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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
(δηµοσιευόµενα βάσει του Κ.Ν. 2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)
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
"ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ".
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ - Έµµεση Μέθοδος
(Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αρµόδια Υπηρεσία :
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου :

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο των ετήσιων οικονοµικών
καταστάσεων :
Νόµιµος Ελεγκτής :
Ελεγκτική Εταιρεία :
Τύπος Έκθεσης ελέγχου Νόµιµου Ελεγκτή :

Περιφέρεια Αττικης
Γενική ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε.Πειραιά
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ - ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΤαµειακές Ροές από Λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτελέσµατα προ φόρων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΑΝΟΛΙΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ -∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Πλέον/(Μείον) προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ-ΜΕΛΟΣ
Προβλέψεις
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΜΕΛΟΣ
ΑΡΗΣ ΠΟΡΤΟΣΑΛΤΕ - ΜΕΛΟΣ
Αποτελέσµατα(έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΛΑΣ - ΜΕΛΟΣ
Μη δεδουλευµένα δικαιώµατα
Κέρδη από πώληση-καταστροφή παγίων
Ζηµιές από υποτίµηση αποθεµάτων
17 Ιουλίου 2015
Ζηµίες από αποµείωση επενδύσεων
ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ (ΑΜ ΣΟΕΛ 42351)
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Deloitte Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καµπάνης ΑΕ (ΑΜ ΣΟΕΛ 120)
Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
Με επιφυλάξεις - θέµα έµφασης
Σύνολο Προσαρµογών στα Κέρδη/(Ζηµιές) για Ταµειακές Ροές

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Περιουσιακά στοιχεία ταξινοµηµένα ως κρατούµενα προς πώληση
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο Υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

31/12/2014
7.600.108,98
10.267.750,83
9.156.803,86
562,61
15.947.676,94
8.903.619,53
44.470,88
51.920.993,63

31/12/2013
6.056.085,49
10.369.807,65
6.121.599,46
22.273,78
18.464.059,47
5.712.571,60
46.746.397,45

45.260.000,00
(59.641.088,37)
(14.381.088,37)
29.922.001,84
1.780.701,78
21.721.414,74
12.877.963,64
66.302.082,00
51.920.993,63

45.260.000,00
(60.659.972,16)
(15.399.972,16)
29.073.885,30
2.055.428,48
16.918.307,84
14.098.747,99
62.146.369,61
46.746.397,45

1/1-31/12/2014
25.923.653,00

Μικτά Κέρδη
Κέρδη/(Ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων
Κέρδη/(Ζηµίες) προ φόρων
Κέρδη/(Ζηµίες) µετά από φόρους (Α)
Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) µετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β)
Κέρδη/(Ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €)

4.562.928,58
3.324.424,38
1.191.017,21
1.390.546,21
41.574,50
1.432.120,71
3,0724

7.989.863,63

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)

Κέρδη/(Ζηµίες) χρήσης µετά από φόρους
Στοιχεία που δεν θα αναταξινοµηθούν µεταγενέστερα στην κατάσταση
Κέρδη/(Ζηµίες) αναγνωρισµένα απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/2014 και
31/12/2013 αντίστοιχα)

31/12/2014
(15.399.972,16)

31/12/2013
(16.832.092,87)

1.054.676,86

1.390.546,21

(35.793,07)
(14.381.088,37)

1.191.017,21

4.316.983,20
870.183,05
550.000,00
0,01
3.552,40
155.529,12
2.797.931,56
(3.505,06)

4.352.551,07
436.872,27
214.218,62
(52.014,53)
231.423,20
2.028.222,99
(2.222,08)

8.690.674,28

7.209.051,54

18.158,77
(281.040,69)
(1.565.991,93)
7.728.598,76

941.836,32
(1.653.132,78)
(550.113,17)
7.138.659,12

(2.597.389,8)
5.131.208,96

(2.044.869,52)
5.093.789,60

(2.395.000,00)
(1.434.925,00)
(5.758.949,88)
3.505,06
(9.585.369,82)

(1.000.000,00)
(3.093.597,99)
404.335,04
2.222,08
(3.687.040,87)

30.431.463,69
(25.409.463,15)
1.652.616,47
(1.023.393,57)
5.651.223,44

21.308.722,95
(23.544.485,32)
400.000,00
(590.449,25)
(2.426.211,62)

1.197.062,58
987.137,95

(1.019.462,89)
2.006.600,84

2.184.200,53

987.137,95

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού
Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων

394.722,80
5.804.035,15

7. Κατά της Εταιρείας υπάρχουν σε εκκρεµότητα αγωγές οι οποίες αντιµετωπίζονται δικαστικά. Σύµφωνα µε την εκτίµηση των
41.574,50 νοµικών συµβούλων της Εταιρείας, δεν είναι πιθανό από την έκβασή τους να προκύψει σηµαντική επίδραση στα οικονοµικά µεγέθη
της Εταιρείας.
(15.399.972,16) 8. Αγορές, πωλήσεις και υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας µε τα συνδεόµενα µέρη κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24 :

ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 17 Ιουλίου 2015
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΑΙ
∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Ταµειακές Ροές από Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια (leasing)

1/1-31/12/2013

866.798,33

1. Οι λογιστικές αρχές που έχουν υιοθετηθεί από την Εταιρεία είναι αυτές που προβλέπονται από τα ∆.Π.Χ.Α. και ακολουθούνται µε
συνέπεια.
2. ∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας.
3. Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού την 31 ∆εκεµβρίου 2014 ήταν για την Εταιρεία 297 άτοµα. Την 31 ∆εκεµβρίου 2013 ο
αριθµός απασχολούµενου προσωπικού ήταν για την Εταιρεία 217 άτοµα.
- 4.Με την από 22/12/2014 συνεδρίαση το ∆.Σ. της Εταιρείας αποφάσισε την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης µε απορρόφηση της
Μητρικής Εταιρείας "ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε." σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 68
7.676.975,45 παρ.2 και 69-77Α του Κ.Ν. 2190/1920 και τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993.
5. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας παρατίθενται αναλυτικά στη σηµείωση 35 των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.
6. Τα ποσά των σωρευτικών προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί από την Εταιρεία την 31.12.2014 αναλύονται ως εξής:

-

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1/1/2014 και 1/1/2013 αντίστοιχα)

Ταµειακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών,συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Αυξηση µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών,λοιπών επιχειρήσεων
Αγορά ενσώµατων & άυλων πάγιων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων/συµµετοχων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ)
1/1-31/12/2013 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου
25.577.373,16 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

5.893.048,88
3.816.753,95
866.798,33
1.054.676,86
(35.793,07)
1.018.883,79
2,3303

Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή (σε €)
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων & συνολικών
αποσβέσεων

Μεταβολές Κεφαλαίου Κίνησης
Μείωση/(Αύξηση) αποθεµάτων
Μείωση/(Αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση)/Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Ταµειακές Ροές από Λειτουργικές δραστηριότητες
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
(Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ)

Κύκλος Εργασιών

1/1-31/12/2014

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
Πωλήσεις λοιπών εσόδων
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις
Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών
και µελών της διοίκησης

22.848,80
159.500,59
5.292.485,00
5.463.569,17
(363.894,28)
375.600,00

9. Τα σηµαντικά µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού γεγονότα αναφέρονται στην σηµείωση 38 των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΑΝΟΛΙΟΣ

Α∆Τ ΑΚ 044528

Α∆Τ ΑΚ 044149

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΤΣΑΥΤΑΚΗ

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΖΑΡΚΑ∆ΟΥΛΑΣ

Α∆Τ ΑΚ 636403

Α∆Τ ΑΖ 102892 ΑΡ.Α∆ΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ 37591

10.Τα θέµατα επιφύλαξης στην έκθεση ελέγχου του νόµιµου ελεγκτή αφορούν: 1. Στις 2.4.2015 και πριν από την έκδοση των
οικονοµικών καταστάσεων καταλογίστηκαν από την ∆ΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ τα ετήσια ανταλλάγµατα υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου για τη
χρήση ορισµένων διαύλων ραδιοσυχνοτήτων για τα έτη 2011-2014 συνολικού ύψους € 2.1 εκατ. περίπου. Για την υπόθεση αυτή
Εταιρεία έχει ασκήσει τα προβλεπόµενα από τον νόµο ένδικα µέσα βασιζόµενη στη γνωµάτευση των Νοµικών της Συµβούλων και
εκτιµώντας ότι θα δικαιωθεί ενώπιον των δικαστηρίων στα οποία έχει προσφύγει, δεν έχει σχηµατίσει πρόβλεψη στις οικονοµικές
καταστάσεις για το θέµα αυτό, και 2. Στον λογαριασµό «Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις» του Ισολογισµού περιλαµβάνεται
δανειακή υποχρέωση της Εταιρείας ύψους € 21.9 εκ. κατά την 31.12.2014 , η οποία θα έπρεπε να ταξινοµηθεί στις βραχυπρόθεσµες
υποχρεώσεις κατά την ως άνω ηµεροµηνία λόγω µη εκπλήρωσης ορισµένων όρων της δανειακής σύµβασης. Η Εταιρεία βρίσκεται σε
διαπραγµατεύσεις µε τις Τράπεζες για την αναδιάρθρωση του δανείου της, και στο πλαίσιο αυτό έχει γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία,
εντός της χρήσεως 2015 η δυνατότητα τροποποίησης των µη εκπληρούµενων όρων της δανειακής σύµβασης, ενώ παράλληλα
συνεχίζεται στα ήδη εγκεκριµένα όρια η χρηµατοδότησή της. Λόγω των ανωτέρω, η ∆ιοίκηση της Εταιρείας καταχώρησε το ως άνω
υπόλοιπο του δανείου στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. Το θέµα έµφασης στην έκθεση ελέγχου του Νόµιµου ελεγκτή αναφέρεται
στο γεγονός πως οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της εταιρείας εµφανίζονται µεγαλύτερες από το κυκλοφορούν ενεργητικό της και
πως, το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρίας έχει καταστεί αρνητικό και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των
διατάξεων του άρθρου 47 & 48 του κωδ. Ν. 2190/1920.

