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 στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν
προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

Αρμόδια Αρχή:
Ημερομηνία έγκρισης από το ΔΣ των
ετήσιων οικονομικών καταστάσεων:
Ορκωτοί ελεγκτές λογιστές:
Ελεγκτική εταιρεία:
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:
Ζούλας Κωνσταντίνος του Σταμούλη, Πρόεδρος Δ.Σ.
Γαμπρίτσος Γεώργιος του Χρήστου,Διευθύνων Σύμβουλος
Ελματζίογλου Νικόλαος του Παντελεήμονος,Μέλος Δ.Σ.
Μεταξάς Αριστοτέλης του Θεοδώρου ,Μέλος Δ.Σ
Παπαδημητρίου Δημήτριος του Στυλιανού ,Μέλος Δ.Σ
Στεφανάκη Ιωάννα του Γεωργίου,Μέλος Δ.Σ.
Τρανός Νικόλαος του Αναστασίου,
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
31.12.2018
01.01-31.12.2019
Κύκλος εργασιών
197.827
137.172
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων
(18.713)
Κέρδη προ φόρων
(13.954)
14.576
Μείον φόροι
(1.942)
17
Αναλογιστικά κέρδη(ζημίες) από υποχρεώσεις παροχών στο προσωπικό
(1.061)
151.764
Κέρδη μετά από φόρους
(16.956)

Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)
08 Ιουλίου 2020
Ανδρέας Αλαμάνος,Αθανάσιος Μαυρίκος
ΣΟΛ Α.Ε.
Γνώμη με Επιφύλαξη
www.ert.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
31.12.2019
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Χρήση Δικαιωμάτων Στοιχείων Ενεργητικου
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού (α)

135.602
231
12.672
17
148.522

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

607
87.620
228.851
317.079
465.600

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (γ)
Προβλέψεις και λοιπές μακρ.απαιτήσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Υποχρέωση στον Ειδικό Διαχειριστή
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
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 αχρησιμοποίητες προβλέψεις
(Κέρδη)/ Ζημιές από πώληση/διαγραφή παγίων στοιχείων
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)
Συγκεντρωτικά συνολικά 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) υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Εισροές διαθεσίμων από την κύρια εκμετάλλευση
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο ταμειακών ροών από λειτουργικές δραστηριοτήτες (α)
Επενδυτικές Δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες
Μερίσματα πληρωθέντα
Υποχρεώσεις 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 οικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ)
2. Στα πάγια στοιχεία της Εταιρείας δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη.
3. Οι προβλέψεις που έχουν διενεργηθεί για υποχρεώσεις παροχών στο προσωπικό ανέρχονται σε 16.024 χιλιάδων Ευρώ (βλ. Σημ. 14 των οικονομικών καταστάσεων)
4. Κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού έχουν σχηματιστεί προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις και ανταποδοτικό τέλος ποσού 45.562 χιλιάδων Ευρώ, για εκκρεμείς
δικαστικές υποθέσεις ποσό 600 χιλιάδων Ευρώ και για έξοδα προσωπικού 1.758 χιλ.ευρώ(βλ. Σημ. 15) των οικονομικών καταστάσεων.
5. Το απασχολούμενο προσωπικό της Εταιρείας την 31.12.2019 ανέρχεται σε 2.171 άτομα (2018: 2.225 άτομα).
6. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (έσοδα και έξοδα) σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει
από συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής:
Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ
31.12.2019
31.12.2018
601
530
α) Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης
β) Έσοδα
834
851
γ) Έξοδα
59.672
74.421
δ) Απαιτήσεις
17.372
17.447
ε) Υποχρεώσεις
7. Το Δ.Σ. της Εταιρείας θα υποβάλει πρόταση στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τηv μη διανομή μερίσματος .
8. 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, με ποσό € 181 χιλ. που αφορούσε στη προηγούμενη χρήση 2018 μείωσε τα συνολικά έσοδα της χρήσης αυτής (2018), ενώ με ποσό € 422 χιλ. που αφορούσε
στις χρήσεις πριν το 2018 μείωσε τα ίδια κεφάλαια της συγκρίσιμης χρήσης (2018) αντίστοιχα.
9. Το θέμα επιφύλαξης στην Έκθεση Ελέγχου των ανεξάρτητων ορκωτών ελεγκτών αφορά στη μη απόκτηση επαρκών ελεγκτικών τεκμηρίων για την επαλήθευση του ακριβούς ύψους των εσόδων από το ανταποδοτικό τέλος ύψους € 189,6 εκ. καθώς και την επάρκεια
της σχηματισμένης πρόβλεψης ύψους € 45,1 εκ. για την κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση μέρους των απαιτήσεων από το ανταποδοτικό τέλος όπου κατά την 31/12/2019 ανερχόταν στο ποσό των € 100,1 εκ..

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

ΑΔΤ:Τ 503697
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΗ 0041846

