
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τζήκας Αναστάσιος Πρόεδρος

Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Ποζρικίδης Κυριάκος Διευθύνων Σύμβουλος

Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρίας: www.helexpo.gr Δήμου Κωνσταντίνος Αντιπρόεδρος

Ημ/νία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων Αβραμόπουλος Παναγιώτης Μέλος

Οικονομικών Καταστάσεων: Βλαχογιάννης Εμμανουήλ Μέλος

Νόμιμοι Ελεγκτές : Βούλης Γεδεών Μέλος

Ελεγκτική Εταιρία: BAKER TILLY GREECE - VNT SA Δρογαλάς  Αθανάσιος Μέλος

Τύπος Έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Γνώμη με επιφύλαξη με Άλλο θέμα Ζορπίδης Μιχαήλ Μέλος

Νικολαίδου Ελισάβετ Μέλος

25/04/14 Παπαδόπουλος Παναγιώτης Μέλος

Σταύρου Ιωάννης Μέλος

BAKER TILLY  HELLAS AE Χαντζαρίδης Κωνσταντίνος Μέλος

Γνώμη με επιφύλαξη με Άλλο θέμα Χατζηβρέττας Δημήτριος Μέλος

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013
01.01-

31.12.2014
01.01-31.12.2013

01.01-

31.12.2014

01.01-

31.12.2013

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 231.708.367 233.654.583 231.701.783 233.647.835 Κύκλος εργασιών 11.522.360 11.356.331 11.361.891 9.446.135

Επενδύσεις σε ακίνητα 12.312.278 13.037.082 12.312.278 13.037.082 Μικτά  κέρδη 1.781.302 1.017.273 1.750.958 818.344

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 100.352 68.029 100.351 68.027 Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων -2.918.115 -2.912.748 -2.829.087 -2.006.724

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 180.906 132.874 180.906 132.874 Ζημίες προ φόρων -2.898.366 -2.855.162 -2.808.762 -2.015.907

Αποθέματα 110.824 127.226 110.824 127.226
Μείον Φόροι -55.390 -36.694 -55.279 120.183

Απαιτήσεις από πελάτες 8.438.245 11.444.059 8.115.366 9.809.070
Ζημίες μετά από φόρους (Α) -2.953.756 -2.891.856 -2.864.041 -1.895.724

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 2.611.858 2.636.128 2.362.606 2.542.560

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 255.462.830 261.099.980 254.884.114 259.364.674 - Ιδιοκτήτες  μητρικής -2.930.876 -2.578.274 -2.864.041 -1.895.724

- Μη ελέγχουσες συμμετοχές -22.881 -313.583 0 0

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό κεφάλαιο 132.557.609 132.557.609 132.557.609 132.557.609 Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) -981.031 -258.000 -981.031 -258.000

Λοιπά στοιχεία Ιδίων κεφαλαίων 105.944.260 109.831.276 106.608.547 110.453.618 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) -3.934.787 -3.149.856 -3.845.071 -2.153.724

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 238.501.869 242.388.884 239.166.156 243.011.227 - Ιδιοκτήτες  μητρικής -3.912.002 -2.836.274 -3.845.071 -2.153.724

Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) -284.694 -257.780 0 0 - Μη ελέγχουσες συμμετοχές -22.785 -313.583 0 0

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  (γ) = (α) + (β) 238.217.174 242.131.105 239.166.156 243.011.227 Ζημίες μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €) -0,0325 -0,0286 -0,0318 -0,0210

(Ζημίες) / Κέρδη  προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και 

συνολικών αποσβέσεων (EBITDA)
-937.194 -884.098 -848.435 17.955

Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 8.657.570 8.811.372 8.605.459 8.759.372

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 0 0 0 0

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 8.588.085 10.157.504 7.112.499 7.594.075

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 17.245.656 18.968.875 15.717.958 16.353.447

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 255.462.830 261.099.980 254.884.114 259.364.674

0,00 0,00 0,00 0,00

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013

31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  έναρξης χρήσεως (01.01.2014 και 

01.01.2013 αντίστοιχα)
242.131.105 245.280.961 243.011.227 245.164.951 Λειτουργικές δραστηριότητες

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους -3.934.787 -3.149.856 -3.845.071 -2.153.724 Ζημίες προ φόρων -2.898.366 -2.855.162 -2.808.762 -2.015.907

Λοιπές προσαρμογές 20.857 0 0 0 Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2014  και  

31.12.2013  αντίστοιχα)
238.217.174 242.131.105 239.166.156 243.011.227 Αποσβέσεις

1.980.921 2.028.650 1.980.652 2.024.679

0,00 0 0 0 Προβλέψεις απομείωσης συμμετοχών 0 0 0 0

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Προβλέψεις -293.345 -205.352 -293.345 -1.015.352

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας -26.033 -69.186 -24.910 2.350

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 6.284 11.601 4.585 6.834

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που 

σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων

16.402 -25.642 16.402 -25.642

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 2.422.131 609.121 1.254.097 155.523

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -953.576 43.629 -30.666 -578.210

(Μείον):

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα -6.284 -11.601 -4.585 -6.834

Καταβεβλημένοι φόροι 0 -250.377 0 -233.269

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 248.134 -724.320 93.468 -1.685.828

Επενδυτικές δραστηριότητες

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων -47.000 -1.956 -47.000 -1.956

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων -667.942 -138.184 -667.837 -137.226

Τόκοι εισπραχθέντες 26.033 69.186 24.910 67.650

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -688.909 -70.954 -689.927 -71.532

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εξοφλήσεις δανείων 0 -40 0 0

Μερίσματα  πληρωθέντα 0 -1.188.000

Εισροές από/(προς) μετόχους 0 0 0 0

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 0 -1.188.040 0 0

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + 

(β) + (γ)
-440.775 -1.983.315 -596.459 -1.757.360

α) Έσοδα 8.523,56 24.441,46 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 2.287.369 4.270.684 2.193.801 3.951.161

β) Έξοδα 531.802,66 779.252,97 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 1.846.594 2.287.369 1.597.342 2.193.801

γ) Απαιτήσεις 536.871,67 599.319,75 0,00 0,00 0,00 0,00

δ) Υποχρεώσεις 2.522.123,78 1.182.166,55
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και 194.505,50 194.505,50

μελών της διοίκησης

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 18.795,05 18.795,05

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της 

διοίκησης
1.019,81 1.019,81

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

μελών της διοίκησης

ΜΑΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

                               ΑΔΤ    ΑΕ 173666                                             AΔΤ ΑΗ 863706 Α.Δ.Τ. ΑΕ 692280

ΑΡ.ΑΔ. ΟΕΕ 5624 Α΄ ΤΑΞΗΣ

27/4/2015

Γεώργιος Ι. Βαρθαλίτης, Χρυσούλα Γ. Τσακαλογιάννη

Θεσσαλονίκη  27/04/2015

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε με το δ.τ. "ΔΕΘ-HELEXPO A.E"
 ΓΕΜΗ 58233904000     (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 42940 / 62 / Β / 99 / 135)

ΕΔΡΑ : ΕΓΝΑΤΙΑΣ 154,  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ. 54636

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  ( ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

(συνταγμένα βάσει του ν.2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Δ.Λ.Π.)

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της  ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ με το δ.τ. "ΔΕΘ-HELEXPO Α.Ε" και του Ομίλου της. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, 

πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον  εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι  οικονομικές καταστάσεις,  καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.

Γεώργιος Ι. Βαρθαλίτης, Χρυσούλα Γ. Τσακαλογιάννη

O ΟΜΙΛΟΣ

H ΕΤΑΙΡΙΑH ΕΤΑΙΡΙΑ

H ΕΤΑΙΡΙΑ

Ποσά εκφρασμένα σε € Ποσά εκφρασμένα σε €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

                             ΤΖΗΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                              ΠΟΖΡΙΚΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Ποσά εκφρασμένα σε € Ποσά εκφρασμένα σε €

O ΟΜΙΛΟΣ H ΕΤΑΙΡΙΑ

O ΟΜΙΛΟΣO ΟΜΙΛΟΣ

1] Στη Σημείωση 3.4 των οικονομικών καταστάσεων γίνεται αναλυτική περιγραφή των παρακάτω                                                                                            
α. Η επωνυμία και η χώρα της καταστατικής έδρας για κάθε μια από τις εταιρίες  που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές  
καταστάσεις, καθώς και το ποσοστό με το οποίο η μητρική Εταιρία συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, στο μετοχικό τους κεφάλαιο και   β. Η 
μέθοδος ενσωμάτωσης που εφαρμόστηκε, για κάθε εταιρία που περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 2] Στη Σημείωση 

5.1.1. των οικονομικών καταστάσεων γίνεται αναφορά των ανέλεγκτων φορολογικών χρήσεων 3] Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία, 
καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή 
λειτουργία του Ομίλου ή της εταιρείας. 4] Στις  οικονομικές καταστάσεις κατά την 31/12/2014 περιλαμβάνονται σωρευτικά τα εξής ποσά 
προβλέψεων: για αποζημίωση προσωπικού  € 3.467.281,20 για τον Ομιλο και για την εταιρεία,  για επισφαλείς απαιτήσεις € 11.608.250,64 για 
τον Ομιλο (για την Μητρική εταιρεία € 10.068.250,65), για ανέλεγκτες  χρήσεις  € 217.000 για τον Όμιλο (για τη Μητρική εταιρεία € 165.000) 
για επίδικες διαφορές € 450.000 για τον Όμιλο και  για την Εταιρεία και για λοιπές προβλέψεις € 900.000 για τον Όμιλο και την Εταιρεία. 5] Η 
γνώμη με επιφύλαξη του νόμιμου ελεγκτή αναφέρεται στο γεγονός ότι  για επίδικες και καθυστερημένες απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στο 
λογαριασμό «Απαιτήσεις από Πελάτες» και «Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία» η εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη για κάλυψη 
ζημίας από ενδεχόμενη μη είσπραξή τους συνολικού ποσού ευρώ 10.068.250,65. Εκτίμησή μας είναι ότι η σχηματισθείσα πρόβλεψη 
υπολείπεται της συνολικής κατά ευρώ 1.262.000 περίπου. Έτσι οι λογαριασμοί αυτοί, τα αποτελέσματα χρήσεως, και τα Ίδια κεφάλαια είναι 
ισόποσα βελτιωμένα. Επίσης η πρόβλεψη που σχημάτισε η εταιρεία για ενδεχόμενες και επίδικες υποχρεώσεις ποσού ευρώ 765.000, κατά την 
εκτίμησή μας υπολείπεται της συνολικής κατά ποσό ευρώ 680.000 περίπου. Έτσι ο λογαριασμός αυτός, τα αποτελέσματα  χρήσεως και τα Ίδια 
Κεφάλαια είναι ισόποσα βελτιωμένα, Τέλος, η εταιρεία δεν επιβάρυνε τα αποτελέσματα χρήσης με ποσό ευρώ 389.000,  έτσι τα Ίδια Κεφάλαια 
και τα αποτελέσματα είναι ισόποσα βελτιωμένα, ενώ το άλλο θέμα αναφέρεται στο ότι θυγατρική εταιρεία του Ομίλου για τη χρήση που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2014 δεν έχει ελεγχθεί από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές και επομένως δεν έχει χορηγηθεί έκθεση ελέγχου ανεξάρτητου 
ορκωτού ελεγκτή λογιστή. 6] Το απασχολούμενο προσωπικό στο τέλος της κλειόμενης χρήσης ανέρχεται για τον Όμιλο σε                                                                                                                              
72 άτομα (73 άτομα στις 31/12/2013) και για την Μητρική εταιρεία σε 67 άτομα (69 άτομα στις 31/12/2013). 7]  Οι πάσης φύσεως 
συναλλαγές (εισροές & εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας περιόδου, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και 
υποχρεώσεων της Εταιρείας , στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά 
ορίζονται στο Δ.Λ.Π 24 έχουν ως ακολούθως: 

http://www.helexpo.gr/

