμφανίζεται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, μόνο όταν η Εταιρεία έχει το
νομικό δικαίωμα και προτίθεται να προβεί στον ταυτόχρονο διακανονισμό της απαίτησης και
υποχρέωσης στο καθαρό ποσό.
Έξοδα και έσοδα συμψηφίζονται μόνο αν κάτι τέτοιο επιτρέπεται από τα πρότυπα ή όταν
αφορούν κέρδη ή ζημιές που προέκυψαν από μία ομάδα παρόμοιων συναλλαγών, όπως
συναλλαγές εμπορικού χαρτοφυλακίου.

2.17.

Απομείωση αξίας στοιχείων του ενεργητικού

2.17.1. Μη χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού
Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απεριόριστη ωφέλιμη διάρκεια ζωής και δεν
αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα
καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Τα στοιχεία του
ενεργητικού τα οποία αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους όταν
υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Ζημιά απομείωσης
αναγνωρίζεται όταν η λογιστική αξία ενός στοιχείου του ενεργητικού ή μιας Μονάδας
Δημιουργίας Ταμειακών Ροών υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό τους. Μονάδα Δημιουργίας
Ταμειακών Ροών είναι η μικρότερη ομάδα στοιχείων ενεργητικού που μπορεί να παράγει
ταμειακές ροές ανεξάρτητα από άλλα στοιχεία και ομάδες στοιχείων της Εταιρείας. Η
ανακτήσιμη αξία είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της καθαρής εύλογης αξίας (μετά από
έξοδα πώλησης) και της αξίας λόγω χρήσης. Η αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των
εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση
από τη χρήση ενός στοιχείου ενεργητικού και από τη διάθεσή του στο τέλος της εκτιμώμενης
ωφέλιμης ζωής του. Η λογιστική αξία του στοιχείου μειώνεται στο ποσό της ανακτήσιμης

Σελίδα 51 από 74

ΕΡΤ Α.Ε.

Οικονομικές Καταστάσεις
Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2019
(Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

αξίας. Σε περίπτωση μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών, η ζημιά απομείωσης αφαιρείται
πρώτα από το ποσό της υπεραξίας που έχει αναγνωριστεί για αυτή τη μονάδα και κατόπιν
στα υπόλοιπα στοιχεία του ενεργητικού σε αναλογική βάση.
Οι ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται στα κέρδη ή στις ζημιές της περιόδου αναφοράς. Η
ζημιά απομείωσης που έχει αναγνωριστεί για την υπεραξία δεν επιτρέπεται να αναστραφεί σε
μεταγενέστερη περίοδο. Αναφορικά με τα υπόλοιπα στοιχεία του ενεργητικού, σε κάθε
ημερομηνία αναφοράς της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης διενεργείται επισκόπηση της
ζημιάς απομείωσης προκειμένου να εξεταστεί αν υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει μειωθεί. Μια
ζημιά απομείωσης αναστρέφεται εάν υπάρξει μια αλλαγή στην εκτίμηση του ανακτήσιμου
ποσού. Μετά την αναστροφή της ζημιάς απομείωσης η λογιστική αξία του στοιχείου δεν
μπορεί να υπερβαίνει την λογιστική αξία (μετά από αποσβέσεις) με την οποία θα
παρουσιάζονταν εάν δεν είχε αναγνωριστεί ζημιά απομείωσης.

2.18.

Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού

Η Εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία αναφοράς τα δεδομένα αναφορικά με το κατά πόσο
ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού ή μία ομάδα χρηματοοικονομικών στοιχείων
του ενεργητικού έχει απομειωθεί.
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού που υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης
(εφόσον υφίστανται σχετικές ενδείξεις) είναι στοιχεία του ενεργητικού αποτιμώμενα στο
κόστος κτήσης ή στο αποσβεσμένο κόστος (μακροπρόθεσμες απαιτήσεις) τους.
Η ανακτήσιμη /εισπράξιμη αξία των λοιπών χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού
προκειμένου να διενεργηθούν οι σχετικοί έλεγχοι απομείωσης, προσδιορίζεται σε γενικές
γραμμές βάσει της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών χρηματοροών, προ
εξοφλημένων είτε με βάση το αρχικό πραγματικό επιτόκιο προεξόφλησης του εκάστοτε
στοιχείου ή ομάδας στοιχείων ή με τον τρέχοντα συντελεστή απόδοσης ενός παρόμοιου
χρηματοοικονομικού στοιχείου. Οι προκύπτουσες ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται στα
κέρδη ή στις ζημιές της περιόδου αναφοράς.

2.19.

Παροχές στο προσωπικό

(α) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία
Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα
καθορισμένων εισφορών όσο και προγράμματα καθορισμένων παροχών.
Προγράμματα καθορισμένων εισφορών
Το πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών είναι ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα σύμφωνα με το
οποίο η Εταιρεία καταβάλλει σταθερές εισφορές σε μία ξεχωριστή οντότητα. Η Εταιρεία δεν
έχει καμία νομική ή άλλη τεκμαιρόμενη υποχρέωση να πληρώσει επιπλέον συνεισφορές εάν
το ταμείο δεν κατέχει επαρκή περιουσιακά στοιχεία για να πληρώσει σε όλους τους
υπαλλήλους τα ωφελήματα που αναλογούν στην τρέχουσα και τις προηγούμενες περιόδους.
Το δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως
έξοδο στην περίοδο που αφορά.
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Προγράμματα καθορισμένων παροχών
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ.13 του Ν.3144/2003, οι εργαζόμενοι στην
Εταιρεία δικαιούνται έναν αριθμό μισθών μέχρι του ποσού των Ευρώ 15.000 κατά την έξοδό
τους από την υπηρεσία. Το ποσό της σχετικής αποζημίωσης εξαρτάται από τον τελικό μισθό
του εργαζομένου καθώς και από τα έτη προϋπηρεσίας του.
Η υποχρέωση που καταχωρείται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης για τα προγράμματα
καθορισμένων παροχών είναι η παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή
κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται
ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με την χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης
πιστωτικής μονάδας (projected unit credit method). Για την προεξόφληση χρησιμοποιείται η
αγοραία απόδοση υψηλής ποιότητας εταιρικών ομολόγων στην Ευρωζώνη.
Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από εμπειρικές αναπροσαρμογές και
μεταβολές στις αναλογιστικές παραδοχές αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα κατά την
περίοδο την οποία προκύπτουν.
Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άμεσα στα αποτελέσματα.
(β) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης
Σε περίπτωση τερματισμού της απασχόλησης, πριν την έξοδο από την υπηρεσία, δεδομένου
του Δημόσιου χαρακτήρα της Εταιρείας εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από το νόμο
διατάξεις.

2.20.

Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά
στοιχεία

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες νομικές ή τεκμαιρόμενες
υποχρεώσεις ως αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω
εκροών πόρων και η εκτίμηση του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης μπορεί να
πραγματοποιηθεί με αξιοπιστία. Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά την ημερομηνία σύνταξης
της κατάστασης οικονομικής θέσης και προσαρμόζονται προκειμένου να αντανακλούν την
παρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεται να απαιτηθεί για τη διευθέτηση της υποχρέωσης.
Προβλέψεις αναδιοργάνωσης αναγνωρίζονται μόνο εάν υπάρχει ένα λεπτομερές πρόγραμμα
της αναδιοργάνωσης και η Διοίκηση έχει ανακοινώσει τα βασικά σημεία του στα μέρη που
επηρεάζονται από την αναδιοργάνωση. Όταν η επίδραση της διαχρονικής αξίας του χρήματος
είναι σημαντική, το ποσό της πρόβλεψης αποτελεί η παρούσα αξία των εξόδων που
αναμένονται να απαιτηθούν προκειμένου να τακτοποιηθεί η υποχρέωση.
Αν δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα απαιτηθεί μία εκροή πόρων προκειμένου να διακανονιστεί
μια υποχρέωση για την οποία έχει ήδη σχηματισθεί πρόβλεψη, τότε αυτή αναστρέφεται.
Σε περιπτώσεις όπου η εκροή οικονομικών πόρων ως αποτέλεσμα παρουσών δεσμεύσεων
θεωρείται μη πιθανή, ή το ποσό της πρόβλεψης δεν μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα, δεν
αναγνωρίζεται καμία υποχρέωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν εξετάζεται
στα πλαίσια μια συνένωσης επιχειρήσεων. Αυτές οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις
αναγνωρίζονται στα πλαίσια της κατανομής του κόστους απόκτησης στα περιουσιακά
στοιχεία και υποχρεώσεις κατά την συνένωση επιχειρήσεων.
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Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αλλά
γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι ενσωματώνουν οικονομικά
οφέλη είναι ελάχιστη. Πιθανές εισροές από οικονομικά οφέλη για την Εταιρεία που δεν
πληρούν ακόμη τα κριτήρια ενός περιουσιακού στοιχείου θεωρούνται ενδεχόμενες απαιτήσεις
και γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών οφελών είναι πιθανή. Τα ενδεχόμενα
περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται μόνο εφόσον είναι ουσιαστικά βέβαιη η είσπραξή τους.

2.21.

Αναγνώριση εσόδων – εξόδων

Τα έσοδα αναγνωρίζονται, όταν πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα
εισρεύσουν στην οικονομική οντότητα και αυτά τα οφέλη μπορεί να επιμετρηθούν με
αξιοπιστία. Το έσοδο αποτιμάται στην εύλογη αξία του εισπραχθέντος ανταλλάγματος και
είναι καθαρό από φόρο προστιθέμενης αξίας, επιστροφές και κάθε είδους εκπτώσεις. Το
ποσό του εσόδου θεωρείται ότι μπορεί να μετρηθεί αξιόπιστα όταν όλες οι ενδεχόμενες
υποχρεώσεις που σχετίζονται με την πώληση έχουν επιλυθεί.
Η αναγνώριση εσόδου σχετιζόμενου με μια συναλλαγή γίνεται με βάση το στάδιο
ολοκλήρωσης της συναλλαγής κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Πιο συγκεκριμένα:
Έσοδα από ανταποδοτικό τέλος: Σύμφωνα με την υπ’ αριθμό. 46/31.12.2013 υπουργική
απόφαση και το νόμο 4262/2014, καθορίστηκε το ύψος του ανταποδοτικού τέλους υπέρ της
Εταιρείας το οποίο ανέρχεται στα τρία ευρώ μηνιαίως ανά παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και
υπολογίζεται σε κάθε λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος των προμηθευτών ηλεκτρικής
ενέργειας για τη χρονική περίοδο στην οποία αυτός αναφέρεται.
Η Εταιρεία αναγνωρίζει τα έσοδα από το ανταποδοτικό τέλος που εισπράττεται για
λογαριασμό της από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, με βάση την αρχή του
δεδουλευμένου. Τα έσοδα από ανταποδοτικό τέλος αναγνωρίζονται βάσει των μηνιαίων
εκκαθαρίσεων από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας βάσει του ποσού που αυτοί έχουν
συμπεριλάβει στους λογαριασμούς των νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα με την
αναγνώριση του εσόδου δημιουργείται και η αντίστοιχη απαίτηση από τους προμηθευτές
ηλεκτρικής ενέργειας. Οι εκκαθαρίσεις από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας
οριστικοποιούνται τον μεθεπόμενο μήνα από την έκδοση των αντίστοιχων λογαριασμών και η
Εταιρεία εισπράττει μηνιαίως το ανταποδοτικό τέλος, που αφορά την αντίστοιχη εκκαθάριση,
βάσει των εισπράξεων των προμηθευτών.
Έσοδα από διαφημίσεις και πώληση δικαιωμάτων προγραμμάτων ιδίας παραγωγής:
Η αναγνώριση εσόδων από προβολή διαφημίσεων καθαρή από εκπτώσεις τζίρου, ή πώληση
δικαιωμάτων προγραμμάτων ιδίας παραγωγής, δεν γίνεται με την τιμολόγηση αλλά με την
πραγματοποίηση του εσόδου δηλαδή της παροχής της αντίστοιχης υπηρεσίας.
Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του
πραγματικού επιτοκίου το οποίο είναι το επιτόκιο το οποίο προεξοφλεί με ακρίβεια
μελλοντικές καταβολές τοις μετρητοίς ή εισπράξεις για τη διάρκεια της αναμενόμενης ζωής
του χρηματοοικονομικού μέσου ή, όταν απαιτείται, για συντομότερο διάστημα, στην καθαρή
λογιστική αξία του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης.
Όταν μία απαίτηση έχει υποστεί απομείωση αξίας, η Εταιρεία μειώνει τη λογιστική αξία στο
ποσό που αναμένεται να ανακτηθεί, το οποίο είναι το ποσό που προκύπτει από τις
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εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές προεξοφλημένες με το πραγματικό επιτόκιο του
μέσου και συνεχίζει την περιοδική αναστροφή της προεξόφλησης ως έσοδο από τόκους.
Έσοδα από τόκους σε δάνεια τα οποία έχουν υποστεί απομείωση αναγνωρίζονται
χρησιμοποιώντας το αρχικό πραγματικό επιτόκιο.
Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα κέρδη ή στις ζημιές της περιόδου αναφοράς σε
δεδουλευμένη βάση. Με βάση την αρχή αυτή τα έξοδα που προκύπτουν από πολυετή
συμβόλαια, επιμερίζονται στις διάφορες περιόδους αναφοράς, ανάλογα με το μέρος που έχει
καταστεί δεδουλευμένο.
Έξοδα από τόκους: Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση.

3. Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

3.1. Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Η Εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως,
κινδύνους αγοράς (συναλλαγματικός κίνδυνος και κίνδυνος επιτοκίων), πιστωτικό
κίνδυνο ρευστότητας. Οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι σχετίζονται με τα
χρηματοοικονομικά μέσα: απαιτήσεις από πελάτες, ταμειακά διαθέσιμα και
προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις. Οι λογιστικές αρχές σχετικά με τα
χρηματοοικονομικά μέσα περιγράφονται στη Σημείωση 2.

ενδεικτικά,
κίνδυνο και
παρακάτω
ισοδύναμα,
παραπάνω

Η διαχείριση κινδύνων παρακολουθείται από την Διοίκηση της Εταιρείας και διαμορφώνεται
στα πλαίσια, οδηγιών, κατευθύνσεων και κανόνων εγκεκριμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο
που αφορούν τον κίνδυνο επιτοκίου, τον πιστωτικό κίνδυνο, τη χρήση μη-παραγώγων
χρηματοοικονομικών εργαλείων, καθώς και την βραχυπρόθεσμη επένδυση των διαθεσίμων.
(α) Κίνδυνος αγοράς

i.
Συναλλαγματικός κίνδυνος
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος της Εταιρείας κρίνεται σχετικά περιορισμένος καθώς όλα τα
έσοδα, οι δαπάνες, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και το μεγαλύτερο μέρος των
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων εκφράζονται σε Ευρώ που είναι το λειτουργικό νόμισμα
και το νόμισμα παρουσίασης της Εταιρείας.
ii.
Κίνδυνος τιμών
Ο κίνδυνος διακύμανσης της εύλογης αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων που
παρακολουθούνται σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, μπορεί να επηρεάσει τις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις μιας οικονομικής οντότητας. Η Εταιρεία δεν διαθέτει
χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία και ως εκ τούτου δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιμών.
iii.
Κίνδυνος ταμειακών ροών λόγω μεταβολής των επιτοκίων
Η Εταιρεία έχει στο ενεργητικό της έντοκα στοιχεία που περιλαμβάνουν καταθέσεις όψεως. Η
Εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε διακύμανση των επιτοκίων καταθέσεων επειδή όμως το
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εισόδημα αυτό αποτελεί μικρό μέρος των συνολικών της εσόδων, οι λειτουργικές ταμειακές
ροές της Εταιρείας είναι ουσιωδώς ανεξάρτητες από τις αλλαγές στην αγορά επιτοκίων. Η
Εταιρεία δεν έχει προβεί σε δανεισμό και ως εκ τούτου δεν είναι εκτεθειμένη σε αντίστοιχες
διακυμάνσεις των επιτοκίων δανεισμού που επικρατούν στην αγορά.

Ανάλυση Ευαισθησίας Χρηματικών Διαθεσίμων της Εταιρείας σε Μεταβολές
Επιτοκίων
Μια ευλόγως πιθανή μεταβολή των επιτοκίων κατά εκατό μονάδες βάσης (αύξηση / μείωση
1,0%) θα είχε ως αποτέλεσμα τη αύξηση / μείωση των κερδών προ φόρων της περιόδου από
1 Ιανουαρίου 2019 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019, κρατώντας όλες τις άλλες μεταβλητές
σταθερές, κατά € 2.139.853.
iv.

(β) Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος της Εταιρείας προέρχεται κυρίως από έσοδα ανταποδοτικού τέλους
που έχουν τιμολογηθεί από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας στα νοικοκυριά και τις
επιχειρήσεις, αλλά δεν έχουν εισπραχθεί από αυτούς και συνεπώς δεν έχουν καταβληθεί στην
Εταιρεία και δευτερευόντως από ανείσπραχτα έσοδα διαφημίσεων (εμπορικές απαιτήσεις)
Στην τρέχουσα χρήση σχηματίστηκε επιπλέον πρόβλεψη για μη είσπραξη ανταποδοτικού
τέλους € 921 χιλ. και για μη είσπραξη εμπορικών απαιτήσεων υπήρξε αντιστροφή πρόβλεψης
€ 425 χιλ. Η συνολική πρόβλεψη για απομείωση απαιτήσεων τη 31.12.2019 παρατίθεται
στον ακόλουθο πίνακα:
31.12.2019
Πρόβλεψη απομείωσης απαιτήσεων από ανταποδοτικό
τέλος
Πρόβλεψη απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων
Σύνολο

31.12.2018

45.094

44.173

467
45.562

892
45.066

Οι πελάτες και τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της Εταιρείας εκφράζονται σε Ευρώ (€)
που είναι το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα παρουσίασης της Εταιρείας.

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας
Για τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας, η Διοίκηση προϋπολογίζει και παρακολουθεί
τακτικά τις ταμειακές ροές της Εταιρείας και μεριμνά για την ύπαρξη ρευστών διαθεσίμων για
την κάλυψη των αναγκών της.
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η ανάλυση με τις λήξεις των χρηματοοικονομικών
υποχρεώσεων της Εταιρείας στις ημερομηνίες 31 Δεκεμβρίου 2018 και 31 Δεκεμβρίου 2019
αντίστοιχα.
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31 Δεκεμβρίου 2018
Μεταξύ 2
Μεταξύ 1
Άνω των
και 5
και 2 ετών
5 ετών
ετών

Εντός 1
έτους
Εμπορικές Υποχρεώσεις

Σύνολο

17.877

17.877

-

-

160

160

2.907

2.907

-

-

Δεδουλευμένα Έξοδα

538

538

Λοιπές Υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις από δικαιώματα
χρήσης μισθ. Ακινήτων
Υποχρεώσεις σε ααφαλιστικούς
οργανισμούς
Υποχρεώσεις για φόρους-τέλη,
εκτός φόρου εισοδήματος
Τρέχουσες Φορολογικές
Υποχρεώσεις

247

247

Υποχρέωση στον Ειδικό
Διαχειριστή

17.447

17.447

Σύνολο Υποχρεώσεων

39.176

Υποχρεώσεις από δικαιώματα
χρήσης μισθ. Ακινήτων

-

-

31 Δεκεμβρίου 2019
Μεταξύ 2
Μεταξύ 1
Άνω των
και 5
και 2 ετών
5 ετών
ετών

Εντός 1
έτους

Εμπορικές Υποχρεώσεις

-

10.106

39.176

Σύνολο

10.106

160

26

42

7

235

Υποχρεώσεις ΚΥΑ 920/2017

35.254

2.156

5.028

6.986

49.424

Υποχρεώσεις σε ααφαλιστικούς
οργανισμούς

24.899

24.899

Υποχρεώσεις για φόρους-τέλη,
εκτός φόρου εισοδήματος

10.598

10.598

-

-

938

938

Τρέχουσες Φορολογικές
Υποχρεώσεις
Δεδουλευμένα Έξοδα
Λοιπές Υποχρεώσεις

(1.364)

(1.364)

Υποχρέωση στον Ειδικό
Διαχειριστή

17.372

17.372

Σύνολο Υποχρεώσεων

97.963

2.182

5.071

6.993

Σελίδα 57 από 74

112.208

ΕΡΤ Α.Ε.

Οικονομικές Καταστάσεις
Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2019
(Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)

4. Παρουσίαση
των
χρηματοοικονομικών
υποχρεώσεων ανά κατηγορία

περιουσιακών

στοιχείων

και

Τα ποσά που αφορούν την Εταιρεία αναφορικά με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία
ενεργητικού και χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που αναγνωρίστηκαν στην Κατάσταση
Οικονομικής Θέσης στις περιόδους που αναφέρονται μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως
ακολούθως:
31.12.2019
Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού
Εγγυήσεις
Κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού

Χρηματοοικονομικά στοιχεία του παθητικού
Βραχυπρόθεσμες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Υποχρέωση στον Ειδικό Διαχειριστή
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Σύνολο βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών
υποχρεώσεων
Σύνολο χρηματοοικονομικών στοιχείων παθητικού

5.

31.12.2018

17
17

17
17

87.620
87.620

71.815
71.815

87.637

71.832

45.337
17.372
112.133

21.730
17.447
39.176

112.133

39.176

Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου
5.1. Διαχείριση κεφαλαίων

Η διαχείριση των κεφαλαίων στοχεύει στη διασφάλιση της συνεχιζόμενης δραστηριότητας της
Εταιρείας και την επίτευξη των αναπτυξιακών της σχεδίων σε συνδυασμό με την
πιστοληπτική της ικανότητα.
Κατά την ημερομηνία αναφοράς η Εταιρεία δεν έχει προβεί σε δανεισμό. Ως εκ τούτου, η
Εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένη σε κεφαλαιουχικό κίνδυνο.
Δεδομένης της εύρυθμης χρηματοδότησης μέσω των εισπράξεων από ανταποδοτικά τέλη, η
Εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένη σε κεφαλαιουχικό κίνδυνο και διαθέτει επαρκή χρηματικά
διαθέσιμα για την απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων της.
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6.

Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της Διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά
δεδομένα και προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα
ισχύοντα.
6.1. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές
Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και οι σημειώσεις και αναφορές που τις
συνοδεύουν ενδέχεται να εμπεριέχουν ορισμένες υποθέσεις και υπολογισμούς που
αναφέρονται σε μελλοντικά γεγονότα σε σχέση με τις εργασίες, την ανάπτυξη και τις
οικονομικές επιδόσεις της Εταιρείας. Παρά το γεγονός ότι αυτές οι υποθέσεις και υπολογισμοί
βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης της Εταιρείας σε σχέση με τις
τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν
από αυτούς τους υπολογισμούς και τις υποθέσεις που έχουν ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη
των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.
Οι εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν
μελλοντικά ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και
των υποχρεώσεων έχουν ως εξής:
(α) Αξίες εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων
Οι αξίες των εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων καθορίστηκαν όπως περιγράφεται στη
Σημείωση 2.4 για τα πάγια και στη Σημείωση 2.7 για τα αποθέματα. Οι αξίες αυτές
αναγνωρίστηκαν με αντίστοιχη καταχώρηση στη διαφορά υπέρ το άρτιο.
(β) Ωφέλιμες ζωές ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων
Απαιτείται κρίση για τον προσδιορισμό της ωφέλιμης ζωής καθώς και της υπολειμματικής
αξίας των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων. Η εκτίμηση της ωφέλιμης ζωής ενός
περιουσιακού στοιχείου είναι θέμα κρίσης, που βασίζεται στην εμπειρία της Διοίκησης της
Εταιρείας από όμοια περιουσιακά στοιχεία. Η υπολειμματική αξία και η ωφέλιμη ζωή ενός
περιουσιακού στοιχείου επανεξετάζονται τουλάχιστον σε ετήσια βάση λαμβάνοντας υπόψη τα
νέα δεδομένα και τις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς.
(γ) Εισπραξιμότητα εσόδων από ανταποδοτικό τέλος και εμπορική δραστηριότητα
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΔΠΧΑ 9 η εταιρεία εφάρμοσε την απλοποιημένη
προσέγγιση του προτύπου για τον υπολογισμό των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών καθ’
όλη τη διάρκεια της ζωής των απαιτήσεων που προκύπτουν από τα έσοδα από ανταποδοτικό
τέλος και την εμπορική δραστηριότητα της εταιρείας.
Όσον αφορά τις απαιτήσεις από ανταποδοτικό τέλος για τη χρήση που έληξε την 31.12.2019,
σχηματίστηκε επιπλέον πρόβλεψη απομείωσης ποσού € 921 χιλ. με αποτέλεσμα τη
31.12.2019 η συνολική πρόβλεψη απομείωσης των απαιτήσεων από ανταποδοτικό τέλος να
ανέρχεται στο ποσό των € 45.094 χιλ..
Για τις απαιτήσεις προκύπτουν από την εμπορική δραστηριότητα της εταιρείας (από
διαφημιστικά και λοιπά έσοδα) τη χρήση που έληξε την 31.12.2019, πραγματοποιήθηκε
αντιστροφή πρόβλεψης απομείωσης ποσού € 425 χιλ. με αποτέλεσμα τη 31.12.2019 η
συνολική πρόβλεψη απομείωσης των εμπορικών απαιτήσεων να ανέρχεται στο ποσό των €
467 χιλ..
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(δ) Απομείωση ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων
Σε κάθε ημερομηνία του ισολογισμού, η Εταιρεία εξετάζει αν υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις για
την απομείωση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων, όπως π.χ. δικαιώματα
προγραμμάτων, παραγωγές και λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχείων καθώς επίσης και
ακίνητα, πάγια και εξοπλισμός. Εάν τα γεγονότα ή οι μεταβολές των συνθηκών υποδεικνύουν
ότι η λογιστική τους αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη, υπολογίζεται το ανακτήσιμο ποσό
των περιουσιακών στοιχείων και μία ζημία απομείωσης αναγνωρίζεται για το ποσό κατά το
οποίο η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του.
(ε) Εκτίμηση ρευστοποιήσιμης αξίας αποθεμάτων
Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη του κόστους και της καθαρής ρευστοποιήσιμης
αξίας. Κατάλληλες προβλέψεις σχηματίζονται για απαξιωμένα και άχρηστα και αποθέματα Οι
μειώσεις της αξίας των αποθεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία και οι λοιπές ζημίες
από αποθέματα καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων κατά την περίοδο που
εμφανίζονται. Την 31.12.2019 η συνολική πρόβλεψη απομείωσης των αποθεμάτων να
ανέρχεται στο ποσό των € 2.624 χιλ..
(στ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Η Εταιρεία έχει εκκρεμείς νομικές υποθέσεις. Η Διοίκηση της Εταιρείας επανεξετάζει την
κατάσταση κάθε σημαντικής υπόθεσης σε περιοδική βάση και αξιολογεί τον πιθανό
οικονομικό κίνδυνο, βασιζόμενη εν μέρει στην άποψη των νομικών υπηρεσιών. Εάν η
ενδεχόμενη ζημία από οποιεσδήποτε αντιδικίες και νομικές υποθέσεις θεωρείται πιθανή και το
ποσό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα, η Εταιρεία υπολογίζει πρόβλεψη για την εκτιμώμενη
ζημία. Τόσο για τον καθορισμό της πιθανότητας όσο και για τον καθορισμό του αν ο κίνδυνος
μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα, απαιτείται σε σημαντικό βαθμό η κρίση της Διοίκησης. Όταν
πρόσθετες πληροφορίες καθίστανται διαθέσιμες, η Εταιρεία επανεξετάζει την πιθανή
υποχρέωση σχετικά με εκκρεμείς αντιδικίες και νομικές υποθέσεις και πιθανόν να
αναθεωρηθούν οι εκτιμήσεις για την πιθανότητα ενός δυσμενούς αποτελέσματος και η σχετική
εκτίμηση της πιθανής ζημίας. Τέτοιες αναθεωρήσεις στις εκτιμήσεις της πιθανής υποχρέωσης
μπορεί να έχουν σημαντική επίδραση στη χρηματοοικονομική θέση και στα αποτελέσματα της
Εταιρείας.
(ζ) Διόρθωση σφάλματος
Η Εταιρεία κατά τη κλειόμενη χρήση ολοκλήρωσε τη διαδικασία υπολογισμού των μη
καταβεβλημένων αποζημιώσεων αποχώρησης προσωπικού από την υπηρεσία. Το συνολικό
ύψος των αποζημιώσεων αυτών ανήλθε στο ποσό € 1.005 χιλ. περίπου. Για την ορθή
παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων και τη συγκρισιμότητα των χρήσεων ποσό € 181
χιλ. που αφορούσε τη προηγούμενη χρήση 2018 μείωσε τα συνολικά έσοδα της
συγκρίσιμης χρήσης αυτής ενώ ποσό € 422 χιλ. που αφορούσε τις χρήσεις πριν το 2018
μείωσε τα ίδια κεφάλαια της συγκρίσιμης χρήσης αντίστοιχα.
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7.

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Εδαφικές
εκτάσεις

Μικτή Λογιστική Αξία
Υπόλοιπο την 01.01.2018
Προσθήκες Περιόδου
Μειώσεις Περιόδου
Υπόλοιπο την 31.12.2018
Συσσωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις
Υπόλοιπο την 01.01.2018
Αποσβέσεις Περιόδου
Απομειώσεις Περιόδου
Υπόλοιπο την 31.12.2018

86.753
86.753
-

ΚτίριαΕγκαταστάσεις
κτιρίων-τεχνικά
έργα

ΜηχανήματαΤεχν.εγκαταστάσειςΛοιπός
Μηχ.εξοπλισμός

Μεταφορικά
Μέσα

29.562
96
29.658

30.385
4.054
(8)
34.431

87
87

4.922
836
(82)
5.675

151.710
4.986
(91)
156.605

(2.579)
(776)
(3.355)

(10.204)
(3.243)
6
(13.441)

(44)
(13)
(57)

(1.957)
(691)
68
(2.580)

(14.784)
(4.723)
74
(19.433)

Έπιπλα &
λοιπός
εξοπλισμός

Σύνολο

Καθαρή λογιστική αξία στις 31.12.2018

86.753

26.303

20.990

30

3.095

137.172

Μικτή Λογιστική Αξία
Υπόλοιπο την 01.01.2019
Προσθήκες Περιόδου
Μειώσεις Περιόδου
Υπόλοιπο την 31.12.2019

86.753
86.753

29.658
18
29.676

34.431
3.278
(33)
37.675

87
87

5.675
194
(38)
5.832

156.605
3.490
(71)
160.024

(3.355)
(780)
(4.135)

(13.441)
(3.533)
13
(16.961)

(57)
(12)
(69)

(2.580)
(697)
21
(3.256)

(19.433)
(5.022)
35
(24.422)

25.541

20.715

18

2.576

135.602

Συσσωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις
Υπόλοιπο την 01.01.2019
Αποσβέσεις Περιόδου
Απομειώσεις Περιόδου
Υπόλοιπο την 31.12.2019
Καθαρή λογιστική αξία στις 31.12.2019

86.753

δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των ακινήτων της Εταιρείας.
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8.

Άυλα περιουσιακά στοιχεία και δικαιώματα χρήσης περ. στοιχείων Ενεργητικού (Μισθώσεις)

Μικτή Λογιστική Αξία
Υπόλοιπο την 01.01.2018
Προσθήκες Περιόδου
Μειώσεις Περιόδου
Υπόλοιπο την 31.12.2018
Συσσωρευμένες αποσβέσεις και
απομειώσεις
Υπόλοιπο την 01.01.2018
Αποσβέσεις Περιόδου
Απομειώσεις Περιόδου
Υπόλοιπο την 31.12.2018
Καθαρή λογιστική αξία τη
31.12.2018
Μικτή Λογιστική Αξία
Υπόλοιπο την 01.01.2019
Προσθήκες Περιόδου
Ανακατανομές
Μειώσεις Περιόδου
Υπόλοιπο την 31.12.2019
Συσσωρευμένες αποσβέσεις και
απομειώσεις
Υπόλοιπο την 01.01.2019
Αποσβέσεις Περιόδου
Ανακατανομές
Απομειώσεις Περιόδου
Υπόλοιπο την 31.12.2019
Καθαρή λογιστική αξία στις
31.12.2019

Λογισμικό

Πρόγραμμα
κυριότητας

Μικτές
παραγωγές

Μισθωμένο
πρόγραμμα

Αθλητικά
δικαιώματα

Συμπαραγωγές

Έντυπο
μουσικό
υλικό

357
185
542

14.522
4.671
19.193

2.245
1.544
3.789

5.485
5.737
(3.474)
7.748

27.899
28.053
(36.591)
19.361

4.361
2.296
6.656

8
2
10

54.878
42.487
(40.065)
57.300

(182)
(54)
(236)

(13.863)
(4.251)
(18.114)

(2.223)
(1.405)
(3.628)

(2.733)
(2.534)
3.474
(1.793)

(22.014)
(33.028)
36.591
(18.451)

(0)
(0)
(1)

(41.189)
(41.599)
40.065
(42.724)

306

1.079

161

5.955

542
167

19.193
4.501
261
23.955

3.789
1.707
(363)
5.133

(18.114)
(5.141)
(108)
(23.364)

(3.628)
(1.702)
209
(5.120)

709

(236)
(81)
(318)

391

592

12

(174)
(327)
(501)

Σύνολο

910

6.156

9

14.576

7.748
1.274
102
(2.670)
6.454

19.361
30.385

6.656
1.560

10
1

(4.725)
45.021

8.216

11

57.300
39.593
(7.394)
89.499

(1.793)
(3.473)
(102)
2.661
(2.707)

(18.451)
(30.219)

(501)
(870)

(1)
(1)

4.725
(43.946)

(1.371)

(1)

(42.724)
(41.487)
7.385
(76.825)

3.746

1.075

6.845

10

12.672
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Σύνολο

Χρήση δικαιωμάτων σε μισθωμένα ακίνητα

Μικτή Λογιστική Αξία
Υπόλοιπο την 01.01.2018
Προσθήκες Περιόδου
Μειώσεις Περιόδου
Υπόλοιπο την 31.12.2018

-

Συσσωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις
Υπόλοιπο την 01.01.2018
Αποσβέσεις Περιόδου
Απομειώσεις Περιόδου
Υπόλοιπο την 31.12.2018

-

Καθαρή λογιστική αξία στις 31.12.2018

-

Μικτή Λογιστική Αξία
Υπόλοιπο την 01.01.2019
Αρχική Αναγνώριση βάσει ΔΠΧΑ 16
Προσθήκες Περιόδου
Μειώσεις Περιόδου
Υπόλοιπο την 31.12.2019

391
391

Συσσωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις
Υπόλοιπο την 01.01.2019
Αποσβέσεις Περιόδου
Απομειώσεις Περιόδου
Υπόλοιπο την 31.12.2019

(161)
(161)

Καθαρή λογιστική αξία στις 31.12.2019

9.

231

Αποθέματα

Τα αποθέματα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή
Πρώτες & Βοηθητικές ύλες - Υλικά συσκευασίας
Αναλώσιμα υλικά
Ανταλλακτικά και αναλώσιμα παγίων
Σύνολο
Μείον: Πρόβλεψη απομείωσης αποθεμάτων
Σύνολο

31.12.2019
40
288
155
2.749
3.231
(2.624)
607

31.12.2018
40
242
142
2.733
3.157
(2.600)
557

Tα ανταλλακτικά και αναλώσιμα παγίων αφορούν μεγάλο πλήθος εισφερθέντων στοιχείων
μικρής μεμονωμένης αξίας. Τα εισφερόμενα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4279/2014
αποθέματα από το Ελληνικό Δημόσιο, αναγνωρίστηκαν στην μέση τιμή κτήσης τους, ανά
μονάδα και στις ποσότητες που διαπιστώθηκαν βάσει φυσικής απογραφής των αποθεμάτων
αυτών.
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10. Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Οι πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται στους ακόλουθους
πίνακες:

Πελάτες εσωτερικού
Πελάτες εξωτερικού
Επισφαλείς Πελάτες
Παρακρατημένοι φόροι εισοδήματος
Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες
Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)
Δεδουλευμένα έσοδα
Απαιτητός φόρος εισοδήματος
Απαιτήσεις από ΚΥΑ 970/2017
Δεδουλευμένα ανταποδοτικά τέλη
Λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο
μείον:πρόβλεψη απομείωσης απαιτήσεων
Σύνολο

31.12.2019
42.029
330
32.784
76
199
20
2.310
6.431
16.134
31.593
1.277
133.182
(45.562)
87.620

31.12.2018
56.155
373
20.522
36
2.818
20
2.891
1.736
30.574
1.756
116.881
(45.066)
71.815

Απαιτήσεις από ανταποδοτικό τέλος
Εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο

31.12.2019
100.054
6.901
26.227
133.182

31.12.2018
99.761
10.702
6.418
116.881

Οι απαιτήσεις από ανταποδοτικό τέλος αφορούν κυρίως τη ΔΕΗ (€ 59.672 χιλ.) και
αναλύονται στη σημείωση 24. Σε αυτές τις απαιτήσεις περιλαμβάνονται και δεδουλευμένα
έσοδα από ανταποδοτικά τέλη ύψους € 26.624 χιλ. που αφορούν τους δύο τελευταίους μήνες
της χρήσης για τους οποίους κατά την ημερομηνία αναφοράς δεν είχαν εκδοθεί οι αντίστοιχες
εκκαθαρίσεις.
Η αύξηση των απαιτήσεων από ανταποδοτικό τέλος κατά € 293 χιλ. οφείλεται κυρίως στην
αντίστοιχη αύξηση του αντίστοιχου εσόδου. Η πρόβλεψη απομείωσης απαιτήσεων € 45.562
χιλ. αφορά πρόβλεψη για ενδεχόμενη ζημιά από τη μη είσπραξη απαιτήσεων από το
ανταποδοτικό τέλος και εμπορικές απαιτήσεις και αναλύεται στη σημείωση 3.1.γ..
11. Έξοδα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις ειδικού διαχειριστή
Η Εταιρεία έχει συνάψει σύμβαση με το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπούμενο από τον Ειδικό
Διαχειριστή του συνόλου του ενεργητικού και παθητικού της καταργηθείσας ΕΡΤ ΑΕ και των
θυγατρικών της, εφεξής καλούμενο Ειδικό Διαχειριστή, την 31.01.2015 (όπως τροποποιήθηκε
την 19.12.2015) που προβλέπει την αποζημίωση του Ελληνικού Δημοσίου από την Εταιρεία
για τις δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκε για λογαριασμό της. Οι δαπάνες αυτές κυρίως
αφορούν προμήθεια προγράμματος και δικαιωμάτων αθλητικών γεγονότων που μεταδόθηκαν
από την Εταιρεία και αποδοχές του προσωπικού του Ειδικού διαχειριστή που απασχολήθηκε
για λογαριασμό της. Η Εταιρεία έχει υποχρέωση τη 31.12.2019 € 17.372 χιλ.
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12. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα της Εταιρείας, περιλαμβάνουν τα ακόλουθα
στοιχεία:
31.12.2019
6
228.845
228.851

Διαθέσιμα στο ταμείο
Καταθέσεις όψεως
Σύνολο

31.12.2018
3
199.126
199.128

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4549/2018 άρθρο 80 που επικαιροποίησε τις
διατάξεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 41/20.4.2015) «Κατεπείγουσα
ρύθμιση για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς
επένδυση στην Τράπεζα Ελλάδος», οι φορείς Γενικής Κυβέρνησης υποχρεούνται να
μεταφέρουν/διατηρούν τα διαθέσιμα τους στην Τ.τ.Ε. Η Εταιρεία κατά την ημερομηνία
αναφοράς διατηρεί καταθέσεις € 192.254 χιλ. Αντίστοιχα το 2018 € 179.533 χιλ.) σε τραπεζικό
λογαριασμό της που τηρείται στην Τράπεζα Ελλάδος.
13. Μετοχικό κεφάλαιο και αποθεματικά
Το αρχικά καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας την 10.10.2013 αναλύεται
παρακάτω:
Αριθμός
μετοχών
10.10.2013
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Σύνολο

1
1

Ονομαστική
αξία
5.000
5.000

Μετοχικό
κεφάλαιο
5.000
5.000

Σύνολο
5.000
5.000

Σύμφωνα με τον νόμο 4173/2013 ίδρυσης της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας
διαιρείται σε μία (1) μόνον μετοχή ονομαστικής αξίας πέντε εκατομμυρίων Ευρώ (€5.000.000).
Η μία και μοναδική μετοχή της Εταιρείας είναι ονομαστική, αμεταβίβαστη και αναπαλλοτρίωτη,
ενσωματώνεται δε σε έναν (1) τίτλο, ο οποίος εκδίδεται στο όνομα του.
Για τη κλειόμενη χρήση η Διοίκηση της Εταιρείας λόγω ζημιών δε προτείνει τη διανομή
μερίσματος. Η πρόταση αυτή τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των
Μετόχων της εταιρείας.
Τα αποθεματικά της Εταιρείας είναι τα εξής:
Τακτικό αποθεματικό
Διαφορά υπέρ το άρτιο
Αποθεματικό Ν.3905/2010
Σύνολο

13.1.

31.12.2019
1.667
150.549
16.992
169.207

31.12.2018
1.667
150.549
14.024
166.239

Τακτικό αποθεματικό

Η Εταιρεία υποχρεούται να σχηματίσει τακτικό αποθεματικό σύμφωνα με το άρθρο 44 του
Ν.2190/1920 όπως ισχύει την ημερομηνία κατάρτισης των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων. Κατά την 31.12.2014, σχηματίστηκε τακτικό αποθεματικό ύψους € 1.666.667
που αντιστοιχεί στο 1/3 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.
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13.2.

Διαφορά υπέρ το άρτιο

Στην Εταιρεία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους Ν.4279/2014,Ν.4324/2015 και
Ν.4339/2015 έχει γίνει εισφορά περιουσιακών στοιχείων από το Ελληνικό Δημόσιο:
31.12.2019
142.056
3.533
145.589

Εισφορά Παγίων
Εισφορά Αποθεμάτων (Σημείωση 9)
Σύνολο εισφοράς Ν.4279/2014

31.12.2018
142.056
3.533
145.589

Εισφορά Παγίων
Σύνολο εισφοράς Ν.4324/2015

143
143

143
143

Εισφορά Παγίων
Σύνολο εισφοράς Ν.4339/2015

4.866
4.866

4.866
4.866

Μείον: Φόρος συγκέντρωσης
κεφαλαίου 1%
Σύνολο Διαφοράς υπέρ το άρτιο

(50)
150.549

(50)
150.549

Η αναλυτική κατ’ είδος κατάσταση των εισφερθέντων παγίων έχει ως εξής:
Ν.4279/2014

Ν.4324/2015

Ν.4339/2015

82.635
28.659

-

4.118
670

Μηχανήματα-Τεχν.εγκαταστάσεις-Λοιπός
Μηχ.εξοπλισμός
Μεταφορικά Μέσα
Επίπλα & λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο ενσώματα πάγια

26.898
87
3.776
142.056

-

78
4.866

Λογισμικό
Πρόγραμμα κυριότητας
Σύνολο Άυλα πάγια
Γενικό σύνολο

142.056

142
1
143
143

4.866

Εδαφικές εκτάσεις
Κτίρια-Εγκαταστάσεις κτιρίων-τεχνικά έργα

Τα ακίνητα και τα μεταφορικά μέσα αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους κατά την
ημερομηνία εισφοράς, τα λοιπά ενσώματα πάγια και τα άυλα πάγια στο αναπόσβεστο κόστος
τους την αντίστοιχη ημερομηνία. Τα αποθέματα αποτιμήθηκαν στο ιστορικό τους κόστος).
Η Εταιρεία κατά την πρώτη εταιρική χρήση κατέβαλε ποσό € 50.000 ως Φόρο Συγκέντρωσης
Κεφαλαίου με συντελεστή 1% επί του συνολικού ποσού του Μετοχικού κεφαλαίου. Το ποσό
αυτό καταχωρήθηκε αφαιρετικά από τη Διαφορά υπέρ το άρτιο.
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13.3.

Ειδικό αποθεματικό του νόμου 3905

Όπως περιγράφεται στη Σημείωση 2.13, Βάσει του Ν.3905 / 2010 «Ενίσχυση και ανάπτυξη
κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις», η ΕΡΤ υποχρεούται να διαθέτει κάθε χρόνο
του 1,5% του κύκλου εργασιών της για την παραγωγή κινηματογραφικών έργων. Ο νόμος
προβλέπει την εγγραφή σε ειδικό αποθεματικό στο ετήσιο ισολογισμό, του ποσού που οφείλει
να επενδύσει η Εταιρεία για την παραγωγή κινηματογραφικών έργων.
Το αποθεματικό που σχηματίστηκε για την περίοδο που έληξε τη 31.12.2019 είναι
€ 2.967.403,18. Ο οριστικός τρόπος διάθεσης θα αποφασιστεί από τη Τακτική Γενική
Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.
14. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Σύμφωνα µε τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωση
στην περίπτωση απόλυσης ή συνταξιοδότησής τους. Το ύψος των αποζημιώσεων εξαρτάται
από τον μισθό, τα έτη υπηρεσίας και τον τρόπο της αποχώρησης (απόλυση ή
συνταξιοδότηση) του εργαζομένου. Οι εργαζόμενοι που παραιτούνται ή απολύονται
αιτιολογημένα δεν δικαιούνται αποζημίωση. Η οφειλόμενη αποζημίωση σε περίπτωση
συνταξιοδότησης είναι ίση με το 40% του ποσού που θα πληρωνόταν σε περίπτωση
απόλυσης με μέγιστο όριο της αποζημίωσης τα € 15.000,00 σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 21 παρ.13 του Ν.3144/2003. Η Εταιρεία αναγνωρίζει ως υποχρέωση την παρούσα
αξία της δέσμευσης για την καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης στο προσωπικό που αποχωρεί
λόγω συνταξιοδότησης. Πρόκειται για µη χρηματοδοτούμενα προγράμματα καθορισμένων
παροχών (defined benefit plans) σύμφωνα µε το ΔΛΠ 19. Η σχετική υποχρέωση βασίστηκε
σε ανεξάρτητη αναλογιστική μελέτη.
Η επιβάρυνση των αποτελεσμάτων από το κόστος πρόβλεψης για αποζημίωση λόγω εξόδου
από την υπηρεσία αναλύεται ως εξής:
31.12.2019
Χρεώσεις στα αποτελέσματα:
Πρόβλεψη Αποζημιώσεων
Σύνολο

(886)
(886)
31.12.2019

Χρεώσεις / (πιστώσεις) στη
κατάσταση συνολικών εσόδων
Αναλογιστικά (κέρδη) / ζημιές
χρήσης
Σύνολο

1.061
1.061

31.12.2018
504
31.12.2018

15
15

Η μεταβολή της παρούσας αξίας της αποζημίωσης του προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία είναι παρακάτω:
31.12.2019
Μεταβολή της υποχρέωσης στον
ισολογισμό:
Yπόλοιπο έναρξης
Σύνολο χρέωσης στα αποτελέσματα
Αναλογιστικά (κέρδη) / ζημιές
Υπόλοιπο τέλους

15.850
(886)
1.061
16.024

31.12.2018

15.330
504
15
15.850
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Οι λεπτομέρειες και οι βασικές υποθέσεις της αναλογιστικής εκτίμησης για τις χρήσεις που
έληξαν την 31.12.2019 και 31.12.2018 έχουν ως κάτωθι:
Προεξοφλητικό επιτόκιο
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών
Πληθωρισμός

31.12.2019
1,2%
2,0%
1,5%

31.12.2018
1,6%
2,0%
2,0%

Οι παραπάνω παραδοχές αναπτύχθηκαν από τη Διοίκηση σε συνεργασία με ανεξάρτητο
αναλογιστή που εκπόνησε την αναλογιστική μελέτη. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει μία
ποσοτική ανάλυση ευαισθησίας για την εταιρεία για τις σημαντικές παραδοχές της
31.12.2019:
Προεξοφλητικό επιτόκιο
Αύξηση (μείωση) στην υποχρέωση

+0,5%
(873)

(0,5)%
954

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών
Αύξηση (μείωση) στην υποχρέωση

+0,5%
530

(0,5)%
(611)

15. Λοιπές Προβλέψεις
Οι λοιπές προβλέψεις αφορούν κατά ποσό € 582 χιλ. σε προβλέψεις για αγωγές έναντι της
Εταιρείας για τις οποίες εκτιμάται από τη Διοίκηση και τους νομικούς συμβούλους ότι θα
γίνουν μερικώς ή ολικά δεκτές.
31.12.2019

Προβλέψεις για εκκρεμείς
δικαστικές υποθέσεις
Προβλέψεις για λειτουργικά έξοδα
Σύνολο

31.12.2018

600
1.758

582
-

2.358

582

16. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Οι υποχρεώσεις σε προμηθευτές και οι λοιπές υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται ως
εξής:
31.12.2019

31.12.2018

Προμηθευτές εσωτερικού
Προμηθευτές εξωτερικού
Υποχρεώσεις για φόρους-τέλη, εκτός φόρου
εισοδήματος
Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς
Λοιπές υποχρεώσεις
Δεδουλευμένα έξοδα
Σύνολο

9.407
699

14.520
3.357

10.598
24.899
(1.364)
1.098
45.337

2.907
160
247
538
21.730

Υποχρεώσεις ΚΥΑ 920/2017

49.424

-

49.424

-

17.372
112.133

17.447
39.176

Υποχρέωση προς Ειδικό Διαχειριστή
Σύνολο
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17. Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι
Ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων ορίστηκε στο 24% για το 2019
και έπειτα. Σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας, οι εταιρείες καταβάλουν
κάθε χρόνο προκαταβολή φόρου εισοδήματος υπολογιζόμενη στο 100% επί του φόρου
εισοδήματος της τρέχουσας χρήσης η οποία συμψηφίζεται με το πληρωτέο φόρο εισοδήματος
της επόμενης χρήσης. Τυχόν υπερβάλλον ποσό προκαταβολής επιστρέφεται στην εταιρεία
μετά από φορολογικό έλεγχο.
Η Εταιρεία για τις χρήσεις από 01.01.2015 και έπειτα, σύμφωνα με το άρθρο 46 του
Ν.4172/2013 απαλλάσσεται της φορολογίας εισοδήματος, πλην των εισοδημάτων κεφαλαίων
τα οποία φορολογούνται. Για τη 1η εταιρική χρήση που έληξε τη 31.12.2014 υπαγόταν στις
διατάξεις του 2238/1994 για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος.
18. Κύκλος εργασιών
Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας αναλύεται στον ακόλουθο πίνακα:
01.01.201931.12.2019
Έσοδα από ανταποδοτικό τέλος
Έσοδα από διαφημίσεις και λοιπή
επιχειρηματική δραστηριότητα
Σύνολο

01.01.201831.12.2018

189.553

181.483

8.274
197.827

13.082
194.566

19. Λοιπά έσοδα-Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης
Τα λοιπά έσοδα συνολικού ποσού € 1.113 χιλ. αναλύονται ως ακολούθως:
01.01.201931.12.2019
Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα
πωλήσεων
Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών
Λοιπά έσοδα
Έσοδα από προβλέψεις προηγ.χρήσεων
Σύνολο

01.01.201831.12.2018

95
322
129
567
1.113

5
489
13
1.810
2.317

Τα λοιπά έξοδα ποσού € 1.269 χιλ. αναλύονται ως ακολούθως:

01.01.201931.12.2019
Έκτακτα έξοδα
Έξοδα προηγουμένων χρήσεων
Λοιπές προβλέψεις
Πρόβλεψη απομείωσης αποθεμάτων
Πρόβλεψη επισφάλειας απαιτήσεων από
ανταποδοτικό τέλος
Προβλεψη επισφάλειας από εμπορικές
απαιτήσεις
Σύνολο

01.01.201831.12.2018

112

45

52
18
52

367
17

921

8.830

114
1.269

223
9.483
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20. Έξοδα προσωπικού
Τα έξοδα προσωπικού αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα:
01.01.201931.12.2019
Μισθοί και ημερομίσθια
Εργοδοτικές Εισφορές
Έξοδα επιμόφωσης και παρεπόμενες παροχές
Μισθοί ΚΥΑ 920/2017
Πρόβλεψη αποζημίωσης
Σύνολο

52.926
16.468
10
68.563
(1.115)
136.852

01.01.201831.12.2018
46.194
13.884
25
253
60.356

Τα αυξημένα έξοδα προσωπικού κατά € 68.563 χιλ. οφείλονται στις επιπτώσεις της
εφαρμογής της ΚΥΑ 920/2017 που ρύθμισε τις οικονομικές απαιτήσεις που προέκυψαν από
την αναβίωση των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού της Εταιρείας.
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού κατά την ημερομηνία αναφοράς αναλύεται ως
εξής:
Πρόεδρος Δ.Σ.,Διευθύνων Σύμβουλος
Mισθωτοί Αορίστου Χρόνου
Mισθωτοί Ορισμένου Χρόνου
Σύνολο εργαζομένων

31.12.2019
2
2.142
29
2.173

31.12.2018
2
2.197
28
2.227

21. Χρηματοοικονομικά έσοδα
Τα χρηματοοικονομικά έσοδα για την Εταιρεία αναλύονται ως εξής:

Τόκοι καταθέσεων όψεως
Τόκοι καταθέσεων προθεσμίας
Σύνολο

01.01.201931.12.2019
5.028
5.028

01.01.201831.12.2018
5.840
5.840

22. Χρηματοοικονομικά κόστη
Τα χρηματοοικονομικά έξοδα για την Εταιρεία ανέρχονται στο ποσό των € 269 χιλ. έναντι €
265 χιλ. της προηγούμενης χρήσης και αφορούν κυρίως τη δαπάνη τόκου που προκύπτει
από αναλογιστική μελέτη για το κόστος εξόδου του προσωπικού από την υπηρεσία
(σημείωση 14).
01.01.201931.12.2019
Διάφορα έξοδα και προμήθειες τραπεζών
Δαπάνη τόκων δικαιωμάτων χρήσης
περ.στοιχείων Ενεργητικού
Δαπάνη τόκων αναλογιστικής μελέτης
Σύνολο

01.01.201831.12.2018

13

14

12
244
269

251
265
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23. Φόρος εισοδήματος
Ο φορολογικός συντελεστής για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2019 ήταν 24%.
Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν.4172/2013, η Εταιρεία από 1.1.2015
απαλλάσσεται της καταβολής φόρου εισοδήματος πλην των εισοδημάτων κεφαλαίου και ως
εκ τούτου δεν προκύψει αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος.
Ο φόρος εισοδήματος που έχει καταχωρηθεί ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων,
συμφωνεί ως εξής με το θεωρητικό φόρο που προκύπτει πολλαπλασιάζοντας τα κέρδη προ
φόρων με τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή:

Κέρδη προ φόρων
Φ ορολογικός συντελεστής
Φ όρος υπολογισμένος με βάση ισχύοντες
φορολογικούς συντελεστές
Εισόδημα που δεν υπόκειται σε φόρο
Έξοδα που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς
σκοπούς
Φόρος προηγ.χρήσεων
διανεμόμενα κέρδη για τα οποία δεν έχει
καταβληθεί φόρος εισοδήματος
Σύνολο Φ όρου

31.12.2019
(13.954)
24%

31.12.2018
54.908
29%

(3.349)
(48.087)

15.923
(57.655)

52.301
1.077

42.866

1.942

6.191
7.326

24. Συνδεδεμένα μέρη
24.1.

Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

ΔΕΗ Α.Ε.
Η Εταιρεία εγγράφει το έσοδο από το ανταποδοτικό τέλος που εισπράττεται για λογαριασμό
της από την ΔΕΗ Α.Ε., ενώ ταυτόχρονα με την αναγνώριση του εσόδου αυτού, δημιουργείται
και η αντίστοιχη απαίτηση. Οι εκκαθαρίσεις της ΔΕΗ οριστικοποιούνται και εκδίδονται σε
μηνιαία βάση τον μεθεπόμενο μήνα από την έκδοση των αντίστοιχων λογαριασμών προς
τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας. Η Εταιρεία εισπράττει το ανταποδοτικό τέλος που
προσδιορίζεται ως εισπραχθέν στην οριστική εκκαθάριση που αποστέλλει η ΔΕΗ. Έσοδα
από ανταποδοτικό τέλος τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί κατά την ημερομηνία αναφοράς
περιλαμβάνονται στους «Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις» στην Κατάσταση Οικονομικής
Θέσης. Η απαίτηση της Εταιρείας από τη ΔΕΗ Α.Ε. κατά την ημερομηνία αναφοράς ανέρχεται
σε € 33.048 χιλ. Επίσης, ποσό € 26.624 χιλ. αφορά σε απαίτηση από δεδουλευμένα
ανταποδοτικά τέλη των δύο τελευταίων μηνών της χρήσης, για τα οποία κατά την ημερομηνία
αναφοράς, δεν είχαν εκδοθεί οι αντίστοιχες εκκαθαρίσεις. Η προμήθεια της ΔΕΗ επί των
εισπραχθέντων ανταποδοτικών τελών για τη χρήση 01.01-31.12.2019 ανέρχεται σε € 834
χιλ.(2018 € 851 χιλ.).
Ειδικός Διαχειριστής Στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού της ΕΡΤ Α.Ε.
Κατά την ημερομηνία αναφοράς, υπάρχει υποχρέωση προς τον Ειδικό Διαχειριστή ύψους
€ 17.372 χιλ, η οποία παρουσιάζεται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, στις
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις, κονδύλι «Υποχρέωση στον Ειδικό Διαχειριστή» (Σημείωση
11).
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Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης
Οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. και η μισθοδοσία των Γενικών Διευθυντών παρουσιάζονται
στον ακόλουθο πίνακα:

Αμοιβές μελών διοικητικού συμβουλίου
Αμοιβές διευθυντικών στελεχών & Εντ.Συμβούλων
Σύνολο

24.2.

01.01.201931.12.2019
171
430
601

01.01.201831.12.2018
129
400
530

Έσοδα –Έξοδα και υπόλοιπα με συνδεδεμένα μέρη

Τα έσοδα, έξοδα για τη κλειόμενη περίοδο καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και
υποχρεώσεων στη λήξη της χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα
συνδεδεμένα μέρη σύμφωνα με το ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής:

Έσοδα
Έξοδα(Προμήθεια ανταποδοτικού τέλους)

01.01.201931.12.2019
834
834

01.01.201831.12.2018
851
851

31.12.2019

31.12.2018

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη
ΔΕΗ Α.Ε. – Πελάτες εσωτερικού
ΔΕΗ Α.Ε. – Δεδουλευμένα έσοδα ανταποδοτικού τέλους
Ειδικός Διαχειριστής Στοιχείων Ενεργητικού και
Παθητικού της ΕΡΤ Α.Ε
Σύνολο

33.048
26.624

47.467
26.954

59.672

74.421

31.12.2019
Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένα μέρη
Ειδικός Διαχειριστής Στοιχείων Ενεργητικού και
Παθητικού της ΕΡΤ Α.Ε.
Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη
της Διοίκησης
Σύνολο

24.3.

31.12.2018

17.372

17.447

17.372

17.447

Δεσμεύσεις του Ν.3905/2010 και δικαιώματα προγραμμάτων και σειρών

Οι δεσμεύσεις της Εταιρείας εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Αποθεματικό Ν.3905/2010
Δικαιώματα προγραμμάτων και σειρών (αθλητικά)
Σύνολο

31.12.2019
16.992
18.984
35.976

31.12.2018
14.024
34.124
48.148

Οι δεσμεύσεις του Ν.3905/2010 περιγράφονται στην Σημείωση 13.3.
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24.4.

Μισθώσεις

Η Εταιρεία από 01.01.2019 εφαρμόζει το ΔΠΧΑ 16 για τις μισθώσεις Η συμφωνία των
υποχρεώσεων μισθώσεων που αναγνωρίσθηκαν την 1.1.2019 σε σχέση με τις δεσμεύσεις
λειτουργικών μισθώσεων που γνωστοποιήθηκαν σύμφωνα με το ΔΛΠ 17 την 31.12.2018
παρουσιάζεται αναλυτικά στο παρακάτω πίνακα :
Δεσμεύσεις λειτουργικών μισθώσεων που γνωστοποιήθηκαν την
31.12.2018
(Μείον): βραχυπρόθεσμες μισθώσεις και μισθώσεις παγίων μη σημαντικής
αξίας την 1.1.2019
Πλέον/(μείον): λοιπές προσαρμογές
Σταθμισμένο μέσο επιτόκιο προεξόφλησης
Αποτίμηση σε παρούσα αξία
Πλέον: υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις την 31.12.2018
Πλέον/(μείον):
προσαρμογές
την
1.1.2019,
λόγω
διαφορετικής
αντιμετώπισης των επιλογών παράτασης και λήξης των συμβολαίων
Υποχρεώσεις μισθώσεων που αναγνωρίστηκαν την 1.1.2019

384
(38)
68
3,64%
391
391

25. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
25.1.

Εκκρεμείς νομικές υποθέσεις

Κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού εκκρεμούσαν δικαστικές υποθέσεις για τις οποίες έχει
σχηματιστεί πρόβλεψη € 600 χιλ.

25.2.

Ανέλεγκτες χρήσεις

Για τη 1η εταιρική χρήση (10.10.2013-31.12.2014),της οποίας οι οικονομικές καταστάσεις δεν
είχαν ολοκληρωθεί κατά την ημερομηνία υποβολής του φορολογικού πιστοποιητικού προς το
Υπουργείο Οικονομικών, εκφράζεται αδυναμία εξαγωγής συμπεράσματος στην Έκθεση
Φορολογικής Συμμόρφωσης που χορηγήθηκε την 28.09.2015.
Με την υπ’αριθμ.224/0/1118/19.7.2016 εντολή του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων –
ΚΕΜΕΠ της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών επιδόθηκε
εντολή μερικού (ελέγχου) στα είδη: φορολογία εισοδήματος, ΦΠΑ , λοιποί φόροι, τέλη εισφορές,
έλεγχος ορθής τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων της α’ εταιρικής χρήσης της Εταιρείας
10.10.10/2013 – 31.12.2014. Με την υπ’ αριθμόν 40/30.1.2019 οριστική πράξη διορθωτικού
προσδιορισμού φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2015 (διαχειριστική περίοδο 10.10.2013
– 31.12.2014) του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., καταλογίστηκε η διαφορά κυρίου φόρου μετά των λοιπών
επιβαρύνσεων στο συνολικό ύψος των € 854.590,95 και επί του οφειλόμενου φόρου
υπολογίστηκαν τόκοι οι οποίοι ανήλθαν στο συνολικό ποσό των € 218.347,99. Η Εταιρεία
εξόφλησε το σύνολο της υποχρέωσης τη κλειόμενη χρήση μετά την απόρριψη της
ενδικοφανούς προσφυγής για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων.
Για τη 2η εταιρική χρήση (01.01.2015-31.12.2015) έχει εκδοθεί φορολογικό πιστοποιητικό
χωρίς επιφύλαξη με θέματα έμφασης
Για τις 3η εταιρική χρήση (01.01.2016-31.12.2016), 4η εταιρική χρήση (01.01.201731.12.2017) και 5η εταιρική χρήση (01.01.2018-31.12.2018) έχει εκδοθεί φορολογικό
πιστοποιητικό χωρίς επιφύλαξη
Για τη κλειόμενη χρήση ο φορολογικός έλεγχος, θα πραγματοποιηθεί από τους νόμιμους
ελεγκτές της Εταιρείας. Κατά την ολοκλήρωση του ελέγχου η διοίκηση δεν αναμένει να
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προκύψουν φορολογικές υποχρεώσεις πέραν αυτών που καταχωρήθηκαν και εμφανίζονται
στις οικονομικές καταστάσεις (σημείωση 17).

26. Γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς
Στις 11 Μαρτίου 2020 το Δ.Σ. της Εταιρείας ενέκρινε το νέο σχέδιο του Εσωτερικού
Κανονισμού Λειτουργίας, το νέο Οργανόγραμμα της Εταιρείας, καθώς και τις τροποποιήσεις
του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού, ώστε να εκπληρώσει την υποχρέωση που θέτει ο
νόμος περί έγκρισή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από έκφραση γνώμης των
εργαζομένων.
Στις 25 Μαΐου 2020 το Δ.Σ. της Εταιρείας ενέκρινε το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο
2020 – 2024 της ΕΡΤ ΑΕ, ώστε να εκπληρώσει την υποχρέωση που θέτει ο νόμος περί
εκπόνησής του από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από έκφραση γνώμης των εργαζομένων.
Το εγκεκριμένο σχέδιο υποβλήθηκε στον αρμόδιο Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό.
COVID -19
Η πανδημία του ιού COVID-19 είναι μια τρέχουσα πανδημία που προκλήθηκε από τον
Κορωνοϊό SARS-COV-2 .
Δεδομένης της έκτασης της ασθένειας παγκοσμίως, αλλά και των κρουσμάτων και των
συνεπειών στην ανθρώπινη υγεία, ο ιός αυτός χαρακτηρίστηκε από τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας ως πανδημία, επηρεάζοντας την καθημερινότητα και τον τρόπο ζωής σε
διεθνές επίπεδο.
Η Διοίκηση από την πλευρά της, παρακολουθώντας τις εξελίξεις σε παγκόσμιο και Εθνικό
επίπεδο, ακολουθώντας παράλληλα την καθοδήγηση των κρατικών και υγειονομικών αρχών
και τηρώντας τον σχεδιασμό και τους κανόνες που εφαρμόζει η Ελληνική κυβέρνηση, έλαβε
άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του προσωπικού.
Η πανδημία του COVID-19 ενδέχεται να επιφέρει ποιοτικές και ποσοτικές επιπτώσεις στην
λειτουργία της Εταιρείας. Καθεμία από αυτές τις εξελίξεις μπορεί να έχει σημαντικές
επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα αυτής για το 2020, αλλά και μεταγενέστερα.
Είναι πολύ πιθανόν εάν συνεχιστεί η εξάπλωση του ιού να προκαλέσει οικονομική
επιβράδυνση ακόμα και ύφεση με αβέβαιες συνέπειες.
Παρόλο που έως τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων τα αποτελέσματα φαίνεται να
μην έχουν επηρεαστεί ουσιωδώς, ωστόσο, δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή και βέβαια
συμπεράσματα για το ύψος της ενδεχόμενης επίδρασης σχετικά με την εξέλιξη των
αποτελεσμάτων της Εταιρείας. Στην παρούσα χρονική στιγμή, η Διοίκηση της Εταιρείας δεν
είναι σε θέση να εκτιμήσει εάν ο αντίκτυπος του ιού COVID-19 θα έχει σημαντική αρνητική
επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή τη ρευστότητα της σύμφωνα με τα δεδομένα που έχει
στη διάθεσή της μέχρι τη δημοσίευση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
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