
Γηεύζπλζε έδξαο εηαηξείαο: Θέζε Πέηζα Βαθαινπνύινπ 1.1- 31.12.2017 1.1- 31.12.2016

ΒΗΟΠΑ Παιιήλεο 15351, Παιιήλε Αηηηθήο Κύκλορ επγαζιών 63.791.264,15 62.899.985,61

Αξ. Μεηξώνπ Α.Δ: 35055/04/Β/96/95(05) Μηθηά θέξδε 14.032.610,72 14.068.816,00

ΓΔΜΖ: 2115301000 Κζρδη/(Ζημίες) προ φόρων, 

Αξκόδηα αξρή: ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ 672.955,61 2.487.341,11

 Γ/λζε Αλάπηπμεο (Εεκίεο) πξν θόξσλ (3.536.519,36) (1.132.279,20)

Μείνλ θόξνη (475.351,33) 429.922,58

(Εεκίεο) κεηά από θόξνπο (4.011.870,68) (702.356,62)

Οξθσηόο ειεγθηήο ινγηζηήο: Γεκήηξηνο Σαλόο, AM ΟΔΛ 42241 Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα 76.032,48 (565.686,82)

Διεγθηηθή εηαηξεία: KPMG Οξθσηνί Διεγθηέο ΑΔ πλνιηθά έζνδα (3.935.838,20) (1.268.043,44)

Σύπνο έθζεζεο ειέγρνπ ειεγθηώλ: Με ζύκθσλε γλώκε Κέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ 

Γηεύζπλζε δηαδηθηύνπ εηαηξείαο: http://www.alphatv.gr επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) 1.949.329,45 3.935.431,72

Πξόεδξνο Γ.. & Γηεπζύλσλ ύκβνπινο: Βαζίιεηνο Παπαδξόζνο 1.1- 31.12.2017 1.1- 31.12.2016

Αληηπξόεδξνο Γ..: Γεκνζζέλεο Βεξύθηνο Λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ

Μέιε: Γεώξγηνο Υξηζηνδνύινπ (Εεκίεο) πξν θόξσλ (3.536.519,36) (1.132.279,20)

Άλλα νύξπε Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Γεκήηξηνο Κνύξεληαο Απνζβέζεηο 1.276.373,84 1.448.090,61

Αλαιώζεηο δηθαησκάησλ πξνγξακκάησλ 14.648.104,22 11.780.673,22

Πξνβιέςεηο / (αλαζηξνθέο πξνβιέςεσλ) (58.562,00) (100.303,57)

Πξόβιεςε επηζθάιεηαο 352.907,31 409.451,61

31.12.2017 31.12.2016 Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο)

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ επελδπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο (17.113,26) 857,85

Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 6.733.596,67 6.927.529,02 Πηζησηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έζνδα (334,43) (401,70)

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη δηθαηώκαηα πξνγξακκάησλ 6.761.688,32 7.282.576,68 Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 4.209.809,40 3.620.022,01

Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 18.044.573,10 18.551.049,95 Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κευαλαίοσ

Απαηηήζεηο από πειάηεο 57.794.359,44 56.354.773,10  θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 27.634.188,24 24.497.661,74 Μείσζε / (αύμεζε) δηθαησκάησλ πξνγξακκάησλ (14.555.607,97) (12.427.355,90)

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 116.968.405,77 113.613.590,50 (Aύμεζε)/κείσζε απαηηήζεσλ (5.050.627,87) (8.485.894,19)

Αύμεζε/(κείσζε) ππνρξεώζεσλ (πιελ ηξαπεδώλ) 4.038.682,25 5.703.347,16

IΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ & ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ (Μείον):

Μαθξνπξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 4.675.449,62 8.629.987,33 Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα (3.702.901,40) (2.865.457,62)

Πξνβιέςεηο / Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 9.731.155,85 8.657.106,03 ύνολο ειζποών/(εκποών) από λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ (α) (2.395.789,27) (2.049.249,72)

Βξαρππξόζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 36.718.341,05 29.657.968,34 Δπενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 53.205.551,96 50.094.783,30 Αγνξά ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ (1.274.851,12) (1.567.661,99)

ύνολο ςποσπεώζεων 104.330.498,48 97.039.844,99 Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο ελζώκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ 226.584,19 84.497,93

Μεηνρηθό θεθάιαην 12.693.475,52 12.693.475,52 Σόθνη εηζπξαρζέληεο 334,43 401,70

Λνηπά ζηνηρεία Καζαξήο Θέζεο κεηόρσλ εηαηξείαο (55.568,23) 3.880.269,99 ύνολο ειζποών/(εκποών) από επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (β) (1.047.932,50) (1.482.762,36)

ύνολο ιδίων κεθαλαίων 12.637.907,29 16.573.745,51 Υπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ

Δηζπξάμεηο από εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα 3.166.157,91 4.818.428,19

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ & ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 116.968.405,77 113.613.590,50 Δμνθιήζεηο ππνρξεώζεσλ από ρξεκαηνδνηηθέο κηζζώζεηο (ρξενιύζηα) (118.621,66) (17.227,86)

Δμνθιήζεηο δαλείσλ (136.823,02) (962.966,84)

ύνολο ειζποών/(εκποών) από

σπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (γ) 2.910.713,24 3.838.233,49

31.12.2017 31.12.2016 Καζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα

Καθαπή θέζη έναπξηρ σπήζεωρ (01.01.2017 και 01.01.2016 ανηίζηοισα) 16.573.745,50 17.841.788,94  θαη ηζνδύλακα πεξηόδνπ (α) + (β) + (γ) (533.008,53) 306.221,41

Κέξδε / (δεκίεο) ρξήζεσο κεηά από θόξνπο (4.011.870,68) (702.356,62) Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ 641.006,52 334.785,11

Καζαξό εηζόδεκα θαηαρσξεκέλν απ'  επζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε 76.032,48 (565.686,82) Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα λήξηρ πεπιόδος 107.997,99 641.006,52

Καθαπή θέζη λήξηρ σπήζεωρ (31.12.2017 και 31.12.2016) 12.637.907,30 16.573.745,50

1. Οη αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ηεο Δηαηξείαο παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηε ζεκείσζε 21 ησλ εηήζησλ Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ. 

4. Οη ζπλαιιαγέο ηεο  Δηαηξείαο  ζσξεπηηθά  από  ηελ  έλαξμε  ηεο  ηξέρνπζαο  ρξήζεο  θαζώο θαη ηα ππόινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ ηεο   Δηαηξείαο  ζηε  ιήμε  ηεο  ηξέρνπζαο  ρξήζεο  πνπ  έρνπλ πξνθύςεη από ζπλαιιαγέο ηνπο κε ηα

ζπλδεδεµέλα µέξε, όπσο απηά νξίδνληαη ζην ∆ΛΠ 24, αλαιύνληαη σο θάησζη:

31.12.2017 31.12.2016

Πσιήζεηο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ 1.292.140,72 1.888.002,89

Αγνξέο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ 9.365.019,07 9.113.718,56

Βξαρππξόζεζκεο απαηηήζεηο 19.410.523,13 20.094.234,43

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 5.636.388,64 5.889.453,60

Γαλεηαθέο ππνρξεώζεηο 3.027.330,11 3.049.028,86

6. Ζ Δηαηξεία  εκπιέθεηαη ζε δηάθνξεο δηθαζηηθέο πξνζθπγέο  ζπλνιηθνύ ύςνπο θαηά  ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2017 πεξίπνπ ΔΤΡΩ 31.085 ρηιηάδσλ. Έλαληη ησλ ππνζέζεσλ απηώλ θαη θαηόπηλ εμέηαζεο από ηε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπο λνκηθνύο ηεο

ζπκβνύινπο ηνπ βάζηκνπ ησλ ελ ιόγσ αμηώζεσλ, έρεη ζρεκαηίζεη πξόβιεςε ζπλνιηθνύ ύςνπο πεξίπνπ ΔΤΡΩ 392  ρηιηάδεο. Ζ Δηαηξεία πηζηεύεη όηη θακία από ηηο λνκηθέο ππνζέζεηο κεκνλσκέλα ή ζην ζύλνιν ηνπο ζα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε,  πέξαλ 

ηνπ πνζνύ πνπ έρεη ήδε πξνβιεθζεί ζηα απνηειέζκαηα θαη ζηελ νηθνλνκηθή ηεο ζέζε.  

                   Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. & ΚΑΙ ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ                                                         Ο ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

                  ΒΑΙΛΔΙΟ ΠΑΠΑΓΡΟΟ                                                            ΓΗΜΟΘΔΝΗ ΒΔΡΤΚΙΟ ΜΙΥΑΛΗ Ν. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ

                   Α.Γ.Σ. ΑΚ 120284                                                            Α.Γ.Σ. ΑΚ 681702 Α.Μ. Ο.Δ.Δ. 601546 ΑΡ. ΑΓΔΙΑ Α' ΣΑΞΗ 49283

Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, ΠΔ Αλαηνιηθήο Αηηηθήο,

Ζκ/λία έγθξηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ από ην Γηνηθεηηθό 

πκβνύιην: 26/7/2018

ΤΝΘΔΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΥΡΗΗ (Ποζά εκθπαζμένα ζε €)

ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΣΗ ΥΡΗΔΩ ΑΠΌ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2017 ΔΩ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2017

(δεκνζηεπκέλα βάζεη ηνπ λ. 2190, άξζξν 135 γηα επηρεηξήζεηο πνπ ζπληάζζνπλ εηήζηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ελνπνηεκέλεο θαη κε, θαηά ηα Γ.Π.Υ.Α.)

Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ζηνρεύνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηε Υξεκαηννηθνλνκηθή Καηάζηαζε θαη ηα Απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο ALPHA ΓΟΡΤΦΟΡΗΚΖ ΣΖΛΔΟΡΑΖ A.E. Ο αλαγλώζηεο πνπ επηδεηά λα αληιήζεη νινθιεξσκέλε 

εηθόλα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο, πξέπεη λα εμαζθαιίζεη πξόζβαζε ζηηο εηήζηεο Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο θαζώο θαη ζηελ έθζεζε ειέγρνπ 

ηνπ νξθσηνύ ειεγθηή ινγηζηή.

ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Ποζά εκθπαζμένα ζε €)

2. Οξηζκέλα θνλδύιηα ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο αλαηαμηλνκήζεθαλ γηα ιόγνπο παξνπζίαζεο ρσξίο επίδξαζε ζηα ίδηα θεθάιαηα, ζηνλ θύθιν εξγαζηώλ θαη ζηα απνηειέζκαηα κεηά από θόξνπο ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο ηεο Δηαηξείαο.

3. Ο κέζνο  αξηζκόο ηνπ απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ ηξέρνπζα θαη ηελ πξνεγνύκελε ρξήζε, αλήιζε ζε  515 θαη 534 άηνκα αληίζηνηρα.

5. Οη Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Alpha Media Group Limited, κε έδξα ζηελ Κύπξν.

ΠΑΛΛΗΝΗ, 26 ΙΟΤΛΙΟΤ 2018

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ (Ποζά εκθπαζμένα ζε €)

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ (Ποζά εκθπαζμένα ζε €)

http://www.alphatv.gr/

