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Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

 

Έκθεση Επισκόπησης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση  

Ανώνυμη Εταιρεία 

 

 

Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

 

Εισαγωγή 

 

Έχουμε επισκοπήσει τη συνημμένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας Ελληνική Ραδιοφωνία 

Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία της 30ης Ιουνίου 2019 και τις σχετικές καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών 

ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και τις 

επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Ν.3556/2007. 

 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 

«ΔΛΠ 34»). Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα επί της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. 

 

Εύρος Επισκόπησης 

 

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκόπησης (ΔΠΑΕ) 2410 

«Επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της 

οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στην υποβολή 

διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως σε πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και 

στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Η επισκόπηση έχει ουσιωδώς μικρότερο εύρος από 

τον έλεγχο, ο οποίος διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική 

Νομοθεσία και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην 

αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα που θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια δεν 

εκφράζουμε γνώμη ελέγχου. 

 

Βάση για συμπέρασμα με επιφύλαξη 

 

Από την επισκόπησή 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  € 93,9 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 € 46,2 εκ για την κάλυψη ζημιών από τη μη 

είσπραξη απαιτήσεων από ανταποδοτικό τέλος, συνολικού ποσού € 102,8 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 
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σχηματισμένης πρόβλεψης για την κάλυψη των ζημιών από τη μη είσπραξη μέρους των απαιτήσεων από το 

ανταποδοτικό τέλος. 

 

Συμπέρασμα με επιφύλαξη 

 

Με βάση την επισκόπησή μας και εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο «Βάση 

για συμπέρασμα με επιφύλαξη» δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε άλλο που θα μας έκανε να 

πιστεύουμε ότι η συνημμένη ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη 

άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 

 

Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

 

Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε ουσιώδη ασυνέπεια ή σφάλμα στις δηλώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

και στις πληροφορίες της εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές ορίζονται στο 

άρθρο 5 και 5α του Ν. 3556/2007, σε σχέση με την ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 

 

 

Αθήνα, 17 Ιουλίου 2020 
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Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

 

Αρμόδια Αρχ ή: Γεν ικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Ημερομην ία έγκρισης από το ΔΣ των  Ζούλας Κων σταν τίν ος του Σταμούλη, Πρόεδρος  Δ.Σ.

 οικον ομικών  καταστάσεων : 08 Ιουλίου 2020 Γαμπρίτσος Γεώργιος του Χρήστου,Διευθύν ων  Σύμβουλος

Ορκωτοί ελεγκτές λογιστές: Αν δρέας Αλαμάν ος,Αθαν άσιος Μαυρίκος Ελματζίογλου Νικόλαος του Παν τελεήμον ος,Μέλος Δ.Σ.

Ελεγκτική εταιρεία: ΣΟΛ Α.Ε. Μεταξάς Αριστοτέλης του Θεοδώρου ,Μέλος Δ.Σ

Τύπος έκθεσης ελέγχ ου ελεγκτών : Συμπέρασμα με Επιφύλαξη Παπαδημητρίου Δημήτριος του Στυλιαν ού ,Μέλος Δ.Σ

Διεύθυν ση διαδικτύου Εταιρείας: www.ert.gr Στεφαν άκη Ιωάν ν α του Γεωργίου,Μέλος Δ.Σ.

30.06.2019 31.12.2018 01.01.-30.06.2019 01.01.-30.06.2018

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κύκλος εργασιών 97.028 98.561

Ιδιοχρησιμοποιούμεν α εν σώματα πάγια στοιχ εία 134.970 137.172 Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 24.139 26.910

Χρήση Δικαιωμάτων  Στοιχ είων  Εν εργητικου 320 - Κέρδη προ φόρων 26.881 29.592

Άυλα περιουσιακά στοιχ εία 13.541 14.576 Μείον  φόροι (1.853) (906)

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 17 17 Αν αλογιστικές ζημίες από υποχ ρεώσεις παροχ ών  στο προσωπικό (234) (81)

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού (α) 148.848 151.764 Κέρδη μετά από φόρους 24.795 28.605

Αποθέματα 610 557

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 73.682 71.815

Προκαταβολή στον  Ειδικό Διαχ ειριστή - - 01.01.-30.06.2019 01.01.-30.06.2018

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύν αμα 218.133 199.128 Λειτουργικές Δραστηριότητες

Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (β) 292.425 271.502 Κέρδη προ φόρων 26.881 29.592

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (α) + (β) 441.273 423.266 Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 25.489 22.080

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 252 252

Μετοχ ικό κεφάλαιο 5.000 5.000 Λοιπές προβλέψεις 2.016 8.232

Λοιπά στοιχ εία ιδίων  κεφαλαίων 387.452 362.657 Έσοδο από αχ ρησιμοποίητες προβλέψεις (539) (1.741)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (γ) 392.452 367.657 (Κέρδη)/ Ζημιές από πώληση/διαγραφή παγίων  στοιχ είων  10 7

Προβλέψεις και λοιπές μακρ.απαιτήσεις 16.993 16.432 Πιστωτικοί τόκοι (2.874) (2.814)

Μερίσματα πληρωτέα - - Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που

Προμηθευτές και λοιπές υποχ ρεώσεις 13.690 21.730 σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Υποχ ρέωση στον  Ειδικό Διαχ ειριστή 17.374 17.447 (Αύξηση)/ μείωση αποθεμάτων (53) (52)

Τρέχ ουσες φορολογικές υποχ ρεώσεις 764 - (Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων (3.440) (13.190)

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 48.821 55.608 Αύξηση / (μείωση) υποχ ρεώσεων  (πλην  δαν ειακών ) (8.366) (5.069)

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 441.273 423.265 Εισροές διαθεσίμων από την κύρια εκμετάλλευση 39.376 37.296

Καταβεβλημέν οι φόροι (1.077) -

Σύνολο ταμειακών ροών από λειτουργικές δραστηριοτήτες (α) 38.300 37.296

Επενδυτικές Δραστηριότητες

Αγορά εν σώματων  και άυλων  παγίων  στοιχ είων (22.192) (15.443)

30.06.2019 30.06.2018 Τόκοι εισπραχ θέν τες 2.971 5.109

Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (19.221) (10.333)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης ( 01.01.2019-01.01.2018) 367.657 341.406 Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες

Συγκεν τρωτικά συν ολικά έσοδα μετά από φόρους 24.795 28.605 Καταβληθείσες υποχ ρεώσεις από μισθώσεις (74) -

Διαν ομή μερίσματος - - Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (74) -

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (30.06.2019-30.06.2019) 392.452 370.010 Καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ) 19.005 26.962

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 199.128 179.619

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 218.133 206.581

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 15.499 χ ιλιάδων  Ευρώ (βλ. Σημ. 13 των  οικον ομικών  καταστάσεων )

4.   Κατά την  ημερομην ία του Ισολογισμού έχ ουν  σχ ηματιστεί προβλέψεις για επισφαλείς εμπορικες απαιτήσεις και αν ταποδοτικό τέλος ποσού 45.171 χ ιλιάδων  Ευρώ, για εκκρεμείς 

      δικαστικές υποθέσεις ποσού 582 χ ιλιάδων  Ευρώ (βλ. Σημ. 14 των  οικον ομικών  καταστάσεων ).

5.   Το απασχ ολούμεν ο προσωπικό της Εταιρείας την  30.06.2019 αν έρχ εται σε 2.195 άτομα (2018: 2.249 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:

      Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ 30.06.2019 30.06.2018

      α) Αμοιβές διευθυν τικών  στελεχ ών  και μελών  της Διοίκησης 316 259

      β) Έσοδα - -

      γ) Έξοδα 411 403

30.06.2019 31.12.2018

      δ) Απαιτήσεις 71.879 74.421

      ε) Υποχ ρεώσεις 17.374 17.447

7.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 , τα συν ολικά έσοδα της προηγούμεν ης περιόδου (2018) μειώθηκαν  κατά ποσό € 81 χ ιλ. περίπου, εν ώ με ποσό € 422 χ ιλ. περίπου που αφορούσε τις χ ρήσεις 

πριν  το 2018 μειώθηκαν  τα ίδια κεφάλαια της προηγούμεν ης περιόδου (2018) αν τίστοιχ α.

8. Το θέμα επιφύλαξης στην  Έκθεση Επισκόπησης 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 € 93,9 εκ. καθώς και

 την  επάρκεια της σχ ηματισμέν ης πρόβλεψης ύψους € 46,2 εκ. για την  κάλυψη ζημιών  από τη μη ρευστοποίηση μέρους των  απαιτήσεων  από το αν ταποδοτικό τέλος όπου κατά την  30/06/2019 αν ερχ όταν  στο ποσό των  € 102,8 εκ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΖΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΓΑΜΠΡΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΥΡΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 

ΤΟΥ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΔΤ: Χ 678020 ΑΔΤ:ΑΜ 047825 ΑΔΤ:Μ 031308 ΑΔΤ:Τ 503697

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΗ 0041846

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

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.

ΓΕΜΗ 127248401000

ΚΑΤΕΧΑΚΗ & ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 136, 11527, ΑΘΗΝΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ απο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 μέχρι  30 ΙΟΥΝΙΟΥ 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 επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)

 

 



ΕΡΤ Α.Ε. 
Ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική αναφορά σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 

για τη περίοδο 01.01.2019 έως 30.06.2019 
(Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 

   Σελίδα 6 από 34 

 

 

 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 

 

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα σύμφωνα με το ΔΛΠ 34  

 

(ποσά σε χιλιάδες € εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

Οι ενδιάμεσες εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις που παρατίθενται στις σελίδες από 7 έως 10, 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 

ενδιάμεσες 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  
 
  



ΕΡΤ Α.Ε. 
Ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική αναφορά σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 

για τη περίοδο 01.01.2019 έως 30.06.2019 
(Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 

   Σελίδα 7 από 34 

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

 

ποσά σε χιλ.€ ποσά σε χιλ.€

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση 30.06.2019 31.12.2018

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 7 134.970 137.172

Χρήση Δικαιωμάτων Στοιχείων Ενεργητικου 7 320 -

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 7 13.541 14.576

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 17 17

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 148.848 151.764

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Αποθέματα 8 610 557

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 9 73.682 71.815

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 11 218.133 199.128

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 292.425 271.501

Σύνολο ενεργητικού 441.273 423.265

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες

Μετοχικό κεφάλαιο 12 5.000 5.000

Διαφορά υπέρ το άρτιο 12 150.549 150.549

Αποθεματικά 12 17.146 15.691

Αποτελέσματα εις νέον 219.757 196.417

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 392.452 367.657

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από 

την υπηρεσία 13 16.336 15.850

Προβλέψεις 14 582 582

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 75 -

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 16.993 16.432

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 15 13.690 21.730

Μερίσματα πληρωτέα - -

Υποχρέωση στον Ειδικό Διαχειριστή 10 17.374 17.447

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 16 764 -

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρώσεων 31.828 39.176

Σύνολο υποχρεώσεων 48.821 55.608

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 441.273 423.265  

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής αναφοράς.  



ΕΡΤ Α.Ε. 
Ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική αναφορά σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 

για τη περίοδο 01.01.2019 έως 30.06.2019 
(Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 

   Σελίδα 8 από 34 

 

Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος για την περίοδο 01.01.2019 – 30.06.2019 

 

 
ποσά σε χιλ.€ ποσά σε χιλ.€

Σημείωση
01.01.2019-

30.06.2019

01.01.2018-

30.06.2018

Έσοδα

Κύκλος εργασιών 17 97.028 98.561

Λοιπά έσοδα 18 801 1.958

97.829 100.519

Έξοδα

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων 7 (2.539) (2.345)

Αποσβέσεις δικαιωμάτων  στοιχείων Ενεργητικού 7 (71) -

Αποσβέσεις ιδίων παραγωγών, δικαιωμάτων προγράμματος 

και λοιπών άυλων
7 (22.880) (19.735)

Έξοδα προσωπικού 19 (32.140) (29.742)

Αμοιβές και έξοδα τρίτων (5.029) (4.872)

Ενοίκια, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες και λοιπές παροχές (3.471) (3.673)

Λοιποί φόροι-τέλη, πλην φόρου εισοδήματος (2.058) (2.442)

Λοιπά έξοδα (3.436) (2.278)

Άλλα έξοδα εκμεταλλεύσεως 18 (2.066) (8.523)

Αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών αποτελεσμάτων
24.139 26.910

Χρηματοοικονομικά έσοδα 20 2.874 2.814

Χρηματοοικονομικά έξοδα 21 (133) (132)

Κέρδη προ φόρων 26.881 29.592

Φόρος εισοδήματος 22 (1.853) (906)

Κέρδη μετά από φόρους 25.029 28.686

Λοιπά συνολικά έσοδα

Αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές) από υποχρεώσεις παροχών 

προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
13 (234) (81)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης 24.795 28.605
 

 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 έως 34  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής αναφοράς.



ΕΡΤ Α.Ε. 
Ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική αναφορά σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 

για τη περίοδο 01.01.2019 έως 30.06.2019 
(Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 

   Σελίδα 9 από 34 

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ποσά σε χιλ.€

Σημ.
Μετοχικό 

κεφάλαιο

Διαφορά 

υπέρ το 

άρτιο

Τακτικό 

Αποθεματικό

Αποθεματικό 

Ν.3905/2010

Κέρδη εις 

νέον

Σύνολο 

ιδίων 

κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 1η ιανουαρίου 2018 5.000 150.549 1.667 11.106 173.085 341.406

Καθαρά κέρδη χρήσης 28.686 28.686

Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης (καθαρά, μετά από 

φόρους)
(81) (81)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης 5.000 150.549 1.667 11.106 201.689 370.010

Έκδοση  μετοχικού κεφαλαίου

Εισφορά περιουσιακών στοιχείων

Μεταφορά σε αποθεματικά 1.478 (1.478)

Διανομή μερίσματος

Σύνολο μεταβολής 1.478 (1.478)

Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου 2018 5.000 150.549 1.667 12.584 200.211 370.010

Υπόλοιπο την 1η ιανουαρίου 2019 5.000 150.549 1.667 14.024 196.417 367.657

Καθαρά κέρδη χρήσης 25.029 25.029

Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης (καθαρά, μετά από 

φόρους)
(234) (234)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης 24.795 24.795

μερ

Μεταφορά σε αποθεματικά 1.455 (1.455)

Διανομή μερίσματος

Σύνολο μεταβολής 1.455 23.340 24.795

Υπόλοιπο την 30 Ιουνίου 2019 5.000 150.549 1.667 15.480 219.757 392.452
 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής αναφοράς.



ΕΡΤ Α.Ε. 
Ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική αναφορά σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 

για τη περίοδο 01.01.2019 έως 30.06.2019 
(Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 

   Σελίδα 10 από 34 

Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

 

ποσά σε χιλ.€ ποσά σε χιλ.€

Σημείωση
01.01.2019-

30.06.2019

01.01.2018-

30.06.2018

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη χρήσης 26.881 29.592

Προσαρμογές για: -

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων 7 2.539 2.345

Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 7 22.880 19.735

Αποσβέσεις δικαιωμάτων  στοιχείων Ενεργητικού 7 71 -

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 13 252 252

Λοιπές προβλέψεις 14 2.016 8.232

Προβλέψεις απομείωσης αποθεμάτων - -

Έσοδο από  προβλέψεις  προηγ.χρήσεων (539) (1.741)

(Κέρδη)/ Ζημιές από πώληση/διαγραφή ενσώματων παγίων στοιχείων 10 7

Έσοδα τόκων (2.874) (2.814)

Σύνολο προσαρμογών 24.354 26.016

Ταμειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν τις 

μεταβολές του κεφαλαίου κίνησης 

51.235 55.608

Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης

(Αύξηση)/ μείωση αποθεμάτων (53) (52)

(Αύξηση)/ μείωση απαιτήσεων (3.440) (13.190)

Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων (8.366) (5.069)

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 39.376 37.296

Καταβληθείς φόρος εισοδήματος (1.077) -

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 38.300 37.296

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορές ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων 7 (348) (1.092)

Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων 7 (21.844) (14.351)

Τόκοι που εισπράχθηκαν 2.971 5.109

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (19.221) (10.333)

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Υποχρεώσεις από μισθώσεις καταβληθείσες (74) -

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (74) -

Καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 19.005 26.962

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης 199.128 179.619

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης 218.133 206.581
 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 έως 34 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής αναφοράς.  



ΕΡΤ Α.Ε. 
Ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική αναφορά σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 

για τη περίοδο 01.01.2019 έως 30.06.2019 
(Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 

   Σελίδα 11 από 34 

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 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. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι της περιόδου αναφοράς  και της ημερομηνίας 

σύνταξης αυτής αποτυπώνονται στους παρακάτω πίνακες  



ΕΡΤ Α.Ε. 
Ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική αναφορά σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 

για τη περίοδο 01.01.2019 έως 30.06.2019 
(Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
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ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ 

ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΣΧΕΤΙΚΟ ΦΕΚ

ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ 

ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΣΧΕΤΙΚΟ ΦΕΚ

ΛΕΟΝΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ-ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 23.01.2018 ΥΟΔΔ 30/23.01.2018 15.07.2019 ΥΟΔΔ 749/17.09.2019

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 09.07.2019 ΥΟΔΔ 749/17.09.2019

ΓΑΜΠΡΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 17.09.2019 ΥΟΔΔ 749/17.09.2019 -

ΜΕΤΑΞΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 20.01.2017 ΥΟΔΔ 16/20.01.2017 - -

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 23.01.2018 ΥΟΔΔ 30/23.01.2018 26.08.2019 ΥΟΔΔ 749/17.09.2019

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 16.11.2018 ΥΟΔΔ 687/16.11.2018 - -

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 16.11.2018 ΥΟΔΔ 687/16.11.2018 10.07.2019 ΥΟΔΔ 749/17.09.2019

ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 17.09.2019 ΥΟΔΔ 749/17.09.2019 -

ΕΛΜΑΤΖΙΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜ

ΩΝ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 17.09.2019 ΥΟΔΔ 749/17.09.2019 -

 

Εντεταλμένοι Σύμβουλοι : 

 

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

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΚΟΣ 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

ΜΑΣΟΥΡΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ- ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΝΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΛ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 21.10.2019 Γ΄1939/21.10.2019 Ω63Ρ465Θ1Ε-2Ρ6/11.10.2019
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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 ιστότοπων 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 τη σύνταξη αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

περιγράφονται παρακάτω. 

2.1. Πλαίσιο κατάρτισης 

Η παρούσα ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική αναφορά καλύπτει την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2019 έως 30 

Ιουνίου 2019, και έχει συνταχθεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο («ΔΛΠ») 34 «Ενδιάμεση 

Χρηματοοικονομική Αναφορά». Η ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική αναφορά έχει συνταχθεί σύμφωνα με 

εκείνα τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») που είτε είχαν εκδοθεί και ίσχυαν την περίοδο 

σύνταξης αυτής της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής αναφοράς, είτε είχαν εκδοθεί και είχαν πρόωρα υιοθετηθεί. 

 

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.Οι λογιστικές αρχές, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν κατά τη σύνταξη της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής 

αναφοράς, είναι συμβατές με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για 

τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018. 

 

Για την καλύτερη κατανόηση και πληρέστερη πληροφόρηση η παρούσα ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική 

αναφορά πρέπει να διαβάζεται παράλληλα με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε στις 31 

Δεκεμβρίου 2018 που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.ert.gr) . 

 

Αναφορικά με δαπάνες που πραγματοποιούνται σε μη τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της χρήσης, έχουν 

διενεργηθεί προβλέψεις εξόδων ή πραγματοποιηθέντα έξοδα έχουν καταχωρηθεί σε μεταβατικούς λογαριασμούς, μόνο 

στις περιπτώσεις που ο χειρισμός αυτός θα ήταν ο ενδεδειγμένος κατά το τέλος της χρήσης. 

 

Ο φόρος εισοδήματος στην ενδιάμεση περίοδο αναγνωρίζεται χρησιμοποιώντας το φορολογικό συντελεστή που θα 

εφαρμοζόταν στα αναμενόμενα συνολικά ετήσια κέρδη. 

 

 

http://www.ert.gr/
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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.  

Οι λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά την προετοιμασία των ενδιάμεσων συνοπτικών  χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων είναι συνεπείς με εκείνες που ακολουθήθηκαν κατά την προετοιμασία των ετήσιων  χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018 εκτός από την υιοθέτηση των νέων προτύπων 

υποχρεωτικής εφαρμογής για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2019. 

Στην χρήση 2019 η εταιρεία υιοθέτησε το πρότυπο ΔΠΧΑ 16 και όπως απαιτείται από το ΔΛΠ 34, η φύση και το 

αποτέλεσμα αυτών των αλλαγών που προέκυψαν από την υιοθέτηση αυτή παρουσιάζονται παρακάτω. 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. 

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά  για την τρέχουσα οικονομική χρήση 2019 

 

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» 

Στις 13 Ιανουαρίου 2016 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 16 που αντικατέστησε 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 καταχωρίζει 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. 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 στην ετήσια λογιστική περίοδο που ξεκίνησε την 1 

Ιανουαρίου 2019.  

Η επίδραση από την υιοθέτηση του προτύπου στην παρούσα χρήση παρουσιάζεται στο κεφάλαιο των αλλαγών 

λογιστικής πολιτικής.  

Μετάβαση στο ΔΠΧΑ 16 

Η Εταιρεία  επέλεξε να εφαρμόσει το πρότυπο στις συμβάσεις που είχαν αναγνωριστεί πριν την ημερομηνία έναρξης 

ισχύος του ΔΠΧΑ 16 ως μισθώσεις εφαρμόζοντας το ΔΛΠ 17 και την Διερμηνεία ΕΔΔΠΧΑ 4. Συνεπώς, η Εταιρεία δεν 

θα εφαρμόσει το πρότυπο στις συμβάσεις που δεν είχαν προηγουμένως προσδιοριστεί ως συμβάσεις μίσθωσης 

σύμφωνα με το ΔΛΠ 17 και τη Διερμηνεία ΕΔΔΠΧΠ 4. Η αρχική αναγνώριση έχει ως εξής: 

 

 

Πάγια - Δικαίωμα Χρήσης στοιχείων ενεργητικού: 391.242,76

Υποχρεώσεις Μίσθωσης: (316.147,8)         

Υποχρεώσεις Μίσθωσης (Μάκροπρόθεσμο μέρος): (75.094,9)           

 Αρχική αναγνώριση συμβάσεων μίσθωσης την 1/1/2019
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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 αντισυμβαλλόμενο μέρος καταβάλλει ή 

εισπράττει τη δίκαιη αποζημίωση για την πρόωρη λήξη του συμβολαίου. 

 

ΕΔΔΠΧΑ 23 Διερμηνεία «Αβεβαιότητα σχετικά με το χειρισμό θεμάτων φορολογίας εισοδήματος» 

Την 7 Ιουνίου 2017 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 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 

 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2015-2017 

Οι κατωτέρω τροποποιήσεις του Κύκλου 2015-2017, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο τον Δεκεμβρίου του 2017. 

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. 
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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. 

 

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζομένους» – Τροποποίηση, περικοπή ή διακανονισμός του 

Προγράμματος Παροχών.  

Το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων την 7η 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 καταχώριση της καθαρής απαίτησης (ανώτατο όριο περιουσιακού 

στοιχείου).  

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν εφαρμοστεί νωρίτερα 

από την Εταιρεία (ή και τον Όμιλο)  και 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. 

 

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, 
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-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» 

Οι τροποποιήσεις 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 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 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 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. 

Οι εταιρείες υποχρεούνται να εφαρμόζουν τον τροποποιημένο ορισμό της επιχείρησης σε εξαγορές που θα 

πραγματοποιηθούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020. 

 

3. Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων 

3.1. Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου  

Η Εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως, ενδεικτικά, κινδύνους αγοράς 

(συναλλαγματικός κίνδυνος και κίνδυνος επιτοκίων), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Οι 

χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι σχετίζονται με τα παρακάτω χρηματοοικονομικά μέσα: απαιτήσεις από πελάτες, ταμειακά 

διαθέσιμα και ισοδύναμα, προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις. Οι λογιστικές αρχές σχετικά με τα παραπάνω 

χρηματοοικονομικά μέσα περιγράφονται στη Σημείωση 2. 
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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 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. 

 

iv.  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 30 Ιουνίου 2019, 

κρατώντας όλες τις άλλες μεταβλητές σταθερές, κατά € 1.043 χιλ.  

 

(β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος της Εταιρείας περιορίζεται στα ποσά από ανταποδοτικό τέλος 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. Στην τρέχουσα περίοδο σχηματίστηκε πρόβλεψη για μη είσπραξη 

ανταποδοτικού τέλους. Η συνολική πρόβλεψη απομείωσης  αναλύεται ως εξής: 

30.06.2019 31.12.2018

Πρόβλεψη  απομείωσης απαιτήσεων από ανταποδοτικό τέλος 46.189 44.173

Πρόβλεψη  απομείωσης εμπορικών  απαιτήσεων 353 892

Σύνολο 46.542 45.066
 

 



ΕΡΤ Α.Ε. 
Οικονομικές Καταστάσεις 

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

 

 

Σελίδα 19 από 34 
 

Τα ποσά από απαιτήσεις ανταποδοτικού τέλους περιγράφονται στη Σημείωση 9.Οι πελάτες της Εταιρείας εκφράζονται 

σε Ευρώ που είναι το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα παρουσίασης της Εταιρείας. 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 χρηματοροές της 

Εταιρείας και μεριμνά για την ύπαρξη ρευστών διαθεσίμων για την κάλυψη των αναγκών της.  

Η ρευστότητα της Εταιρείας παρακολουθείται από τη Διοίκηση της Εταιρείας σε τακτά χρονικά διαστήματα. Στον 

ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η ανάλυση με τις λήξεις των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της Εταιρείας στις 

ημερομηνίες 31 Δεκεμβρίου 2018 και 30 Ιουνίου 2019 αντίστοιχα: 

 

 

Εντός 1 

έτους

Μεταξύ 1 

και 2 ετών

Μεταξύ 2 

και 5 ετών

Άνω των 

5 ετών
Σύνολο

Εμπορικές Υποχρεώσεις 17.877 17.877

Υποχρεώσεις από χρήση μισθ.ακινήτων - -

Υποχρεώσεις σε ααφαλιστικούς οργανισμούς 160 160

Υποχρεώσεις για φόρους-τέλη, εκτός φόρου 

εισοδήματος 2.907 2.907

Μερίσματα πληρωτέα - -

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις - -

Δεδουλευμένα Έξοδα 538 538

Λοιπές Υποχρεώσεις 245 245

Υποχρέωση στον Ειδικό Διαχειριστή 17.447 17.447

Σύνολο Υποχρεώσεων 39.175 - - - 39.175

Εντός 1 

έτους

Μεταξύ 1 

και 2 ετών

Μεταξύ 2 

και 5 ετών

Άνω των 

5 ετών
Σύνολο

Εμπορικές Υποχρεώσεις 6.143 6.143

Υποχρεώσεις από χρήση μισθ.ακινήτων 142 91 79 11 322

Υποχρεώσεις σε ααφαλιστικούς οργανισμούς 3.480 3.480

Υποχρεώσεις για φόρους-τέλη, εκτός φόρου 

εισοδήματος 1.660 1.660

Μερίσματα πληρωτέα - -

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 764 764

Δεδουλευμένα Έξοδα 1.962 1.962

Λοιπές Υποχρεώσεις 198 198

Υποχρέωση στον Ειδικό Διαχειριστή 17.374 17.374

Σύνολο Υποχρεώσεων 31.723 91 79 11 31.903

30 Ιουνίου 2019

31 Δεκεμβρίου 2018
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4. Παρουσίαση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ανά κατηγορία 

 

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: 

 

30.06.2019 31.12.2018

Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού

Μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού

Εγγυήσεις 17 17

17 17

Κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 73.682 71.814

73.682 71.814

Σύνολο χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού 73.699 71.831

Χρηματοοικονομικά στοιχεία του παθητικού

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 75 -

Σύνολο μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών 

υποχρεώσεων

75 -

Βραχυπρόθεσμες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 13.690 21.728

Υποχρέωση στον Ειδικό Διαχειριστή 17.374 17.447

Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 764 -

Σύνολο βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών 

υποχρεώσεων

31.828 39.175

Σύνολο χρηματοοικονομικών στοιχείων παθητικού 31.903 39.175  

 

5. 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 

Η ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική αναφορά καθώς και οι σημειώσεις και αναφορές που τη 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 της ενδιάμεσης 

χρηματοοικονομικής αναφοράς της Εταιρείας. 

Για τη σύνταξη της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής αναφοράς, οι σημαντικές λογιστικές κρίσεις από την 

πλευρά της Διοίκησης κατά την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών της Εταιρείας, καθώς και οι κύριες πηγές 

εκτίμησης της αβεβαιότητας είναι ίδιες με αυτές που υιοθετήθηκαν κατά τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών 

καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2018 

 

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, τα συνολικά έσοδα της προηγούμενης περιόδου (2018) μειώθηκαν κατά ποσό € 81 χιλ. περίπου, ενώ με 
ποσό € 422 χιλ. περίπου που αφορούσε τις χρήσεις πριν το 2018 μειώθηκαν τα ίδια κεφάλαια της προηγούμενης 
περιόδου (2018) αντίστοιχα. 
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7. Πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Οι μεταβολές των ενσώματων παγίων της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

Εδαφικές 

εκτάσεις

Κτίρια-

Εγκαταστάσεις 

κτιρίων-τεχνικά 

έργα

Μηχανήματα-

Τεχν.εγκαταστάσεις-

Λοιπός 

Μηχ.εξοπλισμός

Μεταφορικά 

Μέσα

Έπιπλα & 

λοιπός 

εξοπλισμός

Σύνολο

Μικτή Λογιστική Αξία

Υπόλοιπο την 01.01.2018 86.753 29.562 30.385 87 4.922 151.710

Προσθήκες Περιόδου - 96 4.054 - 836 4.986

Μειώσεις Περιόδου - - (8) - (82) (91)

Υπόλοιπο την 31.12.2018 86.753 29.658 34.431 87 5.675 156.605

Συσσωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις

Υπόλοιπο την 01.01.2018 - (2.579) (10.204) (44) (1.957) (14.784)

Αποσβέσεις Περιόδου - (776) (3.243) (13) (691) (4.723)

Απομείωσεις Περιόδου - - 6 - 68 74

Υπόλοιπο την 31.12.2018 - (3.355) (13.441) (57) (2.580) (19.433)

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 86.753 29.658 34.431 87 5.675 156.605

Προσθήκες Περιόδου - 8 313 - 27 348

Μειώσεις Περιόδου - - (15) - (1) (16)

Υπόλοιπο την 30.06.2019 86.753 29.666 34.729 87 5.701 156.936

Συσσωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις

Υπόλοιπο την 01.01.2019 - (3.355) (13.441) (57) (2.580) (19.433)

Αποσβέσεις Περιόδου - (390) (1.776) (6) (367) (2.539)

Απομείωσεις Περιόδου - - 5 - 1 6

Υπόλοιπο την 30.06.2019 - (3.745) (15.211) (63) (2.946) (21.966)

Καθαρή λογιστική αξία στις  30.06.2019 86.753 25.921 19.517 24 2.755 134.970

 

Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των ακινήτων της Εταιρείας. (Βλ. σημείωση 12.2 για τα εισφερθέντα από το Ελληνικό Δημόσιο πάγια) 
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Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού της Εταιρείας παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Λογισμικό
Πρόγραμμα 

κυριότητας

Μικτές 

παραγωγές

Μισθωμένο 

πρόγραμμα

Αθλητικά 

δικαιώματα
Συμπαραγωγές

Έντυπο 

μουσικό 

υλικό

Σύνολο

Μικτή Λογιστική Αξία

Υπόλοιπο την 01.01.2018 357 14.522 2.245 5.485 27.899 4.361 8 54.878

Προσθήκες Περιόδου 185 4.671 1.544 5.737 28.053 2.296 2 42.487

Μειώσεις Περιόδου - - - (3.474) (36.591) - - (40.065)

Υπόλοιπο την 31.12.2018 542 19.193 3.789 7.748 19.361 6.656 10 57.300

Συσσωρευμένες αποσβέσεις και 

απομειώσεις

Υπόλοιπο την 01.01.2018 (182) (13.863) (2.223) (2.733) (22.014) (174) (0) (41.189)

Αποσβέσεις Περιόδου (54) (4.251) (1.405) (2.534) (33.028) (327) (0) (41.599)

Απομείωσεις Περιόδου - - - 3.474 36.591 - 40.065

Υπόλοιπο την 31.12.2018 (236) (18.114) (3.628) (1.793) (18.451) (501) (1) (42.724)

Καθαρή λογιστική αξία τη  

31.12.2018 306 1.079 161 5.955 910 6.156 9 14.576

Μικτή Λογιστική Αξία

Υπόλοιπο την 01.01.2019 542 19.193 3.789 7.748 19.361 6.656 10 57.300

Προσθήκες Περιόδου 24 1.838 921 396 17.964 702 0 21.844

Μειώσεις Περιόδου - - - (884) (2.771) - - (3.654)

Υπόλοιπο την 30.06.2019 566 21.031 4.710 7.260 34.555 7.358 11 75.490

Συσσωρευμένες αποσβέσεις και 

απομειώσεις

Υπόλοιπο την 01.01.2019 (236) (18.114) (3.628) (1.793) (18.451) (501) (1) (42.724)

Αποσβέσεις Περιόδου (35) (1.828) (1.067) (1.526) (18.045) (378) (0) (22.880)

Απομείωσεις Περιόδου - - - 884 2.771 - - 3.655

Υπόλοιπο την 30.06.2019 (271) (19.942) (4.695) (2.435) (33.726) (879) (1) (61.950)

Καθαρή λογιστική αξία στις  

30.06.2019 294 1.089 15 4.825 829 6.479 9 13.541
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Δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων Ενεργητικού (Μισθώσεις) σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 16: 

 

Σύνολο

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 -

Απομείωσεις 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 16 391

Προσθήκες Περιόδου -

Μειώσεις Περιόδου -

Υπόλοιπο την 30.06.2019 391

Συσσωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις

Υπόλοιπο την 01.01.2019 -

Αποσβέσεις Περιόδου (71)

Απομείωσεις Περιόδου -

Υπόλοιπο την 30.06.2019 (71)

Καθαρή λογιστική αξία στις  30.06.2019 320   

 

8. Αποθέματα 

Τα αποθέματα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:  

30.06.2019 31.12.2018

Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή 40 40

Πρώτες & Βοηθητικές ύλες - Υλικά συσκευασίας 268 242

Αναλώσιμα υλικά 157 142

Ανταλλακτικά και αναλώσιμα παγίων 2.746 2.733

Σύνολο 3.210 3.157

Μείον: Πρόβλεψη απομείωσης αποθεμάτων (2.600) (2.600)

Σύνολο 610 557  

 

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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9. Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 

Οι πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

30.06.2019 31.12.2018

Πελάτες εσωτερικού 50.308 56.155

Πελάτες εξωτερικού 478 373

Επισφαλείς  Πελάτες 23.371 20.522

Παρακρατημένοι φόροι εισοδήματος 72 36

Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες 1.000 2.818

Επιταγές σε καθυστέρηση(  σφραγισμένες) 20 20

Δεδουλευμένα έσοδα 2.794 2.891

Απαιτητός φόρος εισοδήματος 1.736 1.736

Απαίτηση ανταποδοτικού τέλους από Ειδικό Διαχειριστή - -

Δεδουλευμένα ανταποδοτικά τέλη 33.807 30.574

Απαιτήσεις από Ασφαλιστικά ταμεία 3.968 1.756

Λοιπές απαιτήσεις 2.671 1.756

Σύνολο 120.224 116.881

μείον:πρόβλεψη απομείωσης απαιτήσεων (46.542) (45.066)

Σύνολο 73.682 71.815  

 

Οι πελάτες εσωτερικού αφορούν κυρίως απαίτηση ανταποδοτικού τέλους ύψους  € 43.351 χιλ. από τη ΔΕΗ Α.Ε. όπως 

περιγράφεται και στη Σημείωση 23. 

Τα Δεδουλευμένα ανταποδοτικά τέλη ύψους € 33.807 χιλ. αφορούν το ποσό των ανταποδοτικών τελών που δεν είχε 

εκκαθαριστεί από τους προμηθευτές ενέργειας κατά την διάρκεια της περιόδου αναφοράς.  

Η πρόβλεψη απομείωσης απαιτήσεων σχηματίζεται για την κάλυψη ενδεχόμενης ζημιάς από τη μη είσπραξη 

απαιτήσεων από το ανταποδοτικό τέλος και τις εμπορικές απαιτήσεις. 

 

10. 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 30.06.2019 € 17.374 χιλ. από τα οποία € 8.700 χιλ. αφορούν ανταποδοτικό τέλος της καταργηθείσας 

ΕΡΤ. που αχρεώστητα εισέπραξε.  

 

11. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα της Εταιρείας, περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

30.06.2019 31.12.2018

Διαθέσιμα στο ταμείο 6 3

Καταθέσεις όψεως 218.127 199.126

Σύνολο 218.133 199.128  
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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 €195.423 χιλ. (2018 €187.621 χιλ.) σε τραπεζικό λογαριασμό της που τηρείται στην Τράπεζα 

Ελλάδος. 

 

12. Μετοχικό κεφάλαιο και αποθεματικά 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, αναλύεται παρακάτω: 

 

Αριθμός μετοχών Ονομαστική αξία
Μετοχικό 

κεφάλαιο
Σύνολο

10/10/2013 1 5.000 5.000 5.000

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου - - - -

Σύνολο 1 5.000 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 (5.000.000) ευρώ. Η μία και μοναδική μετοχή της Εταιρείας είναι 

ονομαστική, αμεταβίβαστη και αναπαλλοτρίωτη, ενσωματώνεται δε σε έναν (1) τίτλο, ο οποίος εκδίδεται στο όνομα του 

Ελληνικού Δημοσίου. 

 

Τα αποθεματικά της Εταιρείας είναι τα εξής: 

30.06.2019 31.12.2018

Τακτικό αποθεματικό 1.667 1.667

Διαφορά υπέρ το άρτιο 150.549 150.549

Αποθεματικό Ν.3905/2010 15.480 14.024

Σύνολο 167.695 166.239  
 

 

12.1. 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 € 1.667 χιλ. που αντιστοιχεί στο 1/3 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας. 

 

12.2. Διαφορά υπέρ το άρτιο 

Στην Εταιρεία έχουν εισφερθεί περιουσιακά στοιχεία ως αναλυτική κατάσταση βάσει της εκάστοτε ισχύουσας 

νομοθεσίας.  



ΕΡΤ Α.Ε. 
Οικονομικές Καταστάσεις 

Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2019 
(Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
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30.06.2019 31.12.2018

Εισφορά Παγίων (Σημείωση 7) 142.056 142.056

Εισφορά Αποθεμάτων (Σημείωση 9) 3.533 3.533

Σύνολο εισφοράς Ν.4279/2014 145.589 145.589

Εισφορά Παγίων (Σημείωση 7) 143 143

Σύνολο εισφοράς Ν.4324/2015 143 143

Εισφορά Παγίων (Σημείωση 7) 4.866 4.866

Σύνολο εισφοράς Ν.4339/2015 4.866 4.866

Μείον: Φόρος συγκέντρωσης 

κεφαλαίου 1% (50) (50)

Σύνολο Διαφοράς υπέρ το άρτιο 150.549 150.549  

 

Η αναλυτική κατ’ είδος κατάσταση των εισφερθέντων παγίων έχει ως εξής: 

 

Ν.4279/2014 Ν.4324/2015 Ν.4339/2015

Εδαφικές εκτάσεις 82.635 - 4.118

Κτίρια-Εγκαταστάσεις κτιρίων-τεχνικά έργα 28.659 - 670

Μηχανήματα-Τεχν.εγκαταστάσεις-Λοιπός 

Μηχ.εξοπλισμός 26.898 - 78

Μεταφορικά Μέσα 87 - -

Επίπλα & λοιπός εξοπλισμός 3.776 - -

Σύνολο ενσώματα πάγια 142.056 - 4.866

Λογισμικό - 142 -

Πρόγραμμα κυριότητας - 1 -

Σύνολο Άυλα πάγια - 143 -

Γενικό σύνολο 142.056 143 4.866  

 

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 τη πρώτη εταιρική χρήση κατέβαλε ποσό € 50 χιλ. 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. 

12.3. Ειδικό αποθεματικό του νόμου 3905/2010 

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. Σωρευτικά το ποσό του ειδικού αποθεματικού που έχει σχηματιστεί έως 

και την 30/6/2019 ανέρχεται σε 15.480 χιλ. ευρώ. 



ΕΡΤ Α.Ε. 
Οικονομικές Καταστάσεις 

Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2019 
(Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες €, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
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13. 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 ∆ΛΠ 19. Η σχετική υποχρέωση βασίστηκε σε ανεξάρτητη αναλογιστική μελέτη.  

30.06.2019 31.12.2018

Χρεώσεις στα αποτελέσματα:

Πρόβλεψη Αποζημίωσης 252 504

Σύνολο 252 -

30.06.2019 31.12.2018

Χρεώσεις / (πιστώσεις) στη 

κατάσταση συνολικών εσόδων

Αναλογιστικά (κέρδη) / ζημιές 

χρήσης 234 15

Σύνολο 234 15  

30.06.2019 31.12.2018

Μεταβολή της υποχρέωσης στον 

ισολογισμό:

Yπόλοιπο έναρξης 15.850 15.330

Σύνολο χρέωσης στα αποτελέσματα 252 504

Αναλογιστικά (κέρδη) / ζημιές 234 15

Υπόλοιπο τέλους 16.336 15.850  

30.06.2019 31.12.2018

Προεξοφλητικό επιτόκιο 1,6% 1,6%

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 2,0% 2,0%

Πληθωρισμός 2,0% 2,0%  

14. Λοιπές Προβλέψεις 

Οι λοιπές προβλέψεις αναλύονται ως εξής:    

30.06.2019 31.12.2018

Προβλέψεις για εκκρεμείς 

δικαστικές υποθέσεις 582 582

Προβλέψεις για λειτουργικά έξοδα - -

Προβλέψεις για έκτακτα έξοδα - -

Σύνολο 582 582  

 

Οι προβλέψεις για εκκρεμείς δικαστικές  αποφάσεις αφορούν αγωγές εναντίον της Εταιρείας για τις οποίες η Διοίκηση 

και οι Νομικοί Σύμβουλοι εκτιμούν ότι θα γίνουν μερικά η ολικά δεκτές. 



ΕΡΤ Α.Ε. 
Οικονομικές Καταστάσεις 
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15. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Οι υποχρεώσεις σε προμηθευτές και οι λοιπές υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

30.06.2019 31.12.2018

Προμηθευτές εσωτερικού 4.727 14.520

Προμηθευτές εξωτερικού 1.416 3.357

Υποχρεώσεις για φόρους-τέλη, εκτός φόρου 

εισοδήματος 1.660 2.907

Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς 3.480 160

Λοιπές υποχρεώσεις 198 247

υποχρεώσεις από δικ.χρήσης μισθωμένων 

ακινήτων 247 -

Δεδουλευμένα έξοδα 1.962 538

Σύνολο 13.690 21.730

Υποχρέωση προς Ειδικό Διαχειριστή 17.374 17.447

Σύνολο 31.064 39.176  

 

16. 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. 

Το σύνολο  των υποχρεώσεων σε φόρους ποσού € 764 χιλ.. αφορά πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος. 

 

17. Κύκλος εργασιών 

 

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας αναλύεται στον ακόλουθο πίνακα: 

01.01.2019-

30.06.2019

01.01.2018-

30.06.2018

Έσοδα από ανταποδοτικό τέλος 93.925 90.216

Έσοδα από διαφημίσεις και λοιπή 

επιχειρηματική δραστηριότητα 3.103 8.345

Σύνολο 97.028 98.561  
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18. Λοιπά έσοδα-Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης 

Τα λοιπά έσοδα και τα λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης αναλύονται ως εξής: 

01.01.2019-

30.06.2019

01.01.2018-

30.06.2018

Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων - 5

Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών 137 208

Λοιπά έσοδα 125 4

Έσοδα από προβλέψεις προηγ.χρήσεων 539 1.741

Σύνολο 801 1.958  

 

01.01.2019-

30.06.2019

01.01.2018-

30.06.2018

Έκτακτα έξοδα 30 27

Έξοδα προηγουμένων χρήσεων 20 264

Πρόβλεψη για έκτακτα έξοδα - -

Πρόβλεψη επισφάλειας  εμπορικών απαιτήσεων - 725

Πρόβλεψη επισφάλειας απαιτήσεων από 

ανταποδοτικό τέλος 2.016 7.507

Σύνολο 2.066 8.523  

 

19. Έξοδα προσωπικού 

Τα έξοδα προσωπικού αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα: 

01.01.2019-

30.06.2019

01.01.2018-

30.06.2018

Μισθοί και ημερομίσθια 24.633 22.949

Εργοδοτικές Εισφορές 7.369 6.637

Έξοδα επιμόφωσης και παρεπόμενες παροχές 8 30

Πρόβλεψη αποζημίωσης 130 126

Σύνολο 32.140 29.742  

 

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού κατά την ημερομηνία αναφοράς αναλύεται ως εξής: 

 

30.06.2019 30.06.2018

Mισθωτοί Αορίστου Χρόνου 2.162 2.214

Mισθωτοί Ορισμένου Χρόνου 33 35

Σύνολο εργαζομένων 2.195 2.249  
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20. Χρηματοοικονομικά έσοδα 

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα για την Εταιρεία αναλύονται ως εξής: 

 

01.01.2019-

30.06.2019

01.01.2018-

30.06.2018

Τόκοι καταθέσεων όψεως 2.874 2.814

Σύνολο 2.874 2.814  

 

21. Χρηματοοικονομικά κόστη 

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα για την Εταιρεία ανέρχονται στο ποσό των € 133 χιλ. έναντι € 132 χιλ. της αντίστοιχης 

περιόδου της χρήσης 2018 και αφορούν κυρίως το κόστος τόκων της αναλογιστικής μελέτης για την έξοδο του 

προσωπικού από την υπηρεσία . 

 

 

22. Φόρος εισοδήματος 

Ο φορολογικός συντελεστής για τη κλειόμενη περίοδο που έληξε τη 30.06.2019 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: 

 

30.06.2019 30.06.2018

Κέρδη προ φόρων 26.881 29.592

Φορολογικός συντελεστής 24% 29%

Φόρος υπολογισμένος με βάση ισχύοντες 

φορολογικούς συντελεστές 6.451 8.582

Εισόδημα που δεν υπόκειται σε φόρο (23.393) (29.061)

Φόροι από προηγ.χρήσεις 1.077 -

Έξοδα  που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς 

σκοπούς 17.717 21.385

Σύνολο Φόρου 1.853 906  

23. Συνδεδεμένα μέρη  

23.1. 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 
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ανέρχεται σε € 43.351 χιλ.. Επίσης, ποσό € 28.527 χιλ. αφορά σε απαίτηση από δεδουλευμένα ανταποδοτικά τέλη των 

δύο τελευταίων μηνών της κλειόμενης περιόδου , για τα οποία κατά την ημερομηνία αναφοράς, δεν είχαν εκδοθεί οι 

αντίστοιχες εκκαθαρίσεις. Η προμήθεια της ΔΕΗ επί των εισπραχθέντων ανταποδοτικών τελών για τη περίοδο 01.01.-

30.06.2019 ανέρχεται στο ποσό των € 411 χιλ.(2018 € 403 χιλ.)  

 

Ειδικός Διαχειριστής Στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού της ΕΡΤ Α.Ε.  

 

Κατά την ημερομηνία αναφοράς, υπάρχει υποχρέωση προς τον Ειδικό Διαχειριστή ύψους € 17.374 χιλ., η οποία 

παρουσιάζεται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης στις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις (Υποχρέωση στον Ειδικό 

Διαχειριστή).  

 

Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης 

 

Οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. και η μισθοδοσία των γενικών Διευθυντών παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

01.01.2019-

30.06.2019

01.01.2018-

30.06.2018

Αμοιβές μελών διοικητικού συμβουλίου 98 63

Αμοιβές διευθυντικών στελεχών 218 197

Σύνολο 316 259  

23.2. Έσοδα-Έξοδα και Υπόλοιπα με συνδεδεμένα μέρη 

 

Τα έσοδα ,τα έξοδα για τη κλειόμενη περίοδο καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων στη λήξη της 

κλειόμενης περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη σύμφωνα με το ΔΛΠ 24, έχουν 

ως εξής: 

 

01.01.2019-

30.06.2019

01.01.2018-

30.06.2018

Έσοδα - -

Έξοδα(Προμήθεια ανταποδοτικού τέλους) 411 403  

 

30.06.2019 31.12.2018

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη

ΔΕΗ Α.Ε. – Πελάτες εσωτερικού 43.351 47.467

ΔΕΗ Α.Ε. – Δεδουλευμένα έσοδα ανταποδοτικού τέλους 28.527 26.954

Ειδικός Διαχειριστής Στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού της ΕΡΤ Α.Ε - -

Σύνολο 71.879 74.421  
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30.06.2019 31.12.2018

Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένα μέρη

Ειδικός Διαχειριστής Στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού της ΕΡΤ Α.Ε. 17.374 17.447

Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης - -

Σύνολο 17.374 17.447  

 

24. Δεσμεύσεις 

Οι δεσμεύσεις της Εταιρείας εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

30.06.2019 31.12.2018

Αποθεματικό Ν.3905/2010 15.480 14.024

Δικαιώματα προγραμμάτων και σειρών (αθλητικά) 40.701 34.124

Σύνολο 56.180 48.148  

 

Οι δεσμεύσεις του Ν.3905/2010 περιγράφονται στην Σημείωση 12.3. 

25. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

25.1. Εκκρεμείς νομικές υποθέσεις 

Κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού εκκρεμούσαν δικαστικές υποθέσεις για τις οποίες έχει σχηματιστεί πρόβλεψη     

€ 582 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 ευρώ και  επί του οφειλόμενου φόρου υπολογίστηκαν τόκοι οι οποίοι ανήλθαν στο συνολικό 

ποσό των 218.347,99 ευρώ. Η Εταιρεία κατέθεσε ενδικοφανή προσφυγή 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 (01.01.2017-31.12.2017) και 5η εταιρική 

χρήση (01.01.2018-31.12.2018) έχει εκδοθεί φορολογικό πιστοποιητικό χωρίς επιφύλαξη. 

Για τη κλεισμένη χρήση ο φορολογικός έλεγχος, θα πραγματοποιηθεί από τους νόμιμους ελεγκτές της Εταιρείας. 

Κατά την ολοκλήρωση του ελέγχου η διοίκηση δεν αναμένει να προκύψουν φορολογικές υποχρεώσεις πέραν αυτών 

που καταχωρήθηκαν και εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις (σημείωση 16). 
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26. Γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς 

Μετά την ημερομηνία αναφοράς επήλθαν αλλαγές στη Διοίκηση της Εταιρείας οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στη 

σημείωση 1.1.  

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. 
 
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 Κορονοϊό 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 

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. 

 

 


