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ΔΘΘΔΠΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΡΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ  

ΡΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 1/1/2013-31/12/2013 

Γεληθά 

 

Ζ έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα ηελ ρξήζε 2013 ζπληάρζεθε θαη είλαη ελαξκνληζκέλε κε βάζε 

ην πλεχκα θαη ηα αλαθεξφκελα ζηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ). 

 

Ζ παξνχζα Έθζεζε εκπεξηέρεη φιεο ηηο ζεκαληηθέο θαη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο πξνθεηκέλνπ λα εμαρζεί 

κηα νπζηαζηηθή θαη εκπεξηζηαησκέλε ελεκέξσζε γηα ηελ δξαζηεξηφηεηα θαη ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα 

ηεο Δηαηξίαο κεηά ηελ ελνπνίεζε δηα απνξξνθήζεσο ηεο εηαηξίαο «Helexpo Διιεληθέο Δθζέζεηο ΑΔ» απφ 

ηελ «ΓΔΘ ΑΔ» θαη ηνπ νκίινπ κε ηελ επσλπκία «ΓΗΔΘΛΖΠ ΔΘΘΔΠΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ – HELEXPO AE» 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο 2012, θαζψο θαη γηα ηηο πξννπηηθέο θαη ηνπο ζηφρνπο  γηα ηελ ηξέρνπζα 

ρξήζε 2013. 

 

 

Αλαζθόπεζε ηεο Δηαηξίαο γηα ηε ρξήζε 2013 θαη νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα 

 

Ζ ρξήζε ηνπ 2013 ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο απνξξφθεζεο ηεο αδειθήο 

εηαηξίαο Helexpo Διιεληθέο Δθζέζεηο Α.Δ. Ζ εηαηξία ζε πιήξε ζπλελλφεζε θαη ζπλεξγαζία κε ηνλ κέηνρν, 

δειαδή ην ειιεληθφ δεκφζην, ηελ Γηνίθεζε ηεο εηαηξίαο, ηνπο εξγαδφκελνπο, αιιά θαη ην επνπηεχσλ 

πνπξγείν Καθεδνλίαο Θξάθεο, ζπλέβαιε απνθαζηζηηθά ζηνλ ηξφπν, ηελ δηαδηθαζία θαη ηελ νινθιήξσζε 

ζρεδίνπ λφκνπ ην νπνίν πξνέβιεπε ηε ζπγρψλεπζε δηα απνξξνθήζεσο ηεο Helexpo ΑΔ απφ ηελ ΓΔΘ ΑΔ. 

Ρν Λνέκβξην ηνπ 2012 θαηαηέζεθε ζηηο αξκφδηεο επηηξνπέο ηεο βνπιήο ην ζρέδην λφκνπ γηα ηελ 

«θαηάξγεζε θαη ζπγρψλεπζε λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ δεκφζηνπ θαη επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα», ζηηο 

νπνίεο εθπξφζσπνη ηεο δηνίθεζεο ηεο εηαηξίαο καο παξαζηάζεθαλ θαη εηζεγήζεθαλ ηελ ςήθηζε ηνπ. Ζ 

βνπιή ησλ Διιήλσλ ζηηο 23 Ηαλνπαξίνπ 2013 ςήθηζε ηνλ λφκν 4109, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν εγθξίζεθε ε 

απνξξφθεζε ηεο Helexpo απφ ηελ ΓΔΘ θαη ππήξρε πξφβιεςε γηα ηελ ηερληθή νινθιήξσζε ηεο 

ζπγρψλεπζεο εληφο απνθιεηζηηθήο εκεξνκελίαο δπν κελψλ. Ζ εηαηξία καο επηηπρψο νινθιήξσζε ηηο 

δηαδηθαζίεο θαη ζήκεξα ιεηηνπξγεί σο κηα εληαία εηαηξία. Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη, παξά ην γεγνλφο φηη 

φιεο νη δηαδηθαζίεο ηεο ζπγρψλεπζεο πινπνηήζεθαλ εληφο ηνπ 2013, δειαδή εληφο ηεο εμεηαδφκελεο 

ρξήζεο, ελψ ε ζπγρψλεπζε επεξέαζε ζε κέγηζην βαζκφ ηελ ρξήζε ηνπ 2013, αθνχ ε εηηαξία 

απνξξφθεζε δεκίεο πνπ είραλ ζπζζσξεπηεί ζηελ εηαηξία “Helexpo – Διιεληθέο Δθζέζεηο ΑΔ”.  

 

Κε ηελ αλάιεςε ηεο δηνίθεζεο ηεο εληαίαο εηαηξίαο αληηκεησπίζακε δπζιεηηνπξγίεο θαη πξνβιήκαηα 

νηθνλνκηθήο θαη δηαρεηξηζηηθήο θχζεο, ηα θπξηφηεξα ησλ νπνίσλ έπξεπε λα επηιπζνχλ άκεζα. Πε 

ζπλεξγαζία κε ηελ λνκηθή ππεξεζία, ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο, εμσηεξηθέο ειεγθηηθέο εηαηξίεο θαη ηα 

ζηειέρε ηεο εηαηξίαο, θαηνξζψζακε λα αληηκεησπίζνπκε ηα πεξηζζφηεξα, ελψ πξνο επίιπζε βξίζθνληαη 

δπζιεηηνπξγίεο ηνπ παξειζφληνο κε ζηφρν ζηε ρξήζε ηνπ 2014λα έρνπλ επηιπζεί ζην ζχλνιν ηνπο, ψζηε 

ε εηαηξία λα βαδίζεη ηνλ δξφκν ηεο αλάπηπμεο ζε ζηέξεεο βάζεηο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη 

ηαθηνπνηήζεθαλ νη νηθνλνκηθέο εθθξεκφηεηεο κεηαμχ ησλ δπν εηαηξηψλ πνπ ρξφληδαλ θαη έδηλαλ 

δηαθνξεηηθή νηθνλνκηθή απνηχπσζε ζηνλ κέηνρν, δηεπζεηήζεθαλ νηθνλνκηθέο δηαθνξέο κε πειάηεο θαη 

κηζζσηέο, ειέρζεζαλ πνιηηηθέο ακνηβψλ, εμνξζνινγίζηεθαλ δαπάλεο, ελψ πξνγξακκαηίζηεθαλ δξάζεηο γηα 

ηελ εκπνξηθή αλάπηπμε ηεο εηαηξίαο. 

Ζ πξψηε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ δηθαηψλεη ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ λ.4109/23.1.2013 ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία ε ζπγρψλεπζε ιχλεη νξηζηηθά δεηήκαηα θαη δπζιεηηνπξγίεο ζηνλ εθζεζηαθφ θιάδν, ελψ 

δεκηνπξγεί ζεκαληηθέο νηθνλνκίεο θιίκαθαο ζηελ ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο καο. Δπηπξφζζεηα ε εηαηξία καο 

απέθηεζε κηα θπζηθή ζηξαηεγηθή ζπκκαρία αθνχ ζην Γηνηθεηηθφ ηεο Ππκβνχιην πιένλ ζπκκεηέρνπλ νη 

πεξηζζφηεξνη θαη θπξηφηεξνη απφ ηνπο παξαγσγηθνχο θνξείο ηεο Βνξείνπ Διιάδνο. 
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Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ιφγσ ηεο ινγηζηηθήο απεηθφληζεο σο εληαία εηαηξία ζηε ρξήζε ηνπ 2013 ε 

εηαηξία παξνπζηάδεη δεκηέο, φκσο είλαη ηδηαίηεξα ζεηηθφ φηη ην απνηέιεζκα πξν θφξσλ θαη απνζβέζεσλ 

είλαη ζεηηθφ. Ρν παξαπάλσ επηηεχρζεθε κεηά απφ κηα εκπνξηθή ζηξαηεγηθή πνπ αλέηξεςε ηα δεδνκέλα θαη 

έβαιε ηελ εηαηξία ζε αλαπηπμηαθή πνξεία κε πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Ρν γεγνλφο ηνπ 

ζεηηθνχ EBITDA γίλεηαη αθφκε πην ζεκαληηθφ αθνχ: 

α) ε εηαηξία «Helexpo – Διιεληθέο Δθζέζεηο ΑΔ» ηα ηειεπηαία δπν ρξφληα ήηαλ κηα δεκηνγφλα εηαηξία κε 

δηαξθψο απμαλφκελν αξλεηηθφ απνηέιεζκα, 

β) νη επηζθάιεηεο ηεο Helexpo ιφγσ θαη ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ήηαλ ηδηαίηεξα πςειέο θαη 

γ) δελ είραλ αλαδεηεζεί ππφινηπα πειαηψλ ηα νπνία ιηκλάδαλε γηα ρξφληα. 

 

Ζ Γηνίθεζε ζε ζπλεξγαζία κε ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα πξνρψξεζε ζε πιήξε απεηθφληζε φισλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ πξνθεηκέλνπ: 

α) λα ππάξρεη πγηήο αθεηεξία εθθίλεζεο ηεο εληαίαο πιένλ εηαηξίαο, 

β) λα έρεη πιήξε εηθφλα ν κέηνρνο θαη ην επνπηεχσλ πνπξγείν πεξί ηεο θαηάζηαζεο ηεο εηαηξίαο θαη 

γ) λα ππάξρεη αμηφπηζηε απνηχπσζε κεγεζψλ πξνο ηνπο ππνςήθηνπο ζηξαηεγηθνχο ζπλεξγάηεο ηεο 

εηαηξίαο. 

 

Ν εληαίνο Δζληθφο Δθζεζηαθφο Φνξέαο ΓΔΘ - HELEXPO A.E., αλνίγνληαο κεηά ηε ζπγρψλεπζε ηνπ πξηλ έλα 

ρξφλν, έλα λέν θεθάιαην ζηελ ηζηνξία ηνπ θαη παξά ηε δχζθνιε ηξέρνπζα πεξίνδν γηα ηελ νηθνλνκία, 

θαηάθεξε λα πξνζειθχζεη πεξίπνπ 1.000.000 εθζέηεο θαη επηζθέπηεο ζηηο εθζέζεηο ηνπ ην ηειεπηαίν 

εμάκελν. 

 

Ζ απμεκέλε επηζθεςηκφηεηα θαη ε επηηπρία ησλ εθζεζηαθψλ γεγνλφησλ εμππεξεηνχλ ηνπο δχν βαζηθνχο 

ζηφρνπο ηεο ΓΔΘ-HELEXPO, δειαδή ηελ εδξαίσζε-ηζρπξνπνίεζε ηεο εγεηηθήο ηεο ζέζεο ζηελ Διιάδα θαη 

ηε δηακφξθσζε κίαο ηζρπξήο θαη αληαγσληζηηθήο εηαηξείαο, κε δηεζλείο φξνπο. 

 

Ζ ηζρπξνπνίεζή ηεο ζηελ εγρψξηα αγνξά, ζε έλα έληνλα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ, ζπλεπάγεηαη αξρηθά 

ηελ εμαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηάο ηεο, ηε δηαθχιαμε ηεο δηακνξθσζείζαο αμίαο γηα ην κέηνρν, ηνπο 

εξγαδνκέλνπο θαη ην επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν θαη ζηε ζπλέρεηα ηε δεκηνπξγία επηπιένλ αμίαο θαη ηε 

ζέζπηζή ηεο σο κία δπλακηθή, πξαγκαηηθά θαηλνηφκν, επηρείξεζε.  

 

Ρν 2013 ήηαλ κία ρξνληά επαλεθθίλεζεο γηα ηνλ εζληθφ εθζεζηαθφ θνξέα θαη θέηνο ζηφρνο είλαη ε 

δηεζλνπνίεζε ηεο ΓΔΘ-HELEXPO θαη ε αλαβάζκηζε ησλ θιαδηθψλ εθζέζεσλ. 

 

Πην πιαίζην απηφ, παξαζέηνληαη ηα αθφινπζα: 

 Ρνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο ε ΓΔΘ-HELEXPO κφλν κέζα απφ ηξία κεγάια γεγνλφηα, ηα νπνία 

δηνξγάλσζε, ηελ 78ε ΓΔΘ, ηνλ Αζηεξφθνζκν θαη ηελ Agrotica, πξνζέιθπζε 452.749 επηζθέπηεο ζην 

Γηεζλέο Δθζεζηαθφ Θέληξν Θεζζαινλίθεο. Δάλ πξνζζέζνπκε θαη ηνπο επηζθέπηεο ησλ θιαδηθψλ εθζέζεσλ 

Philoxenia, Kosmima θαη Polis, αιιά θαη ην ζχλνιν ησλ εθζεηψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ, ην νπνίν 

απαζρφιεζαλ ζηα πεξίπηεξα ηνπο ζε φιεο ηηο δηνξγαλψζεηο ηνπ ηειεπηαίνπ δσδεθακήλνπ, ηφηε 

δηαπηζηψλεηαη πσο πεξίπνπ 1.000.000 άηνκα θηλήζεθαλ εληφο ηνπ εθζεζηαθνχ θέληξνπ.     

 Θνξπθαίν ζεκείν ηεο πνξείαο ησλ ηειεπηαίσλ 12 κελψλ είλαη ε 25ε έθζεζε Agrotica, ε νπνία 

νινθιεξψζεθε ζηηο 2 Φεβξνπαξίνπ 2014 κε ηζηνξηθφ ξεθφξ επηζθεςηκφηεηαο 121.699 επηζθεπηψλ, κε 

ηνπο απινχο επηζθέπηεο λα είλαη απμεκέλνη θαηά 270%, ζε ζρέζε κε ην 2012.  

 Ζ εηαηξεία ζην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2013 παξνπζίαζε θεξδνθφξν απνηέιεζκα, ην ζχλνιν ηεο 

πεξζηλήο ρξήζεο ζα παξνπζηάζεη ζεηηθφ απνηέιεζκα πξν θφξσλ, ελψ ην 2014 ζα θαηαγξαθεί 

θεξδνθνξία θαη κεηά θφξσλ. 

 Πηελ 78ε ΓΔΘ νη επηζθέπηεο αλήιζαλ ζε 185.000 έλαληη 120.000 ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο κε 

ζεκαληηθφ ην γεγνλφο φηη ηα εηζηηήξηα απμήζεθαλ ζε πνζνζηφ 93%, ελψ  ην 65% ησλ επηζθεπηψλ ήηαλ 
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λένη 18 – 38 εηψλ. Πην "κέησπν" ηεο πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ 79ε ΓΔΘ ηνλ Πεπηέκβξην ηνπ 2014, έρνπλ 

ήδε γίλεη πξνθξαηήζεηο γηα ζρεδφλ ηα κηζά εθζεζηαθά πεξίπηεξα. Ρν θεηηλφ εθζεζηαθφ πξφγξακκα 

πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ ηελ πινπνίεζε ηεο επέθηαζεο ηεο εηαηξείαο ζηελ Αζήλα, κε ηξία εθζεζηαθά 

γεγνλφηα ζηελ πξσηεχνπζα. 

 Απμήζεθαλ νη μέλεο ζπκκεηνρέο ζε φιεο ηηο εθζέζεηο ηνπ πεξαζκέλνπ εμακήλνπ κε απνθνξχθσκα 

ηελ έθζεζε Agrotica κε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 60%. 

 Ζ ΓΔΘ-HELEXPO αλέιαβε λα πινπνηήζεη ην πξφγξακκα ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ηεο Ξεξηθέξεηαο 

Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο-Θξάθεο θαη ζηνρεχεη λα επηηχρεη ην ίδην θαη γηα ηελ Ξεξηθέξεηα Θεληξηθήο θαη γηα 

ηελ Γπηηθήο Καθεδνλίαο. 

 Δπηηεχρζεθε πνιχ πην νπζηαζηηθά ζπλεξγαζία κε θνξείο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νη νπνίνη 

κπνξνχλ λα αληιήζνπλ σθέιεηα απφ ζηνρεπκέλα εθζεζηαθά γεγνλφηα θαη λα ζηεξίμνπλ ηηο εθζέζεηο ηνπ 

εζληθνχ εθζεζηαθνχ θνξέα. Δηδηθά κε ηνπο θνξείο ηεο Θεζζαινλίθεο, ε ζπλεξγαζία είλαη ζπλερήο.  

 πνινγίδεηαη φηη ην ηειεπηαίν εμάκελν δηαρχζεθαλ ζηελ πφιε θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή πεξίπνπ 

€ 40 εθ. ζχκθσλα κε ηνλ πνιιαπιαζηαζηή πνπ δίλεη ε Ξαγθφζκηα Έλσζε Δθζέζεσλ. 

 Ζ ζπλέλσζε ησλ δχν εηαηξεηψλ δεκηνχξγεζε ζπλέξγεηεο θαη νηθνλνκίεο θιίκαθαο ζε φια ηα 

επίπεδα ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο. Ζ ελνπνίεζε ηκεκάησλ, ηφζν ζε επίπεδν αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, φζν 

θαη ρσξνηαμηθά, απειεπζέξσζε αλζξψπηλνπο θαη πιηθνχο πφξνπο, ηνπο νπνίνπο αμηνπνηεί ε δηνίθεζε. 

 Απνθαζίζηεθε ε ιχζε θαη εθθαζάξηζε ησλ δπν ζπγαηξηθψλ θαηαζθεπαζηηθψλ εηαηξηψλ 

αλνίγνληαο πιήξσο ζηνλ ειεχζεξν αληαγσληζκφ ηελ αγνξά ησλ εθζεζηαθψλ θαηαζθεπψλ. 

 Πρεδηάδεηαη θαη βξίζθεηαη ζε δηεξεπλεηηθφ επίπεδν ελδηαθέξνληνο ε εμεχξεζε ζηξαηεγηθνχ 

εηαίξνπ απφ ην εμσηεξηθφ. 

 

Ζ εηαηξία επίζεο ιφγσ ηεο ζπγρψλεπζεο εθήξκνζε: 

 

 Λέν θαλνληζκφ πξνζσπηθνχ βαζηζκέλν ζηηο αξρέο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία κε ηελ απφιπηε ζπλεξγαζία ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο εηαηξίαο θαη ηελ ζπλαίλεζε ησλ 

ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγάλσλ. 

 Λέν θαλνληζκφ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο (ΘΔΝΙ) ηεο εηαηξίαο βαζηζκέλνο ζηηο αξρέο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο θαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Λφκνπ 4109/23.1.2013. 

 Δθαξκφδεηαη ν εγθεθξηκέλνο απφ ην πνπξγείν Αλάπηπμεο ν Σάξηεο πνρξεψζεσλ πξνο ηνλ 

Θαηαλαισηή (ΣΘ) ν νπνίνο είλαη θαη ν πξψηνο ΣΘ απφ εηαηξία δηνξγάλσζεο γεγνλφησλ θαη δηαρείξηζεο 

εθζεζηαθψλ θέληξσλ ζηελ Διιάδα. 

 Λέν θαλνληζκφ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ βαζηζκέλν ζηηο αξρέο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηνλ λ.4109/23.1.2013. 

 

Δπηπιένλ: 

 Ζ εηαηξία εθαξκφδεη ηα Γηεζλή Ινγηζηηθά Ξξφηππα. 

 Νινθιήξσζε επηηπρψο φιεο ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο δξάζεηο ηφζν ζην εζσηεξηθφ, φζν θαη ζην 

εμσηεξηθφ πνπ είρε πξνγξακκαηίζεη θαη εθπνλεί έλα ζεκαληηθφ επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα γηα ην 2014. 

 Δπηηεχρζεθε ζπκθσλία κε ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ηεο εηαηξίαο θαη ην 2013 ππνγξάθεθε Ππιινγηθή 

Πχκβαζε Δξγαζίαο ζχκθσλα κε ην λφκν. 

 

Έλα  απφ  ηα  ζεκαληηθά ζέκαηα πνπ  απαζρνινχζε ηελ εηαηξία , ηελ  ηειεπηαία  πεληαεηία , ζην  νπνίν  

δφζεθε  απφ  ηελ  Γηνίθεζε ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ επίιπζε ηνπ είλαη ην εμήο: 

 

 Ζ Γ.Δ.Θ. Α.Δ. θαηέρεη αθίλεην 174 ζηξεκκάησλ πνπ βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο πφιεο ηεο Θεζζαινλίθεο 

θαη είλαη γλσζηφ σο «Γηεζλέο Δθζεζηαθφ θαη Ππλεδξηαθφ Θέληξν Θεζζαινλίθεο» (Γ.Δ.Π.Θ.Θ.). Ρν αθίλεην 

θαηείρε ην ΛΞΓΓ «ΓΔΘ», ην νπνίν κε ηνλ Λ.735/1977 κεηαηξάπεθε ζε «HELEXPO-ΓΔΘ Α.Δ.», θαη κε ηνλ 

Λ.2687/1999 δηαζπάζηεθε ζε 2 εηαηξείεο κε ζθνπφ ηνλ δηαρσξηζκφ παγίσλ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ 
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Γ.Δ.Θ. Α.Δ. είλαη ε εηαηξεία πνπ θξάηεζε ην Γ.Δ.Π.Θ.Θ., θαη έρεη θχξην αληηθείκελν  ηελ «εθκεηάιιεπζε» 

ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηεο, ε φπνηα φκσο κε ξεηή δηάηαμε ηνπ Λ.2687 παξαρσξήζεθε ζηελ «Διιεληθέο 

Δθζέζεηο Α.Δ. – HELEXPO», εηαηξεία πνπ επίζεο αλήθεη 100% ζην Γεκφζην, κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ 

ρξήζε ηνπ γηα νξγάλσζε Δθζέζεσλ θαη Ππλεδξίσλ. Πε αλαγλψξηζε ηνπ δεκφζηνπ ραξαθηήξα θαη ησλ 

ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ αθηλήηνπ ηνπ Γ.Δ.Π.Θ.Θ. ε HELEXPO-ΓΔΘ ΑΔ απφ ηελ ίδξπζε ηεο ην 1977 κε ην 

άξζξν 5 ηνπ ηδξπηηθνχ ηεο λφκνπ 735/1977 απαιιάζζνληαλ ηεο θνξνινγίαο θεθαιαίνπ (θφξνο 

κεηαβηβάζεσο, ηέιε κεηαγξαθήο, θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ, θφξνο θιεξνλνκηψλ, δσξεψλ θιπ). Κε ηνλ 

Λ.2687 ε ζρεηηθή δηάηαμε ζπλερίδεη λα ηζρχεη ππέξ ηεο Γ.Δ.Θ. Α.Δ, δελ είλαη φκσο αξθεηή γηα ηελ 

απαιιαγή ηεο Γ.Δ.Θ. Α.Δ. απφ ηνλ θφξν αθίλεηεο πεξηνπζίαο, θαη είλαη απαξαίηεην λα ζπκπεξηιεθζεί ε 

Γ.Δ.Θ. Α.Δ ζηηο απαιιαγέο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Λ.3842/2010 κε ξεηή δηάηαμε. 

  Ζ  Δηαηξεία ππέβαιε  ζρεηηθφ εξψηεκα ζην πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ γηα ηελ απαιιαγή ηεο Γ.Δ.Θ. Α.Δ. 

απφ ηνλ θφξν αθίλεηεο πεξηνπζίαο  θαη  ζηηο 2.5.2011 ειήθζε ε απάληεζε ηνπ αηηήκαηνο απαιιαγήο ηεο 

εηαηξείαο κε Α.Ξ. Γ13 ΦΚΑΞ 1061348/26.4.2011/ ΓΛΠΖ ΦΝΟΝΙΝΓΗΑΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝ, ηνπ πνπξγείνπ 

Νηθνλνκηθψλ, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη ε εηαηξεία θνξνινγείηαη γηα ηα αθίλεηά ηεο ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ λ. 3842/2010. Θαηφπηλ ηνχηνπ θαη ησλ  πξαγκαηηθψλ δπζρεξεηψλ θαη 

πξνβιεκάησλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ Λ.3842/2010 ζην αθίλεην ηεο εηαηξείαο καο, ε εηαηξία 

καο κε επηζηνιή ηεο ζηηο 12 Καΐνπ 2011 ζηελ Γεληθή Γξακκαηεία Φνξνινγηθψλ & Ρεισλεηαθψλ Θεκάησλ 

Γεληθή Γηεχζπλζε Φνξνινγίαο Γ/λζε Φνξνινγίαο Θεθαιαίνπ αηηείηαη λα επαλεμεηάζεη ην αίηεκα καο λα 

απαιιαγεί ε Γ.Δ.Θ. Α.Δ. απφ ηνλ θφξν αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Λ.3842/2010. 

 Ρειηθά ε Γηνίθεζε   ζηε  ρξήζε 2012 ππέβαιε  Γειψζεηο  Δληαίνπ  Ρέινπο  Αθηλήησλ , γηα  ηηο  ρξήζεηο 

2008  & 2009   θαζψο  θαη Γειψζεηο  Φφξνπ  Αθίλεηεο Ξεξηνπζίαο  γηα ηελ ρξήζε 2012 θαη ήδε ππέβαιε 

ηελ ζρεηηθή δήισζε γηα ηελ ηξέρνπζα ρξήζε 2013. Κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο ζπγρψλεπζεο ησλ 

δχν εηαηξηψλ ε εηαηξία ππέβαιε θαη δήισζε Φφξνπ  Αθίλεηεο Ξεξηνπζίαο , γηα  ηηο  ρξήζεηο 2010  & 2011 

θαη  θαηέβαιε  ζπλνιηθά  πνζά  θφξσλ € 718.006,14 πιένλ ησλ  λφκηκσλ πξνζαπμήζεσλ, ηαθηνπνηψληαο 

ζπλνιηθά ηηο εθθξεκφηεηεο γηα ην ζέκα απηφ  . 

 Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξίαο ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο θαη ηνπ εηδηθνχ ζθνπνχ ηνπ αθηλήηνπ βαζηδφκελε ζε 

γλσκνδφηεζε λνκηθνχ ζπκβνχινπ , δελ αλαπξνζάξκνζε ηελ αμία ησλ αθηλήησλ ηνπ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ λ. 2065/92 

 

Ρέινο ζηα πιαίζηα ηνπ εμνξζνινγηζκνχ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ νκίινπ απνθαζίζηεθε κε ηελ απφ 20/1/2014 

απφθαζε ησλ Γηνηθεηηθψλ ηνπο ζπκβνπιίσλ, ε εθθαζάξηζε ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ  εθζεζηαθψλ 

θαηαζθεπψλ ΗΛΡΔΟΔΣΞΝ ΑΔ & HELEXPRO AE ζηηο νπνίεο ε εηαηξία «Γ.Δ.Θ.− ΖELEXPO Α.Δ.»  ζπκκεηέρεη 

κε πνζνζηφ 70% ζηελ θάζε κία , ε ηαπηφρξνλε & αληαγσληζηηθή ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ πξνθαινχζε 

ζνβαξέο  δπζιεηηνπξγίεο θαη πξφζζεηεο δαπάλεο ζηηο κεηξηθέο  εηαηξίεο ΓΔΘ ΑΔ &  HELEXPO AE. 

 

 
Γεληθέο Ξαξαηεξήζεηο 

         Νη πσιήζεηο ηνπ Νκίινπ αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ 11.356.331,32 επξψ, έλαληη πνζνχ 9.233.811,09 

επξψ  ην 2012 παξνπζηάδνληαο αχμεζε πεξίπνπ 23%. Ρα κηθηά απνηειέζκαηα αλήιζαλ ζε θέξδε 

1.017.273,00 επξψ έλαληη πνζνχ 1.919.444,85 επξψ ηελ αληίζηνηρε πεξζηλή ρξήζε.  

         Ν Όκηινο θαηά ηελ ρξήζε πνπ έθιεηζε εκθάληζε πξν θφξσλ δεκίεο πνζνχ 2.855.162 επξψ έλαληη 

δεκηψλ θαηά ηελ πξνεγνπκέλε ρξήζε πνζνχ 19.682.320,32 επξψ. 

         Νη πσιήζεηο ηεο εηαηξείαο ζηελ ρξήζε 2013 αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ 9.446.135,49 επξψ , έλαληη 

πνζνχ 7.761.478,03 επξψ ζηελ ρξήζε 2012 παξνπζηάδνληαο αχμεζε θαηά 21,70%. Ρα κηθηά 

απνηειέζκαηα αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ 818.344,08 επξψ γηα ηε ηξέρνπζα ρξήζε , ελψ γηα ηε 

πξνεγνχκελε ρξήζε αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ 1.782.483,10 επξψ.  

         Ζ εηαηξεία θαηά ηελ ρξήζε πνπ έθιεηζε εκθάληζε δεκίεο πξν θφξσλ πνζνχ 2.015.907 έλαληη 

δεκηψλ πνζνχ 19.748.432,81 επξψ θαηά ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε. 
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1.Νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη πξννπηηθή ηνπ Νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο 

 

1.1  Πηαηηζηηθή θαη δπλακηθή εηθόλα ηνπ Νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο. 

 

Αξηζκνδείθηεο 

 

Γηα ηελ πιεξέζηεξε παξνπζίαζε ηεο νηθνλνκηθήο εηθφλαο ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο γηα ηε ρξήζε 2013 

παξαζέηνληαη νη παξαθάησ αληηπξνζσπεπηηθνί αξηζκνδείθηεο: 

 

Α) ΑΟΗΘΚΝΓΔΗΘΡΔΠ ΡΝ ΝΚΗΙΝ 

 

 1/1 -  
31/12/2013 

 1/1 -  
31/12/2012 

Αξηζκνδείθηεο θεξδνθνξίαο    

Ξεξηζψξην κηθηνχ θέξδνπο 9,00%  20,8%  

Ξεξηζψξην EBITDA (7,8%)  (192,1%) 

Ξεξηζψξην ιεηηνπξγηθνχ θέξδνπο (EBIT) (25,6%)  (213,6%) 

Ξεξηζψξην θεξδνθνξίαο πξν θφξσλ (25,1%)  (213,2%) 

Ξεξηζψξην θαζαξήο θεξδνθνξίαο (25,5%)  (223,3%) 

% ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ επί πσιήζεσλ 52,6%   104,4%  

% ζπλνιηθψλ δαπαλψλ επί πσιήζεσλ 70,5%   249,1%  

Αξηζκνδείθηεο ξεπζηόηεηαο    

Γεληθή ξεπζηφηεηα 1,40   1,47  

Άκεζε ξεπζηφηεηα 1,39   1,47  

Θεθάιαην θίλεζεο 1,17   1,08  

Ρακεηαθή ξεπζηφηεηα 0,23   0,39  

Αξηζκνδείθηεο δξαζηεξηόηεηαο    

Θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα απαηηήζεσλ 1,26   0,60  

Θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ππνρξεψζεσλ 1,56   1,92  

Θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα απνζεκάησλ 90,37   144,01  

Αξηζκνδείθηεο απνδνηηθόηεηαο    

Απφδνζε απαζρνινπκέλσλ θεθαιαίσλ (1,1%)  (7,2%) 

Απφδνζε ηδίσλ θεθαιαίσλ (1,2%)  (7,7%) 

Αξηζκνδείθηεο θεθαιαηαθήο 
δηάξζξσζεο 

   

Ίδηα πξνο Μέλα θεθάιαηα 1276,5%   1220,5%  

Ίδηα πξνο Ππλνιηθά θεθάιαηα 92,7%   92,4%  

Γαλεηζκφο πξνο EBITDA 0,00   (0,00) 
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Β) ΑΟΗΘΚΝΓΔΗΘΡΔΠ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ 

 

 

Αξηζκνδείθηεο θεξδνθνξίαο 1/1 -  
31/12/2013 

 1/1 -  
31/12/2012 

Ξεξηζψξην κηθηνχ θέξδνπο 8,7%   23,0%  

Ξεξηζψξην EBITDA 0,2%   (227,1%) 

Ξεξηζψξην ιεηηνπξγηθνχ θέξδνπο (EBIT) (21,2%)  (252,6%) 

Ξεξηζψξην θεξδνθνξίαο πξν θφξσλ (21,3%)  (254,4%) 

Ξεξηζψξην θαζαξήο θεξδνθνξίαο (20,1%)  (266,5%) 

% ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ επί πσιήζεσλ 60,2%   121,1%  

% ζπλνιηθψλ δαπαλψλ επί πσιήζεσλ 73,1%   293,3%  

Αξηζκνδείθηεο ξεπζηόηεηαο    

Γεληθή ξεπζηφηεηα 1,64   1,57  

Άκεζε ξεπζηφηεηα 1,63   1,56  

Θεθάιαην θίλεζεο 1,35   1,13  

Ρακεηαθή ξεπζηφηεηα 0,29   0,44  

Αξηζκνδείθηεο δξαζηεξηόηεηαο    

Θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα απαηηήζεσλ 1,41   0,56  

Θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ππνρξεψζεσλ 1,74   2,10  

Θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα απνζεκάησλ 75,41   117,71  

Αξηζκνδείθηεο απνδνηηθόηεηαο    

Απφδνζε απαζρνινπκέλσλ θεθαιαίσλ (0,8%)  (7,3%) 

Απφδνζε ηδίσλ θεθαιαίσλ (0,8%)  (7,7%) 

Αξηζκνδείθηεο θεθαιαηαθήο 
δηάξζξσζεο 

   

Ίδηα πξνο Μέλα θεθάιαηα 1486,0%   1355,6%  

Ίδηα πξνο Ππλνιηθά θεθάιαηα 93,7%   93,1%  
 

 

 

Πηξαηεγηθή θαη πξννπηηθέο γηα ην 2014 

 

Θπξίεο θαη Θχξηνη κέηνρνη,  

 

Ζ Δηαηξία κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγρψλεπζεο πινπνηεί λέν επηρεηξεζηαθφ ζρεδηαζκφ θαη λέα 

ζηξαηεγηθή πνιηηηθή πνπ ζα ηεο επηηξέςεη κηα ζηαζεξή πνξεία γηα ηα επφκελα ρξφληα. 

Δθαξκφδεηαη ην επηρεηξεζηαθφ ζρέδην γηα ηελ πεξίνδν 2013 – 2015, ην δε ζηξαηεγηθφ ζρέδην ζα 

δηακνξθψλεηαη ζπλερψο αλάινγα κε ηηο εμειίμεηο ζρεηηθά κε ηελ δεκηνπξγία ηνπ λένπ 

εθζεζηαθνχ θαη ζπλεδξηαθνχ θέληξνπ ηεο ΓΔΘ. 

 

Κε πξσηαξρηθφ ζηφρν πάληα ηε ζπλερή θαη δηαηεξήζηκε αλάπηπμε ηεο Δηαηξίαο θαη ηελ 

ηαρχηαηε πινπνίεζε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ λένπ εθζεζηαθνχ θαη ζπλεδξηαθνχ θέληξνπ, έρνπλ 

ηεζεί νη θαησηέξσ αλαθεξφκελνη βαζηθνί άμνλεο ζηξαηεγηθήο: 

 Βειηίσζε θαη αλαβάζκηζε ηεο πνηθηιίαο ησλ παξερνκέλσλ πξντφλησλ  

 Αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηεο εηαηξίαο ζηελ εθζεζηαθή αγνξά ηεο Αηηηθήο. 

 Αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηεο εηαηξίαο ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ. 
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 Γηεξεχλεζε δπλαηνηήησλ εζληθψλ θαη θπξίσο δηεζλψλ ζπκπξάμεσλ ζε πξντφληα θαη ππεξεζίεο 

ηεο εηαηξίαο. 

 Ξνιηηηθή αλαβάζκηζεο θαη εθζπγρξνληζκνχ ηνπ κεραλνινγηθνχ – πιεξνθνξηαθνχ – ηερληθνχ 

εμνπιηζκνχ.  

  Δπηκφξθσζε ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ θαη ηδίσο ηνπ ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ ηεο 

εληαίαο Δηαηξίαο   

 Γηαξθήο βειηίσζε ηεο πθηζηάκελεο νξγαλσηηθήο δνκήο κε ζηφρν ηελ  πεξαηηέξσ αχμεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηελ ζπλερή θαη απμαλφκελε δηάρπζε ηεο ελεκέξσζεο – πιεξνθφξεζεο 

ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εηαηξίαο θαη ηέινο ηελ πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ θφζηνπο  

 

Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε 

Ζ Δηαηξία έρεη πηνζεηήζεη ηηο Αξρέο ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, φπσο απηέο νξηνζεηνχληαη 

απφ ηελ ηζρχνπζα ειιεληθή λνκνζεζία θαη ηηο δηεζλείο πξαθηηθέο. Ζ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε σο 

ζχλνιν θαλφλσλ, αξρψλ θαη κεραληζκψλ ειέγρνπ, βάζεη ησλ νπνίσλ νξγαλψλεηαη θαη δηνηθείηαη 

ε εηαηξία, ζηφρν έρεη ηελ δηαθάλεηα θαζψο επίζεο ηε δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

κεηφρσλ ηεο θαη φισλ φζνη ζπλδένληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο. 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο ΓΗΔΘΛΖΠ ΔΘΘΔΠΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Α.Δ. είλαη ν ζεκαηνθχιαθαο 

ησλ Αξρψλ Δηαηξηθήο Γηαθπβεξλήζεσο ηνπ Νκίινπ. Ζ ΓΔΘ δηαζέηεη πιένλ αλεμάξηεην εζσηεξηθφ 

ειεγθηή πνπ δηαζθαιίδεη ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ αξρψλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. 

 

ΘΗΛΓΛΝΗ 
 
Πηελ αγνξά πθίζηαληαη ρξεκαηννηθνλνκηθνί θίλδπλνη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θηλδχλσλ 
ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ θαη επηηνθίσλ, πηζησηηθψλ θηλδχλσλ θαη θηλδχλσλ ξεπζηφηεηαο. Ρν 
ζπλνιηθφ πξφγξακκα δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ δηαρεηξίδεηαη ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. 
 
 
Ππλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο 
 
Ζ Δηαηξεία θαη ν Όκηινο δελ αληηκεησπίδνπλ ζπλαιιαγκαηηθνχο θηλδχλνπο, δηφηη νη ζπλαιιαγέο 
ηνπο είλαη θπξίσο ζε €. 
 

Θίλδπλνο επηηνθίνπ 
 

Ζ Δηαηξεία θαη ν Όκηινο δελ εθηίζεληαη ζε ζεκαληηθφ  θίλδπλν δηαθχκαλζεο επηηνθίσλ 
θαζψο ε  Δηαηξεία  θαη ε ζπγαηξηθή ηεο δελ έρεη  δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο   ηελ  31.12.2013 .   

 
 

Θίλδπλνο ηηκήο 
Αλαθνξηθά κε ην θίλδπλν ηηκψλ ε Δηαηξεία θαη ν Όκηινο ,εθηφο  απφ  ηελ  πεξίπησζε  

ηεο Helexpo ΑΔ ,  δελ εθηίζεληαη ζε ζεκαληηθφ θίλδπλν δηαθχκαλζεο ησλ κεηαβιεηψλ πνπ 
πξνζδηνξίδνπλ ηφζν ηα έζνδα φζν θαη ην θφζηνο, θαζψο  δελ ζπλάπηνπλ άιιεο  καθξνρξφληεο 
ζπκβάζεηο παξνρήο θαη ιήςεο ππεξεζηψλ ψζηε λα ππάξρνπλ δεζκεχζεηο ηηκψλ νη νπνίεο δελ 
κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ κε ηα δεδνκέλα ηεο αγνξάο . 

 
Ξηζησηηθόο Θίλδπλνο 
 

Ν πηζησηηθφο θίλδπλνο πξνθχπηεη απφ ηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη ηηο θαηαζέζεηο ζηηο 
ηξάπεδεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζεκαληηθψλ απαηηήζεσλ θαη δηελεξγεκέλσλ ζπλαιιαγψλ. 
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Ζ Δηαηξεία θαη ν Όκηινο έρνπλ ζαθή πηζηνδνηηθή πνιηηηθή ε νπνία εθαξκφδεηαη κε ζπλέπεηα. 
 

Θίλδπλνο Οεπζηόηεηαο 
 

Γηα ηελ Δηαηξεία θαη ηνλ Όκηιν θαηαξράο  δελ   ππάξρεη   άκεζνο  θίλδπλνο  ξεπζηφηεηαο 
θαζψο ηα ηακεηαθά ηζνδχλακα παξφιν πνπ έρνπλ κεησζεί  ζηελ  ηξέρνπζα  ρξήζε , 
ππεξθαιχπηνπλ  ηηο  ππνρξεψζεηο   θαη ηηο ιεηηνπξγηθέο ηεο δαπάλεο .  
 

 

 
Θεζζαινλίθε,   25 Απξηιίνπ 2014 

 

 

 

Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

ΓΗΔΘΛΖΠ ΔΘΘΔΠΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Α.Δ. 

 

ΡΕΖΘΑΠ ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ 
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ΔΘΘΔΠΖ ΔΙΔΓΣΝ ΑΛΔΜΑΟΡΖΡΩΛ ΝΟΘΩΡΩΛ ΔΙΔΓΘΡΩΛ ΙΝΓΗΠΡΩΛ 

 

Ξξνο ηνπο Κεηόρνπο ηεο «ΓΗΔΘΛΖΠ ΔΘΘΔΠΖΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Α.Δ.» κε ην δ.η. "ΓΔΘ-
HELEXPO A.E." 

 
 

Έθζεζε επί ησλ Δηαηξηθώλ θαη Δλνπνηεκέλσλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ 

Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο 

«ΓΗΔΘΛΖΠ ΔΘΘΔΠΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Α.Δ.» κε ην δ.η. "ΓΔΘ-HELEXPO A.E.", νη νπνίεο 

απνηεινχληαη απφ ηελ εηαηξηθή θαη ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31εο 

Γεθεκβξίνπ 2013, ηηο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, 

κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, 

θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο 

πιεξνθνξίεο. 

 

Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο  

Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ εηαηξηθψλ θαη 

ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο 

εζσηεξηθέο δηθιίδεο, πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε 

θαηάξηηζε εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε 

αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. 

 

Δπζύλε ηνπ Διεγθηή 

Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε 

ηα Γηεζλή Ξξφηππα Διέγρνπ. Ρα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο 

δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε 

εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη 

απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. 

 

Ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, 

ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο εηαηξηθέο θαη ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. Νη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ 
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νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ  νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Θαηά ηε δηελέξγεηα 

απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ  θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο 

πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ηεο εηαηξείαο.  Ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ 

ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο 

ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Ξηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα 

ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. 

 

Βάζε γηα Γλώκε κε Δπηθύιαμε 

Απφ ηνλ έιεγρφ καο πξνέθπςαλ ηα εμήο: 1) Πηελ θιεηφκελε ρξήζε, ν Όκηινο θαη ε Δηαηξεία, γηα 

ππνρξεψζεηο  ηειψλ θαζαξηφηεηαο, θσηηζκνχ θαη πξνζαπμήζεσλ ησλ ρξήζεσλ 2011-2013, 

πξνο Νξγαληζκφ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πνζνχ επξψ 789.000 ζρεκάηηζε πξφβιεςε, ζε βάξνο 

ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο πνζνχ επξψ 315.000 πεξίπνπ. Θαηά ηελ γλψκε καο, ε 

ζρεκαηηζζείζα πξφβιεςε ππνιείπεηαη θαηά επξψ 474.000 πεξίπνπ, κε ζπλέπεηα ν ινγαξηαζκφο 

«Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο» λα εκθαλίδεηαη κεησκέλνο θαηά επξψ 474.000 ελψ ηα 

απνηειέζκαηα ρξήζεο θαη ηα ίδηα θεθάιαηα λα εκθαλίδνληαη ηζφπνζα βειηησκέλα. 2) Γηα ηε 

ρξήζε 2013, ε κεηξηθή εηαηξεία έρεη ππαρζεί ζην θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ Νξθσηψλ Διεγθηψλ 

Ινγηζηψλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 παξαγξ. 5 Λ. 2238/1994, ν νπνίνο 

βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ην ζρεηηθφ θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζεί κεηά 

ηε δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Θαηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ θνξνινγηθνχ 

ειέγρνπ, ε Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο δελ αλακέλεη λα πξνθχςνπλ ζεκαληηθέο θνξνινγηθέο 

ππνρξεψζεηο πέξα απφ απηέο πνπ θαηαρσξήζεθαλ θαη απεηθνλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. 3) Γηα ζπγαηξηθή εηαηξεία ηνπ νκίινπ, κέρξη ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηεο 

παξνχζαο έθζεζεο δελ ιάβακε επηζηνιή απφ ην λνκηθφ ζχκβνπιν γηα ηπρφλ αγσγέο ηξίησλ θαηά 

απηήο. Δμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο απηνχ, δηαηεξνχκε επηθχιαμε γηα ελδερφκελεο αγσγέο ηξίησλ 

θαηά ηεο εηαηξείαο. 4) Γηα ζπγαηξηθή εηαηξεία ηνπ Νκίινπ  δελ θαηέζηε δπλαηφλ λα 

επαιεζεπζνχλ, κε επηβεβαησηηθή επηζηνιή, ππνρξεψζεηο ζε πξνκεζεπηή ζπλνιηθνχ πνζνχ επξψ 

1.008.000 πεξίπνπ θαη ζπλεπψο δηαηεξνχκε επηθχιαμε ζρεηηθά κε ηελ αμία ηεο ελ ιφγσ 

ππνρξέσζεο. 
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Γλώκε κε Δπηθύιαμε 

Θαηά ηε γλψκε καο, εθηφο απφ ηηο επηπηψζεηο ησλ ζεκάησλ πνπ κλεκνλεχνληαη ζηελ 

παξάγξαθν „Βάζε γηα Γλψκε κε Δπηθχιαμε‟, νη ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε 

ηεο Δηαηξείαο «ΓΗΔΘΛΖΠ ΔΘΘΔΠΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ» κε ην δ.η. "ΓΔΘ-HELEXPO A.E." θαη 

ησλ ζπγαηξηθψλ απηήο θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο επίδνζε 

θαη ηηο ηακεηαθέο ηνπο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα 

Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

Άιιν Θέκα 

Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο «ΓΗΔΘΛΖΠ ΔΘΘΔΠΖ 

ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Α.Δ.» κε ην δ.η. «ΓΔΘ-HELEXPO A.E.»  γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε 

Γεθεκβξίνπ 2012 είραλ ειεγρζεί απφ άιινπο Νξθσηνχο Διεγθηέο Ινγηζηέο, νη νπνίνη εμέθξαζαλ 

«Γλψκε κε επηθχιαμε, Έκθαζε Θεκάησλ θαη Αλαθνξά επί άιισλ λνκηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ 

ζεκάησλ» ηελ 7ε Ηνπλίνπ 2013  

 

Αλαθνξά επί Άιισλ Λνκηθώλ θαη Θαλνληζηηθώλ Θεκάησλ  

Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α, 108 θαη 37 ηνπ Θ.Λ. 2190/1920. 

 

Αζήλα, 16/05/2014 
 

Νη Νξθσηνί Διεγθηέο Ινγηζηέο 
 
 
    Γεψξγηνο Η. Βαξζαιίηεο              Σξπζνχια Γ. Ρζαθαινγηάλλε 
        Α.Κ./ΠΝΔΙ: 10251                        Α.Κ./ΠΝΔΙ: 23811 
 

 
      Νξθσηνί Διεγθηέο Ινγηζηέο Α.Δ. 

      Ι. Κεζνγείσλ 396, Αγ. Ξαξαζθεπή 
       Α.Κ./ΠΝΔΙ:  148 
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ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΠΖΠ 

Α) ΝΚΗΙΝ 

 Πεκ. 31/12/2013  31/12/2012 

ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ 
    Κε θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό 
    Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα 4.1 233.654.583,16  

 
24.589.456,66  

Αθίλεηα θαηερφκελα γηα επέλδπζε 4.3 13.037.081,52  
 

224.271.386,89  

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 4.2 68.028,55  
 

47.315,09  

Δπελδχζεηο δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε (καθξ/ζκεο) 4.5 75.840,54  
 

73.884,54  

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 4.7 0,00  
 

156.877,07  

Ινηπά κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 4.6 57.033,24  

 

81.390,89  

  
246.892.567,01  

 
249.220.311,14  

Θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό 
    Απνζέκαηα 4.8 127.226,06  

 
101.584,24  

Ξειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 4.8 11.444.059,18  
 

11.308.497,82  

Κεηαβαηηθνί ι/ζκνί ελεξγεηηθνχ 4.9 348.758,46  
 

476.274,41  

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 4.10 2.287.369,10  
 

4.270.683,69  

  
14.207.412,80  

 
16.157.040,16  

ΠΛΝΙΝ ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ 
 

261.099.979,81  
 

265.377.351,30  

  
    ΞΑΘΖΡΗΘΝ 
    Ίδηα θεθάιαηα 

    Κεηνρηθφ θεθάιαην 4.11 132.557.608,68  
 

132.557.608,68  

Ινηπά απνζεκαηηθά 4.12 2.757.487,08  
 

2.757.487,08  

Θέξδε εηο λένλ 
 

107.073.788,57  
 

109.910.062,24  

  
242.388.884,33  

 
245.225.158,00  

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο 4.12 (257.779,74) 
 

55.802,93  

  
242.131.104,59  

 
245.280.960,93  

Καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 
    Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 4.7 3.644.902,97  

 
3.769.786,15  

πνρξέσζε παξνρψλ πξνζσπηθνχ 4.13 3.331.786,19  
 

3.368.041,70  

Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 4.14 1.834.682,45  
 

2.000.207,74  

  
8.811.371,61  

 
9.138.035,59  

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 
    Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 
 

0,00  
 

40,21  

Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 4.15 8.242.257,34  
 

8.315.916,88  

Κεηαβαηηθνί ι/ζκνί παζεηηθνχ 4.16 1.842.688,86  
 

2.203.230,01  

Yπνρξεψζεηο απφ θφξνπο 4.15 72.557,41  
 

439.167,68  

  
10.157.503,61  

 
10.958.354,78  

ΠΛΝΙΝ ΞΑΘΖΡΗΘΝ 
 

261.099.979,81  
 

265.377.351,30  

 
 

Νη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο (ζει.42-63) απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ. 
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Β) ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ 
 Πεκ. 31/12/2013  31/12/2012 

ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ     

Κε θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό     
Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα 4.1 233.647.835,01   24.579.721,99  
Αθίλεηα θαηερφκελα γηα επέλδπζε 4.3 13.037.081,52   224.271.386,89  
Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 4.2 68.027,35   47.288,13  
Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο 4.4 0,00   70.000,00  

Δπελδχζεηο δηαζέζηκεο πξνο πψιεζε 
(καθξ/ζκεο) 

4.5 
75.840,54  

 73.884,54  

Ινηπά κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία 

4.6 
57.033,24  

 81.390,89  

  246.885.817,66   249.123.672,44  

Θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό     
Απνζέκαηα 4.8 127.226,06   101.584,24  
Ξειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 4.8 9.809.070,30   9.597.911,24  
Κεηαβαηηθνί ι/ζκνί ελεξγεηηθνχ 4.9 348.758,46   476.274,41  
Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 4.10 2.193.801,42   3.951.161,04  

  12.478.856,24   14.126.930,93  

ΠΛΝΙΝ ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ  259.364.673,90   263.250.603,37  

      

ΞΑΘΖΡΗΘΝ     
Ίδηα θεθάιαηα     
Κεηνρηθφ θεθάιαην 4.11 132.557.608,68   132.557.608,68  
Ινηπά απνζεκαηηθά 4.12 2.757.487,08   2.757.487,08  
Θέξδε είο λένλ  107.696.131,22   109.849.855,41  

  243.011.226,98   245.164.951,17  
Καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο     
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο 
ππνρξεψζεηο 

4.7 
3.644.902,97  

 3.769.786,15  

πνρξέσζε παξνρψλ πξνζσπηθνχ 4.13 3.331.786,19   3.368.041,70  

Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 4.14 1.782.682,45   1.948.207,74  

  8.759.371,61   9.086.035,59  
Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο     
Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 4.15 5.735.271,82   6.363.961,40  
Κεηαβαηηθνί ι/ζκνί παζεηηθνχ 4.16 1.791.359,82   2.202.755,01  

Yπνρξεψζεηο απφ θφξνπο 4.15 67.443,67   432.900,20  

  7.594.075,31   8.999.616,61  

ΠΛΝΙΝ ΞΑΘΖΡΗΘΝ  259.364.673,90   263.250.603,37  

 

Νη επηζπλαπηφκελεο  ζεκεηψζεηο (ζει. 42-63) απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 
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ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΠΛΝΙΗΘΝ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ 

Α) ΝΚΗΙΝ 

 Πεκ. 1/1 -  
31/12/2013 

1/1 -  
31/12/2012 

Ξσιήζεηο 4.17 11.356.331,32   9.233.811,09  

Θφζηνο πσιήζεσλ 4.18 (10.339.058,32)  (7.314.366,24) 

Κηθηά θέξδε  1.017.273,00   1.919.444,85  

Άιια ιεηηνπξγηθά έζνδα 4.19 4.077.488,30   1.362.901,67  

Έμνδα δηνίθεζεο 4.18 (3.903.754,60)  (2.546.355,78) 

Έμνδα δηάζεζεο 4.18 (2.067.772,86)  (7.092.452,49) 

Άιια έμνδα 4.19 (2.035.981,44)  (13.365.507,43) 

Ιεηηνπξγηθέο δεκηέο  (2.912.747,60)  (19.721.969,18) 

Σξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 4.20 69.186,14   155.141,59  

Σξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 4.20 (11.600,99)  (115.492,73) 

Εεκίεο πξν θόξσλ  (2.855.162,45)  (19.682.320,32) 

Φφξνη 4.21 (36.693,89)  (933.206,47) 

Εεκίεο κεηά από θόξνπο  (2.891.856,34)  (20.615.526,79) 

Θαηαλέκνληαη ζε:     

 - Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο  (2.578.273,67)  (20.578.667,26) 

 - Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο  (313.582,67)  (36.859,53) 

Ινηπά έζνδα/(έμνδα) κε κεηέρνληα ζηα 
θέξδε πεξηφδνπ 

 
(258.000,00) 

  

Ινηπό ζπλνιηθό εηζόδεκα  (258.000,00)   

Ππγθεληξσηηθό ζπλνιηθό εηζόδεκα  (3.149.856,34)  (20.615.526,79) 

Θαηαλέκεηαη ζε:     
 - Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο  (2.836.273,67)  (20.578.667,26) 

 - Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο  (313.582,67)  (36.859,53) 

      

Εεκηέο αλά κεηνρή - βαζηθά 5.2 (0,0286)  (0,2282) 

      

Απνζβέζεηο  2.028.649,86  1.985.052,73  

Εεκίεο πξν θόξσλ, ηόθσλ & απνζβέζεσλ 
(EBITDA) 

(884.097,74)  (17.736.916,45) 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Νη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο (ζει. 64-71) απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ. 
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ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΠΛΝΙΗΘΝ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ 

Β) ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ 

 Πεκ. 1/1 -  
31/12/2013 

1/1 -  
31/12/2012 

Ξσιήζεηο 4.17 9.446.135,49   7.761.478,03  

Θφζηνο πσιήζεσλ 4.18 (8.627.791,41)  (5.978.994,93) 

Κηθηά θέξδε  818.344,08   1.782.483,10  

Άιια ιεηηνπξγηθά έζνδα 4.19 4.084.693,06   1.377.782,39  

Έμνδα δηνίθεζεο 4.18 (3.688.154,63)  (2.423.226,87) 

Έμνδα δηάζεζεο 4.18 (2.000.073,24)  (6.974.565,30) 

Άιια έμνδα 4.19 (1.221.532,99)  (13.364.490,46) 

Ιεηηνπξγηθέο δεκηέο  (2.006.723,72)  (19.602.017,14) 

Σξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 4.20 67.649,93   154.546,08  

Σξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 4.20 (76.833,58)  (300.961,75) 

Εεκίεο πξν θόξσλ  (2.015.907,37)  (19.748.432,81) 

Φφξνη 4.21 120.183,18   (933.228,86) 

Εεκίεο κεηά από θόξνπο  (1.895.724,19)  (20.681.661,67) 

      

Ινηπά έζνδα/(έμνδα) κε κεηέρνληα ζηα 
θέξδε πεξηφδνπ 

 
(258.000,00) 

  

Ινηπό ζπλνιηθό εηζόδεκα  (258.000,00)   

Ππγθεληξσηηθό ζπλνιηθό εηζόδεκα  (2.153.724,19)  (20.681.661,67) 

      
Εεκηέο αλά κεηνρή - βαζηθά 5.2 (0,0210)  (0,2293) 

      

Απνζβέζεηο  2.024.678,89  1.978.661,48  

Θέξδε/(δεκίεο) πξν θόξσλ, ηόθσλ & 
απνζβέζεσλ (EBITDA) 

17.955,17   (17.623.355,66) 

 

 

 

 

 

 

Νη επηζπλαπηφκελεο ζεκεηψζεηο (ζει.64-71) απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 
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ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΚΔΡΑΒΝΙΩΛ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ  

Ν ΝΚΗΙΝΠ 

 Κεηνρηθφ θεθάιαην Ινηπά 
απνζεκαηηθά 

Θέξδε/(Εεκίεο) είο 
λένλ 

Γηθαηψκαηα 
κεηνςεθίαο 

Πχλνιν 

           

πόινηπν ηελ 31/12/2011 128.088.489,69   96.099,37   136.788.679,56   (21.925,26)  264.951.343,36  
           

Εεκίεο κεηά απφ θφξνπο     (20.578.667,26)  (36.859,53)  (20.615.526,79) 

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα 0,00   0,00   (20.578.667,26)  (36.859,53)  (20.615.526,79) 
Αχμεζε θεθαιαίνπ 2.922.231,86       45.000,00   2.967.231,86  
Έμνδα έθδνζεο θεθαιαίνπ     (32.954,27)  (1.350,00)  (34.304,27) 

Κεηαβνιέο ζπγαηξηθψλ     (14.481,39)  14.481,39    

Απνξξφθεζε εηαηξείαο 1.546.887,13   2.661.387,71   (6.314.245,85)    (2.105.971,01) 

Απφθηεζε & πξψηε ελνπνίεζε ζπγαηξηθήο   0,00   61.731,45   56.456,33   118.187,78  

πόινηπν ηελ 31/12/2012 132.557.608,68   2.757.487,08   109.910.062,24   55.802,93   245.280.960,93  

           

Εεκίεο κεηά απφ θφξνπο     (2.578.273,67)  (313.582,67)  (2.891.856,34) 

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα 0,00   0,00   (2.578.273,67)  (313.582,67)  (2.891.856,34) 

Ινηπέο πξνζαξκνγέο     (258.000,00)    (258.000,00) 

πόινηπν ηελ 31/12/2013 132.557.608,68   2.757.487,08   107.073.788,57   (257.779,74)  242.131.104,59  
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ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΚΔΡΑΒΝΙΩΛ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ  

Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

 Κεηνρηθφ θεθάιαην Ινηπά απνζεκαηηθά Θέξδε/(Εεκίεο) είο 
λένλ 

Πχλνιν: 

         

πόινηπν ηελ 31/12/2011 128.088.489,69   96.099,37   136.875.567,20   265.060.156,26  

         

Εεκίεο κεηά απφ θφξνπο     (20.681.661,67)  (20.681.661,67) 

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα 0,00   0,00   (20.681.661,67)  (20.681.661,67) 

Αχμεζε θεθαιαίνπ 2.922.231,86       2.922.231,86  

Έμνδα έθδνζεο θεθαιαίνπ     (29.804,27)  (29.804,27) 

Απνξξφθεζε εηαηξείαο 1.546.887,13   2.661.387,71   (6.314.245,85)  (2.105.971,01) 

πόινηπν ηελ 31/12/2012 132.557.608,68   2.757.487,08   109.849.855,41   245.164.951,17  

         

Εεκίεο κεηά απφ θφξνπο     (1.895.724,19)  (1.895.724,19) 

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα 0,00   0,00   (1.895.724,19)  (1.895.724,19) 
Ινηπέο πξνζαξκνγέο     (258.000,00)  (258.000,00) 

πόινηπν ηελ 31/12/2013 132.557.608,68   2.757.487,08   107.696.131,22   243.011.226,98  
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Α) ΝΚΗΙΝ 

ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΡΑΚΔΗΑΘΩΛ ΟΝΩΛ 

 1/1 -  
31/12/2013 

1/1 -  
31/12/2012 

Ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο    
Εεκίεο πξν θφξσλ (2.855.162,45)  (19.682.320,32) 

Ξιένλ/(Κείνλ) πξνζαξκνγέο γηα:    
Απνζβέζεηο 2.028.649,86   1.985.052,71  

Ξξνβιέςεηο (205.352,40)  5.032.615,96  

Σξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 11.600,99   6.944,28  

Εεκίεο απνηίκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ 0,00   108.548,45  

Σξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα (69.186,14)  (201.143,62) 
Ξιένλ κεηαβνιέο ζην θεθάιαην θίλεζεο:    
Κείσζε/(αχμεζε) απνζεκάησλ (25.641,82)  692,59  

Κείσζε/(αχμεζε) απαηηήζεσλ 609.121,05   (1.210.228,94) 

Αχμεζε/(κείσζε) ππνρξεψζεσλ (πιελ δαλείσλ) 43.629,00   8.196.978,22  
Κείνλ:    
Ρφθνη θαη ζπλαθή ηξαπεδηθά έμνδα πιεξσζέληα (11.600,99)  (6.944,28) 

Φφξνη πιεξσζέληεο (250.377,17)  (457.625,89) 

Δηζξνέο/(εθξνέο) απφ ιεηη/θέο δξαζηεξηφηεηεο (α) (724.320,07)  (6.227.430,84) 
     
Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο    

Ρφθνη εηζπξαρζέληεο 69.186,14   155.141,59  

Κείνλ:    
Απφθηεζε επελδχζεσλ (1.956,00)  0,00  
Απφθηεζε πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (138.184,45)  (82.420,90) 

Δηζξνέο/(εθξνέο) απφ επελδπηηθέο δξαζη/ηεο (β) (70.954,31)  72.720,69  

     
Σξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο    
Απνπιεξσκή δαλείσλ (40,21)  (49.959,57) 

Κεξίζκαηα πιεξσζέληα (1.188.000,00)  0,00  
Δηζξνέο απφ ηνπο κεηφρνπο 0,00   2.932.927,59  

Eηζξνέο/(εθξνέο) απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζη/ηεο 
(γ) 

(1.188.040,21)  2.882.968,02  

     
Θαζαξέο εηζξνέο/(εθξνέο) πεξηφδνπ (α+β+γ) (1.983.314,59)  (3.271.742,13) 

Γηαζέζηκα απνξξνθεζείζαο εηαηξείαο 0,00   2.831.274,48  

Γηαζέζηκα απνθηεζείζαο ζπγαηξηθήο 0,00   126.848,43  

Κεηξεηά θαη ηζνδχλακα ζηελ έλαξμε ηεο πεξηφδνπ 4.270.683,69   4.584.302,91  

Κεηξεηά θαη ηζνδχλακα ζηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ 2.287.369,10   4.270.683,69  
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Β) ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ 
 

 1/1 -  
31/12/2013 

1/1 -  
31/12/2012 

Ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο    

Εεκίεο πξν θφξσλ (2.015.907,37)  (19.748.432,81) 

Ξιένλ/(Κείνλ) πξνζαξκνγέο γηα:    

Απνζβέζεηο 2.024.678,89   1.978.661,48  

Ξξνβιέςεηο (1.015.352,40)  5.051.615,96  

Σξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 6.833,58   3.413,30  

Εεκίεο απνηίκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ 0,00   297.548,45  

Σξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 2.350,07   (200.548,11) 

Ξιένλ κεηαβνιέο ζην θεθάιαην θίλεζεο:    

Κείσζε/(αχμεζε) απνζεκάησλ (25.641,82)  692,59  

Κείσζε/(αχμεζε) απαηηήζεσλ 155.523,35   (2.742.519,39) 

Αχμεζε/(κείσζε) ππνρξεψζεσλ (πιελ δαλείσλ) (578.209,69)  9.479.056,09  

Κείνλ:    

Ρφθνη θαη ζπλαθή ηξαπεδηθά έμνδα πιεξσζέληα (6.833,58)  (3.413,30) 

Φφξνη πιεξσζέληεο (233.268,82)  (315.152,69) 

Δηζξνέο/(εθξνέο) απφ ιεηη/θέο δξαζηεξηφηεηεο (α) (1.685.827,79)  (6.199.078,43) 

     

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο    

Ρφθνη εηζπξαρζέληεο 67.649,93   154.546,08  

Κείνλ:    

Απφθηεζε επελδχζεσλ (1.956,00)  (135.000,00) 

Απφθηεζε πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (137.225,76)  (81.644,47) 

Δηζξνέο/(εθξνέο) απφ επελδπηηθέο δξαζη/ηεο (β) (71.531,83)  (62.098,39) 

     

Σξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο    

Δηζξνέο απφ ηνπο κεηφρνπο 0,00   2.892.427,59  

Eηζξνέο/(εθξνέο) απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζη/ηεο 
(γ) 

0,00   2.892.427,59  

     

Θαζαξέο εηζξνέο/(εθξνέο) πεξηφδνπ (α+β+γ) (1.757.359,62)  (3.368.749,23) 

Γηαζέζηκα απνξξνθεζείζαο εηαηξείαο 0,00   2.831.274,48  

Κεηξεηά θαη ηζνδχλακα ζηελ έλαξμε ηεο πεξηφδνπ 3.951.161,04   4.488.635,79  

Κεηξεηά θαη ηζνδχλακα ζηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ 2.193.801,42   3.951.161,04  
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1. ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ 

1.1. Ξιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξεία 

Ζ εηαηξεία ζπζηάζεθε αξρηθά σο Αλψλπκε Δηαηξεία ην 1999 θαη ην θαηαζηαηηθφ ηεο 

δεκνζηεχζεθε ζην Φ.Δ.Θ. 39/01 Καξηίνπ 1999 θαη ήδε κε ην Άξζξν 12 παξ. 1 ηνπ 

Λφκνπ 4109/2013 (ΦΔΘ 16 Α΄/23.1.2013) , « 1. Νη αλψλπκεο εηαηξείεο κε ηελ επσλπκία 

«Γηεζλήο Έθζεζε Θεζζαινλίθεο Α.Δ.» (Γ.Δ.Θ. Α.Δ.) πνπ ζπζηήζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 

2687/1999 (Α΄ 39), κε Αξ. ΚΑΔ:42940/62Β/99/0135, θαη «Διιεληθέο Δθζέζεηο – 

HELEXPOA.E.» πνπ ζπζηήζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ σο άλσ λφκνπ, κε Αξ. ΚΑΔ: 

08680/062/Β/86/0514, ζπγρσλεχνληαη κε απνξξφθεζε ηεο δεχηεξεο απφ ηελ πξψηε». 

 

Ζ πιήξεο επσλπκία ηεο εηαηξείαο είλαη «ΓΗΔΘΛΖΠ ΔΘΘΔΠΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Α.Δ.» θαη 

έρεη δηαθξηηηθφ ηίηιν «Γ.Δ.Θ.− ΖELEXPO Α.Δ.». Ζ εηαηξεία δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

θ.λ. 2190/1920 θαη ηνπ λ. 2414/1996 (ΦΔΘ 135 Α΄), φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ. 

Έδξα ηεο Δηαηξείαο έρεη νξηζζεί ν Γήκνο Θεζζαινλίθεο. 

Θύξηνο κέηνρνο ηεο εηαηξείαο είλαη ην Διιεληθφ Γεκφζην θαη νη κεηνρέο είλαη 

ακεηαβίβαζηεο. 

Πθνπόο ηεο εηαηξείαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο είλαη: 

 Ζ επζχλε ηεο δηνξγάλσζεο ηεο Δηήζηαο Γεληθήο Έθζεζεο Θεζζαινλίθεο. 

 Ζ δηνξγάλσζε εθζέζεσλ, ζπλεδξίσλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ απνζηνιψλ θαη 

γεληθφηεξα εθδειψζεσλ ζηελ Διιάδα θαη ζηελ αιινδαπή. 

 Ζ δηαρείξηζε θαη ε εθκεηάιιεπζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο θαη ηνπ ξαδηνθσληθνχ 

ηεο ζηαζκνχ. 

 Ζ ελεκέξσζε ηεο πνιηηείαο ζρεηηθά κε ηελ εθζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα ηεο 

ρψξαο.  

 Ζ παξνρή πξνο ην Διιεληθφ Θξάηνο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζε ζέκαηα 

εθζεζηαθήο πνιηηηθήο, δηνξγάλσζεο εθζέζεσλ, ζπλεδξίσλ θαη γεληθφηεξα 

εθδειψζεσλ. 

 Ζ δηαρείξηζε θαη εθκεηάιιεπζε εηαηξηθψλ ζπκκεηνρψλ. 
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 Ζ δηαρείξηζε, εθκεηάιιεπζε θαη αλάπηπμε αθηλήησλ κε θάζε πξφζθνξν 

ηξφπν. 

 Ζ δηαρείξηζε, εθκεηάιιεπζε θαη αλάπηπμε εθζεζηαθψλ ζεκάησλ κε θάζε 

πξφζθνξν ηξφπν. 

 Ξαξνρή νπνηαζδήπνηε θχζεσο ππεξεζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ζπκβνπιεπηηθψλ θαη ππεξεζηψλ παξαγσγήο πνπ αθνξνχλ ζε θάζε είδνπο 

εθζεζηαθέο, ζπλεδξηαθέο θαη πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πξνο Γεκφζηνπο θαη 

ηδησηηθνχο θνξείο, θαζψο θαη ε ζπγθέληξσζε επεμεξγαζία θαη εκπνξηθή 

εθκ/ζε ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ. 

 Ζ παξνρή νπνηαζδήπνηε θχζεο ππεξεζηψλ πνπ ζπλάδνπλ κε ηνλ θχξην 

ζθνπφ ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

 Ζ αληηπξνζψπεπζε, πξαθηνξεία θαη ζπλεξγαζία κε νίθνπο ηνπ εζσηεξηθνχ ε 

εμσηεξηθνχ ή άιιεο επηρεηξήζεηο. 

 Γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ εηαηξηθνχ ζθνπνχ , ε εηαηξεία ,δχλαηαη λα 

ιεηηνπξγήζεη σο Ρακείν Αζηηθήο Αλάπηπμεο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηήζεη ην 

ρξεκαηνδνηηθφ εξγαιείν Jessica θαη γεληθά σο θνξέαο γηα ηελ αμηνπνίεζε 

θάζε άιινπ ρξεκαηνδνηηθνχ εξγαιείνπ, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία. 

 Ζ αλάπηπμε θαη ζχζθηγμε ησλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ θαη θηιηθψλ δεζκψλ 

κεηαμχ ησλ ιαψλ. 

 Ζ πξνβνιή ηεο Διιεληθήο ελ γέλεη παξαγσγήο. 

 Ζ πξνβνιή ηνπ Διιεληθνχ ηνπξηζκνχ.  

 Ζ ππνβνήζεζε ησλ Διιήλσλ παξαγσγψλ, βηνηερλψλ θαη βηνκεράλσλ ζηελ 

πξνζπάζεηά ηνπο γηα ηελ βειηίσζε ηεο παξαγσγήο, πξνβνιήο θαη δηαθίλεζεο 

ησλ πξντφλησλ ηνπο θαη ηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ θαη ησλ εμαγσγψλ  

 Πην ζθνπφ ηεο Δηαηξείαο εκπίπηεη απηνλφεηα γεληθά θαη θάζε πξάμε ή 

ζπλαιιαγή πνπ δχλαηαη λα απνηειεί κέζν γηα ηελ πξαγκάησζε ησλ θχξησλ 

ζθνπψλ ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ 2. 

 Ζ επηινγή ησλ κέζσλ γηα εμππεξέηεζε ηνπ ζθνπνχ ηεο Δηαηξείαο αλήθεη ζην 

Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. Θακία πξάμε δηνίθεζεο, δηαρείξηζεο ή δηάζεζεο δελ 

εμαηξείηαη απφ ηα κέζα απηά, ηα νπνία αλαγλσξίδνληαη σο ζθνπνί.  

 Γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ εηαηξηθνχ ζθνπνχ, ε Δηαηξεία δχλαηαη, κεηά απφ 

απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, λα ηδξχεη ππνθαηαζηήκαηα θαη 
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πξαθηνξεία, εληφο ή εθηφο Διιάδαο ζε αγνξαδφκελα ή θαη κηζζσκέλα 

αθίλεηα..  

 

Πχκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ε δηάξθεηα ηεο εηαηξείαο νξίδεηαη ζε 50 έηε, 

ππνινγηδφκελε απφ ηελ εκέξα θαηαρψξηζεο ζην Κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ. 

Πεκεηψζεηο επί ησλ Νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

2. ΞΙΑΗΠΗΝ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΩΛ 

2.1. Θαιππηόκελε πεξίνδνο 

Νη παξνχζεο εηήζηεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ΓΗΔΘΛΖΠ ΔΘΘΔΠΖΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Α.Δ. θαη ησλ 

ζπγαηξηθψλ ηεο, πνπ καδί αλαθέξνληαη σο φκηινο θαη θαιχπηνπλ ηελ πεξίνδν απφ ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο θαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013. 

Πηηο νηθνλνκηθέο  θαηαζηάζεηο  ηνπ  νκίινπ  πεξηιακβάλνληαη  θαη  ηα  νηθνλνκηθά  

ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο  « ΔΙΙΖΛΗΘΔΠ  ΔΘΘΔΠΔΗΠ -HELEXPO A.E » ε  νπνία  

ζπγρσλεχηεθε  δηα απνξξνθήζεσο απφ  ηε κεηξηθή  κε  βάζε ηνλ  Λ.4109/2013,  ζε  

ζπλδπαζκφ   κε  ηηο  δηαηάμεηο    ηνπ  Λ.  2166/1993  θαη  ηνπ  Θ.Λ.  2190/20 θαη  κε 

ηζνινγηζκφ  κεηαζρεκαηηζκνχ  ηεο  30.06.2012. Ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο απηνχ, ε 

«Θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ» ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο, δελ είλαη ζπγθξίζηκε κε ηελ 

αληίζηνηρε ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο. 

 

2.2. Έγθξηζε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ΓΗΔΘΛΖΠ ΔΘΘΔΠΖΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Α.Δ. γηα ηελ ρξήζε 

πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013, εγθξίζεθαλ κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Ππκβνπιίνπ ζηηο 25 Απξηιίνπ 2014 θαη ηεινχλ ππφ ηελ νξηζηηθή έγθξηζε ηεο Ραθηηθήο 

Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ. 
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2.3. Ξαξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

Νη παξνχζεο ελνπνηεκέλεο θαη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε € 

(Δπξψ), ην νπνίν είλαη ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα ηνπ νκίινπ, δειαδή ην λφκηζκα ηνπ 

πξσηεχνληνο νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ε κεηξηθή εηαηξεία θαη νη 

ζπγαηξηθέο ηεο. 

2.4. Βάζε θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

Νη ελνπνηεκέλεο θαη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ΓΗΔΘΛΖΠ ΔΘΘΔΠΖΠ 

ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Α.Δ. έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, φπσο 

απηή ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αλαπξνζαξκνγή νξηζκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη 

ηνπ παζεηηθνχ, ζε εχινγεο αμίεο θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα 

Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ). 

2.5. Λέα πξόηππα θαη δηεξκελείεο ηεο ΓΔΔΣΞ  

α) Λέα θαη αλαζεσξεκέλα πξφηππα ηζρχνληα γηά εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 

1 Ηαλνπαξίνπ 2013.  

Κία ζεηξά λέσλ θαη αλαζεσξεκέλσλ πξνηχπσλ ηζρχνπλ γηά εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή 

κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013. Ξιεξνθνξίεο γη‟απηά ηα λέα πξφηππα παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: 

 

- ΓΞΣΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο (ΓΞΣΞ 10)» Ρν ΓΞΣΑ 10 

αληηθαζηζηά ην ΓΙΞ 27 Δλνπνηεκέλεο θαη Ηδηαίηεξεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο (ΓΙΞ 27) θαη ην 

ΚΔΓ 12 Δλνπνίεζε - Νληφηεηεο Δηδηθνχ Πθνπνχ. Ρν ΓΞΣΑ 10 αλαζεσξεί ηνλ νξηζκφ ηνπ ειέγρνπ 

θαη παξέρεη εθηελείο νδεγίεο γηά ηελ εθαξκνγή ηνπ. Απηέο νη λέεο απαηηήζεηο έρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα λα επεξεάζνπλ πνηέο απφ ηηο επελδχζεηο ηήο Δηαηξείαο ζεσξνχληαη ζπγαηξηθέο θαη 

επνκέλσο λα αιιάμνπλ ην πιαίζην ηήο ελνπνίεζεο. Υζηφζν, νη απαηηήζεηο θαη νη κεραληζκνί ηεο 

ελνπνίεζεο θαη ε ινγηζηηθή γηα ηηο κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο θαη αιιαγέο ζηνλ έιεγρν 

παξακέλνπλ νη ίδηεο. Γελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ φκηιν θαη ζηελ εηαηξεία. 

 

- ΓΞΣΑ 11 «Θνηλέο Οπζκίζεηο (ΓΞΣΑ 11)» Ρν ΓΞΣΑ 11 αληηθαζηζηά ην ΓΙΞ 31 «Ππκκεηνρέο 

ζε Θνηλνπξαμίεο» (ΓΙΞ 31) θαη ην ΚΔΓ 13 «Απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο νληφηεηεο-Κε Σξεκαηηθέο-

ζπλεηζθνξέο απφ θνηλνπξαθηνχληεο». Ρν ΓΞΣΑ 11 αλαζεσξεί ηηο θαηεγνξίεο θνηλνπξαμηψλ θαη ηα 

θξηηήξηα γηά ηελ θαηάηαμε ζηηο θαηεγνξίεο, κε ζθνπφ ηήο πην ζηελήο επζπγξάκκηζεο ηεο ηήξεζεο 

ηεο ινγηζηηθήο κε ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ επελδπηψλ ζρεηηθά κε ηελ θνηλή 
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ζπκθσλία. Δπηπιένλ, ε επηινγή ηνπ ΓΙΞ 31 ηεο ρξήζεο ηεο αλαινγηθήο ελνπνίεζεο ησλ 

θνηλνπξαμηψλ, ζχκθσλα κε ην πξφηππν απηφ έρεη εμαιεηθζεί. Ρν ΓΞΣΞ 11 ηψξα απαηηεί ηε ρξήζε 

ηεο κεζφδνπ ηεο θαζαξήο ζέζεο, γηά επελδχζεηο ζε θνηλνπξαμίεο ή γηά επελδχζεηο ζε ζπγγελείο 

επηρεηξήζεηο. Γελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ φκηιν θαη ζηελ εηαηξεία. 

 

- ΓΞΣA 12 «Ξαξνπζίαζε ησλ Ππκθεξόλησλ ζε άιιεο νληόηεηεο (ΓΞΣΑ 12)» Ρν ΓΞΣΑ 

12 ελζσκαηψλεη θαη θάλεη ζπλεπείο ηηο απαηηήζεηο γλσζηνπνίεζεο γηα δηάθνξνπο ηχπνπο 

επελδχζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κε ελνπνηεκέλσλ δνκεκέλσλ νληνηήησλ. Δηζάγεη λέεο 

απαηηήζεηο γλσζηνπνίεζεο ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο ζηνπο νπνίνπο ε νληφηεηα εθηίζεηαη απφ 

ηελ εκπινθή ηεο κε δνκεκέλεο νληφηεηεο.  

Ζ εθαξκνγή ηνπ ΓΞΣΑ 12 δελ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζηνλ φκηιν θαη 

ζηελ εηαηξεία. 

 

- Ππλεπαγόκελεο κεηαβνιέο ζην ΓΙΞ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη μερσξηζηέο Νηθνλνκηθέο 

Θαηαζηάζεηο» (ΓΙΞ 27) θαη ΓΙΞ 28 «Δπελδύζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο» (ΓΙΞ 28) 

Ππλεπαθφινπζεο κεηαβνιέο ζην ΓΙΞ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη μερσξηζηέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο» 

(ΓΙΞ 27) θαη ΓΙΞ 28 «Δπελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο» (ΓΙΞ 28) ΓΙΞ 27 ηψξα ξπζκίδνπλ 

κφλν αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ρν ΓΙΞ 28 ελζσκαηψλεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 

ηηο επελδχζεηο ζε θνηλνπξαμίεο. Υζηφζν, ε κέζνδνο ηεο θαζαξήο ζέζεο ηνπ ΓΙΞ 28 παξακέλεη σο 

έρεη 

 

- ΓΞΣΑ 13 «Δπηκέηξεζε ηεο εύινγεο αμίαο (ΓΞΣΑ 13)» Ρν ΓΞΣΑ 13 δηεπθξηλίδεη ηνλ 

νξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο θαη παξέρεη ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο θαη επηπξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο φζνλ 

αθνξά θαηακεηξήζεηο δίθαηεο αμίαο. Γελ επεξεάδεη πνηά ζηνηρεία απαηηνχληαη λα είλαη 

απνηηκεκέλα ζε εχινγε αμία. Ρν πεδίνλ εθαξκνγήο ηνπ ΓΞΣΑ είλαη επξχ θαη απαηηείηαη ηφζν γηά 

ρξεκαηννηθνλνκηθά φζν θαη γηά κε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία γηά ηα νπνία άιια ΓΞΣΑ απαηηνχλ 

ή επηηξέπνπλ επηκεηξήζεηο εχινγεο αμίαο ή γλσζηνπνηήζεηο ζρεηηθά κε επηκεηξήζεηο εμαηξνπκέλσλ 

νξηζκέλσλ πεξηζηάζεσλ.  

Ρν ΓΞΣΑ 13 εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 

2013. Νη απαηηήζεηο γλσζηνπνίεζεο δελ απαηηείηαη λα εθαξκνζζνχλ ζηηο ζπγθξηηηθέο 

πιεξνθνξίεο θαηά ην πξψην έηνο εθαξκνγήο. Ζ Δηαηξείαο φκσο έρεη πεξηιάβεη ζαλ ζπγθξηηηθή 

πιεξνθφξεζε ηνπ ΓΞΣΑ 13, γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχλην πξνεγνπκέλσο απφ ην ΓΞΣΑ 7 

«Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία: Γλσζηνπνηήζεηο».  

Ν φκηινο θαη ε εηαηξεία εθάξκνζε ην ΓΞΣΑ 13 γηά πξψηε θνξά ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε θαη δελ είρε 

επίδξαζε.  
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- Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 19 «Ξαξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο» (ΓΙΞ 19) Νη ηξνπνπνηήζεηο 

ηνπ ΓΙΞ 19 πεξηιακβάλνπλ κηα ζεηξά απφ βειηηψζεηο ζηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ παξνρψλ ζε 

εξγαδνκέλνπο, νη θπξηφηεξεο απφ ηηο νπνίεο αθνξνχλ ζηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ 

πξνγξακκάησλ παξνρψλ. Νη ηξνπνπνηήζεηο είλαη νη παξαθάησ:  

• ε εμάιεηςε ηεο «κεζφδνπ πεξηζσξίνπ», απαηηψληαο απφ ηνπο θνξείο λα αλαγλσξίζνπλ φινπο 

ηνπο επαλππνινγηζκνχο (πεξηιακβαλφκελσλ ησλ αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ θαη δεκηψλ) πνπ 

πξνέθπςαλ θαηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο , ζηελ θαηάζηαζε ζπγθεληξσηηθνχ εηζνδήκαηνο. • ε 

αιιαγή ησλ επηκεηξήζεσλ θαη ηεο παξνπζίαζεο κεξηθψλ ζηνηρείσλ ηνχ θφζηνπο ησλ 

θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. Ρν θαζαξφ πνζφ θέξδνπο ή δεκίαο επεξεάδεηαη απφ ηελ απφ ηελ 

θαηάξγεζε ηεο αλακελφκελεο απφδνζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηα 

ζηνηρεία θφζηνπο ηφθσλ θαη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο απφ θαζαξά έμνδα ηφθσλ ή εηζνδήκαηνο κε 

βάζε ην θαζαξφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ηελ ππνρξέσζε θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. • ε ελίζρπζε 

ησλ απαηηήζεσλ γλσζηνπνίεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαη ησλ θηλδχλσλ πνπ νη θνξείο είλαη 

εθηεζεηκέλνη κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ζε απηέο.  

Ό φκηινο θαη ε εηαηξεία εθάξκνζαλ ην ηξνπνπνηεκέλν ΓΙΞ 19. 

 

- Ρξνπνπνίεζε ζην ΓΞΣΑ 7, «Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο», γηα 

ζπκςεθηζκό ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ θαη παζεηηθνύ. Ζ ηξνπνινγία πεξηιακβάλεη λέεο 

απνθαιχςεηο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο ζχγθξηζεο κεηαμχ απηψλ ησλ εηαηξεηψλ πνπ ζπληάζζνπλ 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ΓΞΣΞ ζε εθείλνπο πνπ ζπληάζζνπλ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα 

κε ηηο ακεξηθαληθέο GAAP. Ζ εθαξκνγή ηεο ηξνπνπνίεζεο δελ επεξεάδεη ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο. 

Δηήζηεο Βειηηώζεηο 2009-2011 (νη Δηήζηεο Βειηηώζεηο)  

Νη Δηήζηεο Βειηηψζεηο 2009-2011 (νη Δηήζηεο Βειηηψζεηο) έθαλαλ δηάθνξεο δεπηεξεχνπζεο 

ηξνπνπνηήζεηο ζε κηα ζεηξά ησλ ΓΞΣΞ. Νη ηξνπνινγίεο πνπ αθνξνχλ ηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξεία 

ζπλνςίδνληαη παξαθάησ:  

Απνζαθήληζε ησλ απαηηήζεσλ γηα ην άλνηγκα ηήο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο:  

• δηεπθξηλίδεη φηη ε θαηάιιειε εκεξνκελία γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο είλαη 

ε αξρή ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ ( ζρεηηθέο ζεκεηψζεηο δελ είλαη πιένλ απαξαίηεην λα 

παξνπζηάδνληαη)  

• αληηκεησπίδεη ζπγθξηηηθέο απαηηήζεηο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο φηαλ 

κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα αιιάδεη ηηο ινγηζηηθέο ηεο πνιηηηθέο ή θάλεη αλαδξνκηθέο 

επαλαδηαηππψζεηο ή αλαηαμηλνκήζεηο, ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 8 . 
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Απνζαθήληζε ησλ απαηηήζεσλ γηα ηηο ζπγθξηηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη πέξα απφ ηηο 

ειάρηζηεο απαηηήζεηο:  

• δηεπθξηλίδεη φηη νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ δελ ρξεηάδεηαη λα 

παξνπζηάδνληαη ππφ ηε κνξθή κηαο πιήξνπο ζεηξάο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα πεξηφδνπο πνπ 

ππεξβαίλνπλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο  

• απαηηεί φηη θάζε ζπκπιεξσκαηηθή πιεξνθνξία πνπ παξνπζηάδεηαη πξέπεη λα ππνβάιινληαη 

ζχκθσλα κε ηα ΓΞΣΞ θαη ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα πξέπεη λα παξνπζηάζεη ζπγθξηηηθή 

πιεξνθφξεζε ζηηο ζρεηηθέο ζεκεηψζεηο γη‟ απηέο ηηο πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο . 

Φνξνινγηθή επίδξαζε δηαλνκήο ζηνπο θαηφρνπο ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ :  

• αληηκεησπίδεη κηα αηζζεηή αλαθνινπζία κεηαμχ ηνπ ΓΙΞ 12 «Φφξνη εηζνδήκαηνο» (ΓΙΞ 12) θαη 

ηνπ ΓΙΞ 32 «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Ξαξνπζίαζε» (ΓΙΞ 32) φζνλ αθνξά ηελ αλαγλψξηζε 

ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο πνπ ζρεηίδνληαη κε δηαλνκέο πξνο ηνπο θαηφρνπο ελφο 

ζπκκεηνρηθνχ ηίηινπ θαη γηα ηε ζπλαιιαγή ην θφζηνο κηαο ζπλαιιαγήο θαζαξήο ζέζεο  

• δηεπθξηλίδεη φηη ε πξφζεζε ηνπ ΓΙΞ 32 είλαη λα αθνινπζεζνχλ νη απαηηήζεηο ηνπ ΓΙΞ 12 γηα ηε 

ινγηζηηθνπνίεζε γηα ην θφξν εηζνδήκαηνο πνπ ζρεηίδνληαη κε δηαλνκέο πξνο ηνπο θαηφρνπο ελφο 

ζπκκεηνρηθνχ ηίηινπ θαη κε ην θφζηνο δηελέξγεηαο κηαο ζπλαιιαγήο θαζαξήο ζέζεο. 

Ξιεξνθφξεζε θαηά ηνκέα γηα ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ :  

• δηεπθξηλίδεη φηη ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ γηα κηα ζπγθεθξηκέλε παξνπζίαζε 

ηνκέα απαηηείηαη λα γλσζηνπνηείηαη εάλ , θαη κφλν εάλ: (i) κία κέηξεζε απφ ην ζχλνιν ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ή ηνπ ζπλφινπ ησλ ππνρξεψζεσλ (ή θαη ησλ δχν), παξέρεηαη ηαθηηθά ζηνλ 

επηθεθαιήο ιήςεο επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ (ii) έρεη ππάξμεη ζεκαληηθή κεηαβνιή απφ ηηο 

κεηξήζεηο απηέο πνπ γλσζηνπνηείηαη ζηηο ηειεπηαίεο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ ελ 

ιφγσ παξνπζίαδφκελν ηνκέα . 

Νη Δηήζηεο Βειηηψζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ ηζρχνπλ γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ 

μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013. Ζ Γηνίθεζε δελ αλακέλεη ζεκαληηθέο επηδξάζεηο απφ 

ηηο ελ ιφγσ ηξνπνινγίεο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο. 

(β) Ξξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο θαη δηεξκελείεο ζηα ππάξρνληα πξφηππα πνπ δελ είλαη αθφκα ζε ηζρχ 

θαη δελ πηνζεηήζεθαλ απφ ηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξεία.  

Θαηά ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, έρνπλ δεκνζηεπζεί 

νξηζκέλα λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο θαη δηεξκελείεο απφ ην ΠΓΙΞ αιιά δελ έρνπλ αθφκα ηεζεί 

ζε ηζρχ. Νξηζκέλα άιια λέα πξφηππα θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί αιιά δελ αλακέλεηαη λα 

έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο. 

- ΓΞΣΑ 9 «Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» (ΓΞΣΑ 9).  

Ρν ΓΞΣΑ 9 ζθνπεχεη λα αληηθαηαζηήζεη ην ΓΙΞ 39 «Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία: Αλαγλψξηζε θαη 

Δπηκέηξεζε» (ΓΞΣΑ 9). Κέρξη ζήκεξα, ηα θεθάιαηα πνπ αθνξνχλ αλαγλψξηζε, ηαμηλφκεζε, 
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επηκέηξεζε θαη απνζρεκαηηζκφ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ 

έρνπλ ήδε εθδνζεί. Ρα θεθάιαηα πνπ νξίδνπλ ηελ κεζνδνινγία απνκείσζεο αμίαο είλαη αθφκε ππφ 

αλάπηπμε. Δπηπιένλ, ηνλ Λνέκβξην 2011, ην ΠΓΙΞ απνθάζηζε δπλεηηθά λα εμεηάζεη ηελ 

πεξηπησζε λα θάλεη πεξηνξηζκέλεο αιιαγέο ζηελ κέζνδν ηνπ ΓΞΣΑ λα αληηκεησπίζεη ζέκαηα 

εθαξκνγήο ηήο θαηάηαμεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

 

2.6. Πεκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο 

Ζ θαηάξηηζε ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα 

Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ) απαηηεί απφ ηε δηνίθεζε ηελ δηελέξγεηα 

εθηηκήζεσλ, θξίζεσλ θαη παξαδνρψλ, πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηα ινγηζηηθά 

ππφινηπα ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαη ηηο απαηηνχκελεο 

γλσζηνπνηήζεηο γηα ελδερφκελεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο θαζψο θαη ην χςνο ησλ 

εζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ αλαγλσξίζηεθαλ.  

Ζ ρξήζε επαξθνχο πιεξνθφξεζεο θαη ε εθαξκνγή ππνθεηκεληθήο θξίζεο απνηεινχλ 

αλαπφζπαζηα ζηνηρεία γηα ηελ δηελέξγεηα εθηηκήζεσλ ζε απνηηκήζεηο πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ, ππνρξεψζεηο γηα παξνρέο ζην πξνζσπηθφ, απνκείσζε αμίαο ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ, αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο θαη εθθξεκείο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο. Νη 

εθηηκήζεηο θξίλνληαη ζεκαληηθέο αιιά κε δεζκεπηηθέο. Ρα πξαγκαηηθά κειινληηθά 

απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ ηηο αλσηέξσ εθηηκήζεηο. 

2.6.1. Θξίζεηο 

Νη βαζηθέο θξίζεηο πνπ πξαγκαηνπνηεί ε δηνίθεζε ηνπ νκίινπ (εθηφο ησλ θξίζεσλ πνπ 

ζπλδένληαη κε εθηηκήζεηο νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα) θαη πνπ έρνπλ ηελ 

ζεκαληηθφηεξε επίδξαζε ζηα πνζά πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

θπξίσο ζρεηίδνληαη κε: 

2.6.1.1. Θαηεγνξηνπνίεζε ησλ επελδύζεσλ 

Ζ δηνίθεζε απνθαζίδεη θαηά ηελ απφθηεζε κηαο επέλδπζεο, εάλ απηή ζα 

θαηεγνξηνπνηεζεί σο δηαθξαηνχκελε σο ηε ιήμε, θαηερφκελε γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο, 

απνηηκψκελε ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, ή δηαζέζηκε πξνο πψιεζε.  

Γηα ηηο επελδχζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο δηαθξαηνχκελεο σο ηε ιήμε, ε δηνίθεζε 
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εμεηάδεη εάλ πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα ηνπ ΓΙΞ 39 θαη ζπγθεθξηκέλα ην θαηά πφζν ν 

φκηινο έρεη ηελ πξφζεζε θαη ηελ ηθαλφηεηα λα ηηο θξαηήζεη έσο ηε ιήμε ηνπο. Ν φκηινο 

θαηεγνξηνπνηεί ηηο επελδχζεηο ηνπ σο θαηερφκελεο γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο εάλ απηέο 

έρνπλ απνθηεζεί θπξίσο γηα ηε δεκηνπξγία βξαρππξφζεζκνπ θέξδνπο. Ζ 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ επελδχζεσλ σο απνηηκψκελεο ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ 

απνηειεζκάησλ εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε δηνίθεζε παξαθνινπζεί ηελ 

απφδνζε απηψλ ησλ επελδχζεσλ. Όηαλ δελ θαηεγνξηνπνηνχληαη σο θαηερφκελεο γηα 

εκπνξηθνχο ζθνπνχο αιιά ππάξρνπλ δηαζέζηκεο θαη αμηφπηζηεο εχινγεο αμίεο θαη νη 

κεηαβνιέο ζηηο εχινγεο αμίεο πεξηιακβάλνληαη ζην θέξδνο ή ζηε δεκηά ζηνπο 

ινγαξηαζκνχο ηεο δηνίθεζεο, θαηεγνξηνπνηνχληαη σο απνηηκψκελεο ζηελ εχινγε αμία 

κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ. Όιεο νη άιιεο επελδχζεηο θαηεγνξηνπνηνχληαη σο δηαζέζηκεο 

πξνο πψιεζε. 

2.6.2. Δθηηκήζεηο 

Ππγθεθξηκέλα πνζά ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ή επεξεάδνπλ ηηο νηθνλνκηθέο καο 

θαηαζηάζεηο θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο γλσζηνπνηήζεηο εθηηκψληαη, απαηηψληαο απφ εκάο λα 

ζρεκαηίδνπκε ππνζέζεηο ζρεηηθά κε αμίεο ή ζπλζήθεο νη νπνίεο δελ είλαη δπλαηφλ λα είλαη 

γλσζηέο κε βεβαηφηεηα θαηά ηελ πεξίνδν ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Κία 

ινγηζηηθή εθηίκεζε ζεσξείηαη ζεκαληηθή φηαλ είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ εηθφλα ηεο 

νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο εηαηξείαο θαη ηα απνηειέζκαηα θαη απαηηεί ηηο πην δχζθνιεο, 

ππνθεηκεληθέο ή πεξίπινθεο θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο, ζπρλά σο απνηέιεζκα ηεο αλάγθεο γηα 

ζρεκαηηζκφ εθηηκήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ππνζέζεσλ νη νπνίεο είλαη αβέβαηεο. Ν 

φκηινο αμηνινγεί ηέηνηεο εθηηκήζεηο ζε ζπλερή βάζε, βαζηδφκελνο ζηα απνηειέζκαηα ηνπ 

παξειζφληνο θαη ζηελ εκπεηξία, ζε ζπζθέςεηο κε εηδηθνχο, ζε ηάζεηο θαη ζε άιιεο 

κεζφδνπο νη νπνίεο ζεσξνχληαη ινγηθέο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, φπσο επίζεο θαη 

ηηο πξνβιέςεηο καο ζρεηηθά κε ην πψο απηά ελδέρεηαη λα αιιάμνπλ ζην κέιινλ. Πηε 

ζεκείσζε 3 αλαθέξνληαη νη ινγηζηηθέο πνιηηηθέο νη νπνίεο έρνπλ επηιεγεί απφ απνδεθηέο 

ελαιιαθηηθέο. 
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2.6.2.1. Φόξνη εηζνδήκαηνο 

Ζ ΓΗΔΘΛΖΠ ΔΘΘΔΠΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΑΔ θαη νη ζπγαηξηθέο ηεο ππφθεηληαη ζε θφξν 

εηζνδήκαηνο απφ δηάθνξεο θνξνινγηθέο αξρέο. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνβιέςεσλ γηα 

θφξνπο εηζνδήκαηνο απαηηνχληαη ζεκαληηθέο εθηηκήζεηο. πάξρνπλ πνιιέο ζπλαιιαγέο 

θαη ππνινγηζκνί γηα ηνπο νπνίνπο ν αθξηβήο θαζνξηζκφο ηνπ θφξνπ είλαη αβέβαηνο θαηά 

ηε ζπλήζε πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο. Ν φκηινο αλαγλσξίδεη ππνρξεψζεηο γηα 

αλακελφκελα ζέκαηα θνξνινγηθνχ ειέγρνπ βαζηδφκελνο ζε εθηηκήζεηο γηα ην πνζφ ησλ 

επηπιένλ θφξσλ πνπ ελδερνκέλσο ζα νθείινληαη. Όηαλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα απφ ηνπο 

θφξνπο ησλ ππνζέζεσλ απηψλ, δηαθέξεη απφ ην πνζφ ην νπνίν είρε αξρηθά 

αλαγλσξηζζεί ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, νη δηαθνξέο επηδξνχλ ζην θφξν εηζνδήκαηνο 

θαη ζηηο πξνβιέςεηο γηα αλαβαιιφκελε θνξνινγία ηεο πεξηφδνπ θαηά ηελ νπνία ηα πνζά 

απηά νξηζηηθνπνηνχληαη. 

2.6.2.2. Ξξνβιέςεηο 

Νη επηζθαιείο ινγαξηαζκνί απεηθνλίδνληαη κε ηα πνζά ηα νπνία είλαη πηζαλφλ λα 

αλαθηεζνχλ. Νη εθηηκήζεηο γηα ηα πνζά πνπ αλακέλεηαη λα αλαθηεζνχλ πξνθχπηνπλ 

θαηφπηλ αλάιπζεο θαζψο θαη απφ ηελ εκπεηξία ηνπ νκίινπ ζρεηηθά κε ηελ πηζαλφηεηα 

επηζθαιεηψλ ησλ πειαηψλ. Κφιηο γίλεη γλσζηφ φηη έλαο ζπγθεθξηκέλνο ινγαξηαζκφο 

ππφθεηηαη ζε κεγαιχηεξν θίλδπλν ηνπ ζπλήζνπο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ (πρ, ρακειή 

πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ πειάηε, δηαθσλία ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε ή ην πνζφ ηεο 

απαίηεζεο, θηι.), ν ινγαξηαζκφο αλαιχεηαη θαη θαηφπηλ θαηαγξάθεηαη σο επηζθάιεηα εάλ 

νη ζπλζήθεο ππνδειψλνπλ φηη ε απαίηεζε είλαη αλείζπξαθηε.  

2.6.2.3. Δλδερόκελα γεγνλόηα 

Ν φκηινο εκπιέθεηαη ζε δηθαζηηθέο δηεθδηθήζεηο θαη απνδεκηψζεηο θαηά ηε ζπλήζε πνξεία 

ησλ εξγαζηψλ ηνπ. Ν θαζνξηζκφο ησλ ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

δηθαζηηθέο δηεθδηθήζεηο θαη ηηο απαηηήζεηο είλαη κηα πνιχπινθε δηαδηθαζία πνπ 

πεξηιακβάλεη εθηηκήζεηο ζρεηηθά κε ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο θαη ηηο δηεξκελείεο ζρεηηθά κε 

ηνπο λφκνπο θαη ηνπο θαλνληζκνχο. Κεηαβνιέο ζηηο θξίζεηο ή ζηηο δηεξκελείεο είλαη 

πηζαλφ λα νδεγήζνπλ ζε κηα αχμεζε ή κηα κείσζε ησλ ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 

νκίινπ ζην κέιινλ. 
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3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΙΝΓΗΠΡΗΘΔΠ ΑΟΣΔΠ 

Νη ζεκαληηθέο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο νη νπνίεο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ θαηάξηηζε 

απηψλ ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζπλνςίδνληαη παξαθάησ. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φπσο αλαθέξζεθε αλαιπηηθφηεξα αλσηέξσ ζηελ παξάγξαθν 2.6 φηη 

ρξεζηκνπνηνχληαη ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη ππνζέζεηο ζηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. Ξαξά ην γεγνλφο φηη απηέο νη εθηηκήζεηο βαζίδνληαη ζηελ θαιχηεξε γλψζε 

ηεο δηνίθεζεο ζρεηηθά κε ηα ηξέρνληα γεγνλφηα θαη ελέξγεηεο, ηα πξαγκαηηθά 

απνηειέζκαηα είλαη πηζαλφ λα δηαθέξνπλ ηειηθά απφ απηά ηα νπνία έρνπλ εθηηκεζεί. 

3.1. Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 

Ρα νηθφπεδα, ηα θηίξηα θαη ηα ηερληθά έξγα ηνπ νκίινπ απεηθνλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ζηηο αμίεο ηεθκαηξφκελνπ θφζηνπο φπσο απηφ πξνζδηνξίζηεθε βάζεη 

εχινγσλ αμηψλ θαηά ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο, κείνλ ηηο ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο 

θαη πηζαλέο απαμηψζεηο ηεο αμίαο ησλ παγίσλ.  

Ρα ππφινηπα πάγηα απεηθνλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζην θφζηνο θηήζεο ηνπο. 

Ρν θφζηνο θηήζεο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο άκεζα επηξξηπηέεο 

δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε ησλ ζηνηρείσλ. Όιεο νη κεηαγελέζηεξεο δαπάλεο 

θαηαρσξνχληαη ζε επαχμεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ή σο 

μερσξηζηφ πάγην κφλνλ θαηά ηελ έθηαζε πνπ νη δαπάλεο απηέο απμάλνπλ ηα κειινληηθά 

νηθνλνκηθά νθέιε πνπ αλακέλεηαη λα εηζξεχζνπλ απφ ηελ ρξήζε ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ 

θαη ην θφζηνο ηνπο κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα. Ρν θφζηνο επηζθεπψλ θαη 

ζπληεξήζεσλ θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα ησλ ρξήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη. 

Νη απνζβέζεηο ησλ άιισλ ζηνηρείσλ ησλ ελζσκάησλ παγίσλ (πιελ νηθνπέδσλ ηα νπνία 

δελ απνζβέλνληαη) ππνινγίδνληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν απφζβεζεο κέζα ζηελ 

σθέιηκε δσή ηνπο πνπ έρεη σο εμήο: 
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Θηίξηα Απφ 15 έσο 50 έηε 

Κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο απφ 6 έσο 8 έηε 

Κέζα κεηαθνξάο 6 έηε 

Ινηπφο εμνπιηζκφο απφ 3 έσο 10 έηε 

3.2. Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα 

Νη επελδχζεηο ζε αθίλεηα θαηέρνληαη γηα απνθφκηζε ελνηθίσλ, γηα θεθαιαηαθή ελίζρπζε ή 

θαη γηα ηα δχν. Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα είλαη νη επελδχζεηο πνπ αθνξνχλ φια εθείλα ηα 

αθίλεηα (ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ε γε, ηα θηίξηα ή ηα κέξε θηηξίσλ ή θαη ηα δχν) ηα 

νπνία θαηέρνληαη απφ ηελ Δηαηξεία, είηε γηα λα απνθνκίδεη κηζζψκαηα απφ ηελ εθκίζζσζή 

ηνπο είηε γηα ηελ αχμεζε ηεο αμίαο ηνπο (ελίζρπζε θεθαιαίνπ) ή θαη γηα ηα δχν. 

Νη επελδχζεηο ζε αθίλεηα αλαγλσξίδνληαη αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεο ηνπο, ην νπνίν είλαη 

πξνζαπμεκέλν κε φια εθείλα ηα έμνδα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπλαιιαγή γηα ηελ 

απφθηεζή ηνπο (π.ρ. ζπκβνιαηνγξαθηθά, κεζηηηθά, θφξνη κεηαβίβαζεο). 

Ζ Δηαηξεία επέιεμε λα απνηηκά ηηο επελδχζεηο ζε αθίλεηα κε ηε κέζνδν ηνπ θφζηνπο. 

Πχκθσλα κε ηελ πνιηηηθή απηή κεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε φιεο νη επελδχζεηο ζε 

αθίλεηα απνηηκψληαη ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 16, δειαδή ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο 

ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο νπνηεζδήπνηε ζπζζσξεπκέλεο δεκίεο απνκείσζεο, εθηφο 

απφ απηέο πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα γηα θαηάηαμε σο θαηερφκελεο πξνο πψιεζε 

ζχκθσλα κε ην Γ.Ξ.Σ.Ξ. 5 «Κε Θπθινθνξνχληα Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία πνπ Θαηέρνληαη 

πξνο Ξψιεζε θαη Γηαθνπείζεο Γξαζηεξηφηεηεο». 

 

Απφ ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ νηθνπέδσλ θαη θηηξίσλ ηεο εηαηξείαο (είηε αθνξνχλ 

ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο, είηε επελδχζεηο ζε αθίλεηα) θαηά ηελ ηνζέηεζε ησλ Γ.Ι.Ξ. 

πξνέθπςαλ νη παξαθάησ ππεξαμίεο: 

Νηθφπεδα 126.824.361,40 
Θηίξηα 17.535.237,14 

  144.359.598,54 
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3.3. Άπια ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ 

Πηα άπια ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πεξηιακβάλνληαη άδεηεο ινγηζκηθνχ, νη νπνίεο 

απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο. Νη απνζβέζεηο 

δηελεξγνχληαη κε ηελ κέζνδν ηεο ζηαζεξήο απφζβεζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο 

δσήο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ε νπνία αλέξρεηαη ζε 5 ρξφληα. 

3.4. Δλνπνίεζε 

Ζ δνκή ηνπ Νκίινπ ζηηο 31/12/2013 θαη κέρξη ζήκεξα έρεη σο εμήο: 

 

Δπσλπκία

Σώξα 

εγθαηάζηαζεο

Ηζνδύλακν % 

ζπκκεηνρήο

Πρέζε πνπ 

ππαγόξεπζε 

ηελ ελνπνίεζε

Κέζνδνο 

Δλνπνίεζεο

Γ.Δ.Θ. ΔΙΙΑΓΑ Κεηξηθή - -

INTEREXPO ΔΙΙΑΓΑ 70,00% Άκεζε Νιηθή

ΔΙΙΖΛΗΘΔΠ ΔΘΘΔΠΗΑΘΔΠ ΞΑΟΑΓΥΓΔΠ ΔΙΙΑΓΑ 70,00% Άκεζε Νιηθή

ΓΝΚΖ ΡΝ ΝΚΗΙΝ

 

Νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

κεηξηθήο εηαηξείαο (ΓΗΔΘΛΖΠ ΔΘΘΔΠΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Α.Δ) θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο.  

Πηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο νη επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο απνηηκήζεθαλ ζην 

θφζηνο θηήζεο, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΙΞ 27. 

Θπγαηξηθέο είλαη φιεο νη εηαηξείεο πνπ δηνηθνχληαη θαη ειέγρνληαη, άκεζα ή έκκεζα, απφ 

ηελ Δηαηξεία, είηε µέζσ ηεο θαηνρήο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο ζηελ 

νπνία έγηλε ε επέλδπζε, είηε µέζσ ηεο εμάξηεζή ηεο απφ ηελ ηερλνγλσζία πνπ ηεο 

παξέρεη ν Όκηινο. Γειαδή, ζπγαηξηθέο είλαη νη επηρεηξήζεηο πάλσ ζηηο νπνίεο αζθείηαη 

έιεγρνο απφ ηελ κεηξηθή.  

Νη ζπγαηξηθέο ελνπνηνχληαη πιήξσο (νιηθή ελνπνίεζε) κε ηελ κέζνδν ηεο εμαγνξάο απφ 

ηελ εκεξνκελία πνπ απνθηάηαη ν έιεγρνο έπ‟ απηψλ θαη παχνπλ λα ελνπνηνχληαη απφ ηελ 

εκεξνκελία πνπ ηέηνηνο έιεγρνο δελ πθίζηαηαη. 

Γηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο, ππφινηπα θαη κε πξαγκαηνπνηεκέλα θέξδε απφ ζπλαιιαγέο 

κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ απαιείθνληαη. Νη κε πξαγκαηνπνηεκέλεο δεκηέο, επίζεο 

απαιείθνληαη, εθηφο εάλ ε ζπλαιιαγή παξέρεη ελδείμεηο απνκείσζεο, ηνπ 

κεηαβηβαζζέληνο ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ. 
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Νη ινγηζηηθέο αξρέο ησλ ζπγαηξηθψλ έρνπλ ηξνπνπνηεζεί ψζηε λα είλαη νκνηφκνξθεο κε 

απηέο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηνλ Όκηιν. 

 
Δπελδύζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο 
 

Ππγγελήο είλαη ε νηθνλνκηθή κνλάδα ζηελ νπνία ε εηαηξεία έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αζθεί 

ζεκαληηθή επηξξνή, αιιά φρη έιεγρν ή απφ θνηλνχ έιεγρν. Ζ ζεκαληηθή επηξξνή αζθείηαη 

κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο απνθάζεηο ηεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 

 

Ρα απνηειέζκαηα θαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ κηαο ζπγγελνχο, 

ελζσκαηψλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεσο. 

 

Πην ηέινο θάζε πεξηφδνπ, ην θφζηνο κεηαβάιιεηαη κε ηελ αλαινγία ηεο επελδχηξηαο 

επηρείξεζεο ζηηο κεηαβνιέο ηεο θαζαξήο ζέζεο ηεο επελδπφκελεο επηρείξεζεο θαζψο θαη 

κε ηα ιακβαλφκελα απφ ηε ζπγγελή κεξίζκαηα. 

 

Ν φκηινο γηα ηηο εηαηξείεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 20%, ζεσξεί 

φηη δελ αζθεί ζεκαληηθή επηξξνή θαζφζνλ απηέο ππφθεηηαη ζε επνπηηθφ έιεγρν απφ 

θνηλσληθνχο θαη επαγγεικαηηθνχο θνξείο (π.ρ. Λνκαξρίεο, Ξαλεπηζηήκηα θαη Δπηκειεηήξηα). 

 

3.5. Απνµείσζε αμίαο ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ 

Ρα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ έρνπλ απξνζδηφξηζηε σθέιηκε δσή δελ απνζβέλνληαη 

θαη ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο εηεζίσο θαη φηαλ θάπνηα γεγνλφηα θαηαδεηθλχνπλ 

φηη ε ινγηζηηθή αμία κπνξεί λα κελ είλαη αλαθηήζηκε. Ρα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ 

απνζβέλνληαη ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο 

φηη νη ινγηζηηθή αμία ηνπο δελ ζα αλαθηεζεί.  Ζ αλαθηήζηκε αμία είλαη ην κεγαιχηεξν 

πνζφ κεηαμχ ηεο θαζαξήο ηηκήο πψιεζεο θαη ηεο αμίαο ιφγσ ρξήζεο. 

Ζ δεκία ιφγσ κείσζεο ηεο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ αλαγλσξίδεηαη απφ ηελ 

επηρείξεζε, φηαλ ε ινγηζηηθή αμία ησλ ζηνηρείσλ απηψλ (ή ηεο Κνλάδαο Γεκηνπξγίαο 

Ρακεηαθψλ Ονψλ) είλαη κεγαιχηεξε απφ ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπο. 

Θαζαξή αμία πψιεζεο ζεσξείηαη ην πνζφ απφ ηελ πψιεζε ελφο ζηνηρείνπ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ζηα πιαίζηα κηαο ακθνηεξνβαξνχο ζπλαιιαγήο ζηελ νπνία ηα κέξε έρνπλ 

πιήξε γλψζε θαη πξνζρσξνχλ νηθηνζειψο, κεηά απφ ηελ αθαίξεζε θάζε πξφζζεηνπ 
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άκεζνπ θφζηνπο δηάζεζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ελψ, αμία ρξήζεο είλαη ε 

παξνχζα αμία ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ αλακέλεηαη λα 

εηζξεχζνπλ ζηελ επηρείξεζε απφ ηε ρξήζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη απφ ηελ 

δηάζεζε ηνπ ζην ηέινο ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπ. 

3.6. Απνζέκαηα 

Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία είλαη ε εθηηκεκέλε ηηκή πψιεζεο ζηελ ζπλεζηζκέλε 

πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο κείνλ νπνηαδήπνηε ζρεηηθά έμνδα πψιεζεο. Ρν 

πνζφ ηεο δεµίαο απνµείσζεο θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα. Ρν θφζηνο ησλ 

απνζεκάησλ δελ πεξηιακβάλεη ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα.  

3.7. Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 

3.7.1. Αξρηθή αλαγλώξηζε 

Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο 

θαηαρσξνχληαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ ηεο εηαηξίαο, απφ ηε ζηηγκή πνπ ε εηαηξία θαζίζηαηαη 

έλα κέξνο εθ ησλ ζπκβαιινκέλσλ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ.  

Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηεο εηαηξείαο απνηεινχληαη απφ θαηαζέζεηο φςεσο θαη 

πξνζεζκίαο θαη απφ ππνρξεψζεηο απφ εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

3.7.2. Ραμηλόκεζε θαη απνηίκεζε 

3.7.2.1. Ρακεηαθά ηζνδύλακα 

Ρα ηακεηαθά ηζνδχλακα ηεο εηαηξείαο απνηεινχληαη απφ θαηαζέζεηο φςεσο θαη άιιεο 

βξαρππξφζεζκεο πςειήο ξεπζηφηεηαο επελδχζεηο νη νπνίεο είλαη εχθνια κεηαηξέςηκεο 

ζε έλα γλσζηφ πνζφ κεηξεηψλ θαη ππφθεηληαη ζε αζήκαλην θίλδπλν κεηαβνιήο ζηελ 

αμία. 

Πε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ ε εηαηξεία εθηηκά αλ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθέο ελδείμεηο 

πνπ λα νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα παξαπάλσ ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ έρνπλ ππνζηεί απνκείσζε. Θάζε ζρεηηθή κεηαβνιή αλαγλσξίδεηαη ζηα 

απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο πνπ πξνθχπηεη. 
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3.7.2.2. πνρξεώζεηο από εκπνξηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

Νη ππνρξεψζεηο απφ εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο αξρηθά επηκεηξνχληαη ζηελ εχινγε αμία 

ηνπο θαη κεηαγελέζηεξα επηκεηξνχληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηελ κέζνδν ηνπ 

πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. 

3.8. Ξξνβιέςεηο 

Νη πξνβιέςεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε εηαηξία έρεη κία παξνχζα ππνρξέσζε σο 

απνηέιεζκα γεγνλφηνο ηνπ παξειζφληνο θαη είλαη πηζαλφ φηη ζα απαηηεζεί ε εηαηξία λα 

δηαθαλνλίζεη απηή ηελ ππνρξέσζε. Νη πξνβιέςεηο επηκεηξνχληαη απφ ηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ζηελ θαιχηεξε δπλαηή εθηίκεζε ηεο απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα 

λα δηαθαλνληζηεί ε ππνρξέσζε θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ θαη 

πξνεμνθινχληαη ζηελ παξνχζα αμία φηαλ ην απνηέιεζκα είλαη ζεκαληηθφ. 

3.9. Αλαγλώξηζε εζόδσλ 

Ρα έζνδα απνηεινχληαη απφ παξνρή ππεξεζηψλ (ελνηθίαζε ρψξσλ, εηζηηήξηα) θαη απφ 

πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ. Ρα έζνδα απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπ εηζπξαρζέληνο ή 

εηζπξαθηένπ αληαιιάγκαηνο θαη πεξηιακβάλνπλ ηελ πξαγκαηηθή αμία πσιήζεσο θαζαξή 

απφ αλαθηψκελνπο θφξνπο, εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο. Ζ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ θαηά 

θαηεγνξία, γίλεηαη σο εμήο: 

(α) Ξσιήζεηο εκπνξεπκάησλ /πξντόλησλ 

Νη πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ αλαγλσξίδνληαη φηαλ ν φκηινο /ε εηαηξεία  παξαδίδεη ηα 

εκπνξεχκαηα ζηνπο πειάηεο, ηα εκπνξεχκαηα γίλνληαη απνδεθηά απφ απηνχο, ην 

αληίηηκν ηεο πψιεζεο είλαη ζπκθσλεκέλν θαη ε είζπξαμε ηεο απαίηεζεο είλαη 

εμαζθαιηζκέλε  κφλν κε κεηξεηά, ην δε θφζηνο κπνξεί λα απνηηκεζεί βάζηκα. 

(β) Έζνδα από παξνρή ππεξεζηώλ 

Ρα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ αλαγλσξίδνληαη φηαλ ην πνζφ ηνπ εζφδνπ κπνξεί λα 

απνηηκεζεί βάζηκα, πηζαλνινγείηαη φηη ηα νηθνλνκηθά νθέιε ζα εηζξεχζνπλ ζηελ 

επηρείξεζε, ην ζηάδην νινθιεξψζεσο ηεο ζπλαιιαγήο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ 

ηζνινγηζκνχ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί αμηφπηζηα θαη νη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

γηα ηελ ζπλαιιαγή θαη απηέο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νινθιήξσζή ηεο κπνξεί λα 

απνηηκεζνχλ βάζηκα. 
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3.10. Κηζζώζεηο 

3.10.1. Ζ εηαηξεία σο κηζζσηήο 

Κηζζψζεηο φπνπ ζεκαληηθφ κέξνο ησλ θηλδχλσλ θαη αληακνηβψλ ηεο ηδηνθηεζίαο 

παξακέλνπλ ζηνλ εθκηζζσηή, ηαμηλνκνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. 

Νη πιεξσκέο πνπ γίλνληαη γηα ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο (θαζαξέο απφ ηπρφλ θίλεηξα πνπ 

πξνζθέξζεθαλ απφ ηνλ εθκηζζσηή) αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο 

αλαινγηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. 

3.11. Ξαξνρέο ζην Ξξνζσπηθό 

3.11.1. Βξαρππξόζεζκεο παξνρέο 

Νη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο (εθηφο απφ παξνρέο ιήμεο ηεο 

εξγαζηαθήο ζρέζεο) ζε ρξήκα θαη ζε είδνο αλαγλσξίδνληαη σο έμνδν φηαλ θαζίζηαληαη 

δεδνπιεπκέλεο. Ρπρφλ αλεμφθιεην πνζφ θαηαρσξείηαη σο ππνρξέσζε, ελψ ζε 

πεξίπησζε πνπ ην πνζφ πνπ ήδε θαηαβιήζεθε ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ παξνρψλ, ε 

εηαηξεία αλαγλσξίδεη ην ππεξβάιινλ πνζφ σο ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο 

(πξνπιεξσζέλ έμνδν) κφλν θαηά ηελ έθηαζε πνπ ε πξνπιεξσκή ζα νδεγήζεη ζε κείσζε 

κειινληηθψλ πιεξσκψλ ή ζε επηζηξνθή. 

3.11.2. Καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο παξνρώλ πξνζσπηθνύ ιόγν εμόδνπ από 
ηελ ππεξεζία 

Νη καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξίαο γηα παξνρέο πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ 

ηελ ππεξεζία πξνζδηνξίδνληαη βάζεη αλαινγηζηηθήο κειέηεο. Ζ αλαινγηζηηθή κειέηε 

πεξηιακβάλεη παξαδνρέο ζρεηηθά κε ηελ αχμεζε ηνπ δείθηε ηηκψλ, ην πνζνζηφ αχμεζεο 

ησλ ακνηβψλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ ελαπνκέλνπζα εξγαζηαθή δσή. Πηελ παξνχζα 

κειέηε ππνινγίζζεθε έλα είδνο “αζθαιίζηξνπ”, ην νπνίν ζα είλαη έλα ζηαζεξφ πνζνζηφ 

επί ηεο κηζζνδνζίαο, γηα λα θαιχςεη ηνλ “θίλδπλν” ηεο πιεξσκήο απνδεκηψζεσλ ιφγσ 

ζπληαμηνδνηήζεσο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο εηαηξίαο “Γηεζλήο Έθζεζε Θεζζαινλίθεο A.E.”. 

3.12. Αλαβαιιόκελνη Φόξνη  

Ζ επηβάξπλζε ηεο πεξηφδνπ κε θφξνπο εηζνδήκαηνο απνηειείηαη απφ ηνπο ηξέρνληεο 

θφξνπο θαη ηνπο αλαβαιιφκελνπο θφξνπο, δειαδή ηνπο θφξνπο ή ηηο θνξνινγηθέο 
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ειαθξχλζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ πεξίνδν 

αιιά έρνπλ ήδε θαηαινγηζηεί ή ζα θαηαινγηζηνχλ απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο ζε 

δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο. Ν θφξνο εηζνδήκαηνο αλαγλσξίδεηαη ζηνλ ινγαξηαζκφ ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο πεξηφδνπ, εθηφο ηνπ θφξνπ εθείλνπ πνπ αθνξά ζπλαιιαγέο πνπ 

θαηαρσξήζεθαλ απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα, ζηελ νπνία πεξίπησζε θαηαρσξείηαη 

απεπζείαο, θαηά αλάινγν ηξφπν, ζηα ίδηα θεθάιαηα. 

Νη ηξέρνληεο θφξνη εηζνδήκαηνο πεξηιακβάλνπλ ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ή θαη 

απαηηήζεηο πξνο ηηο δεκνζηνλνκηθέο αξρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο πιεξσηένπο θφξνπο 

επί ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ηεο πεξηφδνπ θαη νη ηπρφλ πξφζζεηνη θφξνη 

εηζνδήκαηνο πνπ αθνξνχλ πξνεγνχκελεο ρξήζεηο. 

Νη ηξέρνληεο θφξνη επηκεηξνχληαη ζχκθσλα κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο θαη ηνπο 

θνξνινγηθνχο λφκνπο πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο κε ηηο νπνίεο 

ζρεηίδνληαη, βαζηδφκελα ζην θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ην έηνο. Όιεο νη αιιαγέο ζηα 

βξαρππξφζεζκα θνξνινγηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ή ηηο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη 

σο κέξνο ησλ θνξνινγηθψλ εμφδσλ ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο. 

Ν αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηεο ππνρξέσζεο 

πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο 

θνξνινγηθήο βάζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ. 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο δελ ινγίδεηαη εάλ πξνθχπηεη απφ ηελ αξρηθή 

αλαγλψξηζε ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ ή παζεηηθνχ ζε ζπλαιιαγή, εθηφο επηρεηξεκαηηθήο 

ζπλέλσζεο, ε νπνία φηαλ έγηλε ε ζπλαιιαγή δελ επεξέαζε νχηε ην ινγηζηηθφ νχηε ην 

θνξνινγηθφ θέξδνο ή δεκία. 

Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο απνηηκψληαη κε βάζε ηνπο 

θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ αλακέλεηαη λα εθαξκνζηνχλ ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ 

νπνία ζα δηαθαλνληζηεί ε απαίηεζε ή ε ππνρξέσζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο 

θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο (θαη θνξνινγηθνχο λφκνπο) πνπ έρνπλ ηεζεί ζε ηζρχ ή 

νπζηαζηηθά ηζρχνπλ κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ. 

Πε πεξίπησζε αδπλακίαο ζαθνχο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ρξφλνπ αλαζηξνθήο ησλ 

πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ εθαξκφδεηαη ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο πνπ ηζρχεη θαηά ηελ 

επφκελε ηεο εκεξνκελίαο ηνπ ηζνινγηζκνχ ρξήζε. 
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Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ έθηαζε ζηελ νπνία 

ζα ππάξμεη κειινληηθφ θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο πξνζσξηλήο 

δηαθνξάο πνπ δεκηνπξγεί ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε. 

Ν αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο αλαγλσξίδεηαη γηα ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο θαη ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο, κε εμαίξεζε 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε αλαζηξνθή ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ ειέγρεηαη απφ ηνλ Όκηιν 

θαη είλαη πηζαλφ φηη νη πξνζσξηλέο δηαθνξέο δελ ζα αλαζηξαθνχλ ζην πξνβιεπηφ 

κέιινλ. Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο, πξνζδηνξίδνληαη θαη ιακβάλνληαο 

ππφςε ηηο ελδερφκελεο θνξνινγηθέο δηαθνξέο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηνλ έιεγρν ησλ 

αξκφδησλ αξρψλ. 

Νη πεξηζζφηεξεο αιιαγέο ζηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο 

αλαγλσξίδνληαη ζαλ έλα θνκκάηη ησλ θνξνινγηθψλ εμφδσλ ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ ρξήζεο. Κφλν απηέο νη κεηαβνιέο ζηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ή ηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο αλαγλσξίδνληαη θαηεπζείαλ ζηα 

ίδηα θεθάιαηα ηνπ Νκίινπ, φπσο ε επαλεθηίκεζε ηεο αμίαο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, 

έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ ζρεηηθή αιιαγή ζηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ή 

ππνρξεψζεηο λα ρξεψλεηαη έλαληη ηνπ ζρεηηθνχ ινγαξηαζκνχ ηεο θαζαξήο ζέζεο. 

Ζ εηαηξεία δελ έρεη ππνινγίζεη αλαβαιιφκελε θνξνινγία ζηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο 

ησλ νηθνπέδσλ ηα νπνία θαηά ηελ Α΄ πηνζέηεζε ησλ ΓΙΞ είραλ απνηηκεζεί ζηελ εχινγε 

αμία ζαλ ηεθκαηξφκελν θφζηνο. Πχκθσλα κε ην ΓΙΞ 12 παξ.51 ε επηκέηξεζε ησλ 

αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πξέπεη λα 

αληαλαθιά ηηο θνξνινγηθέο ζπλέπεηεο πνπ ζα έρεη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε νηθνλνκηθή 

νληφηεηα αλακέλεη, θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, λα αλαθηήζεη ή λα 

δηαθαλνλίζεη ηε ινγηζηηθή αμία εθείλσλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ δεκηνπξγνχλ 

πξνζσξηλέο δηαθνξέο. Ξεξαηηέξσ ζχκθσλα κε ηελ δηεξκελεία 21 ε αλαβαιιφκελε 

θνξνινγηθή ππνρξέσζε πνπ αλαθχπηεη απφ ηελ αλαπξνζαξκνγή ελφο κε απνζβέζηκνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ επηκεηξάηε βάζεη ησλ θνξνινγηθψλ ζπλεπεηψλ πνπ ζα 

επαθνινπζνχζαλ απφ ηελ αλάθηεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπ ππφςε πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ κέζσ πψιεζεο. Πην νηθφπεδν ηεο εηαηξείαο, ην νπνίν βξίζθεηαη ζηα φξηα ηεο 

παξαιηαθήο δψλεο ηεο πφιεο θαη νξίδεηαη απφ ηελ νδφ Αγγειάθε, ηηο ιεσθφξνπο Δγλαηία 

θαη Γ‟ Πεπη. θαη ηελ πιαηεία ηεο Σ.Α.Λ.Θ. βξίζθνληαη νη εθζεζηαθέο εγθαηαζηάζεηο. Ζ 
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έθηαζε ηνπ νηθνπέδνπ δηέπεηαη απφ εηδηθφ θαζεζηψο σο πξνο ηε ρξήζε θαη ηε δφκεζε, 

ην νπνίν δηαθέξεη απφ απηφ ησλ γεηηνληθψλ αζηηθψλ πεξηνρψλ. Γηα ην ιφγν φηη ε ΓΔΘ ΑΔ 

, σο επίζεκνο θξαηηθφο εθζεζηαθφο θαη ζπλεδξηαθφο θνξέαο, δελ πξφθεηηαη λα πξνβεί ζε 

πψιεζε ηεο παξαπάλσ έθηαζεο ιφγσ ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο θαη ηνπ εηδηθνχ 

θαζεζηψηνο πνπ ηελ δηέπεη δελ έρεη ππνινγίζεη αλαβαιιφκελε θνξνινγία ζηελ 

αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ηνπ θαηά ηελ Α΄ πηνζέηεζε ησλ ΓΙΞ. 

4. ΠΖΚΔΗΩΠΔΗΠ ΔΞΗ ΡΩΛ ΔΡΖΠΗΩΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΩΛ 

4.1. Δλζώκαηα πάγηα 

Ρα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο αλαιχνληαη 

σο εμήο: 

Α) ΝΚΗΙΝΠ 

 Νηθφπεδα  Θηίξηα & 
εγθαηαζηάζεηο 

Κεραλήκαηα & 
εξγαιεία 

Νρήκαηα  Έπηπια & 
ι/εμνπιηζκφο 

Ξάγηα ππφ 
θαηαζθεπή 

Πχλνιν 

Θόζηνο θηήζεο              

πφινηπν ηελ 
1/1/2012 

22.532.571,43   699.152,08   3.600.381,17   7.870,21   2.428.954,37   55.483,03   29.324.412,29  

Αγνξέο   53.913,55       18.876,83   9.510,52   82.300,90  

Απνξξφθεζε 
εηαηξείαο 

  1.850.156,32   323.215,07   73.736,94   3.402.988,70     5.650.097,03  

Απφθηεζε & πξψηε 
ελνπνίεζε 
ζπγαηξηθήο 

  9.443,94     4.201,68   68.901,90     82.547,52  

πφινηπν ηελ 
31/12/2012 

22.532.571,43   2.612.665,89   3.923.596,24   85.808,83   5.919.721,80   64.993,55   35.139.357,74  

Πσξ/λεο 
απνζβέζεηο 

             

πφινηπν ηελ 
1/1/2012 

0,00   (269.474,30)  (2.583.352,34)  (5.147,70)  (2.337.103,77)  0,00   (5.195.078,11) 

Απνζβέζεηο 
πεξηφδνπ 

  (112.903,25)  (219.563,95)  (2.602,92)  (93.512,66)    (428.582,78) 

Απνξξφθεζε 
εηαηξείαο 

  (1.347.483,46)  (289.964,86)  (59.822,52)  (3.150.655,96)    (4.847.926,80) 

Απφθηεζε & πξψηε 
ελνπνίεζε 
ζπγαηξηθήο 

  (9.097,01)    (1.428,57)  (67.787,81)    (78.313,39) 

πφινηπν ηελ 
31/12/2012 

0,00   (1.738.958,02)  (3.092.881,15)  (69.001,71)  (5.649.060,20)  0,00   (10.549.901,08) 

               

Αλαπόζβεζην 
31/12/2012 

22.532.571,43   873.707,87   830.715,09   16.807,12   270.661,60   64.993,55   24.589.456,66  
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Θόζηνο θηήζεο 

πφινηπν ηελ 
1/1/2013 

22.532.571,43   2.612.665,89   3.923.596,24   85.808,83   5.919.721,80   64.993,55   35.139.357,74  

Αγνξέο   9.950,00   7.860,41     78.154,54     95.964,95  

Ξσιήζεηο/δηαγξαθέο   (258.000,00)          (258.000,00) 

Κεηαθνξέο 181.235.321,96   43.061.909,55           224.297.231,51  

πφινηπν ηελ 
31/12/2013 

203.767.893,39   45.426.525,44   3.931.456,65   85.808,83   5.997.876,34   64.993,55   259.274.554,20  

Πσξ/λεο 
απνζβέζεηο 

             

πφινηπν ηελ 
1/1/2013 

0,00   (1.738.958,02)  (3.092.881,15)  (69.001,71)  (5.649.060,20)  0,00   (10.549.901,08) 

Απνζβέζεηο 
πεξηφδνπ 

  (1.544.63,32  (273.334,97)  (3.111,99)  (67.038,40)    (1.887.848,68) 

Κεηαθνξέο   (13.182.221,28)          (13.182.221,28) 

πφινηπν ηελ 
31/12/2013 

0,00   (16.584.837,76) 
 

 (3.366.216,12)  (72.113,70)  (5.716.098,60)  0,00   (25.619.971,04) 
 

               

Αλαπόζβεζην 
31/12/2013 

203.767.893,39   28.960.982,82   565.240,53   13.695,13   281.777,74   64.993,55   233.654.583,16  
 

 

Β) ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

 Νηθφπεδα  Θηίξηα & 
εγθαηαζηάζεηο 

Κεραλήκαηα & 
εξγαιεία 

Νρήκαηα  Έπηπια & 
ι/εμνπιηζκφο 

Ξάγηα ππφ 
θαηαζθεπή 

Πχλνιν 

Θόζηνο θηήζεο              

πφινηπν ηελ 
1/1/2012 

22.532.571,43   668.102,33   3.600.381,17   7.870,21   2.190.562,16   55.483,03   29.054.970,33  

Αγνξέο   53.913,55       18.100,40   9.510,52   81.524,47  

Απνξξφθεζε 
εηαηξείαο 

  1.850.156,32   323.215,07   73.736,94   3.402.988,70     5.650.097,03  

πφινηπν ηελ 
31/12/2012 

22.532.571,43   2.572.172,20   3.923.596,24   81.607,15   5.611.651,26   64.993,55   34.786.591,83  

Πσξ/λεο 
απνζβέζεηο 

             

πφινηπν ηελ 
1/1/2012 

0,00   (245.838,19)  (2.583.352,34)  (5.147,70)  (2.102.293,18)  0,00   (4.936.631,41) 

Απνζβέζεηο 
πεξηφδνπ 

  (111.003,92)  (219.563,95)  (2.350,82)  (89.392,94)    (422.311,63) 

Απνξξφθεζε 
εηαηξείαο 

  (1.347.483,46)  (289.964,86)  (59.822,52)  (3.150.655,96)    (4.847.926,80) 

πφινηπν ηελ 
31/12/2012 

0,00   (1.704.325,57)  (3.092.881,15)  (67.321,04)  (5.342.342,08)  0,00   (10.206.869,84) 

               

Αλαπόζβεζην 
31/12/2012 

22.532.571,43   867.846,63   830.715,09   14.286,11   269.309,18   64.993,55   24.579.721,99  

               

Θόζηνο θηήζεο              

πφινηπν ηελ 
1/1/2013 

22.532.571,43   2.572.172,20   3.923.596,24   81.607,15   5.611.651,26   64.993,55   34.786.591,83  

Αγνξέο   9.950,00   7.860,41     77.195,85     95.006,26  

Ξσιήζεηο/δηαγξαθέο   (258.000,00)          (258.000,00) 
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Κεηαθνξέο 181.235.321,96   43.061.909,55           224.297.231,51  

πφινηπν ηελ 
31/12/2013 

203.767.893,39   45.386.031,75   3.931.456,65   81.607,15   5.688.847,11   64.993,55   258.920.829,60  

Πσξ/λεο 
απνζβέζεηο 

             

πφινηπν ηελ 
1/1/2013 

0,00   (1.704.325,57)  (3.092.881,15)  (67.321,04)  (5.342.342,08)  0,00   (10.206.869,84) 

Απνζβέζεηο 
πεξηφδνπ 

  (1.542.810,83)  (273.334,97)  (2.607,79)  (65.149,88)    (1.883.903,47) 

Κεηαθνξέο   (13.182.221,28)          (13.182.221,28) 

πφινηπν ηελ 
31/12/2013 

0,00   (16.429.357,68)  (3.366.216,12)  (69.928,83)  (5.407.491,96)  0,00   (25.272.994,59) 

               

Αλαπόζβεζην 

31/12/2013 

203.767.893,39   28.956.674,07   565.240,53   11.678,32   281.355,15   64.993,55   233.647.835,01  

 

Γελ ππάξρνπλ ππνζήθεο, πξνζεκεηψζεηο ή νπνηαδήπνηε άιια βάξε επί ησλ παγίσλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ έλαληη δαλεηζκνχ ή άιισλ ππνρξεψζεσλ. 

Γελ ππάξρνπλ ζπκβαηηθέο δεζκεχζεηο γηα ηελ απφθηεζε ελζψκαησλ παγίσλ. 

4.2. Άπια ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ 

Ρα άπια πάγηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο αλαιχνληαη σο 

εμήο: 

Α) ΝΚΗΙΝΠ 

 Ινγηζκηθφ  Πήκαηα & άδεηεο Πχλνιν 

Θόζηνο θηήζεο      

πφινηπν ηελ 1/1/2012 324.507,56   0,00   324.507,56  

Αγνξέο   120,00   120,00  

Απνξξφθεζε εηαηξείαο 639.973,86     639.973,86  

πφινηπν ηελ 31/12/2012 964.481,42   120,00   964.601,42  

Πσξ/λεο απνζβέζεηο      

πφινηπν ηελ 1/1/2012 (301.297,04)  0,00   (301.297,04) 

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ (38.401,01)  (120,00)  (38.521,01) 

Κεηψζεηο 46.002,03     46.002,03  

Απνξξφθεζε εηαηξείαο (623.470,31)    (623.470,31) 

πφινηπν ηελ 31/12/2012 (917.166,33)  (120,00)  (917.286,33) 

       

Αλαπόζβεζην 31/12/2012 47.315,09   0,00   47.315,09  
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Θόζηνο θηήζεο      

πφινηπν ηελ 1/1/2013 964.481,42   120,00   964.601,42  

Αγνξέο 42.219,50     42.219,50  

πφινηπν ηελ 31/12/2013 1.006.700,92   120,00   1.006.820,92  

Πσξ/λεο απνζβέζεηο      

πφινηπν ηελ 1/1/2013 (917.166,33)  (120,00)  (917.286,33) 

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ (21.506,04)    (21.506,04) 

πφινηπν ηελ 31/12/2013 (938.807,68)  (120,00)  (938.792,37) 

       

Αλαπόζβεζην 31/12/2013 67.893,24   0,00   68.028,55  

 

Β) ΔΡΑΗΟΔΗΑ  

 Ινγηζκηθφ  Πήκαηα & άδεηεο  Πχλνιν 

Θόζηνο θηήζεο       

πφινηπν ηελ 1/1/2012 311.253,57   0,00    311.253,57  

Αγνξέο   120,00    120,00  

Απνξξφθεζε εηαηξείαο 639.973,86      639.973,86  

πφινηπν ηελ 31/12/2012 951.227,43   120,00    951.347,43  

Πσξ/λεο απνζβέζεηο       

πφινηπν ηελ 1/1/2012 (288.190,09)  0,00    (288.190,09) 

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ (38.280,93)  (120,00)   (38.400,93) 

Κεηψζεηο 46.002,03      46.002,03  

Απνξξφθεζε εηαηξείαο (623.470,31)     (623.470,31) 

πφινηπν ηελ 31/12/2012 (903.939,30)  (120,00)   (904.059,30) 

        

Αλαπόζβεζην 31/12/2012 47.288,13   0,00    47.288,13  

        

Θόζηνο θηήζεο       

πφινηπν ηελ 1/1/2013 951.227,43   120,00    951.347,43  

Αγνξέο 42.219,50      42.219,50  

πφινηπν ηελ 31/12/2013 993.446,93   120,00    993.566,93  

Πσξ/λεο απνζβέζεηο       

πφινηπν ηελ 1/1/2013 (903.939,30)  (120,00)   (904.059,30) 

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ (21.480,28)     (21.480,28) 

πφινηπν ηελ 31/12/2013 (925.554,89)  (120,00)   (925.539,58) 

        

Αλαπόζβεζην 31/12/2013 67.892,04   0,00    68.027,35  
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4.3. Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα 

Νη επελδχζεηο ζε αθίλεηα ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 Νηθφπεδα θαηερφκελα 
γηα επέλδπζε 

Θηίξηα θαηερφκελα γηα 
επέλδπζε 

Πχλνιν: 

Θόζηνο θηήζεο      

πφινηπν ηελ 1/1/2012 189.467.428,57   49.020.168,22   238.487.596,79  

πφινηπν ηελ 31/12/2012 189.467.428,57   49.020.168,22   238.487.596,79  

Πσξ/λεο απνζβέζεηο      

πφινηπν ηελ 1/1/2012 0,00   (12.698.260,98)  (12.698.260,98) 

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ   (1.517.948,92)  (1.517.948,92) 

πφινηπν ηελ 31/12/2012 0,00   (14.216.209,90)  (14.216.209,90) 

       

Αλαπόζβεζην 31/12/2012 189.467.428,57   34.803.958,32   224.271.386,89  

       

Θόζηνο θηήζεο      

πφινηπν ηελ 1/1/2013 189.467.428,57   49.020.168,22   238.487.596,79  

Κεηαθνξέο (181.235.321,96)  (43.061.909,55)  (224.297.231,51) 

πφινηπν ηελ 31/12/2013 8.232.106,61   5.958.258,67   14.190.365,28  

Πσξ/λεο απνζβέζεηο      

πφινηπν ηελ 1/1/2013 0,00   (14.216.209,90)  (14.216.209,90) 

       

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ   (119.295,14)  (119.295,14) 

Κεηαθνξέο   13.182.221,28   13.182.221,28  

πφινηπν ηελ 31/12/2013 0,00   (1.153.283,76)  (1.153.283,76) 

       

Αλαπόζβεζην 31/12/2013 8.232.106,61   4.804.974,91   13.037.081,52  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε 
απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 

 

48 

Ξεξηγξαθή ησλ νηθνπέδσλ ηεο ΓΔΘ 
 
Ζ εηαηξεία, θαηέρεη ηα θάησζη αθίλεηα, ηα νπνία αλαιχνληαη σο εμήο: 

Ξεξηγξαθή Νηθνπέδσλ  Δκβαδφλ 
(ηκ) 

Α) Θαηερφκελσλ θαηά πιήξε θπξηφηεηα 126.258  

     Κείνλ: Ξαξαρσξήζεηο ζε ΡΑΞ κε πξνζχκθσλν 
αληαιιαγήο 

-19.050 107.208 

Β) Ηδηνθηεζίαο ΡΑΞ, πνπ παξαρσξήζεθαλ ζηελ εηαηξεία  
κε πξνζχκθσλν αληαιιαγήο 

 
 

 
40.342 

Γ) Ξαξαρσξεκέλα αηχπσο θαηά πιήξε θπξηφηεηα απφ 
ηελ Θηεκαηηθή πεξεζία θαη ηα νπνία ε εηαηξεία λέκεηαη 
θαη θαηέρεη απφ ηξηαθνληαεηίαο θαη ζηα νπνία έρνπλ 
αλεγεξζεί κε λφκηκε αδεηνδφηεζε ηκήκα ηνπ πεξηπηέξνπ 
17, ε πχιε εθζεκάησλ θαη ε ζχλδεζε ησλ πεξηπηέξσλ 13 
θαη 15. 

  
 

12.801 

Γ) Ξαξαρσξεκέλα κε απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ 
Ππκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο, ηα νπνία ε 
εηαηξεία λέκεηαη θαη θαηέρεη πιένλ ηεο 
ηεζζαξαθνληαεηίαο 

  
 

13.604 

Πχλνιν  173.955 
 
Ζ εηαηξεία, έρεη θαηαρσξίζεη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηα ελζψκαηα πάγηα γηα ηα 

νπνία πηζαλνινγεί φηη απφ ηε ρξήζε ηνπο ζα εηζξεχζνπλ κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο θαη 

γηα ην ιφγν απηφ δελ έρεη ζπλππνινγηζηεί απφ ηελ παξαπάλσ έθηαζε ησλ 173.955 ηκ. , 

ε εμσηεξηθή πεδνδξφκεζε ηεο νδνχ Αγγειάθε 1.427 ηκ., θαζψο θαη ε έθηαζε 9.740 ηκ., 

πνπ θαηέρεη ε εηαηξεία θαη ε ρξήζε ηεο νπνίαο έρεη παξαρσξεζεί απφ ην 1981 ζηε Γεληθή 

Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ γηα 99 ρξφληα. 

Δπί φισλ ησλ αλσηέξσ νηθνπέδσλ έρνπλ αλεγεξζεί θαη ιεηηνπξγνχλ νη θηηξηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο θαη έρνπλ δεισζεί ζην Δζληθφ Θηεκαηνιφγην. 

Αθφκε, ν Γήκνο Θεζζαινλίθεο ακθηζβεηεί δηθαζηηθψο ηα αλσηέξσ παξαρσξεκέλα απφ 

απηφλ νηθφπεδα, γηα ηα νπνία ε κελ δηνίθεζε εθηηκά φηη ε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ζα 

είλαη επλντθή γηα ηελ εηαηξεία  ιφγσ ηεο άζθεζεο θαζνιηθήο λνκήο κε ηε ζχκθσλε 

ζέιεζε ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο, ν δε  λνκηθφο ζχκβνπινο εθηηκά φηη ππάξρνπλ πνιιέο 

πηζαλφηεηεο λα γίλεη δεθηή ε αγσγή απηή. Πεκεηψλεηαη  φηη, επί ησλ νηθνπέδσλ απηψλ 

έρνπλ αλεγεξζεί ηα πεξίπηεξα 3 θαη 14, ηκήκα ηνπ πεξηπηέξνπ 17, θαηαζηήκαηα ηεο 

νδνχ Αγγειάθε, ηκήκα ηνπ Ππλεδξηαθνχ Θέληξνπ «Ησάλλεο Βειιίδεο», θαζψο θαη ην 

γιππηφ ηνπ Γ. Ενγγνιφπνπινπ θαη ε γλψκε ηνπ λνκηθνχ ηεο εηαηξείαο είλαη φηη ε 



 
 

 

 
Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε 
απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 

 

49 

ππέξηεξε αμία ησλ παξαπάλσ θηηζκάησλ ζε ζρέζε κε ηα αθίλεηα, ζεκειηψλεη ηζρπξά ηελ 

έλζηαζε θαηαρξεζηηθήο άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

Πεκεηψλεηαη φηη, ε ζπλνιηθή έθηαζε πνπ πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ αλαιπηηθά, δελ δηαθέξεη 

ζεκαληηθά κε ηελ έθηαζε πνπ είρε εθηηκεζεί θαηά ηελ εκεξνκελία κεηάβαζεο ζηα ΓΞΣΞ 

ηελ 1.1.2005. 

 

Ζ έθηαζε 646.000 ηκ. ζηελ πεξηνρή Θνηλφηεηαο Θαινρσξίνπ ηνπ Γήκνπ Δρεδψξνπ 

δηαγξάθεθε απφ ηα βηβιία ηνπ νκίινπ ζε πξνεγνχκελε ρξήζε, κεηά ηελ αθχξσζε ηεο 

αλαγθαζηηθήο απαιινηξίσζήο ηεο κε ηελ απφθαζε ηνπ Ππκβνπιίνπ Δπηθξαηείαο αξηζ. 

3109/5.11.2007, ε νπνία έθαλε δεθηή ηε ζρεηηθή αίηεζε ηνπ Γήκνπ Δρεδψξνπ. Κε 

απφθαζή ηνπ, ην πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ θάιεζε ηνλ φκηιν λα πάξεη πίζσ ηελ 

απνδεκίσζε πνζνχ € 948,73 γηα ηελ παξαπάλσ απαιινηξίσζε φπσο ηελ είρε θαηαζέζεη, 

γηαηί ν Γήκνο Δρεδψξνπ νπδέπνηε ηελ εηζέπξαμε. Θαηά ηεο απφθαζεο ηνπ πνπξγείνπ 

αζθήζεθε αίηεζε αθχξσζεο πνπ ζπδεηήζεθε ηελ 4.4.2011 θαη αλακέλεηαη ε έθδνζε ηεο 

απφθαζήο ηεο.  

Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξίαο ιφγσ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ αθηλήηνπ έιαβε γλσκνδφηεζε απφ 

ηνλ λνκηθφ ηεο ζχκβνπιν επί απηψλ ησλ ζεκάησλ θαη δελ πξνέβε ζηελ αλαπξνζαξκνγή 

ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ ηεο ζχκθσλα κε ηνλ Λ. 2065/92 ζηελ πξνεγνχκελε ρξήζε. 

  

4.4. Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο  

Νη επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο αθνξνχλ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 70% ζηε 

ζπγαηξηθή εηαηξεία INTEREXPO AE θαη πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 70% ζηε ζπγαηξηθή 

εηαηξεία ΔΙΙΖΛΗΘΔΠ ΔΘΘΔΠΗΑΘΔΠ ΞΑΟΑΓΥΓΔΠ ΑΔ γηα ηηο νπνίεο έρεη γίλεη πιήξε 

ππνηίκεζε αθελφο ιφγσ αξλεηηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ αθεηέξνπ ιφγσ ιχζεο θαη 

εθθαζάξηζεο ησλ εηαηξεηψλ ζηελ ρξήζεο  2014  . 

Νη κεηαβνιέο ησλ ζπγαηξηθψλ  αλαιχνληαη σο θάησζη: 
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 Ηληεξέμπν 
Δθζεζηαθέο 

Δθαξκνγέο ΑΔ 

Διιεληθέο 
Δθζεζηαθέο 

Ξαξαγσγέο ΑΔ 

 
Πχλνιν 

       

πόινηπν ηελ 31/12/2011 54.000,00   0,00   54.000,00  

       

Αγνξέο 135.000,00     135.000,00  

Απνηίκεζε (189.000,00)    (189.000,00) 

Απνξξφθεζε εηαηξείαο   70.000,00   70.000,00  

πόινηπν ηελ 31/12/2012 0,00   70.000,00   70.000,00  

       

Απνηίκεζε   (70.000,00)  (70.000,00) 

πόινηπν ηελ 31/12/2013 0,00   0,00   0,00  

 

            Κε απνθάζεηο ηεο Γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ Θπγαηξηθψλ εηαηξηψλ ζηηο 

20/01/2014 γηα ηελ «Διιεληθέο Δθζεζηαθέο Ξαξαγσγέο Α.Δ.» & 22/01/2014 γηα ηελ 

«Δθζεζηαθέο Δθαξκνγέο Α.Δ.», απνθαζίζηεθε ε εθθαζάξηζε ησλ δχν ζπγαηξηθψλ 

εηαηξεηψλ. Ζ δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο είλαη ζε εμέιημε θαη ζα νινθιεξσζεί ζην 

πξνζερέο δηάζηεκα. 

4.5.  Δπελδύζεηο δηαζέζηκεο πξνο πώιεζε  

Νη επελδχζεηο ζε ινηπέο επηρεηξήζεηο ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο, αθνξνχλ ηηο εμήο 

ζπκκεηνρέο: 

Α) ΝΚΗΙΝΠ & ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

Θ/Μ Δθζέζεσλ & 
Θι.

Δξγαζηήξη 
Διεπζέξσλ 
Ππνπδψλ

Ρερλφπνιε 
Θεζ/λίθεο

Δθζεζηαθφ 
Θέληξν 
Θξάθεο

ΓΔΘΘ 
Ζξαθιείνπ ΘΔΘ ΠΔΒΔ

Νξγαληζκφο 
Ρνπξηζκνχ

Ηλζηηηνχην 
Δθζεζηαθψλ 

Δξεπλψλ
Ξξνβιέςεηο 
ππνηίκεζεο

Θνηλ/μία 
Helexpo 
ΓΗΞΔΘ Πχλνιν

 

πόινηπν ηελ 31/12/2011 29.933,97 2.934,70 17.801,01 14.966,98 17.608,21 7.336,76 30.000,00 130.000,00 (92.148,64) 0,00 158.432,99 

 

Απνηίκεζε (108.548,45) (108.548,45)

Απνξξφθεζε εηαηξείαο 24.000,00 24.000,00 

πόινηπν ηελ 31/12/2012 29.933,97 2.934,70 17.801,01 14.966,98 17.608,21 7.336,76 30.000,00 130.000,00 (200.697,09) 24.000,00 73.884,54 

 

Αγνξέο 1.956,00 1.956,00 

πόινηπν ηελ 31/12/2013 29.933,97 2.934,70 17.801,01 14.966,98 19.564,21 7.336,76 30.000,00 130.000,00 (200.697,09) 24.000,00 75.840,54  
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4.6. Ινηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο  

Νη ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 31/12/2013  31/12/2012 

Θαηαβιεζείζεο 
εγγπήζεηο 

57.033,24   81.390,89  

 57.033,24   81.390,89  

    

4.7. Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο - ππνρξεώζεηο 

Ζ εηαηξία ζηα πιαίζηα ηεο νξζνινγηθήο απεηθφληζεο ησλ απαηηήζεσλ & ππνρξεψζεσλ ηεο 

εθάξκνζε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζρεηηθψλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ 

ηεο ηνλ ηζρχνληα θνξνινγηθφ ζπληειεζηή θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο 26%. Ππγθεθξηκέλα 

νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο – ππνρξεψζεηο ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο 

αλαιχνληαη σο εμήο: 

Α) ΝΚΗΙΝΠ 

 ΑΦ απφ πάγηα  ΑΦ απφ 
απνηηκήζεηο 

ΑΦ απφ 
πξνβιέςεηο 

ΑΦ απφ 
δεδνπιεπκέλα 

ΑΦ απφ 
δεκίεο 

Πχλνιν: 

             

πόινηπν 
ηελ 
31/12/2011 

(3.368.500,87)  0,00   469.609,62   0,00   0,00   (2.898.891,25) 

             

Αλαγλψξηζε 

ζην 
απνηέιεζκα 

(1.232.105,09)  300,00   187.951,83     13.964,05   (1.029.889,21) 

Απνξξφθεζε 
εηαηξείαο 

7.544,93   1.000,00   166.603,86     46.546,83   221.695,62  

Απφθηεζε & 
πξψηε 

ελνπνίεζε 
ζπγαηξηθήο 

0,01     94.175,75       94.175,76  

πόινηπν 
ηελ 
31/12/2012 

(4.593.061,02)  1.300,00   918.341,06   0,00   60.510,88   (3.612.909,08) 

             

Αλαγλψξηζε 
ζην 
απνηέιεζκα (94.467,89) 

   (19.596,57)  82.070,57     (31.993,89) 

πόινηπν 
ηελ 

31/12/2013 (4.687.528,91) 

 1.300,00   898.744,49   82.070,57   60.510,88   (3.644.902,97) 
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Β) ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

 ΑΦ απφ πάγηα  ΑΦ απφ 
απνηηκήζεηο 

ΑΦ απφ 
πξνβιέςεηο 

ΑΦ απφ 
δεδνπιεπκέλα 

ΑΦ απφ 
δεκίεο 

Πχλνιν 

             

πόινηπν ηελ 
31/12/2011 

(3.370.535,28)  0,00   419.809,62   0,00   0,00   (2.950.725,66) 

             

Αλαγλψξηζε ζην 
απνηέιεζκα 

(1.232.971,99)  300,00   177.951,83     13.964,05   (1.040.756,11) 

Απνξξφθεζε 
εηαηξείαο 

7.544,93   1.000,00   166.603,86     46.546,83   221.695,62  

πόινηπν ηελ 
31/12/2012 

(4.595.962,34)  1.300,00   764.365,31   0,00   60.510,88   (3.769.786,15) 

             

Αλαγλψξηζε ζην 
απνηέιεζκα (91.566,57) 

   134.379,18   82.070,57     
124.883,18  

πόινηπν ηελ 
31/12/2013 (4.687.528,91) 

 1.300,00   898.744,49   82.070,57   60.510,88   
(3.644.902,97) 

 

 

4.8 Απνζέκαηα 

Πηνλ θαησηέξσ ινγαξηαζκφ παξαθνινπζνχληαη ηα απνζέκαηα ηνπ Νκίινπ θαη ηεο 

εηαηξείαο θαη έρνπλ σο εμήο: 

 

 31/12/2013  31/12/2012 

Ξξψηεο χιεο & αλαιψζηκα 127.226,06   101.584,24  

 127.226,06   101.584,24  
     

 127.226,06   101.584,24  
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4.8. Ξειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο  

Νη πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο: 

Α) ΝΚΗΙΝΠ 

 31/12/2013  31/12/2012 

Ξειάηεο 17.517.604,99   16.009.080,50  

Ξξφβιεςε γηα επηζθαιείο πειάηεο (11.335.024,89)  (10.690.024,89) 

Γξακκάηηα εηζπξαθηέα 31.002,19   20.710,00  

Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο 2.259.383,33   1.580.937,89  

Δπηζθαιείο & επίδηθεο απαηηήζεηο 55.231,95   2.513.671,68  

Απαηηήζεηο απφ ην δεκφζην 1.838.670,78   515.753,96  

Ξξνθαηαβνιέο ζην πξνζσπηθφ 142.452,58   90.520,17  

Ξξνθαηαβνιέο ζε πξνκεζεπηέο 241.528,06   211.716,83  

Σξεψζηεο δηάθνξνη 958.210,19   1.056.131,68  

Ξξφβιεςε γηα επηζθαιείο ινηπέο απαηηήζεηο (265.000,00)  0,00  

 11.444.059,18   11.308.497,82  

 

Β) ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

 31/12/2013  31/12/2012 

Ξειάηεο 14.748.000,23   12.809.672,35  

Ξξφβιεςε γηα επηζθαιείο πειάηεο (10.060.024,89)  (9.960.024,89) 

Γξακκάηηα εηζπξαθηέα 10.292,19   0,00  

Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο 1.985.735,89   1.320.658,43  

Δπηζθαιείο & επίδηθεο απαηηήζεηο 55.231,95   2.513.671,68  

Απαηηήζεηο απφ ην δεκφζην 1.709.084,79   495.429,68  

Ξξνθαηαβνιέο ζην πξνζσπηθφ 142.452,58   90.520,17  

Ξξνθαηαβνιέο ζε πξνκεζεπηέο 229.460,68   211.716,83  

Σξεψζηεο δηάθνξνη 988.836,88   2.116.266,99  

 9.809.070,30   9.597.911,24  

 

Ν ινγαξηαζκφο «Σξεψζηεο δηάθνξνη» αλαιχεηαη σο εμήο: 

Ξεξηγξαθή ινγαξηαζκνχ 31/12/2013  31/12/2012 

Δπηζθαιείο & επίδηθνη ρξεψζηεο 789.402,62   789.402,62  

Ινηπνί ζπλεξγάηεο - ι/ζκνί πξνο απφδνζε 30.000,00   30.026,49  

Ξξνζσπηθφ - ι/ζκνί πξνο απφδνζε 10.082,37   6.106,94  

Βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο θαηά ζπλδεδεκέλσλ 
επηρεηξήζεσλ 

109.006,73   1.233.501,04  
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Ξαξαθξαηνχκελνη θφξνη 15.679,00   14.414,95  

Ινηπνί ρξεψζηεο δηάθνξνη 34.666,16   32.506,30  

Ινηπέο απαηηήζεηο απφ ην πξνζσπηθφ 0,00   10.308,65  

 988.836,88   2.116.266,99  

 
         

             Ζ εηαηξεία  θαη  ν  φκηινο  ηελ  31.12.2012  απαηηνχζε  κεξίζκαηα,  

πξνεξρνκέλσλ απφ ηελ απνξξνθεκέλε εηαηξεία HELEXPO   A.E, πνπ είραλ δηαλεκεζεί 

εληφο ησλ ρξήζεσλ 2009 θαη 2010 απφ ηελ ζπγαηξηθή εηαηξεία «ΔΙΙΖΛΗΘΔΠ 

ΔΘΘΔΠΗΑΘΔΠ ΞΑΟΑΓΥΓΔΠ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΗΑ», ζπλνιηθνχ πνζνχ € 1.188.000 θαη γηα ηα 

νπνία, ηα κεξίζκαηα πνπ αλαινγνχζαλ ζηνπο άιινπο κεηφρνπο ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο 

είραλ εμνινθιήξνπ θαηαβιεζεί έσο ηελ 26.06.2010. Πηε  ρξήζε  2013  εηζπξάρζεθε  

πνζφ € 228.000 θαη ηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα ηεο απνξξνθεκέλεο θαη ηεο ζπγαηξηθήο 

εηαηξείαο ζηηο  26.02.2013, απνθάζηζαλ γηα ηα νθεηιφκελα κεξίζκαηα πνζνχ € 960.000 

λα γίλεη ζπκςεθηζκφο κε εκπνξηθέο ππνρξεψζεηο ηεο απνξξνθεκέλεο πξνο ηε ζπγαηξηθή 

θαηά ην πνζφ € 900.000 πεξίπνπ.  

4.9. Κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί 

Νη κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί ηνπ Νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 31/12/2013  31/12/2012 

Ξξνπιεξσζέληα έμνδα 121.809,70   141.467,45  

Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα 226.948,76   334.806,96  

 348.758,46   476.274,41  

 

Ρα έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο: 

Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα
01/01 - 

31/12/2013

01/01 - 

31/12/2012
01/01-31/12/13

01/01 - 

31/12/2012

Ρφθνη ππεξεκεξίαο HELEXPO AE 0 0 0 0

Ακνηβή πινπνίεζεο έθζεζεο DEFENSYS 209.167 209.167 209.167 209.167

επηζηξνθή Δηδηθνχ Ρέινπο 0 0

Απφ παξνρή ππεξεζηψλ 17.782 125.639 17.782 125.639

Ινηπά 0 0

Πύλνιν 226.949 334.806 226.949 334.806

ΔΡΑΗΟΔΗΑΝΚΗΙΝΠ
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4.10. Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

Ρα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο 

αλαιχνληαη σο εμήο: 

Α) ΝΚΗΙΝΠ 

Όκηινο ΓΔΘ-HELEXPO ΑΔ

Ρακεηαθά δηαζέζηκα

31/12/2013 31/12/2012

Κεηξεηά ζηα ηακεία 183.777,60 66.504,69 

Θαηαζέζεηο φςεσο & πξνζεζκίαο 2.103.591,50 4.204.179,00 

2.287.369,10 4.270.683,69  

Β) ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

ΓΔΘ-HELEXPO ΑΔ
Ρακεηαθά δηαζέζηκα

31/12/2013 31/12/2012

Κεηξεηά ζηα ηακεία 181.264,56 64.852,93 
Θαηαζέζεηο φςεσο & πξνζεζκίαο 2.012.536,86 3.886.308,11 

2.193.801,42 3.951.161,04  

 

4.11. Κεηνρηθό θεθάιαην 

Ρν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο ηελ 31.12.2013 αλέξρεηαη ζε εθαηφλ ηξηάληα δχν 

εθαηνκκχξηα πεληαθφζηεο πελήληα επηά  ρηιηάδεο εμαθφζηα νθηψ επξψ θαη εμήληα νθηψ 

ιεπηά (132.557.608,68) θαη δηαηξείηαη ζε ελελήληα εθαηνκκχξηα εθαηφλ εβδνκήληα πέληε 

ρηιηάδεο δηαθφζηεο ζαξάληα ηέζζεξηο  (90.175.244) νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο 

αμίαο ελφο επξψ θαη ζαξάληα επηά ιεπηψλ (1,47) θάζε κία, νινζρεξψο θαηαβεβιεκέλν.  

Κε βάζε ην άξζξν 6 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο, νη κεηνρέο είλαη ακεηαβίβαζηεο. 

Ξαξαζέηνπκε πίλαθα αλάιπζεο ησλ κεηνρψλ : 
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ΔΡΑΗΟΗΑ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 
ΞΙΖΘΝΠ 

ΚΔΡΝΣΩΛ 
ΝΛΝΚ. 
ΑΜΗΑ 

ΚΔΡΝΣΗΘΝ 
ΘΔΦΑΙΑΗΝ 

ΓΔΘ ΑΔ ΠΠΡΑΠΖ 87.135.027 1,47 128.088.489,69 
HELEXPO 
AE ΠΠΡΑΠΖ 1.052.305 1,47 1.546.888,35 

HELEXPO 
AE 

ΑΜ.ΚΔΡ.ΘΔΦΑΙ 
2012 1.987.912 1,47 2.922.230,64 

  
   

  

ΠΛΝΙΝ   90.175.244   132.557.608,68 

 

4.12. Ινηπά απνζεκαηηθά 

Ρα ινηπά απνζεκαηηθά ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο : 

Α) ΝΚΗΙΝΠ 

Όκηινο ΓΔΘ-HELEXPO ΑΔ

Ινηπά απνζεκαηηθά: Κεηαβνιέο

Ραθηηθφ 

απνζεκαηηθφ

Έθηαθηα 

απνζεκαηηθά

Απνζεκαηηθά 

απφ 

αθνξνιφγεηα 

έζνδα Πχλνιν:

 

πόινηπν ηελ 31/12/2011 2.882,98 0,00 93.216,39 96.099,37 

 

Απνξξφθεζε εηαηξείαο 528.178,77 1.393.983,86 739.225,08 2.661.387,71 

πόινηπν ηελ 31/12/2012 531.061,75 1.393.983,86 832.441,47 2.757.487,08 

 

πόινηπν ηελ 31/12/2013 531.061,75 1.393.983,86 832.441,47 2.757.487,08  

Β) ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

Ραθηηθφ 
απνζεκαηηθφ

Έθηαθηα 
απνζεκαηηθά

Απνζεκαηηθά 
απφ 

αθνξνιφγεη
α έζνδα Πχλνιν

 

πόινηπν ηελ 31/12/2011 2.882,98 0,00 93.216,39 96.099,37 

 

Απνξξφθεζε εηαηξείαο 528.178,77 1.393.983,86 739.225,08 2.661.387,71 

πόινηπν ηελ 31/12/2012 531.061,75 1.393.983,86 832.441,47 2.757.487,08 

 

πόινηπν ηελ 31/12/2013 531.061,75 1.393.983,86 832.441,47 2.757.487,08  
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4.13. πνρξεώζεηο παξνρώλ πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ εξγαζία 

Νη ππνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ εξγαζία ηεο εηαηξείαο 

αλαιχεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ην ιεγφκελν 

Θεθαιαηνπνηεηηθφ Πχζηεκα (Funded System). Πην ζχζηεκα απηφ ην θφζηνο ησλ παξνρψλ 

ππνινγίδεηαη απφ ηελ αξρή ηεο αζθάιηζεο, ζπλήζσο ζαλ πνζνζηφ επί ησλ κηζζψλ, θαη 

θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν ζρεκαηίδεηαη έλα απνζεκαηηθφ ην νπνίν αλαηνθηδφκελν ζα είλαη 

αξθεηφ γηα λα πιεξψζεη ηηο κειινληηθέο δαπάλεο απνδεκηψζεσλ. Ρν θφζηνο ππνινγίδεηαη 

θαηφπηλ αλαινγηζηηθήο κειέηεο θαη αλαπξνζαξκφδεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα κε 

λεψηεξε κειέηε, εάλ ν πιεζπζκφο ή νη παξαδνρέο έρνπλ κεηαβιεζεί. Θαηά ηελ έλαξμε ηεο 

πξνηθνδφηεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε πξνυπεξεζία θάζε εξγαδνκέλνπ, ππνινγίδεηαη ζαλ 

κηα ζπζζσξεπκέλε ππνρξέσζε, θαη ην ζχλνιν απηψλ απνηειεί ην Αθάιππην Απνζεκαηηθφ 

(Unfunded Liability), ην νπνίν ζα πξέπεη λα απνζβεζζεί ζε κία πεξίνδν απφ 10 κέρξη 40 

ρξφληα κε ηνθνρξενιχζην.  Ρν Απνζεκαηηθφ απηφ αληηπξνζσπεχεη ηελ παξνχζα αμία ησλ 

παξνρψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ πξνυπεξεζία πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο πξνηθνδφηεζεο.  

Ζ ζρεκαηηζκέλε πξφβιεςε αλαιχεηαη σο εμήο: 

 

Α) ΝΚΗΙΝΠ 

 

Όκηινο ΓΔΘ-HELEXPO ΑΔ

πνρξέσζε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνύ: Κεηαβνιέο (ζπλνπη.)

Πχλνιν:

 

πόινηπν ηελ 31/12/2011 2.742.092,08 

 

Ξνζφ πνπ αλαγλσξίζηεθε ζηα απνηειέζκαηα 926.633,08 

Ξαξνρέο θαηαβιεζείζεο απφ εξγνδφηε (937.833,92)

Απνξξφθεζε εηαηξείαο 637.150,46 

πόινηπν ηελ 31/12/2012 3.368.041,70 

 

Ξνζφ πνπ αλαγλσξίζηεθε ζηα απνηειέζκαηα 110.518,49 

Ξαξνρέο θαηαβιεζείζεο απφ εξγνδφηε (146.774,00)

πόινηπν ηελ 31/12/2013 3.331.786,19 

 

 

 

Ζ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο Ξξφβιεςεο γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδφκελνπο, έρεη σο εμήο:  

 



 
 

 

 
Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε 
απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 

 

58 

Όκηινο ΓΔΘ-HELEXPO ΑΔ

πνρξέσζε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνύ: Κεηαβνιέο

Ξαξνχζα αμία κε 

ρξεκαηνδνηνχκε

λσλ 

ππνρξεψζεσλ Πχλνιν:

 

πόινηπν ηελ 31/12/2011 2.742.092,08 2.742.092,08 

 

Απνξξφθεζε εηαηξείαο 637.150,46 637.150,46 

Θφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο 12.481,00 12.481,00 

Ρφθνο ζηελ ππνρξέσζε 152.525,60 152.525,60 

Αλαινγηζηηθέο δεκίεο/(θέξδε) 374.185,61 374.185,61 

Δπηπιένλ παξνρέο / αθππεξέηεζε 387.440,87 387.440,87 

Ξαξνρέο θαηαβιεζείζεο απφ εξγνδφηε (937.833,92) (937.833,92)

πόινηπν ηελ 31/12/2012 3.368.041,70 3.368.041,70 

 

Θφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο 11.608,49 11.608,49 

Ρφθνο ζηελ ππνρξέσζε 95.224,00 95.224,00 

Αλαινγηζηηθέο δεκίεο/(θέξδε) (48.689,00) (48.689,00)

Δπηπιένλ παξνρέο / αθππεξέηεζε 52.375,00 52.375,00 

Ξαξνρέο θαηαβιεζείζεο απφ εξγνδφηε (146.774,00) (146.774,00)

πόινηπν ηελ 31/12/2013 3.331.786,19 3.331.786,19  

 

 

 

Β) ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

 

ΓΔΘ-HELEXPO ΑΔ

πνρξέσζε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνύ: Κεηαβνιέο (ζπλνπη.)

Πχλνιν:
 

πόινηπν ηελ 31/12/2011 2.723.092,08 

 

Ξνζφ πνπ αλαγλσξίζηεθε ζηα απνηειέζκαηα 926.633,08 

Ξαξνρέο θαηαβιεζείζεο απφ εξγνδφηε (918.833,92)

Απνξξφθεζε εηαηξείαο 637.150,46 

πόινηπν ηελ 31/12/2012 3.368.041,70 

 

Ξνζφ πνπ αλαγλσξίζηεθε ζηα απνηειέζκαηα 110.518,49 

Ξαξνρέο θαηαβιεζείζεο απφ εξγνδφηε (146.774,00)

πόινηπν ηελ 31/12/2013 3.331.786,19  
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Ζ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο Ξξφβιεςεο γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδφκελνπο, έρεη σο εμήο: 

 

 

ΓΔΘ-HELEXPO ΑΔ

πνρξέσζε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνύ: Κεηαβνιέο

Ξαξνχζα αμία κε 

ρξεκαηνδνηνχκελ

σλ ππνρξεψζεσλ Πχλνιν:

 

πόινηπν ηελ 31/12/2011 2.723.092,08 2.723.092,08 

 

Απνξξφθεζε εηαηξείαο 637.150,46 637.150,46 

Θφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο 12.481,00 12.481,00 

Ρφθνο ζηελ ππνρξέσζε 152.525,60 152.525,60 

Αλαινγηζηηθέο δεκίεο/(θέξδε) 374.185,61 374.185,61 

Δπηπιένλ παξνρέο / αθππεξέηεζε 387.440,87 387.440,87 

Ξαξνρέο θαηαβιεζείζεο απφ εξγνδφηε (918.833,92) (918.833,92)

πόινηπν ηελ 31/12/2012 3.368.041,70 3.368.041,70 

 

Θφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο 11.608,49 11.608,49 

Ρφθνο ζηελ ππνρξέσζε 95.224,00 95.224,00 

Αλαινγηζηηθέο δεκίεο/(θέξδε) (48.689,00) (48.689,00)

Δπηπιένλ παξνρέο / αθππεξέηεζε 52.375,00 52.375,00 

Ξαξνρέο θαηαβιεζείζεο απφ εξγνδφηε (146.774,00) (146.774,00)

πόινηπν ηελ 31/12/2013 3.331.786,19 3.331.786,19  

 

 

Ρα έμνδα πνπ επηβάξπλαλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο 

εμήο: 

 

Όκηινο ΓΔΘ-HELEXPO ΑΔ

Γαπάλε απνδεκηώζεσλ πξνζσπηθνύ

1/1 - 

31/12/2013

1/1 - 

31/12/2012

Θφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο 20.584,70 12.481,00 

Ρφθνο ζηελ ππνρξέσζε 95.224,00 152.525,60 

Αλαινγηζηηθέο δεκίεο/(θέξδε) (48.689,00) 374.185,61 

Δπηπιένλ παξνρέο / αθππεξέηεζε 52.375,00 387.440,87 

119.494,70 926.633,08 
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Αλακελφκελνο κέζνο φξνο ππνιεηπφκελεο εξγαζηαθήο δσήο θαηά ηελ εκεξνκελία 
απνηίκεζεο ηεο πξφβιεςεο: 12 έηε.  
 

4.14. Ινηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

Νη ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο αλαιχνληαη σο 

εμήο: 

Α) ΝΚΗΙΝΠ 

 31/12/2013  31/12/2012 

Δπηρνξεγήζεηο επελδχζεσλ 83.886,46   109.390,28  
Ξξφβιεςε γηα επηπιένλ θφξνπο 217.000,00   217.000,00  
Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 183.795,85   123.817,32  
Ξξνβιέςεηο γηα επίδηθεο δηαθνξέο 450.000,00   250.000,00  
Ινηπέο πξνβιέςεηο 900.000,14   1.300.000,14  

 1.834.682,45   2.000.207,74  

    

Β) ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

Ινηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο    
 31/12/2013  31/12/2012 

Δπηρνξεγήζεηο επελδχζεσλ 83.886,46   109.390,28  

Ξξφβιεςε γηα επηπιένλ θφξνπο 165.000,00   165.000,00  

Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 183.795,85   123.817,32  

Ξξνβιέςεηο γηα επίδηθεο δηαθνξέο 450.000,00   250.000,00  

Ινηπέο πξνβιέςεηο 900.000,14   1.300.000,14  

 1.782.682,45   1.948.207,74  

 

Πρεηηθά κε ηνλ ινγαξηαζκφο ινηπέο πξνβιέςεηο αλαθέξνπκε ηα εμήο: 
Ρελ  31.12.2012  ε  κεηξηθή ζρεκάηηζε πξφβιεςε πνζνχ  € 1.300.000 γηα  ηέιε 
θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ  πνπ  θαηαινγίζζεθαλ  ζηελ απνξξνθεκέλε  εηαηξεία  

HELEXPO, απφ  Νξγαληζκφ  Ρνπηθήο  Απηνδηνίθεζεο, γηα ηηο  ρξήζεηο 2006 έσο θαη 2010, 
πιένλ ησλ ζρεηηθψλ πξνζηίκσλ .  
Ππγθεθξηκέλα , δπλάκεη ηεο κε αξηζκφ 013822/ 02-03-2011 απφθαζεο ηνπ Γήκνπ 
Ακαξνπζίνπ απνθαζίζηεθε ζε βάξνο ηεο εηαηξίαο HELEXPO AE ε επηβνιή ηειψλ 
θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ γηα ηα νηθνλνκηθά έηε 2006, 2007, 2008, 2009 θαη 2010 , 
κεηά ησλ πξνζηίκσλ,  πνζνχ 1.545.517,40 επξψ, θαζψο θαη ε επηβνιή δεκνηηθνχ θφξνπ 
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γηα ηα νηθνλνκηθά έηε 2006, 2007, 2008, 2009 θαη 2010, κεηά ησλ πξνζηίκσλ, πνζνχ 
53.393,15 επξψ. Γηα ην ιφγν απηφ, αζθήζεθε αίηεζε ζεξαπείαο, ε νπνία εθιήθζεθε σο 
πξνζθπγή κε απνηέιεζκα λα βεβαησζεί απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Γήκνπ Ακαξνπζίνπ 

ζε ρξεκαηηθφ θαηάινγν ην πνζφ ησλ 640.364,30 επξψ. Ζ εηαηξεία HELEXPO AE  θιήζεθε 
ζηελ αξκφδηα Δπηηξνπή επίιπζεο θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ ηελ 27.09.2012, ε νπνία 
εηζεγήζεθε ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηε κείσζε ησλ επηβιεζέλησλ ζηελ εηαηξία 
HELEXPO AE πξνζηίκσλ απφ ην πνζνζηφ ηνπ 60% επί ηνπ θφξνπ θαη ησλ ηειψλ πνπ 
είραλ επηβιεζεί ζε πνζνζηφ 50%. Δλ ζπλερεία, ηελ 25.10.2012 ε εηαηξεία HELEXPO AE  
ππέβαιε  λέν αίηεκα γηα πεξαηηέξσ κείσζε ησλ  πξνζηίκσλ, επί ηνπ νπνίνπ ε αξκφδηα 
Δπηηξνπή απνθάζηζε ηελ ππνβνιή πξφηαζεο ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηνπ Γήκνπ 
Ακαξνπζίνπ γηα κείσζε απηψλ (ησλ πξνζηίκσλ) ζε πνζνζηφ 20%. Αθφκε, ππνβιήζεθε 
θαη ελψπηνλ ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ αίηεκα γηα ηελ νιηθή δηαγξαθή ησλ 
επηβαξχλζεσλ πνπ έρνπλ επηβιεζεί επί ηνπ πνζνχ ησλ θφξσλ θαη ηειψλ θαη ηελ 
θαηαβνιή ηεο ζπλνιηθήο νθεηιήο εθ κέξνπο ηεο εηαηξίαο HELEXPO AE  ζε 48 δφζεηο. Ρν 
αίηεκα ζπδεηήζεθε απφ ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηνπ Γήκνπ Ακαξνπζίνπ θαη κε ηελ ΑΞ 
094936/28.11.2012 απφθαζή ηνπ, απνθαζίζηεθε ν επαλππνινγηζκφο  ησλ πξνζηίκσλ κε 
πνζνζηφ 50%, κείσζε ησλ πξνζηίκσλ θαηά 20% θαη ξχζκηζε ηεο νθεηιήο ζε 36 
κεληαίεο δφζεηο. H  εηαηξεία HELEXPO AE  , έλαληη  ησλ  αλσηέξσ  ζηηο  10.12.2012  & 
16.12.2012  πιήξσζε,  ζην  ηακείν εζφδσλ  ηνπ  Γήκνπ  Ακαξνπζίνπ  ηέιε  
θαζαξηφηεηνο  θαη  θσηηζκνχ  ζπλνιηθνχ  πνζνχ  € 176.991,36  θαη  πξνζαπμήζεηο  
εθπξφζεζκεο   πνζά € 23.008,85 ( ήηνη  ζπλνιηθά  πνζά  € 200.000,21 )  πξνθεηκέλνπ  
λα  γίλεη  άξζε  ηεο  δέζκεπζεο  ηεο  θνξνινγηθήο  ελεκεξφηεηαο ηεο  Δηαηξείαο 
HELEXPO AE . Πηελ ρξήζε 2013, πιεξψζεθε επηπιένλ πνζφ € 400.000 θαη έηζη ν 
ινγαξηαζκφο δηακνξθψζεθε ζηηο € 900.000. 
Ζ  κεηξηθή  θαη  ν Όκηινο ζρεκάηηζε πξφβιεςε γηα ηέιε θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ  
πιένλ πξνζαπμήζεσλ πνζνχ 315.656,04  γηα ηηο  ρξήζεηο  2011, 2012 θαη 2013 θαη 
εκθαλίδεηαη ζην ινγ/κν «Κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί παζεηηθνχ». 
 
 

Θαησηέξσ παξαζέηνπκε πίλαθα κε ηηο ζρεκαηηζζείζεο πξνβιέςεηο: 
 

 Ξξνβιέςεηο 
γηα επίδηθεο 
δηαθνξέο 

Ινηπέο 
πξνβιέςεηο 

Ξξφβιεςε γηα 
επηζθαιείο 

ινηπέο 
απαηηήζεηο 

Ξξφβιεςε γηα 
επηζθαιείο 

πειάηεο 

Πχλνιν: 

           

πόινηπν ηελ 
31/12/2011 

250.000,00   0,14   0,00   3.593.141,46   3.843.141,60  

           

Απνξξφθεζε εηαηξείαο       2.536.883,43   2.536.883,43  

Απφθηεζε & πξψηε 
ελνπνίεζε ζπγαηξηθήο 

      500.000,00   500.000,00  

Πρεκαηηζκφο πξφβιεςεο   1.300.000,00     4.060.000,00   5.360.000,00  

πόινηπν ηελ 

31/12/2012 

250.000,00   1.300.000,14   0,00   10.690.024,89   12.240.025,03  
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Πρεκαηηζκφο πξφβιεςεο 200.000,00     265.000,00   679.423,55   1.144.423,55  

Αλαζηξνθή πξφβιεςεο   (400.000,00)    (34.423,55)  (434.423,55) 

πόινηπν ηελ 
31/12/2013 

450.000,00   900.000,14   265.000,00   11.335.024,89   12.950.025,03  

 
 

4.15.  Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 

Ρα ππφινηπα πξνκεζεπηψλ θαη ινηπψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο 

αλαιχνληαη σο εμήο: 

Α) ΝΚΗΙΝΠ 

Ξεξηγξαθή ινγαξηαζκνύ  31/12/2013  31/12/2012 

Ξξνκεζεπηέο 4.700.821,18   5.459.981,12  
Δπηηαγέο πιεξσηέεο 338.349,38   394.414,92  

Ξξνθαηαβνιέο πειαηψλ 1.881.368,51   1.095.593,15  
Κεξίζκαηα πιεξσηέα 287.204,70   287.204,70  
πνρξεψζεηο ζε αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο 93.447,99   74.233,81  
Δηζπξαρζείζεο εγγπήζεηο 86.843,93   64.089,94  
Απνδνρέο πξνζσπηθνχ πιεξσηέεο 4.258,34   4.280,64  

Ξηζησηέο δηάθνξνη 849.963,31   936.118,60  

 8.242.257,34   8.315.916,88  

 

Β) ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

Δκπνξηθέο ππνρξεώζεηο    
 31/12/2013  31/12/2012 

Ξξνκεζεπηέο 2.420.047,65   3.779.767,94  

Δπηηαγέο πιεξσηέεο 149.549,35   158.194,36  

Ξξνθαηαβνιέο πειαηψλ 1.854.900,47   1.066.679,31  

Κεξίζκαηα πιεξσηέα 287.204,70   287.204,70  

πνρξεψζεηο ζε αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο 90.089,79   73.511,37  

Δηζπξαρζείζεο εγγπήζεηο 86.843,93   64.089,94  

Απνδνρέο πξνζσπηθνχ πιεξσηέεο 4.258,34   4.280,64  

Ξηζησηέο δηάθνξνη 842.377,59   930.233,14  

 5.735.271,82   6.363.961,40  
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Ν ινγαξηαζκφο «Ξηζησηέο δηάθνξνη» γηα ηελ εηαηξεία αλαιχεηαη σο εμήο: 

Ξεξηγξαθή ινγαξηαζκνχ 31/12/2013  31/12/2012 

Γηθαηνχρνη ακνηβψλ 8.536,45   8.536,45  

πνρξεψζεηο ζε επηρεηξήζεηο ινηπνχ 
ζπκκεηνρηθνχ ελδηαθέξνληνο 

720.000,00   720.000,00  

Ινηπνί πηζησηέο 1.495,10   1.220,73  

Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 112.346,04   200.475,96  

 842.377,59   930.233,14  

 

πνρξεώζεηο από θόξνπο 

Ρα ππφινηπα ησλ ππνρξεψζεσλ απφ θφξνπο ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο αλαιχνληαη σο 

εμήο: 

Α) ΝΚΗΙΝΠ 

Φόξνη πιεξσηένη    
 31/12/2013  31/12/2012 

Φφξνη απφ θνξνινγηθνχο ειέγρνπο 0,00   172.757,60  
Φφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο 0,00   206.797,19  
Ξαξαθξαηoχκελνη θφξνη 72.332,41   58.974,64  
Ινηπνί θφξνη & ηέιε 225,00   638,25  

 72.557,41   439.167,68  

Β) ΝΚΗΙΝΠ 

Φνξνη πιεξσηένη    
 31/12/2013  31/12/2012 

Φφξνη απφ θνξνινγηθνχο ειέγρνπο 0,00   172.757,60  

Φφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο 0,00   203.488,89  

Ξαξαθξαηoχκελνη θφξνη 67.218,67   56.015,46  

Ινηπνί θφξνη & ηέιε 225,00   638,25  

 67.443,67   432.900,20  

 

 

 



 
 

 

 
Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε 
απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 

 

64 

 

4.16.  Κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί παζεηηθνύ 

Νη κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί παζεηηθνχ ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο: 

Α) ΝΚΗΙΝΠ 

Όκηινο ΓΔΘ-HELEXPO ΑΔ

Κεηαβαηηθνί ι/ζκνί παζεηηθνύ

31/12/2013 31/12/2012

Έμνδα ρξήζεσο δεδνπιεπκέλα 1.668.417,47 2.049.631,59 

Έζνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ 174.271,39 153.598,42 

1.842.688,86 2.203.230,01  

Β) ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

ΓΔΘ-HELEXPO ΑΔ
Κεηαβαηηθνί ι/ζκνί παζεηηθνύ

31/12/2013 31/12/2012

Έμνδα ρξήζεσο δεδνπιεπκέλα 1.658.801,59 2.049.156,59 
Έζνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ 132.558,23 153.598,42 

1.791.359,82 2.202.755,01  

Ρα έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα αλαιχνληαη σο εμήο: 

31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012
ΦΑΞ 2010-2011 7 & Ξξνζαπμήζεσλ, 

Ξξφβιεςε Ππκπι.Φφξσλ 1.310.094 1.677.919 1.310.094 1.310.094

Έμνδα πάξθηγθ πεξηφδνπ 1.1.2005-11.7.2006 0

Απνδεκίσζε ηξίηνπ 0

Ινηπά έμνδα 358.323 371.713 348.707 348.707

Πύλνιν 1.668.417 2.049.632 1.658.801 1.658.801

ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
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4.17. Αλάιπζε εζόδσλ αλά θαηεγνξία 

Νη πσιήζεηο ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο : 

Α) ΝΚΗΙΝΠ 

Όκηινο ΓΔΘ-HELEXPO ΑΔ

Ξσιήζεηο: Αλάιπζε

1/1 - 

31/12/2013

1/1 - 

31/12/2012

Ξσιήζεηο εκπνξεπκάησλ 9.982,39 59.728,47 

Ξαξνρή ππεξεζηψλ 10.377.733,69 5.607.123,05 

Έζνδα απφ parking 681.670,73 642.980,30 

Έζνδα απφ ινηπέο ππεξεζίεο 286.944,51 2.923.979,27 

11.356.331,32 9.233.811,09  

Β) ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

ΓΔΘ-HELEXPO ΑΔ
Ξσιήζεηο: Αλάιπζε

1/1 - 

31/12/2013

1/1 - 

31/12/2012

Ξαξνρή ππεξεζηψλ 8.477.520,25 4.194.518,46 
Έζνδα απφ parking 681.670,73 642.980,30 
Έζνδα απφ ινηπέο ππεξεζίεο 286.944,51 2.923.979,27 

9.446.135,49 7.761.478,03  

4.18. Αλάιπζε εμόδσλ αλά θαηεγνξία 

Ζ αλάιπζε ησλ εμφδσλ αλά θαηεγνξία γηα ηελ ρξήζε, έρεη σο αθνινχζσο: 

Α) ΝΚΗΙΝΠ 

Θόζηνο πσιήζεσλ: Ξξνζδηνξηζκόο   
 1/1 -  

31/12/2013 
1/1 -  

31/12/2012 

Απνζέκαηα έλαξμεο 101.584,24   0,00  

Θαζαξέο αγνξέο 280.245,45   185.442,11  

Θνζηνινγνχκελεο δαπάλεο 10.084.454,69   7.230.508,37  

Απνζέκαηα ιήμεο (127.226,06)  (101.584,24) 

 10.339.058,32   7.314.366,24  
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Νη θνζηνινγνχκελεο δαπάλεο ηνπ αλσηέξσ πίλαθα αλαιχνληαη σο θαησηέξσ: 

 1/1 -  
31/12/2013 

1/1 -  
31/12/2012 

Ακνηβέο & έμνδα πξνζσπηθνχ 1.038.884,91   517.905,88  

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 202.839,56   195.547,81  

Ξαξνρέο ηξίησλ 6.461.612,71   3.534.738,66  

Φφξνη & ηέιε 56.507,10   24.972,25  

Γηάθνξα έμνδα 305.137,89   246.216,02  

Απνζβέζεηο 1.923.876,76   1.834.765,58  

Ξξνβιέςεηο 95.595,76   876.362,17  

 10.084.454,69   7.230.508,37  

Β) ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

Θόζηνο πσιήζεσλ: Ξξνζδηνξηζκόο   
 1/1 -  

31/12/2013 
1/1 -  

31/12/2012 

Απνζέκαηα έλαξμεο 101.584,24   0,00  

Θαζαξέο αγνξέο 157.902,47   138.815,84  

Θνζηνινγνχκελεο δαπάλεο 8.495.530,76   5.941.763,33  

Απνζέκαηα ιήμεο (127.226,06)  (101.584,24) 

 8.627.791,41   5.978.994,93  

 

Νη θνζηνινγνχκελεο δαπάλεο ηνπ αλσηέξσ πίλαθα αλαιχνληαη σο θαησηέξσ: 

 1/1 -  
31/12/2013 

1/1 -  
31/12/2012 

Ακνηβέο & έμνδα πξνζσπηθνχ 1.038.818,31   499.893,06  

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 196.830,50   287.840,23  

Ξαξνρέο ηξίησλ 4.843.659,92   2.187.857,02  

Φφξνη & ηέιε 55.215,74   23.573,53  

Γηάθνξα έμνδα 341.965,58   233.384,85  

Απνζβέζεηο 1.923.444,95   1.832.852,47  

Ξξνβιέςεηο 95.595,76   876.362,17  

 8.495.530,76   5.941.763,33  

 

 

 



 
 

 

 
Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε 
απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 

 

67 

Α) ΝΚΗΙΝΠ 

Γαπάλεο δηνίθεζεο: Αλάιπζε ζε θαηεγνξίεο  
 1/1 -  

31/12/2013 
1/1 -  

31/12/2012 

Ακνηβέο & έμνδα πξνζσπηθνχ 1.029.962,50   904.497,46  

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 483.177,80   414.952,85  

Ξαξνρέο ηξίησλ 1.090.457,44   594.935,87  

Φφξνη & ηέιε 812.568,99   294.784,24  

Γηάθνξα έμνδα 423.503,93   237.346,36  

Απνζβέζεηο 52.134,47   74.703,54  

Ξξνβιέςεηο 11.949,47   25.135,46  

 3.903.754,60   2.546.355,78  

 

Β) ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

Γαπάλεο δηνίθεζεο: Αλάιπζε ζε θαηεγνξίεο 
 1/1 -  

31/12/2013 
1/1 -  

31/12/2012 

Ακνηβέο & έμνδα πξνζσπηθνχ 1.029.829,30   875.450,50  

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 427.142,73   375.997,31  

Ξαξνρέο ηξίησλ 991.417,47   570.955,86  

Φφξνη & ηέιε 780.631,73   289.238,72  

Γηάθνξα έμνδα 396.566,96   213.604,51  

Απνζβέζεηο 50.616,97   72.844,51  

Ξξνβιέςεηο 11.949,47   25.135,46  

 3.688.154,63   2.423.226,87  

 

Α) ΝΚΗΙΝΠ 

Γαπάλεο δηάζεζεο: Αλάιπζε ζε θαηεγνξίεο 
 1/1 -  

31/12/2013 
1/1 -  

31/12/2012 

Ακνηβέο & έμνδα πξνζσπηθνχ 417.420,08   386.119,06  

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 61.582,56   161.030,97  

Ξαξνρέο ηξίησλ 223.676,69   124.353,00  

Φφξνη & ηέιε 160.230,38   69.292,86  

Γηάθνξα έμνδα 1.040.275,05   890.937,54  

Απνζβέζεηο 52.638,63   75.583,61  
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Ξξνβιέςεηο 111.949,47   5.385.135,45  

 2.067.772,86   7.092.452,49  

Β) ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

Γαπάλεο δηάζεζεο: Αλάιπζε ζε θαηεγνξίεο 
 1/1 -  

31/12/2013 
1/1 -  

31/12/2012 

Ακνηβέο & έμνδα πξνζσπηθνχ 389.572,91   331.173,13  

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 48.875,76   146.056,59  

Ξαξνρέο ηξίησλ 210.163,48   99.619,18  

Φφξνη & ηέιε 157.647,66   66.495,42  

Γηάθνξα έμνδα 1.031.246,99   873.121,03  

Απνζβέζεηο 50.616,97   72.964,50  

Ξξνβιέςεηο 111.949,47   5.385.135,45  

 2.000.073,24   6.974.565,30  

4.19. Άιια έμνδα - έζνδα εθκεηάιιεπζεο 

Ρα ινηπά έζνδα - έμνδα εθκεηάιιεπζεο ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξίαο, αλαιχνληαη σο εμήο: 

Α) ΝΚΗΙΝΠ 

Όκηινο ΓΔΘ-HELEXPO ΑΔ

Άιια ιεηηνπξγηθά έζνδα

1/1 - 

31/12/2013

1/1 - 

31/12/2012

Έζνδα απφ παξεπφκελεο δξαζη/ηεο 0,00 9.272,99 

Δπηρνξεγήζεηο πάγηνπ ελεξγεηηθνχ 25.503,82 10.974,58 

Δηδηθέο επηρνξεγήζεηο-επηδνηήζεηο 250,00 5.018,77 

Έζνδα απφ απνδεκηψζεηο 400,00 190,80 

Έζνδα απφ ελνίθηα 809.486,32 652.172,41 

Έζνδα απφ πξνβιέςεηο 1.288.073,10 316.183,20 

Ξηζησηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (33,13) 0,00 

Άιια ιεηηνπξγηθά έζνδα 1.953.808,19 369.088,92 

4.077.488,30 1.362.901,67  
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Β) ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

ΓΔΘ-HELEXPO ΑΔ
Άιια ιεηηνπξγηθά έζνδα

1/1 - 

31/12/2013

1/1 - 

31/12/2012

Δπηρνξεγήζεηο πάγηνπ ελεξγεηηθνχ 25.503,82 10.974,58 
Δηδηθέο επηρνξεγήζεηο-επηδνηήζεηο 0,00 5.018,77 
Έζνδα απφ απνδεκηψζεηο 400,00 190,80 
Έζνδα απφ ελνίθηα 816.686,32 679.080,84 
Έζνδα απφ πξνβιέςεηο 1.288.073,10 316.183,20 
Ξηζησηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο (33,13) 0,00 
Άιια ιεηηνπξγηθά έζνδα 1.954.062,95 366.334,20 

4.084.693,06 1.377.782,39  

Πρεηηθά κε ηνλ αλσηέξσ ινγαξηαζκφ αλαθέξνπκε ηα εμήο: 

       α) Πηνλ ινγαξηαζκφ «Έζνδα απφ πξνβιέςεηο» πεξηιακβάλνληαη, πνζφ € 400.000 απφ 

ρξεζηκνπνηεκέλεο πξνβιέςεηο Γεκνηηθνχ θφξνπ θαη ηειψλ ρξήζεο 2006-2010 ζε Νξγαληζκφ 

Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, πνζφ € 807.333,50 αθνξά αρξεζηκνπνίεηεο πξνβιέςεηο απφ Φφξν 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο ρξήζεο 2010-2011, πνζφ € 79.675,80 αθνξά ρξεζηκνπνηεκέλεο πξνβιέςεηο 

απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ θαη πνζφ € 1.063,80 αθνξά έζνδα απφ ινηπέο επηδνηήζεηο ΗΘΑ. 

      β) Πηνλ ινγαξηαζκφ «Άιια ιεηηνπξγηθά έζνδα» πεξηιακβάλνληαη, πνζφ € 146.774,00 έζνδα 

απφ παξνρέο πξνζσπηθνχ πνπ πιήξσζε ν εξγνδφηεο βάζε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ, πνζφ € 

1.761.907,43 αθνξά έζνδν απφ δηφξζσζε απαίηεζεο ΦΞΑ ησλ ηηκνινγίσλ πνπ ρξέσλε ε ΓΔΘ 

Α.Δ. ζηελ HELEXPO A.E. θαη δελ είραλ θαηαρσξεζεί απφ ηελ HELEXPO A.E. θαη αληίζηξνθα θαη 

πνζφ € 45.381,52 αθνξά ινηπά άιια έζνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ.  

 

Α) ΝΚΗΙΝΠ 

Άιια έμνδα    
 1/1 -  

31/12/2013 
1/1 -  

31/12/2012 

Φνξνινγηθά πξφζηηκα & πξνζαπμήζεηο 20.346,28   310.243,40  

Γηάθνξα πξφζηηκα & πξνζαπμήζεηο 77,80   15,00  

Φφξνη πεξηνπζίαο 0,00   577.433,61  

Ξξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο 780.000,00   0,00  

Ξξνβιέςεηο γηα θηλδχλνπο & έμνδα 200.000,00   0,00  

Ινηπέο πξνβιέςεηο 30.000,00   0,00  
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Σξεσζηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 39,77   0,00  

Ινηπέο δαπάλεο 1.005.517,59   12.477.815,42  

 2.035.981,44   13.365.507,43  

 

Β) ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

ΓΔΘ-HELEXPO ΑΔ
Άιια έμνδα

1/1 - 

31/12/2013

1/1 - 

31/12/2012

Φνξνινγηθά πξφζηηκα & πξνζαπμήζεηο 20.027,89 309.407,67 
Γηάθνξα πξφζηηκα & πξνζαπμήζεηο 0,00 15,00 
Φφξνη πεξηνπζίαο 0,00 577.433,61 
Ξξνβιέςεηο γηα θηλδχλνπο & έμνδα 200.000,00 0,00 
Σξεσζηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 39,77 0,00 
Ινηπέο δαπάλεο 1.001.465,33 12.477.634,18 

1.221.532,99 13.364.490,46  

 

Πρεηηθά κε ηνλ αλσηέξσ ινγαξηαζκφ ζεκεηψλνπκε ηα εμήο: 

      α) Νη Φφξνη πεξηνπζίαο ζηελ θιεηφκελε ρξήζε αλέξρνληαη ζε € 575.780,00 θαη 

πεξηιακβάλνληαη ζηα Ιεηηνπξγηθά έμνδα ηεο εηαηξείαο (Έμνδα δηνίθεζεο θαη δηάζεζεο). β) Ρν πνζφ 

ησλ € 200.000 αθνξά Ξξνβιέςεηο γηα επίδηθεο δηθαζηηθέο δηαθνξέο.  γ) Ρν πνζφ ησλ € 

1.001.465,33 αλαιχεηαη ζε € 400.000 δαπάλεο γηα ηελ πιεξσκή Γεκνηηθψλ θφξσλ θαη ηειψλ 

πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ ζε Νξγαληζκφ Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, πνζφ € 260.184,73 αθνξά 

δαπάλεο γηα απνδεκηψζεηο πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία, πνζφ € 284.236,79 

αθνξά Ππκπιεξσκαηηθφ ΡΑΞ 2006-2010 θαη Γεκνηηθά Ρέιε Ακαξνπζίνπ 2011-2012 θαη πνζφ € 

57.043,81 αθνξά ινηπά έζνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ. 
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4.20. Σξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα - έζνδα 

Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα - έμνδα ηνπ νκίινπ θαη ηεο εηαηξίαο αλαιχνληαη σο εμήο: 

Α) ΝΚΗΙΝΠ 

Όκηινο ΓΔΘ-HELEXPO ΑΔ

Σξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα

1/1 - 

31/12/2013

1/1 - 

31/12/2012

Ρφθνη πηζησηηθνί 69.186,14 155.141,59 

69.186,14 155.141,59  

Β) ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

ΓΔΘ-HELEXPO ΑΔ
Σξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα

1/1 - 

31/12/2013

1/1 - 

31/12/2012

Ρφθνη πηζησηηθνί 67.649,93 154.546,08 
67.649,93 154.546,08  

Α) ΝΚΗΙΝΠ 

Σξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα    
 1/1 -  

31/12/2013 
1/1 -  

31/12/2012 

Ξξνκήζεηεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ 3.475,76   3.079,53  

Ρξαπεδηθέο πξνκήζεηεο 8.125,23   3.864,75  

Εεκίεο απνηίκεζεο επελδχζεσλ   108.548,45  

 11.600,99   115.492,73  

Β) ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

ΓΔΘ-HELEXPO ΑΔ
Σξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα

1/1 - 

31/12/2013

1/1 - 

31/12/2012

Ξξνκήζεηεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ 663,55 158,82 
Ρξαπεδηθέο πξνκήζεηεο 6.170,03 3.254,48 
Εεκίεο απνηίκεζεο επελδχζεσλ 70.000,00 297.548,45 

76.833,58 300.961,75  
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4.21. Φνξνινγία εηζνδήκαηνο 

Ζ δαπάλε γηα ην θφξν εηζνδήκαηνο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 

αλαιχεηαη σο εμήο: 

Α) ΝΚΗΙΝΠ 

Φόξνο εηζνδήκαηνο: Αλάιπζε    
 1/1 -  

31/12/2013 
1/1 -  

31/12/2012 

Φφξνο επί ησλ θεξδψλ 0,00   10.844,51  

Ρέινο επηηεδεχκαηνο 2.800,00   0,00  

Έθηαθηε εηζθνξά θαη άιινη πξφζζεηνη θφξνη 1.900,00   (104.570,08) 

Αλαβαιιφκελνη θφξνη 31.993,89   1.029.889,21  

Φφξνη απφ έιεγρν ή πεξαίσζε 0,00   (2.957,17) 

 36.693,89   933.206,47  

 

Β) ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

Φόξνο εηζνδήκαηνο: Αλάιπζε    
 1/1 -  

31/12/2013 
1/1 -  

31/12/2012 

Ρέινο επηηεδεχκαηνο 2.800,00   0,00  

Έθηαθηε εηζθνξά θαη άιινη πξφζζεηνη θφξνη 1.900,00   (104.570,08) 

Αλαβαιιφκελνη θφξνη (124.883,18)  1.040.756,11  

Φφξνη απφ έιεγρν ή πεξαίσζε 0,00   (2.957,17) 

 (120.183,18)  933.228,86  
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5. ΞΟΝΠΘΔΡΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΘΑΗ ΔΞΔΜΖΓΖΠΔΗΠ 

5.1. Γεζκεύζεηο, Δλδερόκελεο Απαηηήζεηο – πνρξεώζεηο 

5.1.1. Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο     

 

Δπσλπκία

Σώξα 

εγθαηάζηαζεο Αλέιεγθηεο θνξνινγηθέο ρξήζεηο

Γ.Δ.Θ. ΔΙΙΑΓΑ 2010-2011

HELEXPO AE ΔΙΙΑΓΑ 2010

INTEREXPO ΔΙΙΑΓΑ 2010

ΔΙΙΖΛΗΘΔΠ ΔΘΘΔΠΗΑΘΔΠ ΞΑΟΑΓΥΓΔΠ ΔΙΙΑΓΑ 2010  

       Ζ  ΓΔΘ  Α.Δ  δελ έρεη εμεηαζηεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηηο ρξήζεηο 2010  θαη  

2011, ελψ ε  απνξξνθεκέλε εηαηξεία «Helexpo Α.Δ.»  θαη νη ζπγαηξηθέο  ηνπ  Oκίινπ 

«ΔΙΙΖΛΗΘΔΠ ΔΘΘΔΠΗΑΘΔΠ ΞΑΟΑΓΥΓΔΠ Α.Δ.» κε ην δ.η. «HELEXPRO A.E.» & 

«ΔΘΘΔΠΗΑΘΔΠ ΔΦΑΟΚΝΓΔΠ Α.Δ.» κε ην δ.η. «INTEREXPO A.E.» δελ έρνπλ εμεηαζηεί απφ 

ηηο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηε ρξήζε 2010. 

       Γηα ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο, ε  κεηξηθή εηαηξεία έρεη ζρεκαηίζεη 

πξφβιεςε ζε πξνεγνχκελε ρξήζε πνζνχ επξψ 165.000, ελψ νη ζπγαηξηθέο «ΔΙΙΖΛΗΘΔΠ 

ΔΘΘΔΠΗΑΘΔΠ ΞΑΟΑΓΥΓΔΠ Α.Δ» & « ΔΘΘΔΠΗΑΘΔΠ ΔΦΑΟΚΝΓΔΠ Α.Δ.»  έρνπλ ζρεκαηίζεη 

πξφβιεςε πνζνχ επξψ 52.000. 

       Γηα  ηε ρξήζε 2011  ε Γ.Δ.Θ.  Α.Δ. δελ έρεη απνδερζεί ην θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ 

Νξθσηψλ Διεγθηψλ Ινγηζηψλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 παξαγξ. 

5 Λ. 2238/1994 θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην άξζξν  απηφ θπξψζεηο. 

       Γηα ηε ρξήζε 2011 & 2012, ε  απνξξνθεκέλε « Helexpo  Α.Δ  »  θαη ε ζπγαηξηθή 

Helexpro  A.E.,  ππήρζεζαλ ζην θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ Νξθσηψλ Διεγθηψλ Ινγηζηψλ 

πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 παξάγξαθνο 5 ηνπ Λ. 2238/1994 θαη  

ε «Helexpo Α.Δ.» έιαβε  Έθζεζε  Φνξνινγηθήο  Ππκκφξθσζεο, κε  επηθχιαμε  θαη  

ζέκαηα  έκθαζεο, ελψ ε ζπγαηξηθή εηαηξεία «ΔΙΙΖΛΗΘΔΠ ΔΘΘΔΠΗΑΘΔΠ ΞΑΟΑΓΥΓΔΠ 

Α.Δ.» έιαβε Έθζεζε  Φνξνινγηθήο  Ππκκφξθσζεο, κε  επηθχιαμε. 

         Δπίζεο  γηα ηελ ζπγαηξηθή « INTEREXPO  A.E.», ε ρξήζε 2011-2012 έρεη ειεγρζεί 

απφ ηνπο Νξθσηνχο Διεγθηέο Ινγηζηέο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 παξαγξ. 5 Λ. 

2238/1994 θαη έιαβε Δθζέζεηο Φνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο ρσξίο επηθχιαμε. 
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        Γηα ηε ρξήζε 2013, ε κεηξηθή θαη νη ζπγαηξηθέο ηεο, έρνπλ ππαρζεί ζην 

θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ Νξθσηψλ Διεγθηψλ Ινγηζηψλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 82 παξάγξαθνο 5 ηνπ Λ. 2238/1994. Ν έιεγρνο απηφο βξίζθεηαη ζε εμέιημε 

θαη ην ζρεηηθφ θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζεί κεηά ηε δεκνζίεπζε 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ρξήζεσο 2013. (Αλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ θνξνινγηθνχ 

ειέγρνπ πξνθχςνπλ πξφζζεηεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο εθηηκνχκε φηη απηέο δελ ζα έρνπλ 

νπζηψδε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο). 

 

5.1.2. Φόξνο Κεγάιεο Αθίλεηεο Ξεξηνπζίαο 

 

        Ζ κεηξηθή εηαηξεία, γηα ηηο ρξήζεηο 2010 & 2011 έρεη ππνβάιεη κε θαζπζηέξεζε ηηο 

δειψζεηο Φφξνπ Αθίλεηεο Ξεξηνπζίαο  ζπλνιηθνχ πνζνχ 718,0 ρηιηάδσλ Δπξψ ρσξίο ηηο 

πξνζαπμήζεηο, ζηελ ρξήζε 2014. Ρν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζην φηη  ε δηνίθεζε ηεο 

εηαηξίαο ιφγσ ηεο ζπγρψλεπζεο ησλ δχν εηαηξηψλ, αλέκελε ηελ δπλαηφηεηα 

ζπκςεθηζκνχ ηνπ  θφξνπ  κε βεβαησκέλεο εκπνξηθέο απαηηήζεηο ηεο  κεηξηθήο κε  

εηαηξίεο  ηνπ Πηελνχ & Δπξχηεξνπ Γεκφζηνπ, πνπ ππεξβαίλνπλ ηα 3,0 εθαη Δπξψ, κε 

δεδνκέλν φηη ζην λέν θνξνινγηθφ λνκνζρέδην δελ ππήξρε ζρεηηθή πξφβιεςε 

ζπκςεθηζκνχ ηέηνησλ απαηηήζεσλ, ε εηαηξεία πξνέβε ζηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ.  

 

5.1.3. Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε επίδηθεο ππνζέζεηο 

Α ) Θαηά ηεο εηαηξείαο ΓΔΘ  Α.Δ. εθθξεκνχλ αγσγέο εξγαδνκέλσλ θαη ηξίησλ πνζνχ € 

864.000 πεξίπνπ, γηα ηηο νπνίεο ζρεκαηίζζεθε, πξφβιεςε χςνπο 450.000,00 επξψ. Ζ 

εηαηξεία έρεη θαηαζέζεη αγσγέο έλαληη ηξίησλ χςνπο € 380.000 πεξίπνπ. 

Β) Ν πειάηεο ηεο   απνξξνθεκέλεο  εηαηξείαο HELEXPO  A.E.  , Ξ. ΠΗΓΔΟΖΠ ΑΒΔΔ, ν 

νπνίνο νθείιεη ζηελ εηαηξεία HELEXPO  A.E ην πνζφ € 846.870,22 έρεη αζθήζεη αγσγέο 

θαηά ηεο εηαηξείαο HELEXPO  A.E γηα απνδεκηψζεηο δεκηψλ πνπ ηζρπξίδεηαη φηη ππέζηε, 

ζπλνιηθνχ πνζνχ € 5.324.744,53. Ζ αγσγή απνξξίθζεθε θαη αζθήζεθε έθεζε γηα ηελ 

νπνία ε λνκηθή ζχκβνπινο ηεο εηαηξείαο εθηηκά φηη ζα απνξξηθζεί θαη απηή δηφηη δελ 

ππάξρνπλ βάζηκνη ηζρπξηζκνί. 

Γ) Δθηφο ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ, θαηά ηελ 31.12.2013 πθίζηαληαη θαη αγσγέο, 

εμψδηθεο πξνζθιήζεηο θαη γεληθά κειινληηθέο δηεθδηθήζεηο θαηά   ηεο   απνξξνθεκέλεο  
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εηαηξείαο HELEXPO  A.E.  , γηα ηηο νπνίεο ε λνκηθή ππεξεζία ηεο Δηαηξίαο εθηηκά φηη ε 

δηθαζηηθή έθβαζε ηνπ ζπλφινπ ησλ αλσηέξσ ππνζέζεσλ δελ ζα επεξεάζεη ζεκαληηθά 

ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Νκίινπ. 

 Θαηά ηελ 31.12.2013 πθίζηαηαη πξφβιεςε γηα ηελ θάιπςε ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ 

πνπ πηζαλψο ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ δηθαζηηθή έθβαζε ησλ αλσηέξσ ππνζέζεσλ 

ζπλνιηθνχ πνζνχ € 183.795,85. 

 
 

5.1.4. Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε εκπξάγκαηα βάξε επί ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ 

Γελ ππάξρνπλ ππνζήθεο θαη πξνζεκεηψζεηο, ή νπνηαδήπνηε άιια βάξε, επί ησλ παγίσλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ έλαληη δαλεηζκνχ. 

5.2. Βαζηθέο δεκηέο αλά κεηνρή 

 Ν ΝΚΗΙΝΠ  Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

 01/01 - 
31/12/2013 

01/01 - 
31/12/2012 

01/01 - 
31/12/2013 

01/01 - 
31/12/2012 

Θαζαξέο δεκηέο πεξηόδνπ -2.891.856 -20.615.527  -1.895.724 -20.681.662 
      

Ινηπά ζπλνιηθά 
εηζνδήκαηα 

     

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα γηα 
ηελ 

     

 πεξίνδν κεηά από θόξνπο 0 0  0 0 

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα γηα    

 ηε πεξίνδν κεηά από 
θόξνπο 

-2.891.856 -
20.615.527 

 -1.895.724 -20.681.662 

Θαηαλέκνληαη ζε :      

 Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο  -2.578.274 -20.578.667  -1.895.724 -20.681.662 
 Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο  -313.583 -36.860  0 0 

      

Εεκία  αλά κεηνρή (επξψ 
/κεηνρή) 

-0,0286 -0,2282  -0,0210 -0,2293 

      

Κεζνζηαζκηθόο αξηζκόο 
κεηνρώλ  

90.175.244 90.175.244  90.175.244 90.175.244 
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5.3. πόινηπα θαη ζπλαιιαγέο ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ 

5.3.1. πόινηπα θαη ζπλαιιαγέο  

Νη ζπλαιιαγέο ηνπ Νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο κε ζπλδεδεκέλα κέξε πεξηιακβάλνπλ 

ζπλαιιαγέο κε ηελ ζπγαηξηθή  εηαηξεία θαη αλαιχνληαη σο εμήο: 

Α) ΝΚΗΙΝΠ 

Όκηινο ΓΔΘ-HELEXPO ΑΔ    

Ξσιήζεηο ζε ζπλδεόκελα κέξε    
 1/1 -  

31/12/2013 
1/1 -  

31/12/2012 

Ινηπά ζπλδεφκελα κέξε 36.642,78   30.952,00  

 36.642,78   30.952,00  

 

Ινηπά έζνδα από ζπλδεόκελα κέξε   
 1/1 -  

31/12/2013 
1/1 -  

31/12/2012 

Ηλζηηηνχην Δθζεζηαθψλ Δξεπλψλ 463,32   0,00  

Ινηπά ζπλδεφκελα κέξε 0,00   3.075,00  

 463,32   3.075,00  

 

Αγνξέο από ζπλδεόκελα κέξε 
 1/1 -  

31/12/2013 
1/1 -  

31/12/2012 

Ινηπά ζπλδεφκελα κέξε 0,00   12.900,00  

 0,00   12.900,00  

 

Ιήςε ππεξεζηώλ από ζπλδεόκελα κέξε   
 1/1 -  

31/12/2013 
1/1 -  

31/12/2012 

Ινηπά ζπλδεφκελα κέξε 2.931.287,10   1.982.966,00  

 2.931.287,10   1.982.966,00  
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Απαηηήζεηο από ζπλδεόκελα κέξε 
 31/12/2013  31/12/2012 

ΓΔΘ-HELEXPO ΑΔ 0,00    

Ινηπά ζπλδεφκελα κέξε 330.851,25   424.343,00  

 330.851,25   424.343,00  

 

πνρξεώζεηο ζε ζπλδεόκελα κέξε    
 31/12/2013  31/12/2012 

Ινηπά ζπλδεφκελα κέξε 3.340.710,14   3.542.604,00  

 3.340.710,14   3.542.604,00  

Β) ΔΡΑΗΟΔΗΑ 

ΓΔΘ-HELEXPO ΑΔ    

Ξσιήζεηο ζε ζπλδεόκελα κέξε    
 1/1 -  

31/12/2013 
1/1 -  

31/12/2012 

Ηληεξέμπν Δθζεζηαθέο Δθαξκνγέο ΑΔ 33.046,97   0,00  

Διιεληθέο Δθζεζηαθέο Ξαξαγσγέο ΑΔ 54.554,31   0,00  

Δθζεζηαθφ Θέληξν Θξάθεο 19.778,05   0,00  

Ινηπά ζπλδεφκελα κέξε 0,00   463,00  

Νξγ/ζκφο ηνπξ/θήο πξνβ. & mkting Θεζ/λίθεο 9.135,02   0,00  

 116.514,35   463,00  

 

Ινηπά έζνδα από ζπλδεόκελα κέξε    
 1/1 -  

31/12/2013 
1/1 -  

31/12/2012 

Ηληεξέμπν Δθζεζηαθέο Δθαξκνγέο ΑΔ 7.200,00   14.761,82  

Διιεληθέο Δθζεζηαθέο Ξαξαγσγέο ΑΔ 265,00   14.456,61  

Ηλζηηηνχην Δθζεζηαθψλ Δξεπλψλ 463,32   3.075,00  

 7.928,32   32.293,43  
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Ιήςε ππεξεζηώλ από ζπλδεόκελα κέξε 
 1/1 -  

31/12/2013 
1/1 -  

31/12/2012 

Ηληεξέμπν Δθζεζηαθέο Δθαξκνγέο ΑΔ 248.908,76   109.471,64  

Διιεληθέο Δθζεζηαθέο Ξαξαγσγέο ΑΔ 1.105.426,10   525.913,71  

Ινηπά ζπλδεφκελα κέξε 172.923,29   149.148,00  

 1.527.258,15   784.534,00  

Αγνξέο από ζπλδεόκελα κέξε    
 1/1 -  

31/12/2013 
1/1 -  

31/12/2012 

Ηληεξέμπν Δθζεζηαθέο Δθαξκνγέο ΑΔ 0,00   16.000,00  

 0,00   16.000,00  

Απαηηήζεηο από ζπλδεόκελα κέξε    
 31/12/2013  31/12/2012 

Ηληεξέμπν Δθζεζηαθέο Δθαξκνγέο ΑΔ 41.813,35   1.271,20  

Διιεληθέο Δθζεζηαθέο Ξαξαγσγέο ΑΔ 62.295,19   1.202.628,14  

Ινηπά ζπλδεφκελα κέξε 330.851,25  45.411,00 

 434.959,79   1.249.310,34  

πνρξεώζεηο ζε ζπλδεόκελα κέξε    
 31/12/2013  31/12/2012 

Ηληεξέμπν Δθζεζηαθέο Δθαξκνγέο ΑΔ 54.236,59   11.942,00  

Διιεληθέο Δθζεζηαθέο Ξαξαγσγέο ΑΔ 132.863,23   939.317,86  

Ινηπά ζπλδεφκελα κέξε 834.592,61  32.209,00 

 1.021.692,43   983.468,86  

5.3.2. Ακνηβέο κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ 

Κηζζνί θαη άιιεο βξαρππξόζεζκεο εξγαζηαθέο 
παξνρέο     
  31/12/2013 31/12/2012 
Ακνηβέο κειψλ ΓΠ 66.478.56 101.627 
Ακνηβέο νξγάλσλ δηνίθεζεο κε εμαξηεκέλε εξγαζία 91.547,64 98.776 
Ακνηβέο ζπλεδξηάζεσλ κειψλ ΓΠ 22.039,37 29.100 
 180.065,57 229.503,00 

Πηηο  ακνηβέο  ησλ  νξγάλσλ  δηνίθεζεο  κε  εμαξηεκέλε  εξγαζία  ζπκπεξηιακβάλνληαη   

θαη  νη  αληίζηνηρεο  εξγνδνηηθέο  εηζθνξέο  . 

5.3.3. Ξνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θεθαιαίνπ 

Νη ζηφρνη ηνπ Νκίινπ ηεο ΓΗΔΘΛΖΠ ΔΘΘΔΠΖΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ φζνλ αθνξά ζηε 

δηαρείξηζε ηνπ θεθαιαίνπ είλαη νη εμήο: 
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 λα εμαζθαιίζεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ Νκίινπ λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

(going-concern) θαη 

 λα εμαζθαιίζεη κηα ηθαλνπνηεηηθή απφδνζε ζηνπο κεηφρνπο ηηκνινγψληαο 

ππεξεζίεο αλαινγηθά κε ην επίπεδν θηλδχλνπ. 

Ν Όκηινο νξίδεη ην πνζφ ηνπ θεθάιαην αλάινγα κε ηνλ θίλδπλν. Ν φκηινο δηαρεηξίδεηαη 

ηελ θεθαιαηαθή δνκή θαη ηελ πξνζαξκφδεη ελ φςεη ησλ αιιαγψλ ζηηο νηθνλνκηθέο 

ζπλζήθεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θηλδχλνπ ησλ ππνθείκελσλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ. Κε ζηφρν ηε δηαηήξεζε ή ηελ πξνζαξκνγή ηεο θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο, ν 

φκηινο κπνξεί λα πξνζαξκφζεη ην πνζφ ησλ πιεξσηέσλ κεξηζκάησλ, λα επηζηξέςεη 

θεθάιαην ζηνπο κεηφρνπο, λα εθδψζεη κεηνρηθφ θεθάιαην ή λα πνπιήζεη πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία γηα ηελ θάιπςε ηπρφλ κειινληηθνχ δαλεηζκνχ.  Ν Όκηινο παξαθνινπζεί ην 

θεθάιαην βάζεη ελφο δείθηε μέλσλ πξνο πξνζαξκνζκέλσλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. Ν ιφγνο 

απηφο ππνινγίδεηαη σο ην θαζαξφ ρξένο / πξνζαξκνζκέλν θεθάιαην. Ρν θαζαξφ ρξένο 

ππνινγίδεηαη σο ην ζπλνιηθφ ρξένο (φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ) κείνλ ηα 

ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα. Ρν πξνζαξκνζκέλν θεθάιαην πεξηιακβάλεη φια ηα 

ζπζηαηηθά ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ (κεηνρηθφ θεθάιαην, ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ, αθνξνιφγεηα 

απνζεκαηηθά εηδηθψλ δηαηάμεσλ, δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο θαη θέξδε εηο λένλ). Θαηά ην   

2013, ε ζηξαηεγηθή ηνπ Νκίινπ, πνπ παξέκεηλε ακεηάβιεηε ζε ζρέζε κε ηελ 

πξνεγνχκελε ρξήζε 2012, είλαη λα δηαηεξήζεη ηνλ δείθηε μέλσλ πξνο πξνζαξκνζκέλσλ 

θεθαιαίσλ ζην 1. Ν φκηινο ηελ 31.12.2013 δελ  είρε ππνρξεψζεηο απφ δαλεηζκφ.  

 

5.4. Άιια ζεκαληηθά γεγνλόηα 

5.4.1. ΡΑΞ Δθζεζηαθνύ Θέληξνπ Ακαξνπζίνπ 

Κε ηελ Α.Ξ. 077418/25.10.2011 απφθαζε ηνπ δεκάξρνπ Ακαξνπζίνπ, επηβιήζεθε ζηνλ 

φκηιν πξφζηηκν δηπιάζην ηνπ Ρέινπο Αθίλεηεο Ξεξηνπζίαο (ΡΑΞ) γηα ην Δθζεζηαθφ 

Θέληξν Ακαξνπζίνπ, πνζνχ € 122.530,57 γηα ην ΡΑΞ ησλ εηψλ 2006-2010 πνζνχ € 

61.265,28. Ν Όκηινο γηα ην ζπλνιηθφ πνζφ € 183.795,85 πξνζέθπγε ζην Γηνηθεηηθφ 

Ξξσηνδηθείν Αζελψλ δεηψληαο ζπκβηβαζηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο. Ν λνκηθφο 

ζχκβνπινο ηεο ΓΔΘ εθηηκά ηε κείσζε κφλν ηνπ πξνζηίκνπ θαηά 50%.  
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5.5. Αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ 

Ν αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 ήηαλ 73 άηνκα 

γηα ηνλ φκηιν θαη 69 άηνκα γηα ηελ εηαηξεία έλαληη 71 θαη 69 αληίζηνηρα ηελ ρξήζε 2012. 

5.6. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ 

1. Ζ  εηαηξεία ζηελ επφκελε ρξήζε,  ππέβαιε  Γειψζεηο Φφξνπ Αθίλεηεο Ξεξηνπζίαο  γηα  

ηηο  ρξήζεηο 2010  & 2011  , κε ζπλνιηθφ  πνζφ  θφξνπ  718,0 ρηιηάδσλ Δπξψ πιένλ ησλ  

λφκηκσλ πξνζαπμήζεσλ .  

2. Κε  απνθάζεηο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ  ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ εληφο ηεο ρξήζεο 

2014, απνθαζίζηεθε ε Ιχζε & Δθθαζάξηζε ησλ εηαηξεηψλ HELEXPRO A.E. θαη 

INTEREXPO A.E. .»  

Δθηφο ησλ αλσηέξσ, δελ ππάξρνπλ κεηαγελέζηεξα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

γεγνλφηα, ηα νπνία λα αθνξνχλ ηελ εηαηξεία, ζηα νπνία επηβάιιεηαη αλαθνξά απφ ηα 

Γηεζλή Ινγηζηηθά Ξξφηππα. 

 

Θεζζαινλίθε, 25/4/2014 

 

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ ΓΠ 

Ρδήθαο Αλαζηάζηνο 

AΓΡ ΑΔ 173666 

 

 Ν ΓΗΔΘΛΥΛ ΠΚΒΝΙΝΠ 

 

Ξνδξηθίδεο Θπξηάθνο 

AΓΡ ΑH 863706 

  Ν ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝΠ ΠΚΒΝΙΝΠ 

Κακάξαο Γεκ.Θσλζηαληίλνο 

Α.Γ.Ρ. ΑΔ 692280 

  ΑΟ.ΑΓ. ΝΔΔ 5624 Α΄ ΡΑΜΖΠ 
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