
1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014

(3.558.301,04) (2.108.766,36)

5.951.934,99 5.282.011,39

(293.684,14) (302.954,82)

490.893,31 1.234.044,81

(10.168,88) 155.529,12

-                        550.000,00

-                        3.066.563,05

(810.000,00) -                        

(1.200.000,00) -                        

2.852.292,34 3.131.690,41

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

των ετήσιων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων:

Αποτελέσµατα προ φόρων 

Πλέον/(Μείον) προσαρµογές για:

Αποσβέσεις/αποµειώσεις

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων

Προβλέψεις

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ - Έµµεση Μέθοδος 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ  -  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΑΝΟΛΙΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ - ∆ΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ - ΜΕΛΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

(δηµοσιευόµενα βάσει του Κ.Ν. 2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της Εταιρείας

"ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ"

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα

Ζηµιές από πώληση θυγατρικών εταιρειών

(Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ) 

Γενική ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε.Πειραιά

Αποτελέσµατα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας

Μη δεδουλευµένα δικαιώµατα

ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 044884407000 

Έδρα: Εθνάρχου Μακαρίου και Φαληρέως 2, Τ.Κ. 185 47 Ν.Φάληρο-Πειραιάς

Περιφέρεια Αττικης

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΜΕΛΟΣ

ΑΡΗΣ ΠΟΡΤΟΣΑΛΤΕ - ΜΕΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΛΛΑΣ - ΜΕΛΟΣ

31 Μαρτίου 2016

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κέρδη από πώληση αξιογράφων διαθέσιµων προς πώληση

Ταµειακές Ροές από Λειτουργικές δραστηριότητεςΑρµόδια Υπηρεσία:

Μερίσµατα

2.852.292,34 3.131.690,41

(14.891,20) (3.515,89)

6.966.376,42 13.113.368,07

316,15 19.491,28

(3.276.190,79) 3.612.587,79

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2015 31/12/2014 3.717.708,40 (3.730.822,32)

9.246.251,60 11.294.167,73 3.849.909,14 10.905.858,46

45.184.394,04 44.567.931,14

10.662.949,91 17.261.205,91 (2.557.034,88) (2.826.129,28)

24.870,99 25.187,14 1.292.874,26 8.079.729,18

19.460.054,14 18.565.158,72

5.031.835,10 3.752.931,50

-                          44.470,88 (605.000,00) (7.995.000,00)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 89.610.355,78 95.511.053,02 (1.503.000,00) (1.434.925,00)

(4.869.863,07) (5.776.961,30)

19.246.181,50 51.102.750,00 8.954.470,88 4.938.400,95        

(6.010.574,15) (37.333.001,87) 129.686,19 -                        

13.235.607,35 13.769.748,13 1.200.000,00 -                        

17.146.593,94 29.922.001,84 14.891,20 3.515,89               

12.327.169,86 11.777.457,06 3.321.185,20 (10.264.969,46)

28.187.365,61 24.814.528,53

18.713.619,02 15.227.317,46

Σύνολο Υποχρεώσεων 76.374.748,43 81.741.304,89 3.886.340,00 -                        

89.610.355,78 95.511.053,02 17.278.387,42 34.029.682,32

(25.798.618,19) (31.228.379,14)

447.919,01 1.652.616,47

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

των ετήσιων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων:

Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια

Εξοφλήσεις δανείων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων

Μείωση/(Αύξηση) αποθεµάτων

Είσπραξη από πώληση θυγατρικών και λοιπών επενδύσεων

Εισπραχθέντα µερίσµατα

Τόκοι εισπραχθέντες 

Ταµειακές Ροές από Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια  από χρηµατοδοτικές µισθώσεις

Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 

Αγορά Ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα

(Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ) 

Τύπος Έκθεσης ελέγχου Νόµιµου Ελεγκτή : 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων παγίων

Ταµειακές Ροές από Λειτουργικές δραστηριότητες

Μείον:

Αποθέµατα

Μεταβολές Κεφαλαίου Κίνησης

Μείωση/(Αύξηση) απαιτήσεων

(Μείωση)/Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)

Deloitte Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καµπάνης ΑΕ (ΑΜ ΣΟΕΛ 120)

Απαιτήσεις από πελάτες

Περιουσιακά στοιχεία ταξινοµηµένα ως κρατούµενα προς πώληση

Μετοχικό κεφάλαιο

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβεβληµένα

Ταµειακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ελεγκτική Εταιρεία : 

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Με επιφυλάξεις - θέµα έµφασης

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις

ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ (ΑΜ ΣΟΕΛ 42351)Νόµιµος Ελεγκτής : Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα

Σύνολο Προσαρµογών στα Κέρδη/(Ζηµιές) για Ταµειακές Ροές 

Απόκτηση θυγατρικών,συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων

(1.200.691,05) (1.023.393,57)

(5.386.662,81) 3.430.526,08

1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2014 (772.603,35) 1.245.285,80

24.096.128,38 28.886.741,10 2.319.212,64 1.073.926,84

766.401,76 6.894.173,90 1.546.609,29 2.319.212,64

(3.558.301,04) (2.108.766,36)

(4.401.297,50) (1.916.849,53)

19.680,12 (59.734,25)

(4.381.617,38) (1.976.583,78)

31/12/2015 31/12/2014

13.769.748,13 15.746.331,91

(4.401.297,50) (1.916.849,53)

       3.886.340,00                              -       

19.680,12 (59.734,25)

849.731,88

7.098.033,27

Μικτά Κέρδη

Έξοδα αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας µεταφερόµενα στα
(38.863,40)

Κέρδη/(Ζηµίες) µετά από φόρους (Α)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β)
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 2015 ήταν για την Εταιρεία 464 άτοµα. Την 31 ∆εκεµβρίου 2014 ο 

αριθµός απασχολούµενου προσωπικού ήταν για την Εταιρεία 412 άτοµα.

4. Την 19η Νοεµβρίου 2015 µε τις υπ’αρ.πρωτ. 21802/19.11.2015 & 21804/19.11.2015 ανακοινώσεις της αρµόδιας υπηρεσίας του 

Γ.Ε.ΜΗ. καταχωρήθηκε στα µητρώα της υπηρεσίας η υπ’ αριθµ. πρωτ.:12334 σχετ.11827/17.11.2015 απόφαση του αντιπεριφερειάρχη 

Πειραιά, µε την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση δι’απορροφήσεως της εταιρείας µε την επωνυµία «ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΕΣ & 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την εταιρεία µε την επωνυµία «ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ». Η συγχώνευση παρουσιάζεται 

στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της τρέχουσας χρήσης µε την µέθοδο της συγχώνευσης συµφερόντων (pooling of interest), κατά την 

οποία τα οικονοµικά στοιχεία της µητρικής περιλαµβάνονται στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της απορροφώσας θυγατρικής, 

αναδροµικά, από την έναρξη της πρώτης παρουσιαζόµενης περιόδου, δηλαδή έγινε επαναδιατύπωση των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων της θυγατρικής ως η απορρόφηση να ήταν ανέκαθεν σε ισχύ. Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στην σηµείωση 38 

των ετήσιων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.

5. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας παρατίθενται αναλυτικά στη σηµείωση 35 των ετήσιων χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων. 

6. Τα ποσά των σωρευτικών προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί από την Εταιρεία την 31/12/2015 αναλύονται ως εξής:

Κύκλος Εργασιών

(Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ) 

Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια)

Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) µετά από φόρους (Β)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Κέρδη/(Ζηµίες) αναγνωρισµένα απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/2015 και 31/12/2014 

αντίστοιχα)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1/1/2015 και 1/1/2014 αντίστοιχα)

(Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ) 

Έκδοση Νέων Μετοχών

                         -       

Ο  ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Κέρδη/(Ζηµίες) προ φόρων 

Κέρδη/(Ζηµίες) χρήσης µετά από φόρους 

13.769.748,13

Ίδια Κεφάλαια

13.235.607,35

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου

ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 31 Μαρτίου 2016

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Πρόβλεψη επισφαλών και λοιπών απαιτήσεων

78.634,80

383.416,86

1.799.408,23

722.809,90

(642.639,70)

478.126,00

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ

Α∆Τ X 575439

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

9. Τα σηµαντικά µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού γεγονότα αναφέρονται στην σηµείωση 39 των ετήσιων χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων.

10. Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου 

«ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ».

11. Τα θέµατα επιφύλαξης στην έκθεση ελέγχου του νόµιµου ελεγκτή αφορούν: 1. Όπως αναλυτικά αναφέρεται στην σηµείωση 34 των 

Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων την 2/4/2015 καταλογίστηκαν από την ∆ΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ τα ετήσια ανταλλάγµατα υπέρ του 

Ελληνικού ∆ηµοσίου για τη χρήση ορισµένων διαύλων ραδιοσυχνοτήτων από την Εταιρεία για τα έτη 2011-2014 συνολικού ύψους  

€2.120 χιλ.. Από το ποσό αυτό €170 χιλ. καταχωρήθηκαν στα αποτελέσµατα της παρούσας χρήσεως. Για την υπόθεση αυτή η Εταιρεία 

έχει ασκήσει τα προβλεπόµενα από τον νόµο ένδικα µέσα βασιζόµενη στη γνωµάτευση των Νοµικών της Συµβούλων. H Εταιρεία 

λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω αναφερόµενα και εκτιµώντας ότι θα δικαιωθεί ενώπιον των δικαστηρίων στα οποία έχει προσφύγει δεν 

έχει σχηµατίσει πρόβλεψη στις Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις για το θέµα αυτό και 2. στο γεγονός ότι δεν έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη 

για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις σε σχέση µε την ανέλεγκτη φορολογικά χρήση 2010 της απορροφηθείσας Εταιρείας 

«ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΕΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το ύψος της οποίας δεν ήταν δυνατό να 

προσδιοριστεί στα πλαίσια του ελέγχου µας. Για τις χρήσεις από 2011 έως 2014 η Εταιρία, όπως και η απορροφηθείσα Εταιρία, έλαβαν 

πιστοποιητικό φορολογικής συµµόρφωσης όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ.5 Ν.2238/1994. Για την τρέχουσα 

χρήση βρίσκεται σε εξέλιξη φορολογικός έλεγχος  από ορκωτούς ελεγκτές,  όπως προβλέπεται από το άρθρο 65Α Ν.4174/2013 από τον 

οποίο δεν αναµένεται να προκύψουν φορολογικές διαφορές µε σηµαντική επίδραση στις Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις. Το θέµα 

έµφασης στην έκθεση ελέγχου του  Νόµιµου ελεγκτή  αναφέρεται στα γεγονότα: α) πως οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της εταιρείας 

εµφανίζονται µεγαλύτερες από το κυκλοφορούν ενεργητικό της και β) στο κονδύλι των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων «Άυλα 

περιουσιακά στοιχεία».

Υποχρεώσεις

Απαιτήσεις

7. Κατά της Εταιρείας υπάρχουν σε εκκρεµότητα αγωγές οι οποίες αντιµετωπίζονται δικαστικά. Σύµφωνα µε την εκτίµηση των νοµικών 

συµβούλων της Εταιρείας, δεν είναι πιθανό από την έκβασή τους να προκύψει σηµαντική επίδραση στα οικονοµικά µεγέθη της Εταιρείας.

8. Αγορές, πωλήσεις και υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας µε τα συνδεόµενα µέρη κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24:

Α∆Τ AK 044528 Α∆Τ Χ  005471

Πωλήσεις λοιπών εσόδων

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών

Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών 

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΖΑΡΚΑ∆ΟΥΛΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

περιουσιακά στοιχεία».


