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ΔΘΘΔΠΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΡΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ 

ΓΗΑ ΡΖ ΣΟΖΠΖ ΞΝ ΔΙΖΜΔ ΡΖΛ 31/12/2018 (ζην εμήο ε «θιεηφκελε ρξήζε») 

 

Αμηφηηκνη θχξηνη Κέηνρνη, 

Πχκθσλα κε ην άξζξν 43α ηνπ Θ.Λ. 2190/20, ππνβάινπκε ζηελ Δηήζηα Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ηηο 
εηήζηεο αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο «ΓΗΔΘΛΖΠ ΔΘΘΔΠΖ 
ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΑΔ» (ζην εμήο ε «Δηαηξία»). Ζ Δηαηξία θαηαξηίδεη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο κεηέρνπλ νη εηαηξείεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε Πεκείσζε ππ’ αξηζκφλ 2.1 ησλ 
ζπλεκκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (ζην εμήο ν «Όκηινο»). Νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο ζπληάρζεθαλ βάζεη ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη ησλ γεληθά παξαδεθηψλ Ινγηζηηθψλ 
Αξρψλ, φπσο απηέο πξνδηαγξάθνληαη απφ ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. Ζ 
παξνχζα έθζεζε πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Νκίινπ, πιεξνθνξίεο 
ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ ζεκαληηθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ πνπ αληηκεησπίδεη ν Όκηινο, 
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο κεηνρέο θαη ην κεηνρηθφ θεθάιαην. 

1. Έδξα - πνθαηαζηήκαηα 

Ζ Δηαηξία εδξεχεη ζηελ νδφ Δγλαηία, αξ. 154, ζηε Θεζζαινλίθε. Ζ Δηαηξία δηαζέηεη έλα ππνθαηάζηεκα 
ζηελ Αζήλα. 

2. Πθνπόο - Αληηθείκελν Γξαζηεξηόηεηαο 

Ν Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν ηεο δηνξγάλσζεο επαγγεικαηηθψλ εθζέζεσλ. Ν θαηαζηαηηθφο 
ζθνπφο ηεο Δηαηξίαο αλαιχεηαη ζηε Πεκείσζε ππ’ αξηζκφλ 1 ησλ ζπλεκκέλσλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ. 

3. Δμσηεξηθό πεξηβάιινλ 

Γπζκελείο ελ γέλεη ραξαθηεξίδνληαη νη εμσηεξηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο επηδφζεηο ηεο 
Δηαηξίαο, δεδνκέλνπ φηη ε Διιάδα, φπνπ εδξεχεη θαη δξαζηεξηνπνηείηαη σο επί ην πιείζηνλ ε Δηαηξία, 
εμαθνινπζεί λα βξίζθεηαη ζε βαζηά θαη καθξά χθεζε. Αξλεηηθά επεξεάδνπλ ηηο επηδφζεηο ηεο Δηαηξίαο 
ε δπζπξαγία ηνπ Γεκνζίνπ, ε θξίζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ε επηβνιή πεξηνξηζκψλ ζηηο 
θηλήζεηο θεθαιαίσλ. 

4. Ζ πνξεία ηεο Δηαηξίαο θαηά ηελ θιεηόκελε ρξήζε 

Γεληθέο επηζεκάλζεηο 

Ζ απμεκέλε επηζθεςηκφηεηα θαη ε επηηπρία ησλ εθζεζηαθψλ γεγνλφησλ εμππεξεηνχλ ηνπο δχν 
βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο ΓΔΘ-HELEXPO Α.Δ., 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. 

Δπηπιένλ ε εηαηξεία αζθεί εμσηεξηθή εζληθή νηθνλνκηθή πνιηηηθή. Ρφζν ε ζπκκεηνρή ησλ ΖΞΑ ζηελ 
83ε  ΓΔΘ ην 2018 κε ηελ ζπκκεηνρή κεγάισλ ακεξηθαληθψλ επηρεηξήζεσλ, φζν θαη επεξρφκελε  
ζπκκεηνρή ηεο Ηλδίαο σο ηηκψκελεο ρψξαο ζηελ 84ε  ΓΔΘ ην 2019 θαη ηεο Γεξκαλίαο ζηελ 85ε ΓΔΘ ην 
2020, δίλνπλ ηελ επθαηξία γηα δηαθξαηηθέο νηθνλνκηθέο ζπκθσλίεο ζεκαληηθέο γηα ηηο ειιεληθέο 
εμαγσγέο. 
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Δπίζεο ε εηαηξεία, έρεη σο θαηαζηαηηθφ ζθνπφ ηελ αλάπηπμε θαη ππνζηήξημε θάζε δξαζηεξηφηεηαο πνπ 
εμππεξεηεί ηε δηνξγάλσζε εθζεζηαθψλ ή ζπλεδξηαθψλ εθδειψζεσλ θαη θάζε άιιεο πξσηνβνπιίαο 
πνπ, επλνψληαο ην εκπφξην, πξνάγεη ηελ παξαγσγή εζληθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ηελ 
πψιεζε ηνπο.  Ππγθεληξψλνληαο δε ζηνλ ίδην γεσγξαθηθφ ρψξν παξαγσγνχο θαη πξνκεζεπηέο, δελ 
δξα κφλνλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζπκθέξνλ απηψλ, νη νπνίνη σθεινχληαη έηζη απφ έλα ρψξν 
πξνσζήζεσο ησλ πξντφλησλ ηνπο, αιιά πξνζθέξεη ζηνπο εκπφξνπο αιιά θαη ζηνπο θαηαλαισηέο 
πιεξνθφξεζε, ε νπνία ηνπο επηηξέπεη λα πξνβαίλνπλ ζε βέιηηζηεο επηρεηξεκαηηθέο θαη θαηαλαισηηθέο 
επηινγέο. Ζ ψζεζε απηή  γηα ην εκπφξην ζπληζηά ιεηηνπξγία ηδηαίηεξνπ δεκνζίνπ εζληθνχ 
ζπκθέξνληνο. Πηα εθζεζηαθά θέληξα ηεο Δηαηξείαο δηνξγαλψλνπλ εθζέζεηο θαη γεγνλφηα ηδηψηεο 
νξγαλσηέο εθζέζεσλ απφ ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. Δηδηθά ζην εθζεζηαθφ θέληξν ζηελ Αζήλα ην 
πνζνζηφ μεπεξλά ην 70%. 

Ρέινο, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε Δηαηξεία ζπλεξγάδεηαη κε ηδησηηθέο εηαηξίεο θαη δηεζλείο νίθνπο 
γηα ηελ δηνξγάλσζε γεγνλφησλ θαη εθδειψζεσλ. Ρελ ηειεπηαία ηξηεηία ζπλεξγάδεηαη  κε κηα απφ ηηο 
κεγαιχηεξεο εηαηξίεο ζηνλ θφζκν, ηε Reed Exhibitions, γηα ηε δηνξγάλσζε ηεο έθζεζεο κε ην δηεζλέο 
ζήκα Aquatherm ζηελ Αζήλα. Αληίζηνηρεο ζπλέξγεηεο γίλνληαη θαη κε άιινπο νξγαλσηέο απφ ην 
εμσηεξηθφ. 

Απφ ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο ππνινγίδεηαη 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 Ξαγθφζκηα Έλσζε Δθζέζεσλ ζχκθσλα κε κειέηε ηνπ Νηθνλνκηθνχ 
Ξαλεπηζηεκίνπ ηνπ Ινλδίλνπ αλαθέξεη σο πνιιαπιαζηαζηηθφ απνηέιεζκα 7 κε 11 θνξέο ηνλ ηδίξν 
πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ην πξσηνγελέο γεγνλφο, δειαδή ηελ 83εΓΔΘ, ε νπνία ππνινγίδεηαη φηη 
πξσηνγελψο δεκηνχξγεζε ηδίξν πεξίπνπ €7 εθ. θαη δηάρπζε ζηελ επξχηεξε πεξηνρή απφ €49 εθ. σο 
€77 εθ. Ξξφζθαηε κειέηε ηεο European Exhibition Industry Alliance αλαθέξεη σο ζηαζεξφ 
πνιιαπιαζηαζηή ην 6, δειαδή ε 83ε ΓΔΘ δεκηνχξγεζε δεπηεξνγελέο φθεινο € 50 εθ. Κειέηε ηνπ 
Ξαλεπηζηεκίνπ Καθεδνλίαο (index 2008) αλαθέξεη φηη “νη εθζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο (ΔΓ) είλαη ν 
θιάδνο κε ηελ κεγαιχηεξε «εμάξηεζε» απφ ηελ ηνπηθή νηθνλνκία θαζψο πξνκεζεχεηαη ην κεγαιχηεξν 
κέξνο ησλ εηζξνψλ ηνπ απφ απηή, κε απνηέιεζκα κηα αχμεζε ηεο παξαγσγήο ηνπ λα πξνθαιεί 
ζεκαληηθά πνιιαπιαζηαζηηθά απνηειέζκαηα πνπ νδεγνχλ ζε αχμεζε ηεο παξαγσγήο φισλ ησλ 
ππνινίπσλ θιάδσλ-πξνκεζεπηψλ ηνπ. Πχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο κειέηεο, νη ζπλνιηθέο 
επηπηψζεηο απφ ηνλ ηεξκαηηζκφ ησλ εξγαζηψλ ησλ ΔΓ ζηελ πφιε εθηηκψληαη ζηα 547,36 εθ. επξψ πνπ 
αληηζηνηρεί ζην 2,53% ηνπ αθαζάξηζηνπ πξντφληνο ηνπ Λ. Θεζζαινλίθεο. Δπίζεο ηα απνηειέζκαηα 
ηεο έξεπλαο δείρλνπλ φηη γηα θάζε αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ ελφο επξψ ζηελ ηειηθή δήηεζε ηνπ θιάδνπ 
ΔΓ ζα νδεγήζεη ζηελ δεκηνπξγία 28 λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο”. 

Γηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή αλαδηνξγάλσζε 

Ζ Γηνίθεζε, ζε ζπλεξγαζία κε ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα πξνρψξεζε ζηε βέιηηζηε απεηθφληζε 
φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ πξνθεηκέλνπ: 

 λα ππάξρεη πγηήο αθεηεξία εθθίλεζεο ηεο εληαίαο πιένλ Δηαηξίαο, 

 λα έρεη πιήξε εηθφλα ν κέηνρνο θαη ην επνπηεχνλ πνπξγείν πεξί ηεο θαηάζηαζεο ηεο Δηαηξίαο, θαη 

 λα απνηππψλνληαη ηα νηθνλνκηθά κεγέζε κε αμηφπηζην ηξφπν πξνο ηνπο ππνςήθηνπο ζηξαηεγηθνχο 
ζπλεξγάηεο ηεο Δηαηξίαο. 

Ζ Δηαηξία επηπξφζζεηα εθαξκφδεη: 

 Θαλνληζκφ πξνζσπηθνχ βαζηζκέλν ζηηο αξρέο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηελ ηζρχνπζα 
λνκνζεζία κε ηελ απφιπηε ζπλεξγαζία ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηε ζπλαίλεζε ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ 
νξγάλσλ. 
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 Θαλνληζκφ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο (ΘΔΝΙ) βαζηζκέλν ζηηο αξρέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη 
ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Λφκνπ 4109/23.1.2013. 

 Ρνλ εγθεθξηκέλν απφ ην πνπξγείν Αλάπηπμεο Σάξηε πνρξεψζεσλ πξνο ηνλ Θαηαλαισηή (ΣΘ), 
ν νπνίνο είλαη θαη ν πξψηνο ΣΘ απφ εηαηξία δηνξγάλσζεο γεγνλφησλ θαη δηαρείξηζεο εθζεζηαθψλ 
θέληξσλ ζηελ Διιάδα. 

 Θαλνληζκφ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ βαζηζκέλν ζηηο αξρέο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ηελ 
ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηνλ λ.4109/23.1.2013. 

 Θαλνληζκφ ζπκβάζεσλ γηα ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ θαη πξνκεζεηψλ. 

 

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 
ηξέρνλ έηνο. 

 Δπηηεχρζεθε ζπκθσλία κε ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ηεο εηαηξίαο κε ηζρχ Ππιινγηθή Πχκβαζε Δξγαζίαο   
ζχκθσλα κε ην λφκν. 

 Ζ Δηαηξία ζέζπηζε δνκέο θαη ιεηηνπξγεί ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Οεπζηφηεηα – Θεθαιαηαθή ελίζρπζε 

Ζ ΓΔΘ ΑΔ – Helexpo Α.Δ. πξνέθπςε ζχκθσλα κε ην λ.4109/2013 δηα ηεο απνξξνθήζεσο ηεο εηαηξίαο 
Helexpo Διιεληθέο Δθζέζεηο ΑΔ απφ ηελ εηαηξία Γηεζλήο Έθζεζε Θεζζαινλίθεο ΑΔ.  Ζ  ΓΔΘ – Helexpo 
Α.Δ. είλαη  100%  ζπγαηξηθή ηεο  ΔΔΠΞ απφ 01/01/2018.    Ωζηφζν, ε Δηαηξία, ζχκθσλα κε ην 
λ.4109/2013 αιιά θαη ην άξζξν 18 ηνπ λ.4368/2016, ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο 
αγνξάο θαη δελ θηλείηαη κε ηηο δηαδηθαζίεο ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ. 

Ζ Δηαηξία δελ επηρνξεγείηαη, δελ επηδνηείηαη θαη δελ ιακβάλεη θαλελφο είδνπο ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ 
θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ή απφ νπνηνλδήπνηε θξαηηθφ θνξέα. Βεβαίσο ε ζπληήξεζε θαη ε αλάγθε 
επελδχζεσλ ζηα δπν εθζεζηαθά θέληξα ζε Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε, θαζψο θαη ε εηζαγσγή λέσλ 
πξντφλησλ ζε Διιάδα θαη εμσηεξηθφ απαηηνχλ θεθάιαηα πνπ αληινχληαη κφλνλ απφ ηελ 
δξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξίαο. 

Δπίζεο, πθίζηαληαη ππφινηπα παιαηνηέξσλ εηψλ ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ηηο δπν πξν ηεο 
ζπγρψλεπζεο εηαηξίεο, ηα νπνία νθείινληαη απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην ή απφ εηαηξίεο πνπ αλήθνπλ ζην 
Διιεληθφ Γεκφζην ή απφ Νξγαληζκνχο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Θάπνηεο απφ ηηο παξαπάλσ απαηηήζεηο 
βξίζθνληαη ζε δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο, ελψ γηα θάπνηεο άιιεο γίλνληαη εμσδηθαζηηθέο ελέξγεηεο. 

Ζ «ΓΔΘ-HELEXPO ΑΔ» απνηειεί αλψλπκε εηαηξεία κε θεξδνζθνπηθφ ραξαθηήξα, πνπ αθνινπζεί, ρσξίο 
απνθιίζεηο, ηηο ζρεηηθέο ππνρξεσηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ.4548/2018«πεξί αλσλχκσλ εηαηξεηψλ». Ζ 
εηαηξεία πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηεο έλαληη αληηπαξνρήο θαη δελ ιακβάλεη θακία κνξθή δεκφζηαο ή 
θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο, θαζψο ην ζχλνιν ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο πφξσλ πξνέξρεηαη απνθιεηζηηθά 
θαη κφλν απφ ηελ άζθεζε ησλ εκπνξηθψλ ηεο δξαζηεξηνηήησλ. Δπηπιένλ, απνηειεί θνξέα νηθνλνκηθνχ 
θηλδχλνπ, ιακβαλνκέλνπ ππφςε, φηη ζην Θαηαζηαηηθφ ηεο (άξζξν 37) σο ιφγνο δηάιπζήο ηεο 
πξνβιέπεηαη ε θήξπμή ηεο ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο, ρσξίο λα απνκαθξχλεηαη απφ ηα γεληθψο 
ηζρχνληα γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο θαη ρσξίο λα πξνβιέπεη εηδηθφ κεραληζκφ γηα ηελ απνθαηάζηαζε 
ησλ ελδερφκελσλ νηθνλνκηθψλ δεκηψλ, ζηνηρεία απφ ηα νπνία πξνθχπηεη, φηη ε ίδηα θέξεη ηνλ 
νηθνλνκηθφ θίλδπλν απφ ηελ άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο θαη φηη ζε πεξίπησζε νηθνλνκηθνχ 
θηλδχλνπ δελ ππάξρεη θαλέλαο κεραληζκφο δηάζσζεο ηεο εηαηξείαο. Ππλεπψο, θέξεη, θαηά ηα 
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πξναλαθεξζέληα, ηνπο ηδίνπο νηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο θάζε αλψλπκε εηαηξεία, ζχκθσλα κε ηελ 
ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

Αλαγθαίεο επηζεκάλζεηο γηα ηελ θιεηφκελε ρξήζε 

Ζ θιεηφκελε ρξήζε ήηαλ έλα αθφκε έηνο γεληθφηεξεο νηθνλνκηθήο ζηαζηκφηεηαο. Ξαξ’ φια απηά, ε 
Δηαηξία πξνρψξεζε ζε πιήξε εθαξκνγή ηεο επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο ηεο θαη εηζήγαγε λέα πξντφληα 
ζε Θεζζαινλίθε θαη Αζήλα. 

Ν εληαίνο Δζληθφο Δθζεζηαθφο Φνξέαο ΓΔΘ –HELEXPO  AE, αλνίγνληαο, κεηά ηε ζπγρψλεπζε ηνπ ην 
2013, έλα λέν θεθάιαην ζηελ ηζηνξία ηνπ, θαη παξά ηε δχζθνιε νηθνλνκηθή ζπγθπξία, θαηάθεξε λα 
πξνζειθχζεη πάλσ απφ  1.000.000 εθζέηεο θαη επηζθέπηεο ζηηο εθζέζεηο ηνπ ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν απφ 
γεγνλφηα φπσο ηε ΓΔΘ, ηνλ Αζηεξφθνζκν, Artozyma-DetropBoutigue, Freskon, ΓΔΒΘ θαη ηελ 
Agrotica,  ζην Γηεζλέο Δθζεζηαθφ Θέληξν Θεζζαινλίθεο. Δάλ πξνζζέζνπκε θαη ηνπο επηζθέπηεο ησλ 
θιαδηθψλ εθζέζεσλ Philoxenia, Kosmima, 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 ησλ εθζεζηαθψλ θέληξσλ.  

Ζ απμεκέλε επηζθεςηκφηεηα θαη ε επηηπρία ησλ εθζεζηαθψλ γεγνλφησλ εμππεξεηνχλ ηνπο δχν 
βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο ΓΔΘ-HELEXPO Α.Δ., δειαδή ηελ εδξαίσζε-ηζρπξνπνίεζε ηεο εγεηηθήο ηεο 
ζέζεο ζηελ Διιάδα θαη ηε δηακφξθσζε κίαο ηζρπξήο θαη αληαγσληζηηθήο εηαηξείαο, κε δηεζλείο φξνπο. 

 

Δπηηεχρζεθε πνιχ πην νπζηαζηηθή 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. 
Δπηπιένλ αλαπηχρζεθε πξφγξακκα πεξηθεξεηαθήο εθζεζηαθήο πνιηηηθήο φπνπ εθηφο απφ ηελ έθζεζε 
ζηελ Θνκνηελή, δηνξγαλψζεθε αγξνηηθή έθζεζε ζηελ Ιάξηζα κε κεγάιε επηηπρία θαη ζπλδηνξγάλσζε 
έθζεζεο γνχλαο ζηελ Θαζηνξηά. 

Ζ δηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο, κεηά ηε ζπγρψλεπζε ησλ δχν εηαηξηψλ ην 2013 (ΓΔΘ ΑΔ θαη Helexpo AE), 
πινπνίεζε κηα ζηξαηεγηθή κε δηηηφ ραξαθηήξα κε έκθαζε αθελφο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 
νηθνλνκηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ δεηεκάησλ ηεο εληαίαο Δηαηξίαο θαη αθεηέξνπ ζηελ αλάπηπμε ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηεο.  Πην πιαίζην ηνπ πιάλνπ εμπγίαλζεο θαη αλάπηπμεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 
ηνπ ηδίξνπ ηεο Δηαηξίαο, ε δηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο πξνέβε ζηα εμήο: 

 Αληηκεηψπηζε δπζιεηηνπξγίεο θαη πξνβιήκαηα νηθνλνκηθήο θαη δηαρεηξηζηηθήο θχζεο, ηα θπξηφηεξα 
εθ ησλ νπνίσλ έπξεπε λα επηιπζνχλ άκεζα. Πε ζπλεξγαζία κε ηε λνκηθή ππεξεζία, ηνπο νξθσηνχο 
ειεγθηέο, εμσηεξηθέο ειεγθηηθέο εηαηξίεο θαη ηα ζηειέρε ηεο εηαηξίαο, θαηφξζσζε λα αληηκεησπίζεη 
ηα πεξηζζφηεξα, ελψ πξνο επίιπζε βξίζθνληαη δπζιεηηνπξγίεο ηνπ παξειζφληνο πνπ ζε πνιιέο 
ησλ πεξηπηψζεσλ έξρνληαη απφ ηελ επνρή ηεο πξν ηεο δηάζπαζεο ησλ εηαηξηψλ, δειαδή πξηλ ην 
1999, κε ζηφρν φζν ην δπλαηφλ πην ζχληνκα λα έρνπλ επηιπζεί ζην ζχλνιν ηνπο, ψζηε ε Δηαηξία 
λα βαδίζεη ηνλ δξφκν ηεο αλάπηπμεο ζε ζηέξεεο βάζεηο.  

 Ραθηνπνίεζε ηηο νηθνλνκηθέο εθθξεκφηεηεο κεηαμχ ησλ δπν εηαηξηψλ πνπ ρξφληδαλ θαη έδηλαλ 
δηαθνξεηηθή νηθνλνκηθή απνηχπσζε ζηνλ κέηνρν, δηεπζέηεζε νηθνλνκηθέο δηαθνξέο κε πειάηεο θαη 
κηζζσηέο, έιεγμε πνιηηηθέο ακνηβψλ θαη εμνξζνιφγεζε δαπάλεο, πεξηέθνςε έμνδα θαη 
επαλαδηαπξαγκαηεχζεθε ζπκβάζεηο.  

 Απνθάζηζε ηε ιχζε θαη εθθαζάξηζε ησλ δχν ζπγαηξηθψλ θαηαζθεπαζηηθψλ εηαηξηψλ αλνίγνληαο 
πιήξσο ζηνλ ειεχζεξν αληαγσληζκφ ηελ αγνξά ησλ εθζεζηαθψλ θαηαζθεπψλ. 

 Ξξνέβε ζε ζεηξά επελδχζεσλ γηα ηε βειηίσζε αιιά θαη αμηνπνίεζε ησλ αθηλήησλ πνπ 
δηαρεηξίδεηαη. Δηδηθφηεξα ην εθζεζηαθφ θέληξν Θεζζαινλίθεο ιφγσ ηεο παιαηφηεηαο ηνπ, ηεο 
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δηάζπαζεο θαη ηεο επηθάιπςεο αξκνδηνηήησλ (απφ ηηο δχν εηαηξίεο)  δελ είρε ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα 
αιιά θπξίσο ηελ αζθάιεηα πνπ ζα έπξεπε γηα ηνπο επηζθέπηεο ηνπ. Γηα ην ιφγν απηφ 
πινπνηήζεθαλ κε ίδηνπο πφξνπο, επελδχζεηο ζπλνιηθνχ χςνπο € 700 ρηι πεξίπνπ, κε έκθαζε ζηελ 
αζθάιεηα ηνπ θνηλνχ θαη ζηε βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ.  

 ινπνίεζε επελδχζεηο ζηα ζπλεδξηαθά θέληξα, ζηα πεξίπηεξα θαη ζην εθζεζηαθφ θέληξν ησλ 
Αζελψλ. 

 Ξξνγξακκάηηζε δξάζεηο γηα ηελ εκπνξηθή αλάπηπμε ηεο Δηαηξίαο αιιά θαη γηα ηελ εηζαγσγή λέσλ 
εθδειψζεσλ θαη δξάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ ζθνπνχ ηεο. Αλέπηπμε ζεηξά εθζέζεσλ (ΓΔΘ,  
Αζηεξφθνζκνο, Agrotica, θιαδηθέο εθζέζεηο Philoxenia, Kosmima, Κπζηηθνί Θφζκνη Δπγέληνπ 
Ρξηβηδά,   Δξγνζηάζην Πνθνιάηαο θιπ), απμάλνληαο ζεκαληηθά ηφζν ηελ επηζθεςηκφηεηα φζν θαη 
ηα έζνδα απφ ηα εηζηηήξηα.  

 Δκπινχηηζε θαη δηεχξπλε ην εθζεζηαθφ πξφγξακκα ηεο εηαηξίαο επεθηείλνληαο ηηο δξάζεηο ηεο 
εηαηξίαο ζηελ Αζήλα θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ εθζέζεσλ ζηελ Θεζζαινλίθε φπσο ε έθζεζε ηέρλεο 
ART Thessaloniki, αιιά θαη ε παγθνζκίνπ θήκεο έθζεζε AquaTherm πνπ ζπλδηνξγαλψλεηαη κε ηνλ 
δηεζλή εθζεζηαθφ νίθν ReedExhibitions – MesseWien  θαζψο  θαη ε GREEKTRAVELSHOW. 

5. Αλάπιαζε Δθζεζηαθνύ Θέληξνπ Θεζζαινλίθεο 

Απφ ην 2012 ε ΓΔΘ κεηά απφ ηερληθννηθνλνκηθή κειέηε απνθάζηζε ηελ αλάπιαζε ηνπ Γηεζλνχο 
Δθζεζηαθνχ Θέληξνπ Θεζζαινλίθεο, ην κνλαδηθφ βηψζηκν ζρέδην αλάπηπμεο εθζεζηαθψλ ππνδνκψλ 
ηεο πφιεο. Κε ηε λνκνζέηεζε θαηάιιεισλ πνιενδνκηθψλ δηαδηθαζηψλ ην 2016, ε εηαηξεία πξνρψξεζε 
άκεζα θαη εμαζθάιηζε απφ ην ΞΔΛ ηελ πξνέγθξηζε Δηδηθνχ Σσξηθνχ Πρεδίνπ (ΔΣΠ) γηα ην Δθζεζηαθφ 
Θέληξν Θεζζαινλίθεο ην Λνέκβξην ηνπ 2017. Ρνλ Απξίιην ηνπ 2018 επηιέρζεθαλ νη κειεηεηέο κεηά 
απφ δεκφζην δηαγσληζκφ θαη ε κειέηε ηνπ ΔΣΠ εγθξίζεθε απφ ην Γ.Π. θαη ππνβιήζεθε ζην ΞΔΛ ην 
Πεπηέκβξε ηνπ 2018. Κεηά ηνλ έιεγρν απφ ηηο πεξεζίεο μεθίλεζε ε δεκφζηα δηαβνχιεπζε ηεο 
Πηξαηεγηθήο Κειέηεο Ξεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2019, ε νπνία θαη 
νινθιεξψζεθε ζηηο αξρέο Καΐνπ 2019. Γίλνληαη ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο ηεο Γηνίθεζεο πξνο ην 
ΞΔΛ γηα ηελ ηειηθή έγθξηζε ηεο κειέηεο ηνπ ΔΣΠ θαη ηελ δεκνζίεπζε ηνπ ζρεηηθνχ ΞΓ εληφο ηνπ 
2019. Ξαξάιιεια πξνεηνηκάδεηαη ν δηεζλήο αξρηηεθηνληθφο δηαγσληζκφο θαη γίλεηαη δηεξεχλεζε ησλ 
ππαξρφλησλ ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ. 

Ρν ζρέδην αλάπιαζεο ηνπ Δθζεζηαθνχ Θέληξνπ Θεζζαινλίθεο απνζθνπεί ζηελ επίιπζε ησλ 
πξνβιεκάησλ νξγάλσζεο, δφκεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Γηεζλνχο Έθζεζεο Θεζζαινλίθεο Α.Δ., κε 
απψηεξν ζηφρν ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηεο, ηε βέιηηζηε νξγάλσζε ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηεο θαη ηελ πεξαηηέξσ αλάδεημε ηνπ δηεζλνχο ξφινπ ηεο.  

Ρν ζρέδην αλάπιαζεο πξνβιέπεη ηελ αλαδηάηαμε ησλ εθζεζηαθψλ θαη ζπλεδξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ 
ζηελ δπηηθή πεξηνρή ηνπ αθηλήηνπ (ζην 50% πεξίπνπ ηνπ νηθνπέδνπ ησλ 165 ζηξεκκάησλ), 
δεκηνπξγείηαη  ειεχζεξνο ρψξνο πξαζίλνπ, αλαςπρήο θαη ππαίζξηψλ πνιηηηζηηθψλ θαη εθζεζηαθψλ 
ρξήζεσλ. Κε ηελ αλάπιαζή ηνπ, ην Δθζεζηαθφ Θέληξν ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγία ηνπ «Κεηξνπνιηηηθνχ 
Ξάξθνπ Ξνιηηηζκνχ θαη Ξξαζίλνπ» ηεο πφιεο. 

Ρν ζρέδην πξνβιέπεη ηε δηακφξθσζε δηαθξηηψλ δσλψλ, φπνπ αλαπηχζζνληαη επηκέξνπο θαηεγνξίεο 
ρξήζεσλ γεο  σο αθνινχζσο: 
- ε εθζεζηαθή ρξήζε κε ηξείο πεξηνρέο δφκεζεο απνθιεηζηηθά γηα εθζεζηαθά πεξίπηεξα, 

- ε ζπλεδξηαθή ρξήζε ζε ζπλδπαζκφ κε έλα πνιπηειή εθζεζηαθφ ρψξν θαη έλα κηθξφ business  

μελνδνρείν,  

- έλα ζπγθξφηεκα κε  ρξήζεηο  επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη αλαςπρήο θαζψο θαη  ηα γξαθεία ηεο 

εηαηξείαο  
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- ειεχζεξνο  αδφκεηνο  ρψξνο κε ρξήζε απνθιεηζηηθά πξαζίλνπ, αλαςπρήο θαη πνιηηηζκνχ, φπνπ 

δηαηεξνχληαη κφλν ηα θηίξηα ηνπ ΚΚΠΡ θαη ηνπ Ξχξγνπ ηνπ ΝΡΔ. 

Ζ αλάπιαζε ηνπ Γηεζλνχο Δθζεζηαθνχ Θέληξνπ Θεζζαινλίθεο είλαη έλα έξγν πλνήο γηα ηελ πφιε θαη 
ηελ επξχηεξε πεξηνρή θαη ζα απνηειέζεη έλα λέν αλαπηπμηαθφ ηνπφζεκν. Δπηπιένλ, ην έξγν απηφ, 
πνπ ζα πινπνηεζεί κε φξνπο βηνθιηκαηηθνχο, ζα επεξεάζεη θαηαιπηηθά ηελ νηθνλνκία ηεο πφιεο θαη ζα 
βνεζήζεη ηε Θεζζαινλίθε λα γίλεη έλα πξαγκαηηθά δηεζλέο εθζεζηαθφ θέληξν. 

6. Απνηειέζκαηα θαη επηδόζεηο θιεηόκελεο ρξήζεο 

Ν ελνπνηεκέλνο θχθινο εξγαζηψλ δηακνξθψζεθε ζηα 14.361.470,98 επξψ, έλαληη 11.884.461,53 
επξψ θαηά ηελ πξνεγνχκελε εηαηξηθή ρξήζε. Ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο Δηαηξίαο δηακνξθψζεθε ζηα 
14.361.470,98 επξψ, έλαληη 11.884.461,53 επξψ θαηά ηελ πξνεγνχκελε εηαηξηθή ρξήζε. 

Ν Όκηινο θαηά ηε ρξήζε πνπ έθιεηζε εκθάληζε θέξδε/(δεκίεο) κεηά απφ θφξνπο 1.289.286,59  επξψ, 
έλαληη -939.413,34 επξψ θαηά ηελ ακέζσο πξνεγνχκελε εηαηξηθή ρξήζε. Ρα αληίζηνηρα πνζά γηα ηελ 
Δηαηξία είλαη 663.843,48 επξψ, έλαληη -936.334,04 επξψ. 

Νη αξηζκνδείθηεο θεξδνθνξίαο ηνπ Νκίινπ δηακνξθψζεθαλ σο εμήο: 

 1/1 -  
31/12/2018 

 1/1 -  
31/12/2017 

Ξεξηζψξην κηθηνχ θέξδνπο 34,3%  
 

21,9%  

Ξεξηζψξην EBITDA 19,4%  
 

1,6%  

Ξεξηζψξην EBIT 10,2%  
 

(9,5%) 

Ξεξηζψξην θεξδνθνξίαο πξν θφξσλ 10,3%  
 

(3,7%) 

Ξεξηζψξην θαζαξήο θεξδνθνξίαο 9,0%  
 

(7,9%) 

% ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ επί πσιήζεσλ 34,8%  
 

42,8%  

% ζπλνιηθψλ δαπαλψλ επί πσιήζεσλ 40,3%  
 

46,1%  
 

Νη αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ Νκίινπ δηακνξθψζεθαλ σο εμήο: 

 

 1/1 -  
31/12/2018 

 1/1 -  
31/12/2017 

Απφδνζε απαζρνινπκέλσλ θεθαιαίσλ 0,6%  
 

(0,2%) 

Απφδνζε ηδίσλ θεθαιαίσλ 0,7%  
 

(0,2%) 
 

Νη αξηζκνδείθηεο θεξδνθνξίαο ηεο Δηαηξίαο δηακνξθψζεθαλ σο εμήο: 

 1/1 -  
31/12/2018 

 1/1 -  
31/12/2017 

 

Ξεξηζψξην κηθηνχ θέξδνπο 34,3%  
 

21,9%  
 Ξεξηζψξην EBITDA 15,0%  

 
1,6%  

 Ξεξηζψξην EBIT 5,9%  
 

(9,4%) 
 Ξεξηζψξην θεξδνθνξίαο πξν θφξσλ 5,9%  

 
(3,6%) 

 Ξεξηζψξην θαζαξήο θεξδνθνξίαο 4,6%  
 

(7,9%) 
 % ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ επί πσιήζεσλ 34,7%  

 
42,6%  

 % ζπλνιηθψλ δαπαλψλ επί πσιήζεσλ 39,0%  
 

46,0%  
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Νη αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο Δηαηξίαο δηακνξθψζεθαλ σο εμήο: 

 1/1 -  
31/12/2018 

 1/1 -  
31/12/2017 

 

Απφδνζε απαζρνινπκέλσλ θεθαιαίσλ 0,3%  
 

(0,2%) 
 Απφδνζε ηδίσλ θεθαιαίσλ 0,4%  

 
(0,2%) 

  

7. Ξεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ίδηα θεθάιαηα, δάλεηα, ππνρξεώζεηο 

Ρν ζχλνιν ηνπ ελνπνηεκέλνπ ελεξγεηηθνχ δηακνξθψζεθε ζηα 245.795.736,45 επξψ, έλαληη 
248.590.229,67 επξψ θαηά ηελ πξνεγνχκελε εηαηξηθή ρξήζε. Ρα αληίζηνηρα πνζά γηα ηελ Δηαηξία 
είλαη 245.991.868,46 επξψ, έλαληη 248.392.061,87 επξψ. 

Νη κεηαβνιέο πνπ επήιζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ζηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Νκίινπ 
θαη ηεο Δηαηξίαο απεηθνλίδνληαη ιεπηνκεξψο ζηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, θαη 
ζπγθεθξηκέλα ζηε Πεκείσζε ππ’ αξηζκφλ 5 θαη ζηηο επφκελεο απηήο. 

Νη αξηζκνδείθηεο ξεπζηφηεηαο ηνπ Νκίινπ δηακνξθψζεθαλ σο εμήο: 

 31/12/2018  31/12/2017  

Γεληθή ξεπζηφηεηα 1,65  
 

1,31  
 Άκεζε ξεπζηφηεηα 1,64  

 
1,30  

 Θεθάιαην θίλεζεο 0,81  
 

0,87  
 Ρακεηαθή ξεπζηφηεηα 0,84  

 
0,44  

  

Νη αξηζκνδείθηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Νκίινπ δηακνξθψζεθαλ σο εμήο: 

 1/1 -  
31/12/2018 

 1/1 -  
31/12/2017 

 

Θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα απαηηήζεσλ 3,43  
 

2,47  
 Θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ππνρξεψζεσλ 2,26  

 
1,85  

 Θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα απνζεκάησλ 132,95  
 

93,73  
 Κέζν δηάζηεκα είζπξαμεο απαηηήζεσλ 106  

 
148  

 Κέζν δηάζηεκα εμφθιεζεο ππνρξεψζεσλ 161  
 

197  
 Κέζν δηάζηεκα ξεπζηνπνίεζεο απνζεκάησλ 3  

 
4  

  

Νη αξηζκνδείθηεο θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο ηνπ Νκίινπ δηακνξθψζεθαλ σο εμήο: 

 31/12/2018  31/12/2017 

Ίδηα πξνο Μέλα θεθάιαηα 4,90  
 

4,05  

Ίδηα πξνο Ππλνιηθά θεθάιαηα 0,83  
 

0,80  
 

 

Νη αξηζκνδείθηεο ξεπζηφηεηαο ηεο Δηαηξίαο δηακνξθψζεθαλ σο εμήο: 

 31/12/2018  31/12/2017  

Γεληθή ξεπζηφηεηα 1,74  
 

1,53  
 Άκεζε ξεπζηφηεηα 1,73  

 
1,51  

 Θεθάιαην θίλεζεο 0,86  
 

1,00  
 Ρακεηαθή ξεπζηφηεηα 0,87  

 
0,53  
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Νη αξηζκνδείθηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Δηαηξίαο δηακνξθψζεθαλ σο εμήο: 

 1/1 -  
31/12/2018 

 1/1 -  
31/12/2017 

 

Θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα απαηηήζεσλ 3,69  
 

2,69  
 Θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ππνρξεψζεσλ 2,56  

 
2,18  

 Θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα απνζεκάησλ 132,95  
 

93,73  
 Κέζν δηάζηεκα είζπξαμεο απαηηήζεσλ 99 

 
135  

 Κέζν δηάζηεκα εμφθιεζεο ππνρξεψζεσλ 143 
 

167  
 Κέζν δηάζηεκα ξεπζηνπνίεζεο απνζεκάησλ 3 

 
4  

  

Νη αξηζκνδείθηεο θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο ηεο Δηαηξίαο δηακνξθψζεθαλ σο εμήο: 

 

 31/12/2018  31/12/2017 

Ίδηα πξνο Μέλα θεθάιαηα 4,94  
 

4,18  
Ίδηα πξνο Ππλνιηθά θεθάιαηα 0,83  

 
0,81  

 

8. Ξξννπηηθέο 

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 2018 – 2021 , ην δε ζηξαηεγηθφ ζρέδην ζα δηακνξθψλεηαη 
ζπλερψο αλάινγα κε ηηο εμειίμεηο ζρεηηθά κε ηελ δεκηνπξγία ηνπ λένπ εθζεζηαθνχ θαη ζπλεδξηαθνχ 
θέληξνπ ηεο ΓΔΘ-Helexpo Α.Δ. 

Ζ επφκελε επηινγή είλαη ε αλάπηπμε ηνπ επελδπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο εηαηξείαο πνπ εθηηκάηαη πσο 
ζα δεκηνπξγήζεη ζεκαληηθά νθέιε γηα ην κέηνρν, ηφζν ζε επίπεδν αχμεζεο ηεο αμίαο ησλ 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξίαο φζν θαη ζηελ εθηηκψκελε απφδνζε ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ πνπ 
επελδχνληαη ππφ ηε κνξθή ηνπ κεξίζκαηνο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε δηαλνκή κεξίζκαηνο ζα είλαη εθηθηή 
εθφζνλ νινθιεξσζεί ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ηεο εηαηξείαο γηα ηελ εμπγίαλζε ησλ νηθνλνκηθψλ 
αιιά θαη ηελ πινπνίεζε ησλ αλαγθαίσλ επελδχζεσλ. Πηνλ παξαθάησ πίλαθα απεηθνλίδνληαη νη βαζηθέο 
εθηηκήζεηο ηεο δηνίθεζεο γηα ηελ απφδνζε ησλ ζπλνιηθψλ επελδεδπκέλσλ θεθαιαίσλ ηνπ κεηφρνπ. 

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 Eηαηξίαο ζηελ εθζεζηαθή αγνξά ηεο Αηηηθήο. 

 Αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηεο Eηαηξίαο ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ. 

 Γηεξεχλεζε δπλαηνηήησλ εζληθψλ θαη θπξίσο δηεζλψλ ζπκπξάμεσλ ζε πξντφληα θαη ππεξεζίεο ηεο 
Eηαηξίαο. 

 Ξνιηηηθή αλαβάζκηζεο θαη εθζπγρξνληζκνχ ηνπ κεραλνινγηθνχ – πιεξνθνξηαθνχ – ηερληθνχ 
εμνπιηζκνχ.  

 Δπηκφξθσζε ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ θαη ηδίσο ηνπ ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ ηεο εληαίαο 
Δηαηξίαο. 
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 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. 

9. 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 Δηαηξία, 
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- Helexpo Α.Δ. δηαζέηεη πιένλ αλεμάξηεην 
εζσηεξηθφ ειεγθηή πνπ δηαζθαιίδεη ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ αξρψλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. 

10. Γηαρείξηζε θηλδύλσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 

Ν Όκηινο εθηίζεηαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο θηλδχλνπο αγνξάο (κεηαβνιέο ζε 
ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, επηηφθηα, ηηκέο αγνξάο), πηζησηηθφ θίλδπλν, θίλδπλν ξεπζηφηεηαο.   

Ρν γεληθφ πξφγξακκα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηνπ Νκίινπ εζηηάδεηαη ζηε κε πξνβιεςηκφηεηα ησλ 
ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ θαη επηδηψθεη λα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ ελδερφκελε αξλεηηθή ηνπο επίδξαζε 
ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ. 

Ζ δηαρείξηζε θηλδχλσλ δηεθπεξαηψλεηαη απφ ηελ θεληξηθή νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ Νκίινπ. Ρν 
Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην παξέρεη νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο γηα ηελ γεληθή δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ θαζψο 
θαη εηδηθέο νδεγίεο γηα ηε δηαρείξηζε ζπγθεθξηκέλσλ θηλδχλσλ φπσο ν ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο, ν 
θίλδπλνο επηηνθίνπ θαη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο. 

Ππλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο 

Ρν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ηνπ Νκίινπ γίλνληαη κε ην λφκηζκα ηνπ θχξηνπ 
νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο (λφκηζκα ιεηηνπξγίαο), ην νπνίν είλαη ην ΔΟΩ. Ωο εθ ηνχηνπ, δελ 
πθίζηαηαη ζεκαληηθφο θίλδπλνο βάζεη ηνπ νπνίνπ ε εχινγε αμία ή νη κειινληηθέο ηακηαθέο ξνέο ησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ηνπ Νκίινπ ελδέρεηαη λα παξνπζηάζνπλ αμηνζεκείσηεο δηαθπκάλζεηο 
εμαηηίαο κεηαβνιψλ ζηηο ηζνηηκίεο μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο.  

Θίλδπλνο επηηνθίνπ 

Ζ Δηαηξία θαη ν Όκηινο δελ εθηίζεληαη ζε ζεκαληηθφ θίλδπλν δηαθχκαλζεο επηηνθίσλ, θαζψο νχηε ε  
Δηαηξία, νχηε νη ζπγαηξηθέο ηεο έρνπλ δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο. 

Ν Όκηινο δελ ρξεζηκνπνηεί ρξεκαηννηθνλνκηθά παξάγσγα. Ρα ινηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία θαη νη ινηπέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο δελ επεξεάδνληαη ζεκαληηθά απφ ηηκέο 
επηηνθίσλ.  

Θίλδπλνο ηηκώλ 

Ωο πξνο ηνλ θίλδπλν ηηκψλ, ε Δηαηξία θαη ν Όκηινο δελ εθηίζεληαη ζε ζεκαληηθφ θίλδπλν δηαθχκαλζεο 
ησλ κεηαβιεηψλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηφζν ηα έζνδα φζν θαη ην θφζηνο, θαζψο δελ ζπλάπηνπλ 
καθξνρξφληεο ζπκβάζεηο παξνρήο θαη ιήςεο ππεξεζηψλ ψζηε λα ππάξρνπλ δεζκεχζεηο ηηκψλ νη 
νπνίεο λα κελ κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηα δεδνκέλα ηεο αγνξάο. 

Ξηζησηηθόο θίλδπλνο 
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Ν Όκηινο έρεη ζεζπίζεη θαη εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο πηζησηηθνχ ειέγρνπ κε ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε 
ησλ επηζθαιεηψλ θαη ηελ άκεζε θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ κε αμηφγξαθα. Νη πσιήζεηο γίλνληαη θπξίσο 
ζε πειάηεο κε αμηνινγεκέλν ηζηνξηθφ πηζηψζεσλ. H πνιηηηθή ηνπ Νκίινπ είλαη λα ζπλεξγάδεηαη κφλν 
κε αμηφπηζηνπο πειάηεο. Πηηο πεξηπηψζεηο ελδείμεσλ επηζθάιεηαο ησλ απαηηήζεσλ, δηελεξγνχληαη 
ζρεηηθέο πξνβιέςεηο απνκεηψζεσλ. 

Γηα ηηο ινηπέο απαηηήζεηο φπσο θαη γηα ηα ππφινηπα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία, ε Δηαηξία δελ 
εθηίζεηαη ζε ζεκαληηθφ πηζησηηθφ θίλδπλν.  

Θίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 

Ν Όκηινο δηαρεηξίδεηαη ηηο αλάγθεο ηνπ ζε ξεπζηφηεηα ηεο κε πξνζεθηηθή παξαθνινχζεζε ησλ 
βξαρππξφζεζκσλ θαη ησλ καθξνπξφζεζκσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ. Νη αλάγθεο 
ξεπζηφηεηαο παξαθνινπζνχληαη ζε θαζεκεξηλή βάζε θαη ν πξνγξακκαηηζκφο πιεξσκψλ ζε 
εβδνκαδηαία θαη κεληαία βάζε. 

11. Δξγαζηαθά θαη πεξηβαιινληηθά ζέκαηα 

Πηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξεία απαζρνινχληαη 64 εξγαδφκελνη, έλαληη 66 θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο. Νη 
εηαηξείεο ηνπ Νκίινπ απαζρνινχλ ηερληθφ αζθαιείαο θαη ε Γηνίθεζε ζπλεξγάδεηαη καδί ηνπ θαη κε ηνπο 
εξγαδνκέλνπο γηα ζέκαηα αζθαιείαο ζην ρψξν εξγαζίαο. 

Ν Όκηινο ελαξκνλίδεηαη πιήξσο κε ηελ θείκελε πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία θαη ζπκκεηέρεη ζε 
πξνγξάκκαηα αλαθχθισζεο. 

 

 

 

 

Θεζζαινλίθε, 29/8/2019 

 

Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 
 
 
 
 
 

Αλαζηάζηνο Ρδήθαο 
 



 

 

 

 
Έκθεζη Ανεξάπηηηος Οπκωηού Ελεγκηή Λογιζηή 

Πξνο ηνλ Μέηνρν ηεο Δηαηξείαο «ΓΙΔΘΝΗΣ ΔΚΘΔΣΗ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Δ.» 

Έκθεζη Ελέγσος επί ηων Εηαιπικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καηαζηάζεων 

Γνώμη  

Έρνπκε ειέγμεη ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο «ΓΙΔΘΝΗΣ 

ΔΚΘΔΣΗ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Δ.» (ε Δηαηξεία), νη νπνίεο απνηεινύληαη από ηελ  εηαηξηθή θαη ελνπνηεκέλε 

θαηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2018, ηηο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο 

απνηειεζκάησλ θαη ινηπώλ ζπλνιηθώλ εηζνδεκάησλ, κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθώλ ξνώλ ηεο 

ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζώο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ θαη 

ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 

Καηά ηε γλώκε καο, νη ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εύινγα, 

από θάζε νπζηώδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξείαο «ΓΙΔΘΝΗΣ ΔΚΘΔΣΗ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Δ.»  

θαη ησλ ζπγαηξηθώλ απηήο (ν Όκηινο) θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2018, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο επίδνζε θαη 

ηηο ηακεηαθέο ηνπο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα 

Χξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Βάζη γνώμηρ 

Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρό καο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Διέγρνπ (ΓΠΔ) όπσο απηά έρνπλ ελζσκαησζεί 

ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία. Οη επζύλεο καο, ζύκθσλα κε ηα πξόηππα απηά πεξηγξάθνληαη πεξαηηέξσ ζηελ 

ελόηεηα ηεο έθζεζήο καο “Δπζύλεο ειεγθηή γηα ηνλ έιεγρν ησλ εηαηξηθώλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεσλ”. Δίκαζηε αλεμάξηεηνη από ηελ Δηαηξεία θαη ηηο ελνπνηνύκελεο ζπγαηξηθέο ηεο, θαζόιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ δηνξηζκνύ καο, ζύκθσλα κε ηνλ Κώδηθα Γενληνινγίαο γηα Δπαγγεικαηίεο Διεγθηέο ηνπ 

Σπκβνπιίνπ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Γενληνινγίαο Διεγθηώλ, όπσο απηόο έρεη ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή 

Ννκνζεζία θαη ηηο απαηηήζεηο δενληνινγίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν ησλ εηαηξηθώλ θαη ελνπνηεκέλσλ 

νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζηελ Διιάδα θαη έρνπκε εθπιεξώζεη ηηο δενληνινγηθέο καο ππνρξεώζεηο ζύκθσλα 

κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο θαη ηνπ πξναλαθεξόκελνπ Κώδηθα Γενληνινγίαο. Πηζηεύνπκε όηη 

ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε απνθηήζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια λα παξέρνπλ βάζε γηα ηε γλώκε καο. 

Έμθαζη Θέμαηορ 

Δθηζηνύκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηε ζεκείσζε 2.3.24.2 επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, όπνπ πεξηγξάθεηαη ην 

ζέκα αλαθνξηθά κε ηηο αλαπξνζαξκνγέο θνλδπιίσλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γηεζλνύο Λνγηζηηθνύ 

Πξνηύπνπ 8. Σηελ έθζεζε ειέγρνπ καο δελ δηαηππώλεηαη επηθύιαμε ζε ζρέζε κε ην ζέκα απηό. 

 

Άλλο Θέμα 

Οη εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο «ΓΙΔΘΝΗΣ ΔΚΘΔΣΗ 

ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Δ.» γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2017 είραλ ειεγρζεί από άιινλ Οξθσηό 

Διεγθηή Λνγηζηή, ν νπνίνο εμέθξαζε Γλώκε ρσξίο Δπηθύιαμε ηελ 18ε Μαΐνπ 2018. 
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Εςθύνερ ηηρ διοίκηζηρ επί ηων εηαιπικών και ενοποιημένων οικονομικών καηαζηάζεων 

 

Η δηνίθεζε έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε ησλ εηαηξηθώλ θαη ελνπνηεκέλσλ 

νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα ΓΠΧΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, 

όπσο θαη γηα εθείλεο ηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ώζηε λα 

θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε ησλ εηαηξηθώλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ 

από νπζηώδεο ζθάικα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. 

Καηά ηελ θαηάξηηζε ησλ εηαηξηθώλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, ε δηνίθεζε είλαη ππεύζπλε  

γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο ηθαλόηεηαο ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ λα ζπλερίζνπλ ηε δξαζηεξηόηεηά ηνπο, 

γλσζηνπνηώληαο όπνπ ζπληξέρεη ηέηνηα πεξίπησζε, ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπλερηδόκελε 

δξαζηεξηόηεηα θαη ηε ρξήζε ηεο ινγηζηηθήο αξρήο ηεο ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηαο, εθηόο θαη εάλ ε δηνίθεζε 

είηε πξνηίζεηαη λα ξεπζηνπνηήζεη ηελ Δηαηξεία θαη ηνλ Όκηιν ή λα δηαθόςεη ηε δξαζηεξηόηεηά ηνπο ή δελ έρεη 

άιιε ξεαιηζηηθή ελαιιαθηηθή επηινγή από ην λα πξνβεί ζ ’απηέο ηηο ελέξγεηεο. 

 

Εςθύνερ ελεγκηή για ηον έλεγσο ηων εηαιπικών και ενοποιημένων οικονομικών καηαζηάζεων 

Οη ζηόρνη καο είλαη λα απνθηήζνπκε εύινγε δηαζθάιηζε γηα ην θαηά πόζν νη εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζην ζύλνιν ηνπο, είλαη απαιιαγκέλεο από νπζηώδεο ζθάικα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε 

απάηε είηε ζε ιάζνο θαη λα εθδώζνπκε έθζεζε ειεγθηή, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε γλώκε καο. Η εύινγε 

δηαζθάιηζε ζπληζηά δηαζθάιηζε πςεινύ επηπέδνπ, αιιά δελ είλαη εγγύεζε όηη ν έιεγρνο πνπ δηελεξγείηαη 

ζύκθσλα κε ηα ΓΠΔ, όπσο απηά έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία, ζα εληνπίδεη πάληα έλα 

νπζηώδεο ζθάικα, όηαλ απηό ππάξρεη. Σθάικαηα δύλαηαη λα πξνθύςνπλ από απάηε ή από ιάζνο θαη 

ζεσξνύληαη νπζηώδε όηαλ, κεκνλσκέλα ή αζξνηζηηθά, ζα κπνξνύζε εύινγα λα αλακέλεηαη όηη ζα επεξέαδαλ ηηο 

νηθνλνκηθέο απνθάζεηο ησλ ρξεζηώλ, πνπ ιακβάλνληαη κε βάζε απηέο ηηο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

Ωο θαζήθνλ ηνπ ειέγρνπ, ζύκθσλα κε ηα ΓΠΔ όπσο απηά έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία, 

αζθνύκε επαγγεικαηηθή θξίζε θαη δηαηεξνύκε επαγγεικαηηθό ζθεπηηθηζκό θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ. 

Δπίζεο: 

 Δληνπίδνπκε θαη αμηνινγνύκε ηνπο θηλδύλνπο νπζηώδνπο ζθάικαηνο ζηηο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο, ζρεδηάδνληαο θαη δηελεξγώληαο 

ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηνπο θηλδύλνπο απηνύο θαη απνθηνύκε ειεγθηηθά ηεθκήξηα 

πνπ είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα λα παξέρνπλ βάζε γηα ηε γλώκε καο. Ο θίλδπλνο κε εληνπηζκνύ 

νπζηώδνπο ζθάικαηνο πνπ νθείιεηαη ζε απάηε είλαη πςειόηεξνο από απηόλ πνπ νθείιεηαη ζε ιάζνο, θαζώο 

ε απάηε κπνξεί λα εκπεξηέρεη ζπκπαηγλία, πιαζηνγξαθία, εζθεκκέλεο παξαιείςεηο, ςεπδείο δηαβεβαηώζεηο 

ή παξάθακςε ησλ δηθιίδσλ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ. 

 

 Καηαλννύκε ηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν, κε ζθνπό ην ζρεδηαζκό 

ειεγθηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά όρη κε ζθνπό ηε δηαηύπσζε γλώκεο επί ηεο 

απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ δηθιίδσλ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ. 

 

 Αμηνινγνύκε ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ην εύινγν 

ησλ ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ θαη ησλ ζρεηηθώλ γλσζηνπνηήζεσλ πνπ έγηλαλ από ηε Γηνίθεζε.  
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 Απνθαηλόκαζηε γηα ηελ θαηαιιειόηεηα ηεο ρξήζεο από ηε 

δηνίθεζε ηεο ινγηζηηθήο αξρήο ηεο ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηαο θαη κε βάζε ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ 

απνθηήζεθαλ γηα ην εάλ ππάξρεη νπζηώδεο αβεβαηόηεηα ζρεηηθά κε γεγνλόηα ή ζπλζήθεο πνπ κπνξεί λα 

ππνδειώλνπλ νπζηώδε αβεβαηόηεηα σο πξνο ηελ ηθαλόηεηα ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ λα ζπλερίζνπλ ηε 

δξαζηεξηόηεηά ηνπο. Δάλ ζπκπεξάλνπκε όηη πθίζηαηαη νπζηώδεο αβεβαηόηεηα, είκαζηε ππνρξεσκέλνη ζηελ 

έθζεζε ειεγθηή λα επηζηήζνπκε ηελ πξνζνρή ζηηο ζρεηηθέο γλσζηνπνηήζεηο ησλ εηαηξηθώλ θαη ελνπνηεκέλσλ 

νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ή εάλ απηέο νη γλσζηνπνηήζεηο είλαη αλεπαξθείο λα δηαθνξνπνηήζνπκε ηε γλώκε 

καο. Τα ζπκπεξάζκαηά καο βαζίδνληαη ζε ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ απνθηώληαη κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο 

έθζεζεο ειεγθηή. Ωζηόζν, κειινληηθά γεγνλόηα ή ζπλζήθεο ελδέρεηαη λα έρνπλ σο απνηέιεζκα ε Δηαηξεία 

θαη ν Όκηινο λα παύζνπλ λα ιεηηνπξγνύλ σο ζπλερηδόκελε δξαζηεξηόηεηα. 

 

 Αμηνινγνύκε ηε ζπλνιηθή παξνπζίαζε, ηε δνκή θαη ην πεξηερόκελν ησλ εηαηξηθώλ θαη ελνπνηεκέλσλ 

νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γλσζηνπνηήζεσλ, θαζώο θαη ην θαηά πόζν νη 

εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απεηθνλίδνπλ ηηο ππνθείκελεο ζπλαιιαγέο θαη ηα 

γεγνλόηα κε ηξόπν πνπ επηηπγράλεηαη ε εύινγε παξνπζίαζε. 

 

 Απνθηνύκε επαξθή θαη θαηάιιεια ειεγθηηθά ηεθκήξηα αλαθνξηθά κε ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθόξεζε 

ησλ νληνηήησλ ή ησλ επηρεηξεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ εληόο ηνπ Οκίινπ γηα ηελ έθθξαζε γλώκεο επί ησλ 

εηαηξηθώλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. Δίκαζηε ππεύζπλνη γηα ηελ θαζνδήγεζε, ηελ 

επίβιεςε θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ ειέγρνπ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ ζπγαηξηθώλ ηεο. Παξακέλνπκε απνθιεηζηηθά 

ππεύζπλνη  γηα  ηελ ειεγθηηθή καο  γλώκε. 

Μεηαμύ άιισλ ζεκάησλ, θνηλνπνηνύκε ζηε δηνίθεζε, ην ζρεδηαδόκελν εύξνο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ 

ειέγρνπ, θαζώο θαη ζεκαληηθά επξήκαηα ηνπ ειέγρνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όπνησλ ζεκαληηθώλ ειιείςεσλ 

ζηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ εληνπίδνπκε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ καο. 

Έκθεζη επί άλλων Νομικών και Κανονιζηικών Απαιηήζεων 

Λακβάλνληαο ππόςε όηη ε δηνίθεζε έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 2  (κέξνο Β) ηνπ Ν. 

4336/2015, ζεκεηώλνπκε όηη: 

 

α) Καηά ηε γλώκε καο ε Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ έρεη θαηαξηηζζεί ζύκθσλα κε ηηο 

ηζρύνπζεο λνκηθέο απαηηήζεηο ησλ άξζξσλ 43α θαη 107Α ηνπ θ.λ. 2190/1920 θαη ην πεξηερόκελν απηήο 

αληηζηνηρεί κε ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε 

ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2018. 

β) Με βάζε ηε γλώζε πνπ απνθηήζακε θαηά ην έιεγρό καο, γηα ηελ εηαηξεία «ΓΙΔΘΝΗΣ ΔΚΘΔΣΗ 

ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Δ.» θαη ην πεξηβάιινλ ηεο, δελ έρνπκε εληνπίζεη νπζηώδεηο αλαθξίβεηεο ζηελ Έθζεζε 

Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηεο Σπκβνπιίνπ. 

 

 
Mazars Οπκωηοί Ελεγκηέρ Λογιζηέρ 

Επισειπημαηικοί Σύμβοςλοι Α.Ε. 
Λεωθόπορ Αμθιθέαρ 14, 175 64 Π. Φάληπο 

Α.Μ. ΕΛΤΕ: 17 

 
Θεζζαινλίθε, 30 Απγνύζηνπ 2019 

 Οξθσηόο Διεγθηήο Λνγηζηήο  
 

 
 

 
Ιωάννηρ Αν. Μπούηζικορ 

Α.Μ. ΔΛΤΔ: 2422 



 

 

 

ΔΛΝΞΝΗΖΚΔΛΖ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΠΖΠ (πνζά ζε €) 

  31/12/2018  31/12/2017* 

ΞΔΟΗΝΠΗΑΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ  

   Κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία 

Σημ 

   Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα 5 217.973.091,08  
 

219.134.781,66  

Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα 6 19.100.000,00  
 

19.100.000,00  

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 8 66.562,11  
 

9.228,41  

Ππκκεηνρέο ζε ζπλδεδεκέλεο 9 76.418,53  
 

76.418,53  

Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 10 59.642,26  
 

60.642,26  

 

 237.275.713,98  
 

238.381.070,86  

Θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  

   Απνζέκαηα 11 43.582,01  
 

98.354,48  

Ξειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 12 3.838.605,28  
 

6.310.161,95  

Κεηαβαηηθνί ι/ζκνί ελεξγεηηθνχ 13 291.545,51  
 

343.254,67  

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 14 4.346.289,67  
 

3.457.387,71  

 

 8.520.022,47  
 

10.209.158,81  

ΠΛΝΙΝ ΞΔΟΗΝΠΗΑΘΩΛ ΠΡΝΗΣΔΗΩΛ  245.795.736,45  
 

248.590.229,67  

 

 

   ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ & ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ  

   Ίδηα θεθάιαηα  

   Kεθάιαην 15 136.747.600,00  
 

136.747.600,00  

Απνζεκαηηθά εχινγεο αμίαο 16 0,00  
 

0,00 

Ινηπά απνζεκαηηθά 17 2.815.256,94  
 

2.775.337,19  

Απνηειέζκαηα εηο λένλ  64.705.309,93  
 

60.134.666,69  

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο 18 (105.275,08) 
 

(322.908,01) 

 

 204.162.891,79  
 

199.334.695,87  

Καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο  

   Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 19 32.499.304,42  
 

37.483.338,97  

Ξξφβιεςε παξνρψλ πξνζσπηθνχ 20 3.151.637,55  
 

3.137.228,55  

Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 21 817.000,14  
 

862.686,84  

 

 36.467.942,11  
 

41.483.254,36  

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο  

   Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 22 4.294.332,54  
 

6.847.045,62  

Κεηαβαηηθνί ι/ζκνί παζεηηθνχ 23 657.645,88  
 

739.686,64  

Yπνρξεψζεηο απφ θφξνπο 24 212.924,13  
 

185.547,18  

 

 5.164.902,55  
 

7.772.279,44  

ΠΛΝΙΝ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ & 
ΞΝΣΟΔΩΠΔΩΛ 

 

245.795.736,45  
 

248.590.229,67  

 
Νη Πεκεηψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 25 έσο 77 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ εηήζησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο. 

 
* Ρα θνλδχιηα ηεο ζπγθξηηηθήο εηήζηαο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 31/12/2017 είλαη αλακνξθσκέλα ιφγσ αιιαγήο 

ινγηζηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Νκίινπ, φπσο αλαιπηηθά παξνπζηάδεηαη ζηε ζεκείσζε 2.3.24 ησλ Νηθνλνκηθψλ 
Θαηαζηάζεσλ. 
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ΑΡΝΚΗΘΖ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΠΖΠ (πνζά ζε €) 
  31/12/2018  31/12/2017* 

ΞΔΟΗΝΠΗΑΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ  

   Κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζεκ 

   Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα 5 218.066.506,67  
 

219.128.197,25  

Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα 6 19.100.000,00  
 

19.100.000,00  

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 8 66.560,91  
 

9.227,21  

Ππκκεηνρέο ζε ζπλδεδεκέλεο 9 76.418,53  
 

76.418,53  

Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 10 59.642,26  
 

60.642,26  

 

 237.369.128,37  
 

238.374.485,25  

Θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  

   Απνζέκαηα 11 43.582,01  
 

98.354,48  

Ξειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 12 3.946.642,33  
 

6.119.125,49  

Κεηαβαηηθνί ι/ζκνί ελεξγεηηθνχ 13 291.545,51  
 

343.254,67  

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 14 4.340.970,24  
 

3.456.841,98  

 

 8.622.740,09  
 

10.017.576,62  

ΠΛΝΙΝ ΞΔΟΗΝΠΗΑΘΩΛ ΠΡΝΗΣΔΗΩΛ  245.991.868,46  
 

248.392.061,87  

 

 

   ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ & ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ  

   Ίδηα θεθάιαηα  

   Kεθάιαην 15 136.747.600,00  
 

136.747.600,00  

Απνζεκαηηθά εχινγεο αμίαο 16 0,00  
 

0,00 

Ινηπά απνζεκαηηθά 17 2.815.256,94  
 

2.775.337,19  

Απνηειέζκαηα εηο λένλ  65.050.634,19  
 

60.887.801,13  

 

 204.613.491,13  
 

200.410.738,32  

Καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο  

   Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 19 32.499.192,84  
 

37.483.227,39  

Ξξφβιεςε παξνρψλ πξνζσπηθνχ 20 3.151.637,55  
 

3.137.228,55  

Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 21 765.000,14  
 

810.686,84  

 

 36.415.830,53  
 

41.431.142,78  

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο  

   Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 22 4.094.389,29  
 

5.652.852,95  

Κεηαβαηηθνί ι/ζκνί παζεηηθνχ 23 657.645,88  
 

714.386,64  

Yπνρξεψζεηο απφ θφξνπο 24 210.511,63  
 

182.941,18  

 

 4.962.546,80  
 

6.550.180,77  

ΠΛΝΙΝ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ & 
ΞΝΣΟΔΩΠΔΩΛ 

 

245.991.868,46  
 

248.392.061,87  

Νη Πεκεηψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 25 έσο 77 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ εηήζησλ 
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο. 

* Ρα θνλδχιηα ηεο ζπγθξηηηθήο εηήζηαο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 31/12/2017 είλαη αλακνξθσκέλα ιφγσ αιιαγήο 
ινγηζηηθήο πνιηηηθήο ηεο εηαηξείαο, φπσο αλαιπηηθά παξνπζηάδεηαη ζηε ζεκείσζε 2.3.24 ησλ Νηθνλνκηθψλ 

Θαηαζηάζεσλ. 
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ΔΛΝΞΝΗΖΚΔΛΖ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΠΛΝΙΗΘΝ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ (πνζά ζε €) 
 Πεκ 1/1 -  

31/12/2018 
 1/1 -  

31/12/2017 
 

Θχθινο εξγαζηψλ 25 14.361.470,98   11.884.461,53   

Θφζηνο πσιήζεσλ  (9.435.035,05)  (9.280.901,25)  

Κηθηά θέξδε  4.926.435,93   2.603.560,28   

Ινηπά ζπλήζε έζνδα 26 2.332.798,56   1.753.422,37   

Έμνδα δηνίθεζεο 27.3 (2.697.982,27)  (2.788.591,13)  

Έμνδα δηάζεζεο 27.2 (2.298.717,21)  (2.301.957,07)  

Ινηπά έμνδα & δεκίεο 28 (791.773,00)  (390.576,97)  

Θέξδε πξν θόξσλ & επελδπηηθώλ  1.470.762,01   (1.124.142,52)  

Σξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 29 17.064,75   699.182,57   

Σξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 30 (11.559,69)  (11.097,80)  

Θέξδε/(δεκίεο) πξν θόξσλ  1.476.267,07   (436.057,75)  

Φφξνη 31 (186.980,48)  (503.355,59)  

Θέξδε/(δεκίεο) κεηά από θόξνπο  1.289.286,59  (939.413,34)  

Θαηαλέκνληαη ζε:      

 - Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο  1.071.653,66  (938.489,55)  

 - Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο  217.632,93   (923,79)  

      

Δπαλεθηίκεζε παξνρψλ πξνζσπηθνχ 17 56.225,00   25.141,01   

Αλαβ/λνη θφξνη επί ινηπνχ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο 17 (16.305,25)  (7.290,90)  

Ινηπό ζπλνιηθό εηζόδεκα  39.919,75   17.850,11   

Ππγθεληξσηηθό ζπλνιηθό εηζόδεκα  1.329.206,34  (921.563,23)  

Θαηαλέκεηαη ζε:      

 - Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο  1.111.573,41  (920.639,44)  

 - Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο  217.632,93   (923,79)  

      

Θέξδε αλά κεηνρή - βαζηθά 32 0,7837  (0,6863)  

      

Απνζβέζεηο  1.309.745,19   1.311.810,74   

Θέξδε πξν θόξσλ, ηόθσλ & απνζβέζεσλ 
(EBITDA) 

 2.780.507,20   187.668,22   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Νη Πεκεηψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 25 έσο 77 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ εηήζησλ 
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο. 
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ΑΡΝΚΗΘΖ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΠΛΝΙΗΘΝ ΔΗΠΝΓΖΚΑΡΝΠ (πνζά ζε €) 

 Πεκ 1/1 -  
31/12/2018 

 1/1 -  
31/12/2017 

 

Θχθινο εξγαζηψλ 25 14.361.470,98   11.884.461,53   

Θφζηνο πσιήζεσλ  (9.435.035,05)  (9.280.901,25)  

Κηθηά θέξδε  4.926.435,93   2.603.560,28   

Ινηπά έζνδα θαη θέξδε 26 1.524.975,80   1.738.769,02   

Έμνδα δηνίθεζεο 27.3 (2.683.561,41)  (2.766.269,61)  

Έμνδα δηάζεζεο 27.2 (2.298.708,81)  (2.301.957,07)  

Ινηπά έμνδα & δεκίεο 28 (623.974,91)  (395.445,44)  

Θέξδε πξν θόξσλ & επελδπηηθώλ  845.166,60   (1.121.342,82)  

Σξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 29 17.064,75   699.182,57   

Σξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 30 (11.407,39)  (10.818,20)  

Θέξδε/(δεκίεο) πξν θόξσλ  850.823,96   (432.978,45)  

Φφξνη 31 (186.980,48)  (503.355,59)  

Θέξδε/(δεκίεο) κεηά από θόξνπο  663.843,48   (936.334,04)  

      

Δπαλεθηίκεζε παξνρψλ πξνζσπηθνχ 17 56.225,00   25.141,01   

Αλαβ/λνη θφξνη επί ινηπνχ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο 17 (16.305,25)  (7.290,90)  

Ινηπό ζπλνιηθό εηζόδεκα  39.919,75   17.850,11   

Ππγθεληξσηηθό ζπλνιηθό εηζόδεκα  703.763,23   (918.483,93)  

      

Θέξδε αλά κεηνρή - βαζηθά 32 0,4855  (0,6847)  

      

Απνζβέζεηο  1.309.745,19   1.311.810,74   

Θέξδε πξν θόξσλ, ηόθσλ & απνζβέζεσλ 
(EBITDA) 

 2.154.911,79   190.467,92   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νη Πεκεηψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 25 έσο 77 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ εηήζησλ 
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο.  
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ΔΛΝΞΝΗΖΚΔΛΖ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΚΔΡΑΒΝΙΩΛ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ (πνζά ζε €)        

 

 

  
ΑΡΝΚΗΘΖ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΚΔΡΑΒΝΙΩΛ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ (πνζά ζε €) 

 

Νη Πεκεηψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 25 έσο 77 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ εηήζησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο. 
* Ρα θνλδχιηα ηεο ζπγθξηηηθήο εηήζηαο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 31/12/2017 είλαη αλακνξθσκέλα ιφγσ αιιαγήο 

ινγηζηηθήο πνιηηηθήο ηεο εηαηξείαο, φπσο αλαιπηηθά παξνπζηάδεηαη ζηε ζεκείσζε 2.3.24 ησλ Νηθνλνκηθψλ 
Θαηαζηάζεσλ. 

Kεθάιαην

Απνζεκαηηθά 

εχινγεο αμίαο

Ινηπά 

απνζεκαηηθά

Απνηειέζκαηα εηο 

λένλ

Γηθαηψκαηα 

κεηνςεθίαο Πχλνιν:

 

πφινηπν 31/12/2016 132.557.608,68 (5.969.392,14) 2.757.487,08 101.505.871,40 (321.984,22) 230.529.590,80 

 

Κεηαβνιέο πνιηηηθψλ & δηφξζσζε ιαζψλ 5.969.392,14 (40.399.991,33) (34.430.599,19)

πφινηπν 1/1/2017 132.557.608,68 0,00 2.757.487,08 61.105.880,07 (321.984,22) 196.098.991,61 

 

Απνηειέζκαηα πεξηφδνπ (938.489,55) (923,79) (939.413,34)

Δπαλεθηίκεζε παξνρψλ πξνζσπηθνχ 25.141,01 25.141,01 

Αλαβ/λνη θφξνη επί ινηπνχ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο (7.290,90) (7.290,90)

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα 0,00 0,00 17.850,11 (938.489,55) (923,79) (921.563,23)

Αχμεζε/(κείσζε) θεθαιαίνπ 4.189.991,32 4.189.991,32 

Έμνδα έθδνζεο θεθαιαίνπ (32.723,83) (32.723,83)

πφινηπν 31/12/2017 136.747.600,00 0,00 2.775.337,19 60.134.666,69 (322.908,01) 199.334.695,87 

 

Κεηαβνιέο πνιηηηθψλ & δηφξζσζε ιαζψλ (1.231.152,35) (1.231.152,35)

πφινηπν 1/1/2018 136.747.600,00 0,00 2.775.337,19 58.903.514,34 (322.908,01) 198.103.543,52 

 

Απνηειέζκαηα πεξηφδνπ 1.071.653,66 217.632,93 1.289.286,59 

Δπαλεθηίκεζε παξνρψλ πξνζσπηθνχ 56.225,00 56.225,00 

Αλαβ/λνη θφξνη επί ινηπνχ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο (16.305,25) (16.305,25)

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα 0,00 0,00 39.919,75 1.071.653,66 217.632,93 1.329.206,34 

Κεηαθνξέο 45.686,70 45.686,70 

Ινηπέο κεηαβνιέο πεξηφδνπ 4.684.455,23 4.684.455,23 

πφινηπν 31/12/2018 136.747.600,00 0,00 2.815.256,94 64.705.309,93 (105.275,08) 204.162.891,79 

Kεθάιαην

Απνζεκαηηθά 

εχινγεο αμίαο

Ινηπά 

απνζεκαηηθά

Απνηειέζκαηα εηο 

λένλ Πχλνιν:

 

πφινηπν 31/12/2016 132.557.608,68 (5.969.392,14) 2.757.487,08 102.256.850,33 231.602.553,95 

 

Κεηαβνιέο πνιηηηθψλ & δηφξζσζε ιαζψλ 5.969.392,14 (40.399.991,33) (34.430.599,19)

πφινηπν 1/1/2017 132.557.608,68 0,00 2.757.487,08 61.856.859,00 197.171.954,76 

 

Απνηειέζκαηα πεξηφδνπ (936.334,04) (936.334,04)

Δπαλεθηίκεζε παξνρψλ πξνζσπηθνχ 25.141,01 25.141,01 

Αλαβ/λνη θφξνη επί ινηπνχ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο (7.290,90) (7.290,90)

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα 0,00 0,00 17.850,11 (936.334,04) (918.483,93)

Αχμεζε/(κείσζε) θεθαιαίνπ 4.189.991,32 4.189.991,32 

Έμνδα έθδνζεο θεθαιαίνπ (32.723,83) (32.723,83)

πφινηπν 31/12/2017 136.747.600,00 0,00 2.775.337,19 60.887.801,13 200.410.738,32 

 

Κεηαβνιέο πνιηηηθψλ & δηφξζσζε ιαζψλ (1.231.152,35) (1.231.152,35)

πφινηπν 1/1/2018 136.747.600,00 0,00 2.775.337,19 59.656.648,78 199.179.585,97 

 

Απνηειέζκαηα πεξηφδνπ 663.843,48 663.843,48 

Δπαλεθηίκεζε παξνρψλ πξνζσπηθνχ 56.225,00 56.225,00 

Αλαβ/λνη θφξνη επί ινηπνχ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο (16.305,25) (16.305,25)

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα 0,00 0,00 39.919,75 663.843,48 703.763,23 

Κεηαθνξέο 45.686,70 45.686,70 

Ινηπέο κεηαβνιέο πεξηφδνπ 4.684.455,23 4.684.455,23 

πφινηπν 31/12/2018 136.747.600,00 0,00 2.815.256,94 65.050.634,19 204.613.491,13 
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ΔΛΝΞΝΗΖΚΔΛΖ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΡΑΚΔΗΑΘΩΛ ΟΝΩΛ (πνζά ζε €) 

 

 1/1 -  
31/12/2018 

 1/1 -  
31/12/2017 

Ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 
   Απνηέιεζκα πξν θφξσλ 1.476.267,07  

 
(436.057,75) 

Ξιένλ/(Κείνλ) πξνζαξκνγέο γηα: 
   Απνζβέζεηο 1.309.745,19  

 
1.311.810,74  

Ξξνβιέςεηο (898.119,84) 
 

(278.755,85) 

Σξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 11.559,69  
 

11.097,80  

Σξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα (17.064,75) 
 

(699.182,57) 

Ξιένλ κεηαβνιέο ζην θεθάιαην θίλεζεο: 
   Κείσζε/(Αχμεζε) απνζεκάησλ 54.772,47  

 
1.318,94  

Κείσζε/(Αχμεζε) απαηηήζεσλ 1.759.002,27  
 

(155.638,31) 

(Κείσζε)/Αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ δαλείσλ) (2.604.776,89) 
 

(1.079.178,68) 

Κείνλ: 
   Xξεσζηηθνί ηφθνη & ζπλαθή έμνδα πιεξσζέληα (11.559,69) 

 
(11.097,80) 

Ξιεξσκέο γηα θφξν εηζνδήκαηνο (2.600,00) 
 

0,00  

Δηζξνέο/(εθξνέο) απφ ιεηη/θέο δξαζηεξηφηεηεο (α) 1.077.225,52  
 

(1.335.683,48) 

    Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 
   Ρφθνη εηζπξαρζέληεο 17.064,75  

 
10.159,42  

Κείνλ: 
   Ξιεξσκέο γηα απφθηεζε παγίσλ ζηνηρείσλ (205.388,31) 

 
(196.517,85) 

Δηζξνέο/(εθξνέο) απφ επελδπηηθέο δξαζη/ηεο (β) (188.323,56) 
 

(186.358,43) 

    Σξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 
   Δηζξνέο απφ/(Δθξνέο πξνο) κεηφρνπο 0,00  

 
4.189.991,32  

Έμνδα αχμεζεο θεθαιαίνπ 0,00  
 

(46.089,90) 

Eηζξνέο/(εθξνέο) απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζη/ηεο (γ) 0,00  
 

4.143.901,42  

    Θαζαξέο εηζξνέο/(εθξνέο) πεξηφδνπ (α+β+γ) 888.901,96  
 

2.621.859,51  
Ρακεηαθά δηαζέζηκα & ηζνδχλακα ζηελ έλαξμε ηεο 
ρξήζεο 3.457.387,71  

 
835.528,20  

Ρακεηαθά δηαζέζηκα & ηζνδχλακα ζηε ιήμε ηεο ρξήζεο 4.346.289,67  
 

3.457.387,71  

 
 
 
 
 
 
 

 
Νη Πεκεηψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 25 έσο 77 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ εηήζησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο. 
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ΑΡΝΚΗΘΖ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΡΑΚΔΗΑΘΩΛ ΟΝΩΛ (πνζά ζε €) 

 

 1/1 -  
31/12/2018 

 1/1 -  
31/12/2017 

Ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 
   Απνηέιεζκα πξν θφξσλ 850.823,96  

 
(432.978,45) 

Ξιένλ/(Κείνλ) πξνζαξκνγέο γηα: 
   Απνζβέζεηο 1.309.745,19  

 
1.311.810,74  

Ξξνβιέςεηο (148.119,84) 
 

(278.755,85) 

Σξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 11.407,39  
 

10.818,20  

Σξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα (17.064,75) 
 

(699.182,57) 

Ξιένλ κεηαβνιέο ζην θεθάιαην θίλεζεο: 
   Κείσζε/(Αχμεζε) απνζεκάησλ 54.772,47  

 
1.318,94  

Κείσζε/(Αχμεζε) απαηηήζεσλ 709.928,76  
 

(90.759,03) 

(Κείσζε)/Αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ δαλείσλ) (1.587.633,97) 
 

(1.141.717,44) 

Κείνλ: 
   Xξεσζηηθνί ηφθνη & ζπλαθή έμνδα πιεξσζέληα (11.407,39) 

 
(10.818,20) 

Ξιεξσκέο γηα θφξν εηζνδήκαηνο 0,00 
 

0,00  

Δηζξνέο/(εθξνέο) απφ ιεηη/θέο δξαζηεξηφηεηεο (α) 1.172.451,82  
 

(1.330.263,66) 

    Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 
   Ρφθνη εηζπξαρζέληεο 17.064,75  

 
10.159,42  

Κείνλ: 
   Ξιεξσκέο γηα απφθηεζε παγίσλ ζηνηρείσλ (305.388,31) 

 
(196.517,85) 

Δηζξνέο/(εθξνέο) απφ επελδπηηθέο δξαζη/ηεο (β) (288.323,56) 
 

(186.358,43) 

    Σξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 
   Δηζξνέο απφ/(Δθξνέο πξνο) κεηφρνπο 0,00  

 
4.189.991,32  

Έμνδα αχμεζεο θεθαιαίνπ 0,00  
 

(46.089,90) 

Eηζξνέο/(εθξνέο) απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζη/ηεο (γ) 0,00  
 

4.143.901,42  

    Θαζαξέο εηζξνέο/(εθξνέο) πεξηφδνπ (α+β+γ) 884.128,26  
 

2.627.279,33  
Ρακεηαθά δηαζέζηκα & ηζνδχλακα ζηελ έλαξμε ηεο 
ρξήζεο 3.456.841,98  

 
829.562,65  

Ρακεηαθά δηαζέζηκα & ηζνδχλακα ζηε ιήμε ηεο ρξήζεο 4.340.970,24  
 

3.456.841,98  

 

 

 

 
 
Νη Πεκεηψζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο 25 έσο 77 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ εηήζησλ 
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο.
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ΠΖΚΔΗΩΠΔΗΠ ΔΞΗ ΡΩΛ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΩΛ 

1 Γεληθέο πιεξνθνξίεο 

Ζ εηαηξεία ζπζηάζεθε αξρηθά σο Αλψλπκε Δηαηξεία ην 1999 θαη ην θαηαζηαηηθφ ηεο δεκνζηεχζεθε ζην 
ΦΔΘ 39/1 Καξηίνπ 1999 θαη ήδε κε ην Άξζξν 12 παξ. 1 ηνπ Λφκνπ 4109/2013 (ΦΔΘ 16 
Α΄/23.1.2013) νη αλψλπκεο εηαηξείεο κε ηελ επσλπκία «Γηεζλήο Έθζεζε Θεζζαινλίθεο ΑΔ» (ΓΔΘ ΑΔ) 
πνπ ζπζηήζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 2687/1999 (Α΄ 39), κε Αξ. ΚΑΔ42940/62Β/99/0135, θαη 
«Διιεληθέο Δθζέζεηο –HELEXPO AE» πνπ ζπζηήζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ σο άλσ λφκνπ, κε Αξ. ΚΑΔ 
08680/062/Β/86/0514, ζπγρσλεχζεθαλ 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 θ.λ 
4548/2018, φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ. 

Έδξα ηεο Δηαηξείαο έρεη νξηζζεί ν Γήκνο Θεζζαινλίθεο. 

Βάζεη ηνπ λ. 4512/2018, φπσο ηξνπνπνίεζε ην λ. 4389/2016, ην ζχλνιν ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο 
κεηαβηβάζηεθε ρσξίο αληάιιαγκα, κε εκεξνκελία 01.01.2018 ζηελ Διιεληθή Δηαηξεία Ππκκεηνρψλ θαη 
Ξεξηνπζίαο Α.Δ. Ωο εθ ηνχηνπ, νη ζπλεκκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31εο 
Γεθεκβξίνπ 2018 ηεο ΓΔΘ-Helexpo Α.Δ. πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
ηεο ΔΔΠΞ A.E., κε ηελ κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο. Θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2018 ην πνζνζηφ 
ηεο ΔΔΠΞ Α.Δ. ζηελ εηαηξεία αλέξρεηαη ζε 100%. 
 

Πθνπφο ηεο Δηαηξείαο, 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. 

 Ζ δηαρείξηζε, εθκεηάιιεπζε θαη αλάπηπμε αθηλήησλ κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν. 

 Ζ δηαρείξηζε, εθκεηάιιεπζε θαη αλάπηπμε εθζεζηαθψλ ζεκάησλ κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν. 

 Ζ παξνρή 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 Δηαηξίαο θαηά 
ηελ θξίζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

 Ζ αληηπξνζψπεπζε, πξαθηνξεία θαη ζπλεξγαζία κε νίθνπο ηνπ εζσηεξηθνχ ε εμσηεξηθνχ ή άιιεο 
επηρεηξήζεηο. 
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 Γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ εηαηξηθνχ ζθνπνχ, ε Δηαηξία 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 Δηαηξίαο 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 πξαθηνξεία, εληφο ή εθηφο Διιάδαο ζε αγνξαδφκελα ή θαη 
κηζζσκέλα αθίλεηα.  

Πχκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ, ε δηάξθεηα ηεο Δηαηξίαο νξίδεηαη ζε 50 έηε, ππνινγηδφκελε 
απφ ηελ εκέξα θαηαρψξηζεο ζην Κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ. 

Ζ Δηαηξία, απφ θνηλνχ κε ηηο εηαηξείεο πνπ αλαθέξνληαη θαησηέξσ ζηε Πεκείσζε ππ’ αξηζκφλ 2.1, 
απνηειεί φκηιν επηρεηξήζεσλ (εθ’ εμήο ν «Όκηινο»). 

2 Ξιαίζην θαηάξηηζεο ησλ εηεζίσλ Σξεκαηννηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ 

Νη ζπλεκκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (εθεμήο νη «ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο» ή 
«νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο»), έρνπλ ζπληαρζεί απφ ηε Γηνίθεζε κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ 
θφζηνπο, φπσο απηή ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αλαπξνζαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη 
παζεηηθνχ ζε εχινγεο αμίεο κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ θαη κε βάζε ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο 
δξαζηεξηφηεηαο (going concern) θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο 
Αλαθνξάο (εθεμήο «ΓΞΣΑ») θαη ηα Γηεζλή Ινγηζηηθά Ξξφηππα (εθεμήο «ΓΙΞ»), φπσο απηά έρνπλ 
πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ζχκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκφ (EΘ) αξηζ. 1606/2002 ηνπ 
Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηεο 19εο Ηνπιίνπ 2002) θαη 
έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ (IASB), θαζψο θαη ησλ εξκελεηψλ 
ηνπο, φπσο απηέο έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Δξκελείαο Ξξνηχπσλ (IFRIC) ηεο IASB. Ζ πεξίνδνο 
εθαξκνγήο θάζε ΓΙΞ/ΓΞΣΑ νξίδεηαη απφ ηνπο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο πνπ εθδίδεη ε αξκφδηα επηηξνπή 
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζε Δπξψ, ην νπνίν είλαη ην λφκηζκα 
παξνπζίαζεο ησλ Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ θαη ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξίαο. Όια ηα πνζά εκθαλίδνληαη 
ζε Δπξψ, εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά.  

Ρπρφλ δηαθνξέο αλάκεζα ζε πνζά ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηα 
αληίζηνηρα πνζά ζηηο Πεκεηψζεηο νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο. 

Ζ  θαηάξηηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ βάζεη ΓΞΣΑ απαηηεί ηελ πηνζέηεζε  εθηηκήζεσλ,  
αξρψλ θαη παξαδνρψλ νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηελ απνηίκεζε ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ, παζεηηθνχ, 
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ηελ αλαγλψξηζε ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ, θαζψο θαη ηελ θαηαρψξηζε ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ ζηηο  
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.   

Δπίζεο, απαηηεί ηελ άζθεζε θξίζεο απφ ηε Γηνίθεζε θαηά ηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ ινγηζηηθψλ 
αξρψλ ηεο Δηαηξείαο. 

Νη ζπλεκκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2018 ηεο ΓΔΘ-Helexpo 
Α.Δ. πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ΔΔΠΞ A.E., κε ηελ κέζνδν ηεο 
νιηθήο ελνπνίεζεο. Θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2018 ην πνζνζηφ ηεο ΔΔΠΞ Α.Δ. ζηελ εηαηξεία 
αλέξρεηαη ζε 100%. 

Νη παξνχζεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξίαο 
ηελ 29/8/2019. Βξίζθνληαη αλαξηεκέλεο ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα www.helexpo.gr. 

 

2.1 Βάζε ελνπνίεζεο 

Πηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνληαη νη εμήο εηαηξείεο: 

Δηαηξεία Έδξα Πρέζε % Δλνπνίεζε 

Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης ΑΕ Θεζζαινλίθε Κεηξηθή   

Εκθεσιακές Ευαρμογές ΑΕ – Υπό Εκκαθάριση Θεζζαινλίθε Θπγαηξηθή 70% Νιηθή 

Ελληνικές Εκθεσιακές Παραγωγές ΑΕ – Υπό Εκκαθάριση Θεζζαινλίθε Θπγαηξηθή 70% Νιηθή 

 

Νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο 
εηαηξείαο «ΓΗΔΘΛΖΠ ΔΘΘΔΠΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΑΔ» θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο, νη νπνίεο ηεινχλ ππφ 
θαζεζηψο εθθαζάξηζεο. 

Πηηο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο «ΔΙΙΖΛΗΘΔΠ ΔΘΘΔΠΗΑΘΔΠ ΞΑΟΑΓΩΓΔΠ ΑΔ -δ.η. HELEXPRO ΑΔ – ΞΝ 
ΔΘΘΑΘΑΟΗΠΖ» θαη «ΔΘΘΔΠΗΑΘΔΠ ΔΦΑΟΚΝΓΔΠ ΑΔ -δ.η. INTEREXPO AE – ΞΝ ΔΘΘΑΘΑΟΗΠΖ» ην 
ζχλνιν ηεο αμίαο ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ ππεξβαίλεη ηε ζπλνιηθή αμία ησλ 
θπθινθνξνχλησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ, κε απνηέιεζκα απηέο λα κελ είλαη ζε ζέζε λα 
απνπιεξψζνπλ κέξνο ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ. 

Νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ «ΔΙΙΖΛΗΘΔΠ ΔΘΘΔΠΗΑΘΔΠ 
ΞΑΟΑΓΩΓΔΠ ΑΔ -δ.η.HELEXPRO Α.Δ. – ΞΝ ΔΘΘΑΘΑΟΗΠΖ» θαη «ΔΘΘΔΠΗΑΘΔΠ ΔΦΑΟΚΝΓΔΠ ΑΔ -δ.η. 
INTEREXPO AE – ΞΝ ΔΘΘΑΘΑΟΗΠΖ» έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηεο θαζαξήο 
ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο γηα ην ζχλνιν ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεψλ ηνπο, δεδνκέλνπ 
φηη κε απφθαζε ησλ έθηαθησλ γεληθψλ ζπλειεχζεσλ ησλ κεηφρσλ ηνπο ζηηο 22/01/2014 νη εηαηξείεο 
απηέο ηέζεθαλ ζε εθθαζάξηζε. 

2.2 ηνζέηεζε Λέσλ θαη Αλαζεσξεκέλσλ Γηεζλώλ Ξξνηύπσλ 

Ζ Eηαηξεία θαη  ν  Όκηινο  έρεη πηνζεηήζεη φια ηα λέα πξφηππα θαη ηηο δηεξκελείεο πνπ ηελ αθνξνχλ 
θαη ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ έγηλε ππνρξεσηηθή γηα ηηο ρξήζεηο πνπ άξρηζαλ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2018.  

Πηελ επφκελε ελφηεηα παξνπζηάδνληαη ηα πξφηππα ηα νπνία έρνπλ εθαξκνγή ζηελ Δηαηξία θαη έρνπλ 
πηνζεηεζεί απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2018 θαζψο θαη ηα πξφηππα ηα νπνία είλαη κελ ππνρξεσηηθά απφ 
ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2018, σζηφζν δελ είλαη εθαξκφζηκα ζηηο εξγαζίεο ηεο Δηαηξίαο.  

http://www.helexpo.gr/
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Πηε κεζεπφκελε ελφηεηα παξνπζηάδνληαη ηα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο ζε 
ήδε ππάξρνληα πξφηππα ηα νπνία είηε δελ έρνπλ αθφκα ηεζεί ζε ηζρχ, είηε δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ 
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

2.2.1 Λέα Ξξόηππα, Γηεξκελείεο, Αλαζεσξήζεηο θαη Ρξνπνπνηήζεηο πθηζηάκελσλ 
Ξξνηύπσλ θαη Γηεξκελεηώλ ηα νπνία έρνπλ ηεζεί ζε ηζρύ θαη έρνπλ πηνζεηεζεί από 
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

Ρα αθφινπζα λέα Ξξφηππα, Γηεξκελείεο θαη ηξνπνπνηήζεηο Ξξνηχπσλ έρνπλ εθδνζεί απφ ην 
Ππκβνχιην Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ (IASB), έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ε 
εθαξκνγή ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή απφ ηελ 01/01/2018 ή κεηαγελέζηεξα.  

ΓΞΣΑ 9 «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα». Ρνλ Ηνχιην ηνπ 2014 ην IASB πξνέβε ζηελ ηειηθή έθδνζε 
ηνπ ΓΞΣΑ 9. Νη βειηηψζεηο πνπ επέθεξε ην λέν Ξξφηππν πεξηιακβάλνπλ έλα ινγηθφ κνληέιν γηα ηελ 
ηαμηλφκεζε θαη ηελ επηκέηξεζε, έλα εληαίν πξνλνεηηθφ κνληέιν γηα «αλακελφκελεο δεκηέο» 
απνκείσζεο, θαη επίζεο κία νπζηαζηηθά αλακνξθσκέλε πξνζέγγηζε γηα ηε ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο. Νη 
λέεο ινγηζηηθέο αξρέο - ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Ξξνηχπνπ - παξνπζηάδνληαη ζηε ζεκείσζε 
«Βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο».  

ΓΞΣΑ 15 «Έζνδα από Ππκβάζεηο κε Ξειάηεο».Ρν Κάην ηνπ 2014 ην IASB εμέδσζε έλα λέν 
Ξξφηππν, ην ΓΞΣΑ 15, πιήξσο ελαξκνληζκέλν κε ηηο απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ αλαγλψξηζε ησλ 
εζφδσλ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηφζν ησλ ΓΞΣΑ φζν θαη ησλ Ακεξηθαληθψλ Γεληθά Ξαξαδεθηψλ 
Ινγηζηηθψλ Αξρψλ (US GAAP). Νη βαζηθέο αξρέο ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ην ελ ιφγσ Ξξφηππν είλαη 
ζπλεπείο κε ζεκαληηθφ κέξνο ηεο ηξέρνπζαο πξαθηηθήο. Ρν λέν Ξξφηππν αλακέλεηαη λα βειηηψζεη ηε 
ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε, θαζηεξψλνληαο έλα πην ηζρπξφ πιαίζην γηα ηελ επίιπζε ζεκάησλ 
πνπ πξνθχπηνπλ, εληζρχνληαο ηε ζπγθξηζηκφηεηα κεηαμχ θιάδσλ θαη θεθαιαηαγνξψλ, παξέρνληαο 
πξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο θαη δηεπθξηλίδνληαο ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ηνπ θφζηνπο ησλ ζπκβάζεσλ. Ρν 
λέν Ξξφηππν αληηθαζηζηά ην ΓΙΞ 18 «Έζνδα», ην ΓΙΞ 11 «Θαηαζθεπαζηηθέο Ππκβάζεηο», θαζψο θαη 
νξηζκέλεο Γηεξκελείεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα έζνδα. Ζ πηνζέηεζε ηνπ λένπ Ξξνηχπνπ δελ έρεη 
επίδξαζε ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. Νη λέεο ινγηζηηθέο αξρέο - ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 
Ξξνηχπνπ - παξνπζηάδνληαη ζηε ζεκείσζε παξνπζηάδνληαη ζηε ζεκείσζε «Βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο».  

Γηεπθξηλίζεηο ζην ΓΞΣΑ 15 «Έζνδα από Ππκβάζεηο κε Ξειάηεο». Ρνλ Απξίιην ηνπ 2016 ην 
IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε δηεπθξηλίζεσλ γηα ην ΓΞΣΑ 15, νη νπνίεο δελ κεηαβάιινπλ ηηο βαζηθέο 
αξρέο ηνπ Ξξνηχπνπ. Νη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αλαγλσξίδεηαη κία 
δέζκεπζε εθηέιεζεο ζε κία ζχκβαζε, πψο πξνζδηνξίδεηαη αλ κία νηθνλνκηθή νληφηεηα απνηειεί ηνλ 
εληνιέα ή ηνλ εληνινδφρν, θαη πψο πξνζδηνξίδεηαη αλ ην έζνδν απφ ηε ρνξήγεζε κίαο άδεηαο ζα 
πξέπεη λα αλαγλσξηζηεί ζε κία ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή ή κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Ζ 
πηνζέηεζε ησλ αλσηέξσ δελ έρεη επίδξαζε ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. 

Ρξνπνπνίεζε ζην ΓΞΣΑ 2 «Ραμηλόκεζε θαη Δπηκέηξεζε Ππλαιιαγώλ Ξιεξσκήο 
βαζηδόκελσλ ζε Ππκκεηνρηθνύο Ρίηινπο». Ρνλ Ηνχλην ηνπ 2016 ην IASB εμέδσζε ηξνπνπνίεζε 
πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ζην ΓΞΣΑ 2. Πθνπφο ηεο ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζεο είλαη λα παξάζρεη δηεπθξηλίζεηο 
ζρεηηθά κε ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ ηχπσλ ζπλαιιαγψλ πιεξσκήο βαζηδφκελσλ ζε 
ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο. Ξην ζπγθεθξηκέλα, ε ηξνπνπνίεζε εηζάγεη ηηο απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ην 
ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ηεο επίδξαζεο ησλ πξνυπνζέζεσλ θαηνρχξσζεο θαη κε θαηνρχξσζεο ζηελ 
επηκέηξεζε ησλ πιεξσκψλ βαζηδφκελσλ ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο πνπ δηαθαλνλίδνληαη κε κεηξεηά, 
ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ ζπλαιιαγψλ πιεξσκψλ βαζηδφκελσλ ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο πνπ 
θέξνπλ έλα ραξαθηεξηζηηθφ δηαθαλνληζκνχ ζε ζπκςεθηζηηθή βάζε γηα ππνρξέσζε παξαθξάηεζεο 
θφξνπ, θαζψο θαη κία ηξνπνπνίεζε ζηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο κίαο πιεξσκήο βαζηδφκελεο ζε 
ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο, ε νπνία κεηαβάιιεη ηελ ηαμηλφκεζε ηεο ζπλαιιαγήο απφ δηαθαλνληδφκελε κε 
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κεηξεηά ζε δηαθαλνληδφκελε κε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο. Ζ ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίδξαζε 
ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο.  

Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΞΣΑ 4 «Δθαξκνγή ηνπ ΓΞΣΑ 9 Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα ζε 
ζπλδπαζκό κε ην ΓΞΣΑ 4 Αζθαιηζηηθέο Ππκβάζεηο». Ρν Πεπηέκβξην ηνπ 2016 ην IASB πξνέβε 
ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ ζην ΓΞΣΑ 4. Πθνπφο ησλ ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεσλ είλαη λα πξνζδηνξηζηεί 
ν ρεηξηζκφο ησλ πξνζσξηλψλ ινγηζηηθψλ επηδξάζεσλ ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθήο εκεξνκελίαο έλαξμεο 
ηζρχνο ηνπ ΓΞΣΑ 9 Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα θαη ηνπ ππφ έθδνζε Ξξνηχπνπ γηα ηηο αζθαιηζηηθέο 
ζπκβάζεηο. Νη ηξνπνπνηήζεηο ζηηο πθηζηάκελεο απαηηήζεηο ηνπ ΓΞΣΑ 4 επηηξέπνπλ ζηηο νηθνλνκηθέο 
νληφηεηεο ησλ νπνίσλ νη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ζπλδένληαη κε αζθάιηζε λα αλαβάιινπλ ηελ 
εθαξκνγή ηνπ ΓΞΣΑ 9 έσο ην 2021 («πξνζσξηλή απαιιαγή»), θαη επηηξέπνπλ ζε φινπο ηνπο εθδφηεο 
αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ λα αλαγλσξίζνπλ ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα, αληί ζηα θέξδε ή ζηηο δεκηέο, 
ηε κεηαβιεηφηεηα πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςεη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ΓΞΣΑ 9 πξηλ ηελ έθδνζε ηνπ 
λένπ Ξξνηχπνπ γηα ηηο αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο («πξνζέγγηζε επηθάιπςεο»). Νη ηξνπνπνηήζεηο δελ 
έρνπλ επίδξαζε ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο.  

Δηήζηεο Βειηηώζεηο ησλ ΓΞΣΑ – Θύθινο 2014-2016. Ρν Γεθέκβξην ηνπ 2016 ην IASB εμέδσζε 
ηηο «Δηήζηεο Βειηηψζεηο ησλ ΓΞΣΑ – Θχθινο 2014-2016», ήηνη κία ζεηξά ηξνπνπνηήζεσλ ζε νξηζκέλα 
Ξξφηππα πνπ απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηηο εηήζηεο βειηηψζεηο ζηα ΓΞΣΑ. Νη 
ηξνπνπνηήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θχθιν απηφλ θαη έρνπλ εθαξκνγή γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ 
μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2018 είλαη νη εμήο: ΓΞΣΑ 1: Γηαγξαθή ησλ βξαρππξφζεζκσλ 
εμαηξέζεσλ γηα ηνπο πηνζεηνχληεο γηα πξψηε θνξά ηα ΓΞΣΑ, ΓΙΞ 28: Δπηκέηξεζε κίαο ζπγγελνχο ή 
κίαο θνηλνπξαμίαο ζηελ εχινγε αμία. Νη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ επίδξαζε ζηηο Νηθνλνκηθέο 
Θαηαζηάζεηο.  

Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 40 «Κεηαθνξέο Δπελδύζεσλ ζε Αθίλεηα από ή ζε άιιεο 
θαηεγνξίεο».  Ρν Γεθέκβξην ηνπ 2016 ην IASB εμέδσζε ηξνπνπνηήζεηο πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ζην 
ΓΙΞ 40. Πθνπφο ησλ ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεσλ είλαη λα εληζρπζεί ε αξρή γηα ηηο κεηαθνξέο απφ, ή ζε 
επελδχζεηο ζε αθίλεηα, ψζηε λα θαζνξηζηεί φηη (α) κία κεηαβίβαζε απφ, ή ζε επελδχζεηο ζε αθίλεηα 
ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κφλν εθφζνλ ππάξρεη κεηαβνιή ζηε ρξήζε ηνπ αθηλήηνπ, θαη (β) κία 
ηέηνηα κεηαβνιή ζηε ρξήζε ηνπ αθηλήηνπ πεξηιακβάλεη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θαηά πνζφλ ην ελ ιφγσ 
αθίλεην πιεξνί ηα θξηηήξηα ηαμηλφκεζήο ηνπ σο επελδπηηθφ αθίλεην. Ζ ελ ιφγσ κεηαβνιή ζηε ρξήζε 
ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη απφ ζρεηηθή ηεθκεξίσζε/απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Νη ηξνπνπνηήζεηο δελ 
έρνπλ επίδξαζε ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο.  

ΔΓΓΞΣΑ 22 «Ππλαιιαγέο ζε Μέλν Λόκηζκα θαη Ξξνθαηαβιεηέν Αληάιιαγκα».  Ρν 
Γεθέκβξην ηνπ 2016 ην IASB εμέδσζε κηα κηα λέα Γηεξκελείαο, ηελ ΔΓΓΞΣΑ 22. Ζ ελ ιφγσ Γηεξκελεία 
πεξηιακβάλεη ηηο απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία πνπ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη 
θαηά ηελ παξνπζίαζε ζπλαιιαγψλ ζε μέλν λφκηζκα (π.ρ. ζπλαιιαγέο εζφδσλ) φηαλ έρεη ιεθζεί ή 
δνζεί πιεξσκή πξνθαηαβνιηθά. Ζ λέα Γηεξκελεία δελ έρεη επίδξαζε ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο.  

2.2.2 Λέα Ξξόηππα θαη Γηεξκελείεο πνπ έρνπλ εθδνζεί, αιιά δελ έρνπλ εθαξκνγή ζηελ 
θιεηόκελε ρξήζε θαη δελ έρνπλ πηνζεηεζεί λσξίηεξα  

Ρα αθφινπζα λέα Ξξφηππα, Γηεξκελείεο θαη ηξνπνπνηήζεηο Ξξνηχπσλ έρνπλ εθδνζεί απφ ην 
Ππκβνχιην Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ (IASB), αιιά είηε δελ έρνπλ αθφκε ηεζεί ζε ηζρχ είηε δελ 
έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, θαη δελ έρνπλ πηνζεηεζεί λσξίηεξα απφ ηελ Δηαηξία. 

ΓΞΣΑ 16 «Κηζζώζεηο». Ρνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2016 ην IASB εμέδσζε έλα λέν Ξξφηππν, ην ΓΞΣΑ 16, 
ην νπνίν θαζνξίδεη ηηο αξρέο ηηο νπνίεο εθαξκφδνπλ θαη ηα δχν κέξε ζε κία ζχκβαζε - δειαδή θαη ν 
πειάηεο («ν κηζζσηήο») θαη ν πξνκεζεπηήο («ν εθκηζζσηήο») - γηα ηελ παξνρή ζρεηηθψλ 
πιεξνθνξηψλ γηα ηηο κηζζψζεηο θαηά ηξφπν πνπ απεηθνλίδεη πηζηά απηέο ηηο ζπλαιιαγέο. Γηα ηελ 
επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ, ν κηζζσηήο ζα πξέπεη λα αλαγλσξίζεη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο 
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ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηε κίζζσζε. Ρα αλσηέξσ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή 
Έλσζε κε εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηελ 01/01/2019. Ζ Δηαηξία ζα εθαξκφζεη ην λέν Ξξφηππν απφ 
ηελ 01/01/2019 κε ηελ ηπρφλ ζσξεπηηθή επίδξαζε ηεο αξρηθήο εθαξκνγήο λα αλαγλσξίδεηαη ζην 
ππφινηπν έλαξμεο ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ θαηά ηελ εκεξνκελία αξρηθήο εθαξκνγήο. Δπηπιένλ, ε 
Δηαηξία έρεη επηιέμεη λα αλαγλσξίζεη ην δηθαίσκα ρξήζεο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαηά ηελ 
εκεξνκελία αξρηθήο εθαξκνγήο ηνπ Ξξνηχπνπ ζε πνζφ ίζν κε ηελ ππνρξέσζε κίζζσζεο, ζχκθσλα 
κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. C8(b)(ii) ηνπ Ξξνηχπνπ. Βάζεη ησλ αλσηέξσ, ε Δηαηξία ζα 
πξαγκαηνπνηήζεη εληφο ηνπ 2019 αμηνιφγεζε ηνπ ινγηζηηθνχ ρεηξηζκνχ θαη ηεο αλακελφκελεο 
επίπησζεο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ Ξξνηχπνπ. Γελ αλακέλεηαη 
νπζηψδεο επίδξαζε ζην ππφινηπν έλαξμεο ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ. 

Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΞΣΑ 9 «Ξξνπιεξσζέληα Πηνηρεία κε Αξλεηηθή Απόδνζε».Ρνλ 
Νθηψβξην ηνπ 2017 ην IASB εμέδσζε ηξνπνπνηήζεηο πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ζην ΓΞΣΑ 9. Βάζεη ησλ 
πθηζηάκελσλ απαηηήζεσλ ηνπ ΓΞΣΑ 9, κία νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα επηκεηξνχζε έλα 
ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ κε αξλεηηθή απφδνζε ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ 
απνηειεζκάησλ, θαζψο ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο «αξλεηηθήο απφδνζεο» ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί φηη 
δεκηνπξγεί ελδερφκελεο ηακεηαθέο ξνέο νη νπνίεο δελ απνηεινχληαη κφλν απφ πιεξσκέο θεθαιαίνπ θαη 
ηφθνπ. Βάζεη ησλ ηξνπνπνηήζεσλ, νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο επηηξέπεηαη λα επηκεηξνχλ ζπγθεθξηκέλα 
πξνπιεξσηέα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ κε αξλεηηθή απφδνζε ζην απνζβεζκέλν 
θφζηνο ή ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ, εθφζνλ πιεξείηαη κία ζπγθεθξηκέλε 
πξνυπφζεζε. Ρα αλσηέξσ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κε εκεξνκελία έλαξμεο 
ηζρχνο ηελ 01/01/2019. Ζ Δηαηξία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Νηθνλνκηθέο 
Θαηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ θακία.  

ΔΓΓΞΣΑ 23 «Αβεβαηόηεηα ζρεηηθά κε Σεηξηζκνύο Φόξνπ Δηζνδήκαηνο».Ρνλ Ηνχλην ηνπ 2017 
ην IASB εμέδσζε κία λέα Γηεξκελείαο, ηελ ΔΓΓΞΣΑ 23. Ρν ΓΙΞ 12 «Φφξνη Δηζνδήκαηνο» πξνζδηνξίδεη 
ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ηνπ ηξέρνληνο θαη αλαβαιιφκελνπ θφξνπ, αιιά δελ πξνζδηνξίδεη ηνλ ηξφπν κε 
ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδνληαη νη επηπηψζεηο ηεο αβεβαηφηεηαο. Ζ ΔΓΓΞΣΑ 23 
πεξηιακβάλεη ηηο επηπξφζζεηεο ηνπ ΓΙΞ 12 απαηηήζεηο, πξνζδηνξίδνληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα 
πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδνληαη νη επηπηψζεηο ηεο αβεβαηφηεηαο ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ θφξσλ 
εηζνδήκαηνο. Ρα αλσηέξσ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κε εκεξνκελία έλαξμεο 
ηζρχνο ηελ 01/01/2019. Ζ Δηαηξία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Νηθνλνκηθέο 
Θαηαζηάζεηο.  

Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 28 «Καθξνπξόζεζκεο Ππκκεηνρέο ζε Ππγγελείο θαη 
Θνηλνπξαμίεο». Ρνλ Νθηψβξην ηνπ 2017 ην IASB εμέδσζε ηξνπνπνηήζεηο πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ζην 
ΓΙΞ 28. Πθνπφο ησλ ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεσλ είλαη ε παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζρεηηθά κε ην ινγηζηηθφ 
ρεηξηζκφ ησλ καθξνπξφζεζκσλ ζπκκεηνρψλ ζε κία ζπγγελή ή θνηλνπξαμία – ζηηο νπνίεο δελ 
εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο ηεο θαζαξήο ζέζεο – βάζεη ηνπ ΓΞΣΑ 9. Ρα αλσηέξσ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ 
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κε εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηελ 01/01/2019. Ζ Δηαηξία ζα εμεηάζεη ηελ 
επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ θακία.  

Δηήζηεο Βειηηώζεηο ησλ ΓΞΣΑ – Θύθινο 2015-2017.Ρν Γεθέκβξην ηνπ 2017 ην IASB εμέδσζε 
ηηο «Δηήζηεο Βειηηψζεηο ησλ ΓΞΣΑ – Θχθινο 2015-2017», ήηνη κία ζεηξά ηξνπνπνηήζεσλ ζε νξηζκέλα 
Ξξφηππα πνπ απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηηο εηήζηεο βειηηψζεηο ζηα ΓΞΣΑ. Νη 
ηξνπνπνηήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θχθιν απηφλ είλαη νη εμήο: ΓΞΣΑ 3 - ΓΞΣΑ 11: Ππκκεηνρηθά 
δηθαηψκαηα πνπ θαηείρε πξνεγνπκέλσο ν απνθηψλ ζε κία απφ θνηλνχ ιεηηνπξγία, ΓΙΞ 12: Δπηπηψζεηο 
ζηνλ θφξν εηζνδήκαηνο απφ πιεξσκέο γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηαμηλνκεκέλα σο ζηνηρεία ησλ 
ηδίσλ θεθαιαίσλ, ΓΙΞ 23: Θφζηε δαλεηζκνχ επηιέμηκα γηα θεθαιαηνπνίεζε. Νη ηξνπνπνηήζεηο 
εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2019. Ζ Δηαηξία ζα 
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εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. Ρα αλσηέξσ δελ έρνπλ 
πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  

Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 19 «Ρξνπνπνίεζε, Ξεξηθνπή ή Γηαθαλνληζκόο Ξξνγξάκκαηνο 
Θαζνξηζκέλσλ Ξαξνρώλ».  Ρν Φεβξνπάξην ηνπ 2018 ην IASB εμέδσζε ηξνπνπνηήζεηο 
πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ζην ΓΙΞ 19, βάζεη ησλ νπνίσλ κία νηθνλνκηθή νληφηεηα απαηηείηαη λα 
ρξεζηκνπνηεί επηθαηξνπνηεκέλεο αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο 
ηξέρνπζαο ππεξεζίαο θαη ηνπ θαζαξνχ ηφθνπ γηα ηελ ελαπνκέλνπζα πεξίνδν κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε, 
ηελ πεξηθνπή ή ηνλ δηαθαλνληζκφ ελφο πξνγξάκκαηνο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. Νη ηξνπνπνηήζεηο 
εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2019. Ζ Δηαηξία ζα 
εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα 
έρνπλ θακία. Ρα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  

Αλαζεώξεζε ηνπ Δλλνηνινγηθνύ Ξιαηζίνπ ηεο Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο.  Ρν Κάξηην 
ηνπ 2018 ην IASB πξνέβε ζηελ αλαζεψξεζε ηνπ Δλλνηνινγηθνχ Ξιαηζίνπ ηεο Σξεκαηννηθνλνκηθήο 
Αλαθνξάο, ζθνπφο ηεο νπνίαο ήηαλ ε ελζσκάησζε ζεκαληηθψλ ζεκάησλ ηα νπνία δελ θαιχπηνληαλ, 
θαζψο επίζεο θαη ε επηθαηξνπνίεζε θαη παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζε ζρέζε κε ζπγθεθξηκέλεο 
θαζνδεγήζεηο. Ρν αλαζεσξεκέλν Δλλνηνινγηθφ Ξιαίζην ηεο Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 
πεξηιακβάλεη έλα λέν θεθάιαην ζρεηηθά κε ηελ επηκέηξεζε, ζην νπνίν αλαιχεηαη ε έλλνηα ηεο 
επηκέηξεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ παξαγφλησλ πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ 
επηινγή κίαο βάζεο επηκέηξεζεο, ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ παξνπζίαζε θαη γλσζηνπνίεζε ζηηο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη θαζνδήγεζε αλαθνξηθά κε ηελ απναλαγλψξηζε ζηνηρείσλ ηνπ 
ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεσλ απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ξεξαηηέξσ, ην αλαζεσξεκέλν 
Δλλνηνινγηθφ Ξιαίζην ηεο Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο πεξηιακβάλεη βειηησκέλνπο νξηζκνχο ησλ 
ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ, θαζνδήγεζε πνπ ππνβνεζά ηελ εθαξκνγή ησλ ελ 
ιφγσ νξηζκψλ, επηθαηξνπνίεζε ησλ θξηηεξίσλ γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη 
ησλ ππνρξεψζεσλ, θαζψο επίζεο θαη δηεπθξηλίζεηο ζε ζεκαληηθνχο ηνκείο, φπσο νη ξφινη ηεο 
δηαρείξηζεο, ηεο ζπληεξεηηθφηεηαο θαη ηεο αβεβαηφηεηαο θαηά ηελ επηκέηξεζε ζηελ 
ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε. Νη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ 
μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2020. Ζ Δηαηξία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ 
παξαπάλσ ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. Ρα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή 
Έλσζε.  

Ρξνπνπνηήζεηο ζηηο Αλαθνξέο ηνπ Δλλνηνινγηθνύ Ξιαηζίνπ ηεο Σξεκαηννηθνλνκηθήο 
Αλαθνξάο.  Ρν Κάξηην ηνπ 2018 ην IASB εμέδσζε ηξνπνπνηήζεηο ζηηο Αλαθνξέο ηνπ Δλλνηνινγηθνχ 
Ξιαηζίνπ ηεο Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, ζε ζπλέρεηα ηεο αλαζεψξεζήο ηνπ. Νξηζκέλα Ξξφηππα 
πεξηιακβάλνπλ ξεηέο αλαθνξέο ζε πξνγελέζηεξεο εθδφζεηο ηνπ Δλλνηνινγηθνχ Ξιαηζίνπ ηεο 
Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. Πθνπφο ησλ ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεσλ είλαη ε επηθαηξνπνίεζε ησλ σο 
άλσ αλαθνξψλ θαη ε ππνζηήξημε γηα ηε κεηάβαζε ζην αλαζεσξεκέλν Δλλνηνινγηθφ Ξιαίζην ηεο 
Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. Νη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ 
ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2020. Ζ Δηαηξία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο 
Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο. Ρα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  

Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΞΣΑ 3 «Νξηζκόο κίαο Δπηρείξεζεο». Ρνλ Νθηψβξην ηνπ 2018 ην IASB 
εμέδσζε ηξνπνπνηήζεηο πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ζην ΓΞΣΑ 3 πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζεη ηνλ νξηζκφ κίαο 
επηρείξεζεο. Νη ηξνπνπνηήζεηο ζα βνεζήζνπλ ηηο εηαηξείεο λα πξνζδηνξίζνπλ αλ κία απφθηεζε 
απνηειεί ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ ή απφθηεζε ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ. Ν ηξνπνπνηεκέλνο νξηζκφο 
επηζεκαίλεη φηη ε εθξνή κίαο επηρείξεζεο είλαη λα παξέρεη αγαζά θαη ππεξεζίεο ζηνπο πειάηεο, ελψ ν 
πξνγελέζηεξνο νξηζκφο εζηίαδε ζηηο απνδφζεηο ππφ ηε κνξθή κεξηζκάησλ, ρακειφηεξνπ θφζηνπο ή 
άιισλ νηθνλνκηθψλ νθειψλ ζηνπο επελδπηέο θαη ζε ηξίηνπο. Δπηπιένλ ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ νξηζκνχ 
ηεο επηρείξεζεο, ην IASB κέζσ ηεο ελ ιφγσ έθδνζεο παξέρεη ζπκπιεξσκαηηθή θαζνδήγεζε. Νη 
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ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2020. 
Ζ Δηαηξία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, αλ θαη δελ 
αλακέλεηαη λα έρνπλ θακία. Ρα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  

Ρξνπνπνηήζεηο ζην ΓΙΞ 1 θαη ζην ΓΙΞ 8 «Νξηζκόο ηνπ Νπζηώδνπο».  Ρνλ Νθηψβξην ηνπ 
2018 ην IASB εμέδσζε ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ νξηζκφ ηνπ νπζηψδνπο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί 
επθνιφηεξν γηα ηηο εηαηξείεο λα πξνβνχλ ζε άζθεζε θξίζεο ζρεηηθά κε ην νπζηψδεο κέγεζνο. Ν 
νξηζκφο ηνπ νπζηψδνπο βνεζά ηηο εηαηξείεο λα απνθαζίζνπλ πνηεο πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα 
πεξηιεθζνχλ ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο. Ν λένο νξηζκφο ηξνπνπνηεί ην ΓΙΞ 1 θαη ην ΓΙΞ 8. 
Νη ηξνπνπνηήζεηο απνζαθελίδνπλ ηνλ νξηζκφ ηνπ νπζηψδνπο θαη πψο απηφο ζα πξέπεη λα εθαξκνζηεί, 
ζπκπεξηιακβάλνληαο ζηνλ νξηζκφ θαζνδήγεζε ε νπνία κέρξη ηψξα πεξηιακβαλφηαλ ζε άιια 
Ξξφηππα. Νη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε 
Ηαλνπαξίνπ 2020. Ζ Δηαηξία ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Νηθνλνκηθέο 
Θαηαζηάζεηο. Ρα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  

ΓΞΣΑ 17 «Αζθαιηζηηθέο Ππκβάζεηο»  Ρν Κάην ηνπ 2017 ην IASB εμέδσζε έλα λέν Ξξφηππν, ην 
ΓΞΣΑ 17, ην νπνίν αληηθαζηζηά έλα ελδηάκεζν Ξξφηππν, ην ΓΞΣΑ 4. Πθνπφο ηνπ έξγνπ ηνπ IASB ήηαλ 
ε αλάπηπμε ελφο εληαίνπ Ξξνηχπνπ βαζηζκέλνπ ζηηο αξρέο (principle-basedstandard) γηα ην ινγηζηηθφ 
ρεηξηζκφ φισλ ησλ ηχπσλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπκβάζεσλ 
αληαζθάιηζεο πνπ θαηέρεη έλαο αζθαιηζηηθφο θνξέαο. Έλα εληαίν Ξξφηππν βαζηζκέλν ζηηο αξρέο ζα 
εληζρχζεη ηε ζπγθξηζηκφηεηα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο κεηαμχ νηθνλνκηθψλ νληνηήησλ, 
δηθαηνδνζηψλ θαη θεθαιαηαγνξψλ. Ρν ΓΞΣΑ 17 θαζνξίδεη ηηο απαηηήζεηο πνπ ζα πξέπεη λα εθαξκφδεη 
κία νηθνλνκηθή νληφηεηα ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε πνπ ζρεηίδεηαη κε αζθαιηζηηθέο 
ζπκβάζεηο πνπ εθδίδεη θαη ζπκβάζεηο αληαζθάιηζεο πνπ θαηέρεη. Νη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη γηα 
εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2021. Ζ Δηαηξία ζα εμεηάζεη ηελ 
επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ θακία. 
Ρα αλσηέξσ δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

2.3 Βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο 

2.3.1 Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο 

Θπγαηξηθέο  είλαη φιεο νη εηαηξείεο πνπ δηνηθνχληαη θαη ειέγρνληαη, άκεζα ή έκκεζα, απφ ηελ Δηαηξία, 
είηε µέζσ ηεο θαηνρήο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο ζηελ νπνία έγηλε ε επέλδπζε, είηε 
µέζσ ηεο εμάξηεζήο ηεο απφ ηελ ηερλνγλσζία πνπ ηεο παξέρεη ν Όκηινο. Γειαδή, ζπγαηξηθέο είλαη νη 
επηρεηξήζεηο πάλσ ζηηο νπνίεο αζθείηαη έιεγρνο απφ ηελ Δηαηξία. Ζ Δηαηξία απνθηά θαη αζθεί έιεγρν 
µέζσ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ θαη άζθεζεο ηεο Γηνίθεζεο. Ζ χπαξμε ηπρφλ δπλεηηθψλ δηθαησκάησλ 
ςήθνπ ηα νπνία είλαη αζθήζηκα θαηά ην ρξφλν ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ιακβάλεηαη 
ππφςε πξνθεηκέλνπ λα ζηνηρεηνζεηεζεί αλ ε Δηαηξία αζθεί ηνλ έιεγρν επί ησλ ζπγαηξηθψλ. Νη 
ζπγαηξηθέο ελνπνηνχληαη πιήξσο (νιηθή ελνπνίεζε) µε ηε κέζνδν ηεο εμαγνξάο απφ ηελ εκεξνκελία 
πνπ απνθηάηαη ν έιεγρνο επ’ απηψλ θαη παχνπλ λα ελνπνηνχληαη απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ηέηνηνο 
έιεγρνο δελ πθίζηαηαη. 

Ζ εμαγνξά ζπγαηξηθήο απφ ηνλ Όκηιν ινγηζηηθνπνηείηαη βάζεη ηεο κεζφδνπ ηεο αγνξάο. Ρν θφζηνο 
θηήζεο κηαο ζπγαηξηθήο είλαη ε εχινγε αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ δφζεθαλ, ησλ κεηνρψλ 
πνπ εθδφζεθαλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιήθζεθαλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο αληαιιαγήο, πιένλ 
ηπρφλ θφζηνπο άκεζα ζπλδεδεκέλνπ µε ηε ζπλαιιαγή. Ρα εμαηνκηθεπκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, 
ππνρξεψζεηο θαη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο πνπ απνθηψληαη ζε µία επηρεηξεκαηηθή ζπλέλσζε 
επηκεηξψληαη θαηά ηελ εμαγνξά ζηηο εχινγεο αμίεο ηνπο αλεμαξηήησο ηνπ πνζνζηνχ ζπµµεηνρήο. Ρν 
θφζηνο αγνξάο πέξαλ ηεο εχινγεο αμίαο ησλ επί µέξνπο ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ θαηαρσξείηαη σο 
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ππεξαμία. Αλ ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο αγνξάο είλαη κηθξφηεξν απφ ηελ εχινγε αμία ησλ επί κέξνπο 
ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ, ε δηαθνξά θαηαρσξείηαη άκεζα ζηα απνηειέζκαηα. 

Γηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο, ππφινηπα θαη κε πξαγκαηνπνηεκέλα θέξδε απφ ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ 
εηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ απαιείθνληαη. Νη κε πξαγκαηνπνηεκέλεο δεκίεο επίζεο απαιείθνληαη, εθηφο εάλ 
ε ζπλαιιαγή παξέρεη ελδείμεηο απνκείσζεο ηνπ κεηαβηβαζζέληνο ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ. Νη ινγηζηηθέο 
αξρέο ησλ ζπγαηξηθψλ έρνπλ ηξνπνπνηεζεί ψζηε λα είλαη νκνηφκνξθεο κε απηέο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί 
απφ ηνλ Όκηιν. 

2.3.2 Δπελδύζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο 

Ππγγελήο είλαη ε νηθνλνκηθή κνλάδα ζηελ νπνία ε Δηαηξία έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αζθεί νπζηψδε 
επηξξνή, αιιά φρη έιεγρν ή απφ θνηλνχ έιεγρν. Ζ νπζηψδεο επηξξνή αζθείηαη κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο 
ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο απνθάζεηο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 

Νη επελδχζεηο ζε ζπγγελείο απεηθνλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ ζην θφζηνο, πξνζαξκνδφκελν ζηηο 
κεηαγελέζηεξεο κεηαβνιέο ηνπ κεξηδίνπ ηεο εηαηξείαο ζην θαζαξφ ελεξγεηηθφ ηεο ζπγγελνχο θαη 
ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηπρφλ απνκεηψζεηο ηεο αμίαο κεκνλσκέλσλ επελδχζεσλ. Εεκίεο ζπγγελψλ 
επηρεηξήζεσλ επηπιένλ ησλ δηθαησκάησλ ηεο Δηαηξίαο ζε απηέο, δελ θαηαρσξνχληαη, ζην βαζκφ πνπ 
δελ ζπληζηνχλ ζπκβαηηθή ή ηεθκαηξφκελε ππνρξέσζε ηεο Δηαηξίαο. 

2.3.3 Ιεηηνπξγηθνί ηνκείο 

Νη ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο απνηεινχλ ζπζηαηηθά πνπ εμεηάδνληαη ηαθηηθά απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην 
θαη παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε βάζε απηήλ ηελ εζσηεξηθή θαηεγνξηνπνίεζε. Ζ 
Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο ζήκεξα εμεηάδεη ηε δξαζηεξηφηεηα ζπλνιηθά σο εληαία. 

2.3.4 Ππλαιιαγκαηηθέο κεηαηξνπέο 

Ρα ζηνηρεία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξίαο απνηηκψληαη κε ρξήζε ηνπ 
λνκίζκαηνο ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ε Δηαηξία (ιεηηνπξγηθφ 
λφκηζκα: επξψ). Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε επξψ (λφκηζκα αλαθνξάο). 

Νη ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα βάζεη ησλ ηζνηηκηψλ πνπ 
πθίζηαληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ ζπλαιιαγψλ. 

Θέξδε θαη δεκηέο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ κεηαηξνπή ησλ 
λνκηζκαηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ θαη θαηά 
ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ κε ηηο ππάξρνπζεο ηζνηηκίεο, θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα. 

2.3.5 Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Ρα ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα αθίλεηα απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο, ε νπνία πξνζδηνξίζηεθε απφ 
αλεμάξηεηνπο εθηηκεηέο, κεησκέλα θαηά ηηο κεηαγελέζηεξα ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηπρφλ δεκίεο 
απνκείσζεο. 

Απμήζεηο ζηελ ινγηζηηθή αμία ησλ παξαγσγηθψλ αθηλήησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλαπξνζαξκνγή 
ζηελ εχινγε αμία, θαηαρσξνχληαη ζε απνζεκαηηθφ ησλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ, εθηφο εάλ αθνξά ζε 
αλαζηξνθή κεησηηθήο αλαπξνζαξκνγήο (ππνηίκεζεο) πνπ είρε θαηαρσξεζεί ζηα έμνδα. Πε απηή ηελ 
πεξίπησζε ηζφπνζν κέξνο ηεο αλαπξνζαξκνγήο θαηαρσξείηαη ζηα έζνδα. 

Κεηψζεηο ζηε ινγηζηηθή αμία, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλαπξνζαξκνγή, θαηαρσξνχληαη ζηα έμνδα 
αθνχ πξψηα δηαγξαθεί ην ηπρφλ ζρεκαηηζκέλν απνζεκαηηθφ αλαπξνζαξκνγήο γηα ην ζπγθεθξηκέλν 
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. 
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Ρα ππφινηπα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (κεραλήκαηα, έπηπια, κεηαθνξηθά κέζα θαη ινηπφο 
εμνπιηζκφο) απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηπρφλ δεκίεο 
απνκείσζεο. 

Θαηά ηελ πψιεζε ησλ ελζσκάησλ παγίσλ, νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο πνπ ιακβάλεηαη θαη ηεο 
ινγηζηηθήο ηνπο αμίαο θαηαρσξνχληαη σο θέξδε ή δεκίεο ζηα απνηειέζκαηα. Γηα ηα 
ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα αθίλεηα πνπ απνηηκψληαη ζηηο εχινγεο αμίεο ηνπο, ην ηπρφλ απνζεκαηηθφ 
αλαπξνζαξκνγήο πνπ ππάξρεη ζηα ίδηα θεθάιαηα θαηά ηελ πψιεζε, κεηαθέξεηαη ζηα θέξδε εηο λένλ.  

Νη απνζβέζεηο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ππνινγίδνληαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
σθέιηκεο δσήο ηνπο, ε νπνία ππφθεηηαη ζε επαλεμέηαζε ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. πνιεηκκαηηθέο 
αμίεο δελ αλαγλσξίδνληαη. 

Ζ σθέιηκε δσή ησλ ελζσκάησλ παγίσλ έρεη σο αθνινχζσο: 

 Θηίξηα: Απφ 15 έσο 50 έηε 
 Κεραλήκαηα θαη κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο: απφ 6 έσο 8έηε 
 Κεηαθνξηθά κέζα: 6 έηε 
 Ινηπφο εμνπιηζκφο: Απφ 3 έσο 10 έηε 

Ζ θαηαρψξεζε ησλ πξνζζεθψλ ζηα βηβιία γίλεηαη ζην θφζηνο θηήζεο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη φιεο ηηο 
άκεζα  επηξξηπηέεο δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε ησλ ζηνηρείσλ. Κεηαγελέζηεξεο δαπάλεο 
θαηαρσξνχληαη ζε επαχμεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ κφλνλ αλ πηζαλνινγείηαη 
φηη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζα εηζξεχζνπλ ζηελ εηαηξεία θαη ην θφζηνο ηνπο κπνξεί λα 
απνηηκεζεί αμηφπηζηα. Νη επηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο θαηαρσξνχληαη ζε βάξνο ησλ απνηειεζκάησλ 
ρξήζεο. 

Ρα παξαγσγηθά πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή απηά γηα ηα νπνία δελ έρεη πξνζδηνξηζηεί ε ρξήζε ηνπο 
θαη βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο απεηθνλίδνληαη ζην θφζηνο, κεησκέλα θαηά ηηο ηπρφλ δεκίεο 
απνκείσζεο. Ζ απφζβεζε απηψλ ησλ παγίσλ, φπσο θαη ησλ ππνινίπσλ ηεο εηαηξείαο, αξρίδεη φηαλ ηα 
απηά είλαη έηνηκα γηα ρξήζε. 

2.3.6 Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα 

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 ηνλ 
ηδηνθηήηε (ή απφ ηνλ κηζζσηή ζε πεξίπησζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο κίζζσζεο), 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). Κεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, νη επελδχζεηο ζε 
αθίλεηα απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο δει. ζηελ ηηκή ζηελ νπνία ην αθίλεην κπνξεί λα 
αληαιιαρζεί κεηαμχ ελήκεξσλ θαη πξφζπκσλ κεξψλ ζε κία ζπλήζε εκπνξηθή ζπλαιιαγή. Ζ εχινγε 
αμία ησλ επελδχζεσλ ζε αθίλεηα πξνζδηνξίδεηαη εηήζηα απφ αλεμάξηεην, αλαγλσξηζκέλν εθηηκεηή. 
Νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηελ εχινγε αμία ησλ επελδχζεσλ ζε αθίλεηα απεηθνλίδεηαη ζηα 
απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο ζηελ νπνία πξνθχπηεη. 

2.3.7 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Ρα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αθνξνχλ ζε εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ. Απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο 
κείνλ ηηο απνζβέζεηο. Νη απνζβέζεηο δηελεξγνχληαη κε ηε ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
σθέιηκεο δσήο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, ε νπνία είλαη 5 έηε. 
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2.3.8 Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

Ρα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ειέγρνληαη γηα απνκείσζε ηεο αμίαο ηνπο, φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε 
ινγηζηηθή αμία ηνπο δελ ζα αλαθηεζεί. 

Αλαθηήζηκε αμία είλαη ε κεγαιχηεξε αμία κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο κεησκέλεο κε ην απαηηνχκελν γηα 
ηελ πψιεζε θφζηνο θαη ηεο αμίαο ρξήζεσο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Δάλ ε αλαθηήζηκε αμία είλαη 
κηθξφηεξε ηεο αλαπφζβεζηεο, ηφηε ε αλαπφζβεζηε αμία κεηψλεηαη έσο ην χςνο ηεο αλαθηήζηκεο. 

Νη δεκηέο απνκείσζεο θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο θαηά ηελ νπνία 
πξνθχπηνπλ, εθηφο εάλ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν έρεη αλαπξνζαξκνζηεί, νπφηε ε δεκία απνκείσζεο 
κεηψλεη ην αληίζηνηρν απνζεκαηηθφ αλαπξνζαξκνγήο. 

Όηαλ ζε κεηαγελέζηεξε ρξήζε ε δεκία απνκείσζεο πξέπεη λα αλαζηξαθεί, ε αλαπφζβεζηε αμία ηνπ 
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ απμάλεηαη έσο ην χςνο ηεο αλαζεσξεκέλεο εθηίκεζεο ηεο αλαθηήζηκεο αμίαο, 
ζην βαζκφ πνπ ε λέα αλαπφζβεζηε αμία δελ ππεξβαίλεη ηελ αλαπφζβεζηε αμία πνπ ζα είρε 
πξνζδηνξηζηεί εάλ δελ είρε θαηαρσξεζεί ε δεκία απνκείσζεο ζε πξνεγνχκελεο ρξήζεηο. 

Ζ αλαζηξνθή ηεο δεκίαο απνκείσζεο θαηαρσξείηαη ζηα έζνδα, εθηφο εάλ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν έρεη 
αλαπξνζαξκνζηεί, νπφηε αλαζηξνθή ηεο δεκίαο απνκείσζεο απμάλεη ην αληίζηνηρν απνζεκαηηθφ 
αλαπξνζαξκνγήο. 

2.3.9 Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα 

Σξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν είλαη θάζε ζχκβαζε πνπ δεκηνπξγεί έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ηνπ 
ελεξγεηηθνχ γηα κία επηρείξεζε θαη κία ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε ή έλαλ ζπκκεηνρηθφ ηίηιν γηα 
κία άιιε επηρείξεζε.  

2.3.9.1 Αξρηθή αλαγλψξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ  

Έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ ή κία ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε 
αλαγλσξίδνληαη ζηελ Θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο Θέζεο, φηαλ θαη κφλν φηαλ, ε Δηαηξία θαζίζηαηαη έλα εθ 
ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ.  

2.3.9.2 Αξρηθή επηκέηξεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ 

Κε εμαίξεζε ηηο εκπνξηθέο απαηηήζεηο πνπ δελ πεξηέρνπλ ζεκαληηθή ζπληζηψζα ρξεκαηνδφηεζεο θαη 
επηκεηξψληαη ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζην ΓΞΣΑ 15, ήηνη ζηελ ηηκή ζπλαιιαγήο ηνπο, ηα 
ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο επηκεηξψληαη 
αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο, απμεκέλε (ή κεησκέλε ζηελ πεξίπησζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
ππνρξεψζεσλ) κε ην ζρεηηθφ θφζηνο ηεο ζπλαιιαγήο. Ρα ζρεηηθά θφζηε δελ πξνζηίζεληαη ζηελ 
πεξίπησζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ (αθαηξνχληαη ζηελ πεξίπησζε ησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ) πνπ επηκεηξψληαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ.  

Ζ εχινγε αμία ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε είλαη ζπλήζσο ε ηηκή ηεο 
ζπλαιιαγήο, δειαδή ε εχινγε αμία ηνπ αληαιιάγκαηνο πνπ θαηαβιήζεθε ή ειήθζε ζχκθσλα κε ηνπο 
νξηζκνχο ηνπ ΓΞΣΑ 13. Ωζηφζν, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ελδέρεηαη ε εχινγε αμία ηνπ 
ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ή ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο θαηά ηελ 
αξρηθή αλαγλψξηζε, λα δηαθέξεη απφ ηελ ηηκή ηεο ζπλαιιαγήο. Πηελ πεξίπησζε πνπ κέξνο ηνπ 
αληαιιάγκαηνο πνπ θαηαβιήζεθε ή ειήθζε αθνξά ζε θάπνην άιιν ζηνηρείν πέξαλ ηνπ 
ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ, ε Δηαηξία επηκεηξά ηελ εχινγε αμία ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ.  

2.3.9.3 Ραμηλφκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ 

Νη δχν παξάγνληεο βάζεη ησλ νπνίσλ πξαγκαηνπνηείηαη ε ηαμηλφκεζε ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 
ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ είλαη ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηεο Δηαηξίαο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ 
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ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκβαηηθψλ ηακεηαθψλ 
ξνψλ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ.  

Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, εθηφο απφ εθείλα πνπ απνηεινχλ θαζνξηζκέλα θαη 
απνηειεζκαηηθά κέζα αληηζηάζκηζεο θηλδχλσλ, ηαμηλνκνχληαη ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο:  

Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ επηκεηξψκελα ζην απνζβεζκέλν θφζηνο 

Έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ επηκεηξάηαη ζην απνζβεζκέλν θφζηνο αλ 
ηθαλνπνηνχληαη ζσξεπηηθά νη παξαθάησ ζπλζήθεο:  

(α) ην ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ θαηέρεηαη σο κέξνο ελφο επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ ηνπ νπνίνπ ν 
ζηφρνο είλαη ε δηαθξάηεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ πξνθεηκέλνπ λα 
εηζπξάηηνληαη νη ζπκβαηηθέο ηακεηαθέο ξνέο ηνπο, θαη  

(β) νη ζπκβαηηθνί φξνη ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ δεκηνπξγνχλ ζε 
θαζνξηζκέλεο εκεξνκελίεο ηακεηαθέο ξνέο πνπ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ζε πιεξσκέο θεθαιαίνπ θαη 
ηφθσλ επί ηνπ αλεμφθιεηνπ θεθαιαίνπ.  

Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ επηκεηξψκελα ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ ινηπψλ 
ζπλνιηθψλ εζφδσλ 

Έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ επηκεηξάηαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ ινηπψλ 
ζπλνιηθψλ εζφδσλ, εάλ ηθαλνπνηνχληαη ζσξεπηηθά νη παξαθάησ ζπλζήθεο:  

(α) ην ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ θαηέρεηαη σο κέξνο ελφο επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ ηνπ νπνίνπ ν 
ζηφρνο είλαη ηφζν ε είζπξαμε ησλ ζπκβαηηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ φζν θαη ε πψιεζε 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, θαη  

(β) νη ζπκβαηηθνί φξνη ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ δεκηνπξγνχλ ζε 
θαζνξηζκέλεο εκεξνκελίεο ηακεηαθέο ξνέο πνπ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ζε πιεξσκέο θεθαιαίνπ θαη 
ηφθσλ επί ηνπ αλεμφθιεηνπ θεθαιαίνπ.  

Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ επηκεηξψκελα ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ 
απνηειεζκάησλ 

Έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ επηκεηξάηαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ 
απνηειεζκάησλ ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ εκπίπηεη ζε θάπνηα απφ ηηο αλσηέξσ δχν πεξηπηψζεηο. Ζ 
Δηαηξία κπνξεί θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε λα πξνζδηνξίζεη ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ 
ελεξγεηηθνχ σο επηκεηξψκελα ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, εάλ απηφ εμαιείθεη ή 
κεηψλεη ζεκαληηθά κία αλαθνινπζία ζηελ επηκέηξεζε ή ζηελ αλαγλψξηζε («ινγηζηηθή αλαθνινπζία»), 
ε νπνία ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα πξνέθππηε απφ ηελ επηκέηξεζε ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ή 
ππνρξεψζεσλ ή ηελ αλαγλψξηζε ησλ θεξδψλ θαη δεκηψλ επί απηψλ ζε δηαθνξεηηθέο βάζεηο.  

Ζ Δηαηξία κπνξεί, θαηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, λα θάλεη κία ακεηάθιεηε επηινγή λα παξνπζηάδεη ζηα 
ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ηηο κεηαγελέζηεξεο κεηαβνιέο ζηελ εχινγε αμία κίαο επέλδπζεο ζε 
ζπκκεηνρηθφ ηίηιν πνπ δελ δηαθξαηείηαη πξνο εκπνξία, νχηε απνηειεί ελδερφκελν αληάιιαγκα 
αλαγλσξηδφκελν απφ ηνλ αγνξαζηή ζε κία ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ. Πηελ πεξίπησζε πνπ ε Δηαηξία 
εθαξκφζεη ηελ αλσηέξσ επηινγή, ηφηε ζα πξέπεη λα αλαγλσξίζεη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο (θαη 
φρη ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα), ηα κεξίζκαηα απφ ηελ επέλδπζε απηή.  

2.3.9.4 Ραμηλφκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ 

Νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηαμηλνκνχληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο:  
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 Σξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο επηκεηξψκελεο ζην απνζβεζκέλν θφζηνο. 
 Σξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο επηκεηξψκελεο ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ.  

2.3.9.5 Κεηαγελέζηεξε επηκέηξεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ  

Έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ επηκεηξάηαη κεηαγελέζηεξα ζηελ εχινγε αμία κέζσ 
ησλ απνηειεζκάησλ, ζην απνζβεζκέλν θφζηνο ή ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ 
εζφδσλ.  

Ζ ηαμηλφκεζε βαζίδεηαη ζε δχν θξηηήξηα:  

1. ζην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν δηαρείξηζεο ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ, 
δειαδή εάλ ζηφρνο είλαη ε δηαθξάηεζε κε ζθνπφ ηελ είζπξαμε ζπκβαηηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ή ε 
είζπξαμε ζπκβαηηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ θαζψο θαη ε πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 
ελεξγεηηθνχ, θαη  

2. εάλ νη ζπκβαηηθέο ηακεηαθέο ξνέο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ζπλίζηαληαη 
απνθιεηζηηθά ζε απνπιεξσκή θεθαιαίνπ θαη ηφθσλ επί ηνπ αλεμφθιεηνπ ππνινίπνπ.  

Ζ θαηεγνξία επηκέηξεζεο ζην απνζβεζκέλν θφζηνο πεξηιακβάλεη κε παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά 
ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, φπσο δάλεηα θαη απαηηήζεηο κε ζηαζεξέο ή πξνθαζνξηζκέλεο πιεξσκέο πνπ 
δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε θάπνηα ελεξγφ αγνξά. Κεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, επηκεηξψληαη ζην 
απνζβεζκέλν θφζηνο βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Πηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο 
ν αληίθηππνο απφ ηελ πξνεμφθιεζε είλαη αζήκαληνο, ε πξνεμφθιεζε παξαιείπεηαη.  

Γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ επηκεηξψληαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ 
ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ, νη κεηαβνιέο ζηελ εχινγε αμία αλαγλσξίδνληαη ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα 
θαη αλαηαμηλνκνχληαη ζηα απνηειέζκαηα θαηά ηελ απναλαγλψξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ.  

Γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ επηκεηξψληαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ 
απνηειεζκάησλ, απηά επηκεηξψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη νη κεηαβνιέο ζηελ εχινγε αμία 
αλαγλσξίδνληαη ζηα θέξδε ή ζηηο δεκηέο ηεο πεξηφδνπ. Ζ εχινγε αμία ησλ ζηνηρείσλ πξνζδηνξίδεηαη κε 
αλαθνξά ζε ζπλαιιαγέο ζε κία ελεξγφ αγνξά ή κε ηε ρξήζε ηερληθψλ κεζφδσλ απνηίκεζεο, ζηηο 
πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο δελ πθίζηαηαη ελεξγφο αγνξά.  

Πχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΓΞΣΑ 9, νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο επηκεηξψληαη ζην 
απνζβεζκέλν θφζηνο κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, εθηφο απφ ηηο αθφινπζεο 
εμαηξέζεηο:  

1. ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο επηκεηξψκελεο ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ.  

2. ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο πνπ αλαθχπηνπλ φηαλ ε κεηαβίβαζε ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 
ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ δελ ηθαλνπνηεί ηα θξηηήξηα γηα απναλαγλψξηζε ή αλαγλσξίδεηαη ζχκθσλα 
κε ηελ πξνζέγγηζε ηεο ζπλερηδφκελεο αλάκεημεο ζηε δηαρείξηζε ηνπ κεηαβηβαδφκελνπ ζηνηρείνπ ηνπ 
ελεξγεηηθνχ.  

3. ζπκβφιαηα ρξεκαηννηθνλνκηθήο εγγχεζεο.  

4. δεζκεχζεηο παξνρήο δαλείνπ κε επηηφθην ρακειφηεξν απφ ην ηξέρνλ επηηφθην ηεο αγνξάο.  

5. ην ελδερφκελν αληάιιαγκα πνπ αλαγλσξίδεηαη απφ έλαλ αγνξαζηή ζε κία ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ 
γηα ηελ νπνία εθαξκφδεηαη ην ΓΞΣΑ 3.  

Ρα θέξδε θαη νη δεκηέο απφ ηελ κεηαγελέζηεξε επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ 
πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ, παξνπζηάδνληαη ζηα 
απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο, κε ηελ εμαίξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνηεινχλ ηκήκα κίαο ζρέζεο 
αληηζηάζκηζεο θαη ηεο κεηαβνιήο ζηελ εχινγε αμία ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππνρξέσζεο πνπ 
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απνδίδεηαη ζε κεηαβνιή ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ηεο ππνρξέσζεο, ε νπνία παξνπζηάδεηαη ζηα ινηπά 
ζπλνιηθά έζνδα.  

2.3.9.6 Απναλαγλψξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ  

Έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ απναλαγλσξίδεηαη απφ ηελ Θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο 
Θέζεο φηαλ εθπλεχζνπλ ηα ζπκβαηηθά δηθαηψκαηα επί ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ ζηνηρείνπ ή φηαλ ε 
Δηαηξία κεηαβηβάζεη ην ζηνηρείν θαη νπζηαζηηθά φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηα νθέιε ηεο θπξηφηεηαο επί 
απηνχ.  

Κία ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε (ή κέξνο απηήο) απναλαγλσξίδεηαη απφ ηελ Θαηάζηαζε 
Νηθνλνκηθήο Θέζεο φηαλ, θαη κφλν φηαλ, ε ππνρξέσζε πνπ θαζνξίδεηαη ζην ζπκβφιαην εθπιεξψλεηαη, 
αθπξψλεηαη ή εθπλέεη. Ππλεπψο, κία ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε (ή κέξνο απηήο) εμαιείθεηαη, 
φηαλ ν νθεηιέηεο είηε απαιιάζζεηαη ηεο ππνρξέσζεο (ή κέξνπο απηήο) εμνθιψληαο ηνλ πηζησηή είηε 
απαιιάζζεηαη λνκίκσο απφ ηελ πξσηαξρηθή επζχλε ηεο ππνρξέσζεο (είηε κέζσ λνκηθήο δηαδηθαζίαο 
είηε απφ ηνλ πηζησηή).  

2.3.9.7 Απνκείσζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ  

Ζ Δηαηξία αλαγλσξίδεη πξνβιέςεηο απνκείσζεο γηα αλακελφκελεο πηζησηηθέο δεκηέο γηα φια ηα 
ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, εθηφο εθείλσλ πνπ επηκεηξψληαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ 
ησλ απνηειεζκάησλ.  

Ν ζηφρνο ησλ απαηηήζεσλ απνκείσζεο ηνπ ΓΞΣΑ 9 είλαη λα αλαγλσξίζεη ηηο αλακελφκελεο πηζησηηθέο 
δεκηέο γηα ην ζχλνιν ηεο δηάξθεηαο δσήο ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ, ηνπ νπνίνπ ν πηζησηηθφο 
θίλδπλνο έρεη απμεζεί κεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε, αλεμαξηήησο απφ ην εάλ ε αμηνιφγεζε γίλεηαη ζε 
ζπιινγηθφ ή εμαηνκηθεπκέλν επίπεδν, ρξεζηκνπνηψληαο φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχλ λα 
ζπιιερζνχλ, βάζεη ηφζν ηζηνξηθψλ φζν θαη παξφλησλ ζηνηρείσλ, αιιά θαη ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ζε 
ινγηθέο κειινληηθέο εθηηκήζεηο.  

Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αλσηέξσ πξνζέγγηζεο πξαγκαηνπνηείηαη δηάθξηζε κεηαμχ:  

 ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ νπνίσλ ν πηζησηηθφο θίλδπλνο δελ έρεη επηδεηλσζεί 
ζεκαληηθά κεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε ή ηα νπνία έρνπλ ρακειφ πηζησηηθφ θίλδπλν θαηά ηελ 
εκεξνκελία αλαθνξάο (Πηάδην 1),  

 ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ νπνίσλ ν πηζησηηθφο θίλδπλνο έρεη επηδεηλσζεί ζεκαληηθά 
κεηά ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε θαη ηα νπνία δελ έρνπλ ρακειφ πηζησηηθφ θίλδπλν (Πηάδην 2), θαη  

 ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηα νπνία ππάξρνπλ αληηθεηκεληθέο απνδείμεηο απνκείσζεο 
θαηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο (Πηάδην 3).  

Γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ εληάζζνληαη ζην Πηάδην 1 αλαγλσξίδνληαη αλακελφκελεο 
πηζησηηθέο δεκηέο γηα ηελ πεξίνδν ησλ επφκελσλ δψδεθα κελψλ, ελψ γηα εθείλα πνπ εληάζζνληαη ζην 
Πηάδην 2 ή ην Πηάδην 3 αλαγλσξίδνληαη αλακελφκελεο πηζησηηθέο δεκηέο γηα ην ζχλνιν ηεο δηάξθεηαο 
δσήο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ.  

Νη αλακελφκελεο πηζησηηθέο δεκηέο βαζίδνληαη ζηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπκβαηηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ 
θαη ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ ε Δηαηξία αλακέλεη λα ιάβεη. Ζ δηαθνξά πξνεμνθιείηαη ρξεζηκνπνηψληαο 
κία εθηίκεζε ηνπ αξρηθνχ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ. 

2.3.10 Απνζέκαηα 

Ρα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ θφζηνπο θηήζεσο θαη ηεο θαζαξήο 
ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. 
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Ρν θφζηνο θηήζεσο πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κέζνδν ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ φξνπ, ε νπνία αθνινπζείηαη 
παγίσο. Ρν θφζηνο ησλ εηνίκσλ πξντφλησλ θαη ησλ εκηηειψλ απνζεκάησλ πεξηιακβάλεη ην θφζηνο 
ησλ άκεζσλ πιηθψλ, ην άκεζν εξγαηηθφ θφζηνο θαη ηα γεληθά βηνκεραληθά έμνδα. Θφζηνο δαλεηζκνχ 
δελ πεξηιακβάλεηαη ζην θφζηνο θηήζεσο ησλ απνζεκάησλ. 

Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία εθηηκάηαη κε βάζε ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο πψιεζεο ησλ απνζεκάησλ ζηα 
πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο, αθαηξνπκέλσλ θαη ησλ ηπρφλ εμφδσλ πψιεζεο, φπνπ 
ζπληξέρεη πεξίπησζε. 

2.3.11 Ρακηαθά δηαζέζηκα & ηζνδύλακα δηαζεζίκσλ 

Ρα δηαζέζηκα αληηπξνζσπεχνπλ κεηξεηά ζηα ηακεία ηεο εηαηξείαο θαζψο θαη ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο 
φςεσο θαη βξαρππξφζεζκεο, κέρξη ηξεηο κήλεο, επελδχζεηο πςειήο ξεπζηνπνηεζηκφηεηαο θαη ρακεινχ 
ξίζθνπ. 

2.3.12 Κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηαμηλνκεκέλα σο θξαηνύκελα πξνο 
πώιεζε 

Ρα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ δηαηεξνχληαη πξνο πψιεζε ζπκπεξηιακβάλνπλ ηα άπια πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ππεξαμίαο) θαη ηα ελζψκαηα πάγηα πνπ ν Όκηινο ζθνπεχεη λα 
πνπιήζεη εληφο ελφο έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία ηαμηλφκεζήο ηνπο σο “θξαηνχκελα πξνο πψιεζε”. 

Ρα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ηαμηλνκνχληαη σο “θξαηνχκελα πξνο πψιεζε” απνηηκψληαη ζηε 
ρακειφηεξε αμία κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηνπο ακέζσο πξηλ ηελ ηαμηλφκεζή ηνπο σο θξαηνχκελα 
πξνο πψιεζε, θαη ηελ εχινγή ηνπο αμία κείνλ ην θφζηνο πψιεζεο. Ρα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ 
ηαμηλνκνχληαη σο “θξαηνχκελα πξνο πψιεζε” δελ ππφθεηληαη ζε απφζβεζε. Ρν θέξδνο ή ε δεκία πνπ 
πξνθχπηεη απφ ηελ πψιεζε θαη επαλεθηίκεζε ησλ “θξαηνχκελσλ πξνο πψιεζε” πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα “άιια έζνδα” θαη “άιια έμνδα”, αληίζηνηρα, ζηελ θαηάζηαζε 
απνηειεζκάησλ ρξήζεο. 

2.3.13 Κεηνρηθό Θεθάιαην 

Έμνδα ηα νπνία πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ εκθαλίδνληαη, κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ 
αλαινγνχληνο θφξνπ εηζνδήκαηνο, ζε κείσζε ηνπ πξντφληνο ηεο έθδνζεο. Ρα έμνδα ηα νπνία 
ζρεηίδνληαη κε ηελ έθδνζε κεηνρψλ γηα ηελ απφθηεζε επηρεηξήζεσλ πεξηιακβάλνληαη ζην θφζηνο 
θηήζεσο ηεο επηρεηξήζεσο πνπ απνθηάηαη. Θαηά ηελ απφθηεζε ηδίσλ κεηνρψλ, ην θαηαβιεζέλ ηίκεκα, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ, απεηθνλίδεηαη κεησηηθά ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ κέρξη 
νη ίδηεο κεηνρέο πσιεζνχλ, αθπξσζνχλ ή επαλεθδνζνχλ. Θάζε θέξδνο ή δεκία απφ πψιεζε ηδίσλ 
κεηνρψλ θαζαξφ απφ άκεζα γηα ηε ζπλαιιαγή ινηπά έμνδα & θφξνπο εκθαλίδεηαη σο απνζεκαηηθφ 
ζηα ίδηα θεθάιαηα. Θαηά ηελ απφθηεζε ηδίσλ κεηνρψλ, ην θαηαβιεζέλ ηίκεκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
θαη ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ, απεηθνλίδεηαη κεησηηθά ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. 

2.3.14 Γαλεηζκόο 

Ρα δάλεηα θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο, κεησκέλα κε ηα ηπρφλ άκεζα θφζηε γηα ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγήο. Κεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηελ 
ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Ζ εηαηξεία θαη ν Όκηινο δελ έρνπλ δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο. 

2.3.15 Κηζζώζεηο 

Κηζζψζεηο ζηηο νπνίεο νπζηαζηηθά φινη νη θίλδπλνη θαη νη σθέιεηεο ηεο ηδηνθηεζίαο δηαηεξνχληαη απφ 
ηνπο εθκηζζσηέο ηαμηλνκνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Δηζπξάμεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 
ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο θαηαρσξνχληαη σο έζνδα κε βάζε ηε ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
κίζζσζεο. 
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Νη ινηπέο κηζζψζεηο ηαμηλνκνχληαη σο ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο 

Ρα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηέρνληαη ζηα πιαίζηα ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ αλαγλσξίδνληαη σο 
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο. Ζ αξρηθή ηνπο αλαγλψξηζε γίλεηαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο ή, 
εθφζνλ απηή είλαη κηθξφηεξε, ζηελ παξνχζα αμία ησλ ειάρηζησλ θαηαβνιψλ κηζζσκάησλ ηεο 
ζρεηηθήο ζχκβαζεο κίζζσζεο, φπσο απηέο έρνπλ θαζνξηζηεί ζηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο κίζζσζεο. 
Ζ αληίζηνηρε ππνρξέσζε πξνο ηνλ εθκηζζσηή ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ θαη εκθαλίδεηαη σο 
ππνρξέσζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο. 

Νη θαηαβνιέο κηζζσκάησλ δηαρσξίδνληαη ζε θφζηνο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ζε κείσζε ηεο ππνρξέσζεο 
ηεο κίζζσζεο, ψζηε λα επηηεπρζεί κηα ζηαζεξή, πεξηνδηθή επηβάξπλζε απφ ηφθνπο ζην ελαπνκέλνλ 
ππφινηπν ηεο ππνρξέσζεο. Ρν θφζηνο ρξεκαηνδφηεζεο επηβαξχλεη απεπζείαο ηα απνηειέζκαηα. 

2.3.16 Ρξέρσλ θαη Αλαβαιιόκελνο Φόξνο Δηζνδήκαηνο 

Ν ηξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα θνξνινγηθή λνκνζεζία κε 
εθαξκνγή ηνπ ηζρχνληνο θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή. 

Ν αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηε κέζνδν ηεο ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη 
απφ ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ. πνινγίδεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή 
πνπ είλαη γλσζηφ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ φηη ζα έρεη εθαξκνγή ζην ρξφλν πνπ νη 
πξνζσξηλέο δηαθνξέο ζα αλαθηεζνχλ. 

Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαηαρσξνχληαη θαηά ηελ έθηαζε θαηά ηελ νπνία εθηηκάηαη 
φηη ζα ππάξμεη κειινληηθφ θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο πξνζσξηλήο δηαθνξάο πνπ 
δεκηνπξγεί ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε. 

2.3.17 Ξαξνρέο ζην πξνζσπηθό 

Βξαρππξφζεζκεο παξνρέο  

Νη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ ζε ρξήκα θαη ζε είδνο θαηαρσξνχληαη σο έμνδν φηαλ 
θαζίζηαληαη δνπιεπκέλεο. 

Ξαξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία 

Νη παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία πεξηιακβάλνπλ ηφζν πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ 
εηζθνξψλ φζν θαη πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. 

Ρν δεδνπιεπκέλν θφζηνο ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηελ 
πεξίνδν πνπ αθνξά. 

Νη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ζην πξνζσπηθφ 
ππνινγίδνληαη ζηελ πξνεμνθιεκέλε αμία ησλ κειινληηθψλ παξνρψλ πξνο ην πξνζσπηθφ πνπ έρνπλ 
θαηαζηεί δεδνπιεπκέλεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Ζ δέζκεπζε ηεο θαζνξηζκέλεο παξνρήο 
ππνινγίδεηαη εηεζίσο απφ αλεμάξηεην αλαινγηζηή κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο πξνβεβιεκέλεο 
πηζησηηθήο κνλάδαο (ProjectedUnitCreditMethod).  

Ρα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ εκπεηξηθέο πξνζαξκνγέο θαη απφ κεηαβνιέο 
ζηηο αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο αλαγλσξίδνληαη ζηα ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ζηελ πεξίνδν πνπ 
πξνθχπηνπλ. 

Ρν θφζηνο πξνυπεξεζίαο αλαγλσξίδεηαη άκεζα ζηα απνηειέζκαηα. 

Ξαξνρέο ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο 
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Νη παξνρέο ηεξκαηηζκνχ απαζρφιεζεο είλαη πιεξσηέεο φηαλ ε Δηαηξία, είηε ηεξκαηίδεη ηελ 
απαζρφιεζε εξγαδνκέλσλ πξηλ ηελ ζπληαμηνδφηεζε, είηε κεηά απφ απφθαζε εξγαδνκέλσλ λα 
δερζνχλ πξνζθνξά παξνρψλ απφ ηελ Δηαηξία ζε αληάιιαγκα ηνπ ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο 
ηνπο. 

Ζ Δηαηξία αλαγλσξίδεη ηηο παξνρέο ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο σο ππνρξέσζε θαη έμνδν θαηά ηελ 
πξνγελέζηεξε κεηαμχ ησλ αθφινπζσλ εκεξνκεληψλ: α) φηαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα δελ δχλαηαη 
πιένλ λα απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ησλ ελ ιφγσ παξνρψλ θαη β) φηαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα 
αλαγλσξίδεη θφζηνο αλαδηάξζξσζεο πνπ εκπίπηεη ζην πεδίν ηνπ ΓΙΞ 37 θαη ζπλεπάγεηαη ηελ 
θαηαβνιή παξνρψλ ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο. Ξαξνρέο ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο πνπ 
νθείινληαη 12 κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ πξνεμνθινχληαη. 

2.3.18 Ξξνβιέςεηο 

Νη πξνβιέςεηο ζρεκαηίδνληαη φηαλ ε Eηαηξία έρεη κηα παξνχζα λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε ππνρξέσζε, σο 
απνηέιεζκα ελφο γεγνλφηνο ηνπ παξειζφληνο, θαη αθ’ ελφο πηζαλνινγείηαη φηη ζα απαηηεζεί εθξνή γηα 
ην δηαθαλνληζκφ ηεο ππνρξέσζεο απηήο, αθ’ εηέξνπ ε εθξνή απηή κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα. 

2.3.19 Θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο γηα ελζώκαηα πάγηα 

Νη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηαρσξνχληαη ζην 
καθξνπξφζεζκν παζεηηθφ σο αλαβαιιφκελα έζνδα θαη κεηαθέξνληαη ζηα απνηειέζκαηα ζχκθσλα κε 
ηελ σθέιηκε δηάξθεηα δσήο ησλ ζρεηηθψλ παγίσλ. 

2.3.20 Αλαγλώξηζε εζόδσλ 

Γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ επηκέηξεζε ησλ εζφδσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπκβάζεηο κε πειάηεο, ε 
Δηαηξία εθαξκφδεη ην ΓΞΣΑ 15 «Έζνδα απφ Ππκβάζεηο κε Ξειάηεο», ην νπνίν θαζηέξσζε έλα 
ππφδεηγκα απνηεινχκελν απφ ηα αθφινπζα ζηάδηα:  

 Ξξνζδηνξηζκφο ηεο ζχκβαζεο κε ηνλ πειάηε.  
 Ξξνζδηνξηζκφο ησλ δεζκεχζεσλ εθηέιεζεο.  
 Ξξνζδηνξηζκφο ηεο ηηκήο ζπλαιιαγήο.  
 Θαηαλνκή ηεο ηηκήο ζπλαιιαγήο ζηηο δεζκεχζεηο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο.  
 Αλαγλψξηζε εζφδσλ φηαλ (ή θαζψο) νη δεζκεχζεηο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο εθπιεξψλνληαη.  

Ζ ηηκή ζπλαιιαγήο είλαη ην πνζφ ηνπ αληαιιάγκαηνο ζε κία ζχκβαζε γηα ην νπνίν ε Δηαηξία αλακέλεη 
λα έρεη δηθαίσκα, σο αληάιιαγκα γηα ηε κεηαβίβαζε ππνζρφκελσλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ ζε έλαλ 
πειάηε, εμαηξνπκέλσλ πνζψλ πνπ εηζπξάηηνληαη γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ (π.ρ. θφξνο πξνζηηζέκελεο 
αμίαο θαη ινηπνί θφξνη επί ησλ πσιήζεσλ).  

Ρα έζνδα αλαγλσξίδνληαη φηαλ εθπιεξψλνληαη νη ζρεηηθέο δεζκεχζεηο εθηέιεζεο, είηε ζε κία 
ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή (ζπλήζσο γηα ππνζρέζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε κεηαβίβαζε αγαζψλ ζε 
έλαλ πειάηε) είηε κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ (ζπλήζσο γηα ππνζρέζεηο πνπ αθνξνχλ ζηε κεηαβίβαζε 
ππεξεζηψλ ζε έλαλ πειάηε).  

Ζ Δηαηξία αλαγλσξίδεη κία ζπκβαηηθή ππνρξέσζε γηα πνζά πνπ ιακβάλεη απφ ηνπο πειάηεο 
(πξνπιεξσκέο) ηα νπνία αθνξνχλ ζε δεζκεχζεηο εθηέιεζεο πνπ δελ έρνπλ εθπιεξσζεί, θαζψο επίζεο 
θαη φηαλ δηαηεξεί δηθαίσκα επί ελφο ηηκήκαηνο ην νπνίν είλαη αλεπηθχιαθην (αλαβαιιφκελν έζνδν) 
πξηλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεζκεχζεσλ εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη ηε κεηαθνξά ησλ αγαζψλ ή ησλ 
ππεξεζηψλ. Ζ ζπκβαηηθή ππνρξέσζε απναλαγλσξίδεηαη φηαλ εθηειεζηνχλ νη δεζκεχζεηο εθηέιεζεο 
θαη ην έζνδν αλαγλσξηζηεί ζηα απνηειέζκαηα.  

Ζ Δηαηξία αλαγλσξίδεη κία απαίηεζε απφ πειάηε φηαλ ππάξρεη έλα άλεπ φξσλ δηθαίσκα λα ιάβεη ην 
ηίκεκα γηα ηηο εθηειεζκέλεο δεζκεχζεηο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο πξνο ηνλ πειάηε. Αληίζηνηρα, 
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αλαγλσξίδεη έλα ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ απφ ζπκβάζεηο φηαλ έρεη ηθαλνπνηήζεη ηηο δεζκεχζεηο 
εθηέιεζεο πξηλ ν πειάηεο πιεξψζεη ή πξηλ θαηαζηεί απαηηεηή ε πιεξσκή, γηα παξάδεηγκα φηαλ ηα 
αγαζά ή νη ππεξεζίεο κεηαβηβάδνληαη ζηνλ πειάηε πξηλ απφ ην δηθαίσκα ηεο Δηαηξίαο γηα ηελ έθδνζε 
ηηκνινγίνπ.  

Ρα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη κε βάζε ηε κέζνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, ην νπνίν είλαη 
ην επηηφθην ην νπνίν πξνεμνθιεί κε αθξίβεηα κειινληηθέο θαηαβνιέο ηνηο κεηξεηνίο ή εηζπξάμεηο γηα ηε 
δηάξθεηα ηεο αλακελφκελεο δσήο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ ή, φηαλ απαηηείηαη, γηα ζπληνκφηεξν 
δηάζηεκα, ζηελ θαζαξή ινγηζηηθή αμία ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ηεο 
ππνρξέσζεο.  

Ρα έζνδα απφ ηα κεξίζκαηα αλαγλσξίδνληαη φηαλ νξηζηηθνπνηείηαη ην δηθαίσκα είζπξαμήο ηνπο απφ 
ηνπο κεηφρνπο. 

2.3.21 Γηαλνκή κεξηζκάησλ 

Ζ δηαλνκή ησλ κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο θαηαρσξείηαη σο ππνρξέσζε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο φηαλ ε δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. 

2.3.22 Θέξδε αλά κεηνρή 

Ρα θέξδε αλά κεηνρή ππνινγίδνληαη δηαηξψληαο ηα θαζαξά θέξδε κεηά απφ θφξνπο κε ην κέζν 
ζηαζκηθφ αξηζκφ κεηνρψλ θάζε ρξήζεο. 

2.3.23 Γηαθνπείζεο εθκεηαιιεύζεηο 

Κία δηαθνπείζα δξαζηεξηφηεηα απνηειεί ζπζηαηηθφ κέξνο κηαο νληφηεηαο πνπ έρεη είηε δηαηεζεί είηε 
θαηαηαρζεί σο θαηερφκελε πξνο πψιεζε θαη αληηπξνζσπεχεη έλα μερσξηζηφ κεγάιν ηκήκα 
επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ή γεσγξαθηθή πεξηνρή εθκεηαιιεχζεσλ, είλαη κέξνο ελφο εληαίνπ, 
ζπληνληζκέλνπ πξνγξάκκαηνο δηάζεζεο ελφο κεγάινπ ηκήκαηνο δξαζηεξηνηήησλ ή κηαο γεσγξαθηθήο 
πεξηνρήο εθκεηαιιεχζεσλ ή είλαη ζπγαηξηθή πνπ απνθηήζεθε απνθιεηζηηθά κε πξννπηηθή λα 
επαλαπσιεζεί. Ν Όκηινο γλσζηνπνηεί ζχκθσλα κε ην ΓΞΣΞ 5 «Κε θπθινθνξνχληα Ξεξηνπζηαθά 
Πηνηρεία πνπ Θαηέρνληαη πξνο Ξψιεζε θαη Γηαθνπείζεο Γξαζηεξηφηεηεο» φιεο ηηο απαξαίηεηεο 
πιεξνθνξίεο πνπ νξίδνληαη απφ ην πξφηππν. 

 

2.3.24 ηνζέηεζε λέσλ πξνηύπσλ &Αλαπξνζαξκνγέο θνλδπιίσλ 

 

2.3.24.1  ηνζέηεζε  λέσλ πξνηχπσλ 

Ζ πηνζέηεζε ηνπ ΓΞΣΑ 9 “Σξεκαηννηθνλνκηθά Δξγαιεία” απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018 είρε σο απνηέιεζκα 
αιιαγέο ζε ινγηζηηθέο πνιηηηθέο θαη πξνζαξκνγέο ζηα θνλδχιηα πνπ αλαγλσξίζζεθαλ ζηηο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο. Νη λέεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πεξηγξάθνληαη ζηε ζεκείσζε 2.2.1. Πχκθσλα κε ηηο 
κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΓΞΣΑ 9, ε ζπγθξηηηθή πιεξνθφξεζε δελ αλακνξθψζεθε, φπσο 
πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξνηχπνπ. Ππλεπψο: 

i) Νπνηαδήπνηε πξνζαξκνγή ζηα ππφινηπα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ή 
ππνρξεψζεσλ αλαγλσξίδνληαη ζηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ αλαθνξάο, κε ηελ δηαθνξά λα 
αλαγλσξίδεηαη ζην ππφινηπν έλαξμεο ηνπ ινγ/κνχ “Απνηειέζκαηα εηο λένλ” 

ii) Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ δελ αλαηαμηλνκνχληαη ζηελ Θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο 
Θέζεο ηεο ζπγθξηηηθήο πεξηφδνπ 
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iii) Ξξνβιέςεηο γηα απνκεηψζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ δελ αλακνξθψλνληαη 
ζηελ ζπγθξηηηθή πεξίνδν. 

iv) Αλαγλσξίζηεθε κε ηνλ ίδην ηξφπν ε επίδξαζε πνπ πξνέθπςε απφ ηηο αλσηέξσ αιιαγέο ζηελ 
αλαβαιιφκελε θνξνινγία. 

Γεδνκέλνπ φηη ην ΓΞΣΑ 9 πηνζεηήζεθε ρσξίο ηελ αλαδεκνζίεπζε ηεο ζπγθξηηηθήο πιεξνθφξεζεο, νη   
αλαηαμηλνκήζεηο θαη πξνζαξκνγέο ιφγσ ηνπ ΓΞΣΑ 9, δελ απεηθνλίδνληαη ζε αλαδεκνζηεπφκελε 
Θαηάζηαζε  Νηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31.12.2017 αιιά αλαγλσξίδνληαη ζην ππφινηπν έλαξμεο ησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ηεο πεξηφδνπ πνπ μεθηλά 1.1.2018. 

 

2.3.24.2 Αλακνξθψζεηο θνλδπιίσλ – Αιιαγή ινγηζηηθήο πνιηηηθήο 

Ξξαγκαηνπνηήζεθαλ δηνξζψζεηο, ζχκθσλα κε φηη νξίδεηαη ζην Γηεζλέο Ινγηζηηθφ Ξξφηππν 8, ζην 
Απνζεκαηηθφ εχινγεο αμίαο αιιά θαη ζηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγία κε ζθνπφ ηελ νξζή απεηθφληζε 
ησλ ζρεηηθψλ θνλδπιίσλ. Ζ πξψηε δηφξζσζε αθνξά ηελ δηαγξαθή ηνπ Απνζεκαηηθνχ εχινγεο αμίαο 
θαη ηεο κεηαθνξάο ηνπ πνζνχ ζηα Απνηειέζκαηα εηο Λένλ. Δπίζεο, πξαγκαηνπνηήζεθε δηφξζσζε ησλ 
Αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ κε ζθνπφ ηελ ελαξκφληζε κε ηηο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο ηνπ 
νκίινπ ΔΔΠΞ ΑΔ ζηνλ νπνίν ε ΓΔΘ- Helexpo A.E. ελνπνηείηαη απφ 01/01/2018. 

Ζ ζπλνιηθή επίδξαζε απφ ηελ πηνζέηεζε ηνπ Γ.Ξ.Σ.Α 9 “Σξεκαηννηθνλνκηθά Δξγαιεία”, αιιά θαη απφ 
ηελ αλαπξνζαξκνγή θνλδπιίσλ κε ζθνπφ ηελ δηφξζσζε ιαζψλ,  θαηά ηελ 01/01/2017 θαη 
01/01/2018έρεη σο  αθνινχζσο: 

 

 

 

3 Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ 

3.1 Σξήζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ 

Ν Όκηινο ρξεζηκνπνηεί ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα γηα εκπνξηθνχο, ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θαη 
επελδπηηθνχο ζθνπνχο. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ απφ ηνλ Όκηιν επεξεάδεη 
νπζησδψο ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ   θαηάζηαζε, ηελ θεξδνθνξία ηνπ  θαη ηηο ηακεηαθέο ηνπ ξνέο.  

Όκηινο
Γεκνζηεπκέλα 

31/12/2017

Δπίδξαζε αιιαγήο 

ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ & 

δηόξζσζεο ιαζώλ

Αλακνξθσκέλo 

31/12/2017

Δπίδξαζε 

εθαξκνγή IFRS 9

Αλακνξθσκέλν 

01/01/2018

Απνηειέζκαηα εηο λένλ 100.534.658,02 (40.399.991,33) 60.134.666,69 (1.231.152,35) 58.903.514,34

Απνζεκαηηθά εχινγεο αμίαο (5.969.392,14) 5.969.392,14 0,00 0,00 0,00

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο 

ππνρξεψζεηο 3.052.739,78 34.430.599,19 37.483.338,97 (502.865,05) 36.980.473,92

Ξειάηεο θαη ινηπέο 

απαηηήζεηο 6.310.161,95 0,00 0,00 (1.734.017,40) 4.576.144,55

Δηαηξεία
Γεκνζηεπκέλα 

31/12/2017

Δπίδξαζε αιιαγήο 

ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ & 

δηόξζσζεο ιαζώλ

Αλακνξθσκέλo 

31/12/2017

Δπίδξαζε 

εθαξκνγή IFRS 9

Αλακνξθσκέλν 

01/01/2018

Απνηειέζκαηα εηο λένλ 101.287.792,46 (40.399.991,33) 60.887.801,13 (1.231.152,35) 59.656.648,78

Απνζεκαηηθά εχινγεο αμίαο (5.969.392,14) 5.969.392,14 0,00 0,00 0,00

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο 

ππνρξεψζεηο 3.052.628,20 34.430.599,19 37.483.227,39 (502.865,05) 36.980.362,34

Ξειάηεο θαη ινηπέο 

απαηηήζεηο 6.119.125,49 0,00 0,00 (1.734.017,40) 4.385.108,09 
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Πηνλ παξαθάησ πίλαθα παξαηίζεηαη αλάιπζε ηεο αμίαο θαη ησλ θαηεγνξηψλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
κέζσλ πνπ δηαζέηεη ν Όκηινο θαζψο θαη ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο Θαηάζηαζεο Νηθνλνκηθήο Θέζεο ζηνπο 
νπνίνπο αλαγλσξίδνληαη ηα ελ ιφγσ ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα. 

 

Θαηεγνξίεο ρξεκαη/θώλ κέζσλ 31/12/2018 
 

31/12/2017 
 Θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ 

    Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 3.505.624,59  
 

4.872.385,83  
 Ρακεηαθά δηαζ/κα & ηζνδχλακα 4.346.289,67  

 
3.457.387,71  

 Δπελδχζεηο δηαζ/κεο πξνο πψιεζε (0,00) 
 

(0,00) 
 Πύλ. ρξεκαη/θώλ πεξ. ζηνηρείσλ 7.851.914,26  

 
8.329.773,54  

 31/12/2018 
    Καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 
    Καθξνπξφζεζκα δάλεηα 0,00  

 
0,00  

 Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 
    Βξαρππξφζεζκα δάλεηα 0,00  

 
0,00  

 Ξξνκεζεπηέο & ι/ππνρξεψζεηο 3.261.875,77  
 

4.973.805,18  
 Πύλνιν ρξεκ/θώλ ππνρξεώζεσλ 3.261.875,77  

 
4.973.805,18  

  

Ρα πνζά ηνπ αλσηέξσ πίλαθα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ ηα αληίζηνηρα ηεο Θαηάζηαζεο 
Νηθνλνκηθήο Θέζεο, δεδνκέλνπ φηη ν σο άλσ πίλαθαο δελ πεξηιακβάλεη: 

 Ρηο απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο πνπ δελ ζπλεπάγνληαη ηε κεηαβίβαζε κεηξεηψλ ή άιισλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ.  

 Ρηο πξνθαηαβνιέο γηα αγνξέο αγαζψλ, ελζψκαησλ θαη άπισλ αθηλεηνπνηήζεσλ ή ππεξεζηψλ, 
επεηδή δελ πξνβιέπνληαη απηέο λα θαιπθζνχλ κε κεηξεηά ή άιια ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ 
ελεξγεηηθνχ, αιιά κε ζηνηρεία απνζεκάησλ, ελζψκαησλ ή άπισλ αθηλεηνπνηήζεσλ ή παξνρή 
ππεξεζηψλ. 

 Ρηο πξνθαηαβνιέο πνπ έρνπλ ιεθζεί απφ πειάηεο γηα κειινληηθή πψιεζε ππεξεζηψλ. 

 Ρα πξνπιεξσζέληα έμνδα ή πξνεηζπξαρζέληα έζνδα πνπ δελ ζπληζηνχλ ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο 
γηα ιήςε ή παξάδνζε κεηξεηψλ ή άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ. 

 Ρηο απαηηήζεηο πνπ δελ είλαη ζπκβαηηθέο, αιιά επηβάιινληαη απφ θξαηηθέο ξπζκίζεηο. 

3.2 Ξαξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ 

Ν Όκηινο είλαη εθηεζεηκέλνο ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο, φπσο είλαη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο θαη 
ν θίλδπλνο αγνξάο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο δηαθπκάλζεηο ζε επηηφθηα δαλεηζκνχ θαη ζηηο ηηκέο αγνξάο. 

Νη θίλδπλνη απηνί πθίζηαληαη δηαρξνληθά ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Νκίινπ. Ρν πξφγξακκα δηαρείξηζεο 
ηνπ θηλδχλνπ απφ ηε Γηνίθεζε έρεη ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε - θαηά ην κέηξν πνπ απηφ είλαη δπλαηφ 
- ησλ δπζκελψλ επηπηψζεσλ απφ ηηο αλσηέξσ δηαθπκάλζεηο. 

3.2.1 Ξηζησηηθόο θίλδπλνο 

Ν Όκηινο δελ αληηκεησπίδεη πηζησηηθφ θίλδπλν κεγαιχηεξν απφ απηφλ πνπ αλαινγεί ζηηο ηξέρνπζεο 
ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαη ζηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη.  
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Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ πειαηψλ ηνπ Νκίινπ θαζψο θαη νη ζπλζήθεο ηεο παξνρήο ησλ 
πηζηψζεσλ (χςνο παξνρψλ, πηζησηηθά φξηα θ.α.) παξαθνινπζείηαη δηαξθψο απφ ηε Γηνίθεζε. 

Πην ηέινο ηνπ έηνπο, ε Γηνίθεζε εθηίκεζε φηη δελ πθίζηαηαη θαλέλαο νπζηαζηηθφο πηζησηηθφο θίλδπλνο 
ν νπνίνο δελ θαιχπηεηαη απφ πξφβιεςε απνκείσζεο   ή απφ άιιε εμαζθάιηζε. 

Ξαξαηίζεηαη πίλαθαο πνπ παξνπζηάδεη ηνλ κέγηζην βαζκφ έθζεζεο ηνπ Νκίινπ ζηνλ πηζησηηθφ 
θίλδπλν: 

 31/12/2018  31/12/2017  

Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 3.505.624,59  
 

4.872.385,83  
 Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 4.346.289,67  

 
3.457.387,71  

 

 
7.851.914,26  

 
8.329.773,54  

  

Ρα πνζά ηνπ αλσηέξσ πίλαθα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ ηα αληίζηνηρα ηεο Θαηάζηαζεο 
Σξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο, δεδνκέλνπ φηη ν σο άλσ πίλαθαο δελ πεξηιακβάλεη ηηο πξνθαηαβνιέο γηα 
αγνξέο αγαζψλ, ελζψκαησλ θαη άπισλ αθηλεηνπνηήζεσλ ή ππεξεζηψλ. 

3.2.2 Θίλδπλνο επηηνθίνπ 

Ζ Δηαηξία θαη ν Όκηινο δελ εθηίζεληαη ζε θίλδπλν δηαθχκαλζεο επηηνθίσλ, θαζψο νχηε ε  Δηαηξία, νχηε 
νη ζπγαηξηθέο ηεο έρνπλ δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο. Ξαξαηίζεηαη πίλαθαο πνπ παξνπζηάδεη ηνλ βαζκφ 
έθζεζεο ηνπ Νκίινπ ζηνλ θίλδπλν επηηνθίσλ (πνπ είλαη ζήκεξα κεδεληθφο): 

 

Σξεκαη/θά κέζα ηελ 31/12/2018 
κεηαβιεηνχ 
επηηνθίνπ 

ζηαζεξνχ 
επηηνθίνπ άηνθα Πχλνιν 

Σξεκ/θάπεξηνπζ. ζηνηρεία 
    Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 

  
3.505.624,59  3.505.624,59  

Ρακεηαθά δηαζ/κα & ηζνδχλακα 4.346.289,67  
  

4.346.289,67  

Πύλνια 4.346.289,67  0,00  3.505.624,59  7.851.914,26  

_   
   

Σξεκ/θέο ππνρξεψζεηο 
κεηαβιεηνχ 
επηηνθίνπ 

ζηαζεξνχ 
επηηνθίνπ άηνθα Πχλνιν 

Καθξνπξφζεζκα δάλεηα 0,00  
  

0,00  

Βξαρππξφζεζκα δάλεηα 0,00  
  

0,00  

Ξξνκεζεπηέο & ι/ππνρξ. 
  

3.261.875,77  3.261.875,77  

Πύλνια 0,00  0,00  3.261.875,77  3.261.875,77  

_ 
    πφινηπν έθζεζεο ζε θίλδπλν 0,00  

   _ 
    

Σξεκαη/θά κέζα ηελ 31/12/2017 
κεηαβιεηνχ 
επηηνθίνπ 

ζηαζεξνχ 
επηηνθίνπ άηνθα Πχλνιν 

Σξεκ/θάπεξηνπζ. ζηνηρεία 
    Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 

  
4.872.385,83  4.872.385,83  

Ρακεηαθά δηαζ/κα & ηζνδχλακα 3.457.387,71  
  

3.457.387,71  

Πύλνια 3.457.387,71  0,00  4.872.385,83  8.329.773,54  

_ 
    

Σξεκ/θέο ππνρξεψζεηο 
κεηαβιεηνχ 
επηηνθίνπ 

ζηαζεξνχ 
επηηνθίνπ άηνθα Πχλνιν 

Καθξνπξφζεζκα δάλεηα 0,00  
  

0,00  

Βξαρππξφζεζκα δάλεηα 0,00  
  

0,00  

Ξξνκεζεπηέο & ι/ππνρξ. 
  

4.973.805,18  4.973.805,18  

Πύλνια 0,00  0,00  4.973.805,18  4.973.805,18  
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31/12/2018 _ 

   πφινηπν έθζεζεο ζε θίλδπλν 0,00  
    

Ρα πνζά ηνπ αλσηέξσ πίλαθα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ ηα αληίζηνηρα ηεο Θαηάζηαζεο 
Νηθνλνκηθήο Θέζεο γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο. 

3.2.3 Θίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 

Ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο αθνξά ηε δπζθνιία κηαο επηρείξεζεο ζηελ εθπιήξσζε δεζκεχζεσλ πνπ 
ζπλδένληαη κε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο ππνρξεψζεηο πνπ πξέπεη λα δηαθαλνληζζνχλ ζε κεηξεηά ή 
κε ηελ παξάδνζε άιινπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ κέζνπ. 

Ν Όκηινο δηαρεηξίδεηαη ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο θαηαβάιινληαο πξνζπάζεηα - ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ 
- λα έρεη πάληνηε επαξθή ξεπζηφηεηα γηα λα θαιχπηεη ηηο ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηνπ.  

Ξαξαηίζεηαη πίλαθαο πνπ παξνπζηάδεη ζηνηρεία ηεο ιεθηφηεηαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
ππνρξεψζεσλ ηνπ Νκίινπ: 

      Ιεθηφηεηα ππνρξ. ηελ 31/12/2018 βξαρππξφζεζκεο καθξνπξφζεζκεο 
 

31/12/2018 
έσο  

6 κήλεο 

απφ 6 
έσο  
12 

κήλεο 

απφ 1 
έσο  

5 έηε 

άλσ 
ησλ  

5 εηψλ Πχλνια 

Καθξνπξφζεζκα δάλεηα 
  

0,00  0,00  0,00  

Βξαρππξφζεζκα δάλεηα 
 

0,00  
  

0,00  

Ξξνκεζεπηέο & ι/ππνρξ. 3.261.875,77  
   

3.261.875,77  

Πύλνια 3.261.875,77  0,00  0,00  0,00  3.261.875,77  

_ 
     Ιεθηφηεηα ππνρξ. ηελ 31/12/2017 βξαρππξφζεζκεο καθξνπξφζεζκεο 

 

_ 
έσο  

6 κήλεο 

απφ 6 
έσο  
12 

κήλεο 

απφ 1 
έσο  

5 έηε 

άλσ 
ησλ  

5 εηψλ Πχλνια 

Καθξνπξφζεζκα δάλεηα 0,00  
 

0,00  0,00  0,00  

Βξαρππξφζεζκα δάλεηα 0,00  0,00  
  

0,00  

Ξξνκεζεπηέο & ι/ππνρξ. 4.973.805,18  
   

4.973.805,18  

Πύλνια 4.973.805,18  0,00  0,00  0,00  4.973.805,18  

 

Ρα πνζά ηνπ αλσηέξσ πίλαθα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ ηα αληίζηνηρα ηεο Θαηάζηαζεο 
Σξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο, δεδνκέλνπ φηη ν σο άλσ πίλαθαο δελ πεξηιακβάλεη ηηο πξνθαηαβνιέο απφ 
πειάηεο θαη απφ θάζε ηξίην. 

3.2.4 Ππλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο 

Ζ εηαηξεία δελ είλαη εθηεζεηκέλε ζε ζεκαληηθφ ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν, θαζψο δελ δηελεξγεί 
ζεκαληηθνχ χςνπο ζπλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα. 

3.2.5 Δθηίκεζε εύινγεο αμίαο 

Ζ εχινγε αμία ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ πνπ βξίζθνληαη ππφ δηαπξαγκάηεπζε ζε ελεξγέο 
αγνξέο (ρξεκαηηζηήξηα), πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο δεκνζηεπφκελεο ηηκέο πνπ ηζρχνπλ. 

Ξξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ε εχινγε αμία ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ πνπ δελ βξίζθνληαη ππφ 
δηαπξαγκάηεπζε ζε νξγαλσκέλε αγνξά, ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξεο κέζνδνη θαη παξαδνρέο νη νπνίεο 
βαζίδνληαη ζηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο πνπ επηθξαηνχλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ. 
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3.2.6 Ξνιηηηθή Γηαρείξηζεο Θηλδύλσλ 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην (Γ.Π.) ηεο Δηαηξίαο έρεη ηελ ηειηθή επζχλε γηα ηελ αλάιεςε απφ ηνλ Όκηιν 
παληφο είδνπο θηλδχλσλ θαζψο θαη γηα ηελ παξαθνινχζεζή ηνπο ζε ηαθηηθή βάζε. Δπηπιένλ ην 
Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ηεο 
Δηαηξίαο θαη ηνπ Νκίινπ.  

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην κέζσ εληεηαικέλσλ ζηειερψλ ηεο Γεληθήο, Νηθνλνκηθήο θαη Δκπνξηθήο 
Γηεχζπλζεο: 

 Θεζπίδεη θαη εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο θαη ξπζκίζεηο πνπ επηηξέπνπλ ηνλ εληνπηζκφ ησλ θηλδχλσλ πνπ 
ζπλδένληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα ζπζηήκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ Νκίινπ (ηδίσο 
ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, ηνλ θίλδπλν αγνξάο θαη ηνλ ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν).  

 Θαζνξίδεη ην αλεθηφ επίπεδν θηλδχλνπ.  

 Κεξηκλά ψζηε ν Όκηινο λα δηαζέηεη ηελ απαηηνχκελε θεθαιαηαθή επάξθεηα θαη ηελ ελ γέλεη 
δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ.  

Νη βαζηθέο αξρέο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ σο πξνο θάζε επηκέξνπο θίλδπλν είλαη νη εμήο:  

3.2.6.1 Ξνιηηηθέο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ αγνξάο 

Πην πιαίζην ηεο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ αγνξάο, ε Νηθνλνκηθή Γηεχζπλζε δηακνξθψλεη ηηο 
δηαδηθαζίεο θαη ηηο πνιηηηθέο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξφιεςε θαη δηαρείξηζε 
ηνπ πξνθείκελνπ θηλδχλνπ. Δπίζεο, κεξηκλά γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ πξνβιεπνκέλσλ 
γηα ην ζθνπφ απηφ δηαδηθαζηψλ θαη ξπζκίζεσλ θαη ηδίσο: 

 Κεξηκλά ψζηε λα πθίζηαηαη επάξθεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζε ζρέζε κε ηα ρξεκαηνδνηηθά 
αλνίγκαηα ηεο εηαηξείαο. 

 Θαηαγξάθεη ηελ πνιηηηθή ησλ πξνζεγγίζεσλ θαη ησλ κεζφδσλ ππνινγηζκνχ ηεο αμίαο ησλ 
αλνηγκάησλ θαη ηεο πξνζαξκνγήο ηεο αμίαο θαη ησλ πξνβιέςεσλ απηψλ. 

 Κειεηά ζε ζπλεξγαζία κε εηδηθνχο ζπκβνχινπο ηεο εηαηξείαο ηελ ηπρφλ αλάγθε απφθηεζεο κέζσλ 
αληηζηάζκηζεο θηλδχλσλ, φπσο επίζεο θαη ηελ χπαξμε ελαιιαθηηθψλ ηχπσλ ρξεκαηνδφηεζεο. 

 Γηελεξγεί ζρεηηθέο αλαιχζεηο επαηζζεζίαο θαη εθαξκφδεη πξνγξάκκαηα πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ 
θαηαζηάζεσλ. 

3.2.6.2 Ξνιηηηθέο δηαρείξηζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ 

Πην πιαίζην ηεο δηαρείξηζεο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην δηακνξθψλεη ηηο 
δηαδηθαζίεο θαη ηηο πνιηηηθέο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξφιεςε θαη δηαρείξηζε 
ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, θαη ζπγθεθξηκέλα, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, κε ηε ζπλεξγαζία ηεο 
Νηθνλνκηθήο θαη Δκπνξηθήο Γηεχζπλζεο: 

 Θεζπίδεη θαη εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο πηζησηηθνχ ειέγρνπ κε ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ 
επηζθαιεηψλ θαη ηελ άκεζε θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ κε αμηφγξαθα. 

 Ξξνβαίλεη ζην δηαρσξηζκφ ησλ απαηηήζεσλ θαη ινηπψλ αλνηγκάησλ ζε: (α) απαηηήζεηο ππφ 
θαζπζηέξεζε θαη (β) επηζθαιείο απαηηήζεηο (impaired).  

 Διέγρεη δηαξθψο ηηο απαηηήζεηο ηνπ, είηε ρσξηζηά είηε θαηά νκάδα, θαη ελζσκαηψλεη ηηο 
πιεξνθνξίεο απηέο ζηηο δηαδηθαζίεο πηζησηηθνχ ειέγρνπ. 

 Ξξνζδηνξίδεη ηα πνζά ησλ απαηηνχκελσλ απνκεηψζεσλ επηζθαιψλ απαηηήζεσλ. 

 Αμηνινγεί ηηο αζθάιεηεο πνπ παξέρνληαη ππέξ ηνπ Νκίινπ.  
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 Διέγρεη ηελ αθεξαηφηεηα, αμηνπηζηία θαη αθξίβεηα ησλ πεγψλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί θαζψο 
θαη ηε δηαδηθαζία επηθαηξνπνηήζεσο απηψλ. 

 Δθηηκά, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δκπνξηθή Γηεχζπλζε, ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ 
αληηζπκβαιιφκελσλ πειαηψλ. 

Γηα ηε κείσζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ιακβάλνληαη ππ’ φςηλε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ 
αληηζπκβαιιφκελνπ αιιά θαη ν ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο ζηνλ νπνίν απηφο δξαζηεξηνπνηείηαη, θαζψο θαη 
πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Ξνιηηηθή ηνπ Νκίινπ είλαη λα ζπλεξγάδεηαη κφλν κε 
αμηφπηζηνπο πειάηεο.  

3.2.6.3 Ξνιηηηθέο δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, κε ηε ζπλεξγαζία θπξίσο ηεο Νηθνλνκηθήο Γηεχζπλζεο, δηαρεηξίδεηαη ηηο 
αλάγθεο ξεπζηφηεηάο κέζσ πξνζεθηηθήο παξαθνινχζεζεο ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ πιεξσκψλ γηα 
καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο, θαζψο θαη ησλ ηακεηαθψλ εθξνψλ απφ ηελ θαζεκεξηλή ηεο 
δξαζηεξηφηεηα. Νη αλάγθεο ξεπζηφηεηαο παξαθνινπζνχληαη ζε δηάθνξεο ρξνληθέο δψλεο (θαζεκεξηλή, 
εβδνκαδηαία, κεληαία βάζε). 

3.3 Ξνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θεθαιαίνπ 

Νη ζηφρνη ηνπ Νκίινπ ηεο ΓΗΔΘΛΖΠ ΔΘΘΔΠΖΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ φζνλ αθνξά ζηε δηαρείξηζε ηνπ 
θεθαιαίνπ είλαη νη εμήο: 

 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 θεθαιαίνπ αλάινγα κε ηνλ θίλδπλν. Ν Όκηινο 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 Όκηινο 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 ηελ θιεηφκελε ρξήζε ε ζηξαηεγηθή ηνπ Νκίινπ, πνπ παξέκεηλε ακεηάβιεηε ζε ζρέζε κε ηελ 
πξνεγνχκελε ρξήζε, ήηαλ λα δηαηεξήζεη ηνλ δείθηε μέλσλ πξνο πξνζαξκνζκέλσλ θεθαιαίσλ ζην 1. 
Ν Όκηινο   δελ έρεη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο. 

Ν ζπληειεζηήο κφριεπζεο ηνπ Νκίινπ δηακνξθψζεθε σο εμήο: 

 1/1 -  
31/12/2018 

 1/1 -  
31/12/2017 

 

Ππλνιηθφο δαλεηζκφο 0,00   0,00   

Κείνλ: Σξεκαηηθά Γηαζέζηκα (4.346.289,67)  (3.457.387,71)  

Θαζαξφ ρξένο (4.346.289,67)  (3.457.387,71)  

Ίδηα θεθάιαηα 204.162.891,79   199.334.695,87   

Ππληειεζηήο κφριεπζεο (2,2%)  (1,8%)  
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Ν ζπληειεζηήο κφριεπζεο ηεο Δηαηξίαο δηακνξθψζεθε σο εμήο: 

 1/1 -  
31/12/2018 

 1/1 -  
31/12/2017 

 

Ππλνιηθφο δαλεηζκφο 0,00   0,00   

Κείνλ: Σξεκαηηθά Γηαζέζηκα (4.340.970,24)  (3.456.841,98)  

Θαζαξφ ρξένο (4.340.970,24)  (3.456.841,98)  

Ίδηα θεθάιαηα 204.613.491,13   200.410.738,32   

Ππληειεζηήο κφριεπζεο (2,2%)  (1,8%)  

 

4 Πεκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο 

Ζ θαηάξηηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΞΣΑ απαηηεί ηε ρξήζε 
ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη ηελ άζθεζε θξίζεσο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ πνπ 
αθνινπζνχληαη. 

Δπνκέλσο, παξά ηελ εκπεηξία, ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηηο γλψζεηο ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο, είλαη 
δπλαηφ ηα παξνπζηαζηνχλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ππνινγηζκψλ θαη παξαδνρψλ πνπ έρεη θάλεη θαη ησλ 
πξαγκαηηθψλ απνηειεζκάησλ. 

Νη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο ηεο Γηνίθεζεο είλαη ππφ ζπλερή επαλεμέηαζε θαη βαζίδνληαη ζε ηζηνξηθά 
δεδνκέλα, αιιά θαη εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ κειινληηθψλ γεγνλφησλ. 

Νη εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο πνπ ελέρνπλ ζεκαληηθφ θίλδπλν λα πξνθαιέζνπλ νπζηψδεηο πξνζαξκνγέο 
ζηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ζηνπο επφκελνπο 12 κήλεο 
έρνπλ σο εμήο: 

Δχινγε αμία θαη σθέιηκε δσή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

Ζ Δηαηξεία πξνβαίλεη ζε νξηζκέλεο εθηηκήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ σθέιηκε δσή ησλ απνζβέζηκσλ 
παγίσλ. 

Απνκείσζε απαηηήζεσλ 

Ζ Δηαηξία απνκεηψλεη ηελ αμία ησλ εκπνξηθψλ θαη ινηπψλ απαηηήζεσλ φηαλ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθέο 
ελδείμεηο πνπ θαηαδεηθλχνπλ φηη ε είζπξαμε κηαο απαίηεζεο ζην ζχλνιφ ηεο ή θαηά έλα κέξνο δελ 
είλαη πηζαλή. 

Δπίδηθεο ππνζέζεηο 

Ζ Δηαηξία δηελεξγεί εθηηκήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο εθθξεκείο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο θαη πξνβαίλεη ζε 
πξνβιέςεηο εάλ θξίλεη φηη ζα επεξεαζηνχλ νπζησδψο ηα ινγηζηηθά ππφινηπα ησλ πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηεο. Νη εθηηκήζεηο θξίλνληαη ζεκαληηθέο αιιά κε δεζκεπηηθέο. Ρα 
πξαγκαηηθά κειινληηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ ηηο αλσηέξσ εθηηκήζεηο. 

Φφξνο εηζνδήκαηνο 

Πηελ πεξίπησζε πνπ νη ηειηθνί θφξνη πνπ πξνθχπηνπλ κεηά απφ ηνπο θνξνινγηθνχο ειέγρνπο είλαη 
δηαθνξεηηθνί απφ ηα πνζά πνπ αξρηθά είραλ θαηαρσξεζεί, νη δηαθνξέο απηέο ζα επεξεάζνπλ ην θφξν 
εηζνδήκαηνο θαη ηηο πξνβιέςεηο γηα αλαβαιιφκελνπο θφξνπο, ζηε ρξήζε πνπ ν πξνζδηνξηζκφο ησλ 
θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ έιαβε ρψξα. 
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Ραμηλφκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ  

Νη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ εθαξκφδεη ε Δηαηξία απαηηνχλ ηελ ηαμηλφκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ, θαηά ηελ απφθηεζή ηνπο, ζε 
δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην ΓΞΣΑ 9. Ζ ηαμηλφκεζε πξνζδηνξίδεηαη βάζεη 
ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ ηεο Δηαηξίαο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 
ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκβαηηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπο. Ρα 
ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηαμηλνκνχληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο:  
 Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ επηκεηξψκελα ζην απνζβεζκέλν θφζηνο 

 Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ επηκεηξψκελα ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ 
απνηειεζκάησλ 

 Σξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ επηκεηξψκελα ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ ινηπψλ 
ζπλνιηθψλ εζφδσλ.  

Νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηαμηλνκνχληαη ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο:  

 Σξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο επηκεηξψκελεο ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ  
 Σξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο επηκεηξψκελεο ζην απνζβεζκέλν θφζηνο.  
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5 Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα  πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Γελ πξνέθπςαλ θαηά ηελ θιεηφκελε ρξήζε ελδείμεηο φηη ε ινγηζηηθή αμία ησλ παγίσλ ηνπ Νκίινπ είλαη 
κε αλαθηήζηκε. 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. 

Νη κεηαβνιέο θαη ηα ππφινηπα ησλ ηδηνρξεζηκνπνηνχκελσλ ελζσκάησλ παγίσλ ηνπ Νκίινπ - αλά 
θαηεγνξία - γηα ηελ θιεηφκελε θαη ηελ πξνεγνχκελε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε παξαηίζεληαη ζηνλ αθφινπζν 
πίλαθα.  

 
Οικόπεδα 

Κηίπια & 
εγκαηαζηάζειρ 

Μησανoλογικόρ 
εξοπλιζμόρ 

Μεηαθοπικά 
μέζα 

Λοιπόρ 
εξοπλιζμόρ 

Πποκαηαβολέρ 
& πάγια ςπό 
καηαζκεςή Σύνολο: 

Κόστος κτήσης 
       Υπόλοιπο 1/1/2017 187.500.000,00  51.739.455,49  4.010.186,88  89.956,37  6.310.709,34  0,00  249.650.308,08  

Αγοπέρ 
 

58.955,00  16.913,10  
 

105.649,75  15.000,00  196.517,85  

Μεηαθοπέρ 
 

(18.206.316,95) 
    

(18.206.316,95) 

Υπόλοιπο 31/12/2017 187.500.000,00  33.592.093,54  4.027.099,98  89.956,37  6.416.359,09  15.000,00  231.640.508,98  

Σωρ/νες αποσβέσεις 
       Υπόλοιπο 1/1/2017 0,00  (20.029.292,64) (3.939.044,60) (77.389,14) (5.943.589,35) 0,00  (29.989.315,73) 

Αποζβέζειρ πεπιόδος 
 

(1.213.216,17) (11.196,78) (2.822,28) (75.180,24) 
 

(1.302.415,47) 

Μεηαθοπέρ 
 

18.786.003,88  
    

18.786.003,88  

Υπόλοιπο 31/12/2017 0,00  (2.456.504,93) (3.950.241,38) (80.211,42) (6.018.769,59) 0,00  (12.505.727,32) 

        Αναπόζβεζηο 
31/12/2017 187.500.000,00  31.135.588,61  76.858,60  9.744,95  397.589,50  15.000,00  219.134.781,66  

        Κόστος κτήσης 
       Υπόλοιπο 1/1/2018 187.500.000,00  33.592.093,54  4.027.099,98  89.956,37  6.416.359,09  15.000,00  231.640.508,98  

Αγοπέρ 
 

104.202,50  1.225,00  9.325,08  16.573,13  11.800,00  143.125,71  

Πωλήζειρ/διαγπαθέρ 
    

(16.504,44) 
 

(16.504,44) 

Υπόλοιπο 31/12/2018 187.500.000,00  33.696.296,04  4.028.324,98  99.281,45  6.416.427,78  26.800,00  231.767.130,25  

Σωρ/νες αποσβέσεις 
       Υπόλοιπο 1/1/2018 0,00  (2.456.504,93) (3.950.241,38) (80.211,42) (6.018.769,59) 0,00  (12.505.727,32) 

Αποζβέζειρ πεπιόδος 
 

(1.214.754,25) (11.539,58) (2.848,77) (75.673,69) 
 

(1.304.816,29) 

Πωλήζειρ/διαγπαθέρ 
    

16.504,44  
 

16.504,44  

Υπόλοιπο 31/12/2018 0,00  (3.671.259,18) (3.961.780,96) (83.060,19) (6.077.938,84) 0,00  (13.794.039,17) 

        Αναπόζβεζηο 
31/12/2018 187.500.000,00  30.025.036,86  66.544,02  16.221,26  338.488,94  26.800,00  217.973.091,08  
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Αληηζηνίρσο γηα ηελ Δηαηξία: 

 
Οικόπεδα 

Κηίπια & 
εγκαηαζηάζειρ 

Μησανoλογικόρ 
εξοπλιζμόρ 

Μεηαθοπικά 
μέζα 

Λοιπόρ 
εξοπλιζμόρ 

Πποκαηαβολέρ 
& πάγια ςπό 
καηαζκεςή Σύνολο: 

Κόστος κτήσης 
       Υπόλοιπο 1/1/2017 187.500.000,00  51.698.961,80  4.010.186,88  85.754,69  6.001.574,42  0,00  249.296.477,79  

Αγοπέρ 
 

58.955,00  16.913,10  
 

105.649,75  15.000,00  196.517,85  

Μεηαθοπέρ 
 

(18.206.316,95) 
    

(18.206.316,95) 

Υπόλοιπο 31/12/2017 187.500.000,00  33.551.599,85  4.027.099,98  85.754,69  6.107.224,17  15.000,00  231.286.678,69  

Σωρ/νες αποσβέσεις 
       Υπόλοιπο 1/1/2017 0,00  (19.992.920,55) (3.939.044,60) (75.162,25) (5.634.942,45) 0,00  (29.642.069,85) 

Αποζβέζειρ πεπιόδος 
 

(1.213.216,17) (11.196,78) (2.822,28) (75.180,24) 
 

(1.302.415,47) 

Μεηαθοπέρ 
 

18.786.003,88  
    

18.786.003,88  

Υπόλοιπο 31/12/2017 0,00  (2.420.132,84) (3.950.241,38) (77.984,53) (5.710.122,69) 0,00  (12.158.481,44) 

        Αναπόζβεζηο 
31/12/2017 187.500.000,00  31.131.467,01  76.858,60  7.770,16  397.101,48  15.000,00  219.128.197,25  

        Κόστος κτήσης 
       Υπόλοιπο 1/1/2018 187.500.000,00  33.551.599,85  4.027.099,98  85.754,69  6.107.224,17  15.000,00  231.286.678,69  

Αγοπέρ 
 

104.202,50  1.225,00  9.325,08  116.573,13  11.800,00  243.125,71  

Υπόλοιπο 31/12/2018 187.500.000,00  33.655.802,35  4.028.324,98  95.079,77  6.223.797,30  26.800,00  231.529.804,40  

Σωρ/νες αποσβέσεις 
       Υπόλοιπο 1/1/2018 0,00  (2.420.132,84) (3.950.241,38) (77.984,53) (5.710.122,69) 0,00  (12.158.481,44) 

Αποζβέζειρ πεπιόδος 
 

(1.214.754,25) (11.539,58) (2.848,77) (75.673,69) 
 

(1.304.816,29) 

Υπόλοιπο 31/12/2018 0,00  (3.634.887,09) (3.961.780,96) (80.833,30) (5.785.796,38) 0,00  (13.463.297,73) 

        Αναπόζβεζηο 
31/12/2018 187.500.000,00  30.020.915,26  66.544,02  14.246,47  438.000,92  26.800,00  218.066.506,67  
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6 Αθίλεηα θαηερόκελα γηα επέλδπζε 

Νη κεηαβνιέο θαη ηα ππφινηπα ησλ θαηερφκελσλ γηα επέλδπζε αθηλήησλ γηα ηελ θιεηφκελε θαη ηελ 
ακέζσο πξνεγνχκελε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε παξαηίζεληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα. 

 

 Νηθφπεδα 
θαηερφκελα γηα 

επέλδπζε 

Θηίξηα θαηερφκελα 
γηα επέλδπζε 

Πχλνιν: 

Θόζηνο θηήζεο    

πφινηπν 1/1/2017 15.000.000,00  5.466.810,87  20.466.810,87  

Κεηαθνξέο  (1.366.810,87) (1.366.810,87) 

πφινηπν 31/12/2017 15.000.000,00  4.100.000,00  19.100.000,00  

Πσξ/λεο απνζβέζεηο    

πφινηπν 1/1/2017 0,00  (1.476.147,09) (1.476.147,09) 

Κεηαθνξέο  787.123,94  787.123,94  

Απνηίκεζε  689.023,15  689.023,15  

    

Αλαπφζβεζην 31/12/2017 15.000.000,00  4.100.000,00  19.100.000,00  

    

Θόζηνο θηήζεο    

πφινηπν 1/1/2018 15.000.000,00  4.100.000,00  19.100.000,00  

πφινηπν 31/12/2018 15.000.000,00  4.100.000,00  19.100.000,00  

Πσξ/λεο απνζβέζεηο    

    

Αλαπφζβεζην 31/12/2018 15.000.000,00  4.100.000,00  19.100.000,00  

    

 

Ρν ζηνηρείν «Απνηίκεζε» ζηελ πξνεγνχκελε ρξήζε πξνέθπςε απφ δηαγξαθή απνζβέζεσλ πνπ είραλ 
ινγηζζεί ζε πξνεγνχκελεο ρξήζεηο. Ζ δηαγξαθή ππαγνξεχηεθε απφ ηε κεηαβνιή ηεο εχινγεο αμίαο 
ησλ ηδηνρξεζηκνπνηνχκελσλ θαη ησλ επελδπηηθψλ αθηλήησλ ηεο Δηαηξίαο, κε κείσζε ηεο αμίαο ησλ 
πξψησλ θαη αχμεζε ηεο αμίαο ησλ δεχηεξσλ, ζηε βάζε έθζεζεο πηζηνπνηεκέλνπ εθηηκεηή. 

7 Ξεξηγξαθή θαη πιεξνθνξίεο επί ησλ νηθνπέδσλ ηεο Δηαηξίαο 

Ζ Δηαηξεία θαηέρεη ηα θάησζη αθίλεηα: 

Ξεξηγξαθή νηθνπέδσλ Δκβαδό ζε η.κ. 

Α) Θαηερφκελα θαηά πιήξε θπξηφηεηα. 126.258  

Κείνλ: Ξαξαρσξήζεηο ζε ΡΑΞ κε πξνζχκθσλν αληαιιαγήο. -19.050 107.208 

Β) Ηδηνθηεζίαο ΡΑΞ πνπ παξαρσξήζεθαλ ζηελ Δηαηξία κε πξνζχκθσλν αληαιιαγήο.  40.342 

Γ) Ξαξαρσξεκέλα αηχπσο θαηά πιήξε θπξηφηεηα απφ ηελ Θηεκαηηθή πεξεζία, ηα νπνία ε Δηαηξία 
λέκεηαη θαη θαηέρεη επί ηξηαθνληαεηία θαη ζηα νπνία έρνπλ αλεγεξζεί κε λφκηκε αδεηνδφηεζε ηκήκα 
ηνπ Ξεξηπηέξνπ 17, ε πχιε εθζεκάησλ, θαζψο θαη ε ζχλδεζε ησλ Ξεξηπηέξσλ 13 θαη 15. 

 12.801 

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

 13.604 

ΠΛΝΙΑ  173.955 
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Ζ Δηαηξία έρεη θαηαρσξίζεη ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο ηα ελζψκαηα πάγηα γηα ηα νπνία 
πηζαλνινγεί φηη απφ ηε ρξήζε ηνπο ζα εηζξεχζνπλ κειινληηθέο ηακεηαθέο ξνέο. Γηα ην ιφγν απηφ δελ 
έρεη ζπλππνινγηζηεί ζηα αλσηέξσ ε εμσηεξηθή πεδνδξφκεζε ηεο νδνχ Αγγειάθε 1.427 ηκ., θαζψο θαη 
ε έθηαζε 9.740 ηκ. πνπ θαηέρεη ε Δηαηξία, αιιά 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 
Δηαηξία 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 Ξεξίπηεξα 3 θαη 14, ηκήκα ηνπ 
Ξεξηπηέξνπ 17, θαηαζηήκαηα ηεο νδνχ Αγγειάθε, ηκήκα ηνπ Ππλεδξηαθνχ Θέληξνπ «Ησάλλεο 
Βειιίδεο», θαζψο θαη ην γιππηφ ηνπ Γ. Ενγγνιφπνπινπ, θαη ε γλψκε ηνπ λνκηθνχ ηεο Δηαηξίαο είλαη 
φηη ε 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 ΓΞΣΑ ηελ 1.1.2005. 

Ζ έθηαζε 646.000 ηκ. ζηελ πεξηνρή Θνηλφηεηαο Θαινρσξίνπ ηνπ Γήκνπ Δρεδψξνπ δηαγξάθεθε απφ ηα 
βηβιία ηνπ Νκίινπ ζε πξνεγνχκελεο ρξήζεηο, 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 Δηαηξίαο, ιφγσ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ αθηλήηνπ έιαβε γλσκνδφηεζε απφ ηνλ λνκηθφ 
ηεο ζχκβνπιν επί απηψλ ησλ ζεκάησλ θαη δελ πξνέβε ζε αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ ηεο 
ζχκθσλα κε ηνλ Λ. 2065/92. Όκσο, ηα αθίλεηα έρνπλ απνηηκεζεί ζηελ εχινγε απηψλ αμία κε βάζε 
Έθζεζε αλεμάξηεηνπ νίθνπ εθηηκεηψλ. 

8 Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Ρα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αθνξνχλ αμίεο εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ (αμία αδεηψλ, αλαβαζκίζεηο θ.α.). 
Νη κεηαβνιέο θαη ηα ππφινηπα ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Νκίινπ γηα ηελ θιεηφκελε θαη 
ηελ ακέζσο πξνεγνχκελε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε παξαηίζεληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 
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Ινγηζκηθφ 

Πήκαηα & 
άδεηεο 

Ινηπά άπια 
πάγηα Πχλνιν: 

Θόζηνο θηήζεο 
    πφινηπν 1/1/2017 985.731,42  3.560,20  1.050,00  990.341,62  

Κεηαθνξέο 
 

1.050,00  (1.050,00) 
 πφινηπν 31/12/2017 985.731,42  4.610,20  0,00  990.341,62  

Πσξ/λεο απνζβέζεηο 
    πφινηπν 1/1/2017 (971.243,67) (474,27) 0,00  (971.717,94) 

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ (8.946,25) (449,02) 
 

(9.395,27) 

πφινηπν 31/12/2017 (980.189,92) (923,29) 0,00  (981.113,21) 

     Αλαπφζβεζην 31/12/2017 5.541,50  3.686,91  0,00  9.228,41  

Θόζηνο θηήζεο 
    πφινηπν 1/1/2018 985.731,42  4.610,20  0,00  990.341,62  

Αγνξέο 55.262,60  
 

7.000,00  62.262,60  

πφινηπν 31/12/2018 1.040.994,02  4.610,20  7.000,00  1.052.604,22  

Πσξ/λεο απνζβέζεηο 
    πφινηπν 1/1/2018 (980.189,92) (923,29) 0,00  (981.113,21) 

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ (4.321,55) 
 

(607,35) (4.928,90) 

πφινηπν 31/12/2018 (984.511,47) (923,29) (607,35) (986.042,11) 

     Αλαπφζβεζην 31/12/2018 56.482,55  3.686,91  6.392,65  66.562,11  

     Αληηζηνίρσο γηα ηελ Δηαηξία: 

 
Ινγηζκηθφ 

Πήκαηα & 
άδεηεο 

Ινηπά άπια 
πάγηα Πχλνιν: 

Θόζηνο θηήζεο 
    πφινηπν 1/1/2017 972.477,43  3.560,20  1.050,00  977.087,63  

Κεηαθνξέο 
 

1.050,00  (1.050,00) 
 πφινηπν 31/12/2017 972.477,43  4.610,20  0,00  977.087,63  

Πσξ/λεο απνζβέζεηο 
    πφινηπν 1/1/2017 (957.990,88) (474,27) 0,00  (958.465,15) 

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ (8.946,25) (449,02) 
 

(9.395,27) 
πφινηπν 31/12/2017 (966.937,13) (923,29) 0,00  (967.860,42) 

     Αλαπφζβεζην 31/12/2017 5.540,30  3.686,91  0,00  9.227,21  
Θόζηνο θηήζεο 

    πφινηπν 1/1/2018 972.477,43  4.610,20  0,00  977.087,63  
Αγνξέο 55.262,60  

 
7.000,00  62.262,60  

πφινηπν 31/12/2018 1.027.740,03  4.610,20  7.000,00  1.039.350,23  
Πσξ/λεο απνζβέζεηο 

    πφινηπν 1/1/2018 (966.937,13) (923,29) 0,00  (967.860,42) 
Απνζβέζεηο πεξηφδνπ (4.321,55) 

 
(607,35) (4.928,90) 

πφινηπν 31/12/2018 (971.258,68) (923,29) (607,35) (972.789,32) 

     Αλαπφζβεζην 31/12/2018 56.481,35  3.686,91  6.392,65  66.560,91  
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9 Ππκκεηνρή  ζε  ζπγγελείο/ ζπλδεδεκέλεο 

Ρν  θνλδχιη απηφ αθνξά ηηο θάησζη εηαηξείεο: 

 

Δηαηξεία πόινηπν 

Δθζεζηαθφ Θέληξν Θξάθεο 9.085,47 

Ηλζηηηνχην Δθζεζηαθψλ Δξεπλψλ 59.158,62 

Νξγ/ζκφο Ρνπξηζηηθήο Ξξνβνιήο & Marketing  Θεζ/λίθεο 3.174,44 

Γξαθείν Ξξνζέιθπζεο Ππλεδξίσλ & Δπηζθεπηψλ  
Κεηξνπνιηηηθήο Ξεξηνρήο Θεζ/λίθεο 

5.000,00 

Πύλνιν 76.418,53 

 

10 Ινηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 

Νη ινηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο αλαιχνληαη σο εμήο: 

 31/12/2018  31/12/2017  

Θαηαβιεζείζεο εγγπήζεηο 59.642,26  
 

60.642,26  
 

 
59.642,26  

 
60.642,26  

  

11 Απνζέκαηα   & Θόζηνο πσιήζεσλ 

Ρα απνζέκαηα αλαιχνληαη σο εμήο: 

 31/12/2018  31/12/2017  

Ξξψηεο χιεο & αλαιψζηκα 73.582,01  
 

128.354,48  
 

 
73.582,01  

 
128.354,48  

 

     Γηαθνξέο απνηίκεζεο απνζεκάησλ (30.000,00) 
 

(30.000,00) 
 

 
43.582,01  

 
98.354,48  

  

Ρν θφζηνο ησλ πσιεζέλησλ απνζεκάησλ δηακνξθψζεθε σο εμήο: 

 1/1 -  
31/12/2018 

 1/1 -  
31/12/2017 

 

Απνζέκαηα έλαξμεο 128.354,48  
 

129.673,42  
 Θαζαξέο αγνξέο 113.896,75  

 
212.726,72  

 Θνζηνινγνχκελεο δαπάλεο 9.266.365,83  
 

9.066.855,59  
 Απνζέκαηα ιήμεο (73.582,01) 

 
(128.354,48) 

 

 
9.435.035,05  

 
9.280.901,25  

  

Ωο «Θνζηνινγνχκελεο δαπάλεο» λννχληαη νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο πνπ κεξίδνληαη ζηε ιεηηνπξγία 
παξαγσγήο θαη αλαιχνληαη πεξαηηέξσ ζηε Πεκείσζε «Ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο». 

Δπί ησλ απνζεκάησλ δελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα ή άιια βάξε. 
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12 Ξειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 

Νη πειάηεο θαη νη ινηπέο απαηηήζεηο αλαιχνληαη σο εμήο: 

(α) Γηα ηνλ Όκηιν: 

 31/12/2018  31/12/2017  

Ξειάηεο 14.707.670,54   15.697.902,72   

Ξξφβιεςε γηα επηζθαιείο πειάηεο (12.488.045,08)  (11.692.781,52)  

Γξακκάηηα εηζπξαθηέα 55.873,61   52.073,57   

Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο 1.182.209,33   1.849.389,16   

Δπηζθαιείο & επίδηθεο απαηηήζεηο 55.231,95   55.231,95   

Ξξφβιεςε γηα επηζθαιή αμηφγξαθα (7.315,76)  (7.315,76)  

Γεζκεπκέλεο θαηαζέζεηο 729,39   729,39   

Απαηηήζεηο απφ ην δεκφζην 253.469,15   210.487,21   

Ξξνθαηαβνιέο ζην πξνζσπηθφ 129.436,52   142.041,19   

Ξξνθαηαβνιέο ζε πξνκεζεπηέο 339.113,44   356.114,66   

Σξεψζηεο δηάθνξνη 920.346,48   986.403,67   

Ξξφβιεςε γηα επηζθαιείο ινηπέο απαηηήζεηο (1.310.114,29)  (1.340.114,29)  

 3.838.605,28   6.310.161,95   

 

(β) Γηα ηελ Δηαηξεία: 

 31/12/2018  31/12/2017  

Ξειάηεο 14.217.447,06   14.249.503,34   

Ξξφβιεςε γηα επηζθαιείο πειάηεο (11.911.045,08)  (10.395.781,52)  

Γξακκάηηα εηζπξαθηέα 50.163,61   31.363,57   

Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο 948.033,77   1.589.781,83   

Δπηζθαιείο & επίδηθεο απαηηήζεηο 55.231,95   55.231,95   

Ξξφβιεςε γηα επηζθαιή αμηφγξαθα (7.315,76)  (7.315,76)  

Απαηηήζεηο απφ ην δεκφζην 225.049,44   161.870,42   

Ξξνθαηαβνιέο ζην πξνζσπηθφ 129.436,52   142.041,19   

Ξξνθαηαβνιέο ζε πξνκεζεπηέο 339.113,44   356.114,66   

Σξεψζηεο δηάθνξνη 982.641,67   1.018.430,10   

Ξξφβιεςε γηα επηζθαιείο ινηπέο απαηηήζεηο (1.082.114,29)  (1.082.114,29)  

 3.946.642,33   6.119.125,49   

 

 Νη απαηηήζεηο απφ πειάηεο δελ είλαη ηνθνθφξεο. Γηαθαλνλίδνληαη θαηά κέζν φξν ζε 60 εκέξεο. 

 Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ παξαπάλσ απαηηήζεσλ αληηθαηνπηξίδεη ηελ εχινγε αμία ηνπο. 

 Γηα φιεο ηηο απαηηήζεηο έρεη δηελεξγεζεί έιεγρνο απνκείσζεο θαη ηα πνζά ησλ ζσξεπηηθά 
αλαγλσξηζζεηζψλ δεκηψλ απνκείσζεο παξνπζηάδνληαη δηαθξηηά ζηνπο αλσηέξσ πίλαθεο. Νη δεκίεο 
απνκείσζεο αθνξνχλ αλνηθηά ππφινηπα πειαηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο θαη 
αμηφγξαθα (επηηαγέο) πνπ θαζπζηεξεί ε είζπξαμή ηνπο. 

13 Κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί ελεξγεηηθνύ 

Νη κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί ελεξγεηηθνχ αλαιχνληαη σο εμήο: 
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 31/12/2018  31/12/2017  

Ξξνπιεξσζέληα έμνδα 182.265,09  
 

207.953,36  
 Γεδνπιεπκέλα έζνδα πεξηφδνπ 109.280,42  

 
135.301,31  

 

 
291.545,51  

 
343.254,67  

  

14 Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

Ρα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα αλαιχνληαη σο εμήο: 

(α) Γηα ηνλ Όκηιν: 

 31/12/2018  31/12/2017  

Κεηξεηά ζηα ηακεία 113.982,60   104.632,38   

Θαηαζέζεηο φςεσο & πξνζεζκίαο 4.232.307,07   3.352.755,33   

 4.346.289,67   3.457.387,71   

 

(β) Γηα ηελ Δηαηξεία: 

 31/12/2018  31/12/2017  

Κεηξεηά ζηα ηακεία 113.689,44   104.285,82   

Θαηαζέζεηο φςεσο & πξνζεζκίαο 4.227.280,80   3.352.556,16   

 4.340.970,24   3.456.841,98   

 

Ρα ηακεηαθά ηζνδχλακα είλαη είηε θαηαζέζεηο πξνζεζκίαο, είηε βξαρπρξφληεο, πςειήο 
ξεπζηνπνηεζηκφηεηαο επελδχζεηο, πνπ είλαη εχθνια κεηαηξέςηκεο ζε κεηξεηά θαη είλαη ηφζν θνληά 
ζηε ιήμε ηνπο πνπ εκθαλίδνπλ ακειεηέν θίλδπλν γηα αιιαγέο ζηελ απνηίκεζή ηνπο θαηά ην ρξφλν 
ηεο ξεπζηνπνίεζήο ηνπο. 

15 Κεηνρηθό θεθάιαην 

 Ρν θεθάιαην έρεη θαηαβιεζεί νινζρεξψο. 

 Γελ ππάξρνπλ πηζηνπνηεηηθά ζπκκεηνρήο, κεηαηξέςηκνη ηίηινη, δηθαηψκαηα αγνξάο ηίηισλ, 
δηθαηψκαηα πξναίξεζεο ή παξφκνηνη ηίηινη θαη δηθαηψκαηα. 

 Ζ Δηαηξία δελ θαηέρεη δηθέο ηεο κεηνρέο. 

 Θαηά ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο νη κεηνρέο ηεο πεξηήιζαλ ζην ζχλνιφ ηνπο ζην Διιεληθφ Γεκφζην 
θαη είλαη κεηαβηβάζηκεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 17 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Λ. 4109/2013 θαη ην 
άξζξν 6 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξίαο.. 

 Ρν θεθάιαην δηαηξείηαη ζε 90.175.244 κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 147,00 επξψ έθαζηε. 

 Κε ηελ απφ 14.12.2016 Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ηνπ κεηφρνπ απνθαζίζζεθε ε αχμεζε ηνπ 
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο θαηά ην πνζφ ησλ ηεζζάξσλ εθαηνκκπξίσλ εθαηφλ νγδφληα 
ελλέα ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ ελελήληα ελφο επξψ θαη ηξηάληα δπν ιεπηψλ (4.189.991,32 €) κε ηελ 
θαηαβνιή κεηξεηψλ θαη ηελ έθδνζε 2.850.334,23 λέσλ θνηλψλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, 
νλνκαζηηθήο αμίαο ελφο επξψ θαη ζαξάληα επηά ιεπηψλ (€ 1,47) έθαζηε.  
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 Κε ηελ ίδηα απφθαζε ηεο απφ 14.12.2016 Έθηαθηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ηνπ κεηφρνπ 
απνθαζίζζεθε ε αχμεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο κεηνρήο κε παξάιιειε κείσζε ηνπ 
ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κεηνρψλ ηεο απφ 93.025.578,23 ζε έλα εθαηνκκχξην ηξηαθφζηεο εμήληα 
επηά ρηιηάδεο ηεηξαθφζηεο εβδνκήληα έμη (1.367.476) κεηνρέο. Έηζη ην κεηνρηθφ θεθάιαην 
δηαηξείηαη πιένλ ζε έλα εθαηνκκχξην ηξηαθφζηεο εμήληα επηά ρηιηάδεο ηεηξαθφζηεο εβδνκήληα έμη 
(1.367.476) θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο εθαηφ επξψ (€ 100,00) έθαζηε. 

 Πηηο 28/4/2017, κε ην ππ’ αξηζκφλ 8 Ξξαθηηθφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, πηζηνπνηήζεθε ε 
θαηαβνιή ηεο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαηά πνζφ € 4.189.991,32, ε νπνία 
απνθαζίζηεθε κε ηελ απφ 14.12.2016 Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. 

 Βάζεη ηνπ λ. 4512/2018, φπσο ηξνπνπνίεζε ην λ. 4389/2016, ην ζχλνιν ησλ κεηνρψλ ηεο 
εηαηξείαο κεηαβηβάζηεθε ρσξίο αληάιιαγκα, κε εκεξνκελία 01.01.2018 ζηελ Διιεληθή Δηαηξεία 
Ππκκεηνρψλ θαη Ξεξηνπζίαο Α.Δ. Ωο εθ ηνχηνπ, νη ζπλεκκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2018 ηεο ΓΔΘ-Helexpo Α.Δ. πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ΔΔΠΞ A.E., κε ηελ κέζνδν ηεο νιηθήο ελνπνίεζεο. Θαηά ηελ 31ε 
Γεθεκβξίνπ 2018 ην πνζνζηφ ηεο ΔΔΠΞ Α.Δ. ζηελ εηαηξεία αλέξρεηαη ζε 100%. 

16 Απνζεκαηηθά εύινγεο αμίαο 

Ρα απνζεκαηηθά ηεο θαηεγνξίαο απηήο πξνθχπηνπλ απφ ηελ απνηίκεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε 
εχινγεο αμίεο θαη αλαιχνληαη σο εμήο: 

 

 

 

Γηαθνξέο αμίαο 
παγίσλ 

 
Πχλνιν: 

 

     πφινηπν 31/12/2016 (5.969.392,14) 
 

(5.969.392,14) 
 

     Κεηαβνιέο πνιηηηθψλ & δηφξζσζε ιαζψλ 5.969.392,14   5.969.392,14   

πφινηπν 31/12/2017 0,00 
 

0,00 
 

     πφινηπν 31/12/2018 0,00  
 

0,00  
  

17 Ινηπά απνζεκαηηθά 

Πχκθσλα κε ηελ ειιεληθή εκπνξηθή λνκνζεζία, ε Δηαηξία ζρεκαηίδεη «ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ» σο 
πνζνζηφ 5% επί ησλ εηεζίσλ θεξδψλ, κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ αλαινγνχληνο θφξνπ εηζνδήκαηνο. Ρν 
απνζεκαηηθφ απηφ δελ κπνξεί λα δηαλεκεζεί πεξαηηέξσ. Ν ζρεκαηηζκφο ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ παχεη 
λα είλαη ππνρξεσηηθφο φηαλ ην ζπζζσξεπκέλν πνζφ γίλεη ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην 1/3 ηνπ κεηνρηθνχ 
θεθαιαίνπ. 

Δπίζεο, ζηα «ινηπά απνζεκαηηθά» πεξηιακβάλνληαη θαη «εηδηθά» θαη «έθηαθηα», θαζψο θαη 
«αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά» πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ππαγσγή ηεο εηαηξίαο ζε επελδπηηθνχο 
λφκνπο. Ρα απνζεκαηηθά απηά εμαηξνχληαη ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο εθηφο εάλ δηαλεκεζνχλ ζηνπο 
κεηφρνπο ή θεθαιαηνπνηεζνχλ. 
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Πηα «ινηπά απνζεκαηηθά» πεξηιακβάλνληαη θαη φζα θέξδε/δεκίεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ 
ΓΙΞ 19 (παξνρέο ζην πξνζσπηθφ) θαη αλαγλσξίδνληαη απ’ επζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα. 

Ρν χςνο θαη νη κεηαβνιέο ηνπ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ θαη ησλ ινηπψλ απνζεκαηηθψλ – παξνπζηάδεηαη 
ζηνπο αθφινπζνπο πίλαθεο. 

 

  
Ραθηηθφ 
απνζ/θφ 

Έθηαθηα 
απνζ/θά 

Απνζ/θφ 
ΓΙΞ 19 

Απνζ/θά απφ 
αθνξ/ηα 
έζνδα Πχλνιν: 

      πφινηπν 31/12/2016 531.061,75  1.393.983,86  0,00  832.441,47  2.757.487,08  

      Αλαβ/λνη θφξνη επί ινηπνχ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο 

  

(7.290,90) 

 

(7.290,90) 

Δπαλεθηίκεζε παξνρψλ πξνζσπηθνχ 
  

25.141,01  
 

25.141,01  

πφινηπν 31/12/2017 531.061,75  1.393.983,86  17.850,11  832.441,47  2.775.337,19  

      Αλαβ/λνη θφξνη επί ινηπνχ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο 
  

(16.305,25) 
 

(16.305,25) 

Δπαλεθηίκεζε παξνρψλ πξνζσπηθνχ 
  

56.225,00  
 

56.225,00  

πφινηπν 31/12/2018 531.061,75  1.393.983,86  57.769,86  832.441,47  2.815.256,94  

 

18 Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο 

Αλά ελνπνηνχκελε εηαηξία, ηα δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο έρνπλ αλαιπηηθά σο εμήο: 

 

Ηληεξέμπν 
Δθζεζηαθέο 

Δθαξκνγέο ΑΔ 

Διιεληθέο 
Δθζεζηαθέο 

Ξαξαγσγέο ΑΔ Πχλνιν: 

    πόινηπν 31/12/2016 (230.730,66) (91.158,29) (321.984,22) 

    Απνηειέζκαηα πεξηφδνπ (864,86) (58,93) (923,79) 

πόινηπν 31/12/2017 (231.595,52) (91.217,22) (322.908,01) 

    Απνηειέζκαηα πεξηφδνπ 217.741,97  (109,04) 217.632,93  

πόινηπν 31/12/2018 (13.853,55) (91.326,26) (105.275,08) 

 

19 Αλαβαιιόκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο 

Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ζπκςεθίδνληαη κε ηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο 
ππνρξεψζεηο φηαλ ν θφξνο εηζνδήκαηνο επηβάιιεηαη απφ ηελ ίδηα θνξνινγηθή αξρή ζηελ ίδηα 
θνξνινγεηέα νηθνλνκηθή κνλάδα. 

Ζ θίλεζε ησλ ινγαξηαζκψλ αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θιεηφκελεο θαη ηεο 
ακέζσο πξνεγνχκελεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο έρεη σο αθνινχζσο: 

(α) Γηα ηνλ Όκηιν: 
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(β) Γηα ηελ Δηαηξεία: 

 

 

 

20 Γαπάλεο πξνζσπηθνύ - πνρξέσζε γηα παξνρέο ιόγσ αθππεξέηεζεο 

Ζ παξνχζα αμία ηεο ππνρξέσζεο παξνρψλ πξνο ην πξνζσπηθφ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία θαηά 
ην ηέινο ηεο θιεηφκελεο θαη ηεο πξνεγνχκελεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο έρεη σο εμήο: 

 31/12/2018  31/12/2017  

Ξαξνχζα αμία κε ρξεκαηνδνηνχκελσλ ππνρξεψζεσλ 3.151.637,55   3.137.228,55   

 3.151.637,55   3.137.228,55   

 

 

Νη κεηαβνιέο ζηελ παξνχζα αμία ηεο ππνρξέσζεο παξνρψλ πξνο ην πξνζσπηθφ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ 
ππεξεζία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θιεηφκελεο θαη ηεο πξνεγνχκελεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο έρνπλ σο 
αθνινχζσο: 

ΑΦ απφ πάγηα

ΑΦ απφ 

απνηηκήζεηο

ΑΦ απφ 

πξνβιέςεηο

ΑΦ απφ 

δεδνπιεπκέλα ΑΦ απφ δεκίεο Πχλνιν:

 

πφινηπν 31/12/2016 (4.165.803,39) 10.000,00 1.457.762,57 82.070,57 60.510,88 (2.555.459,37)

 

Κεηαβνιέο πνιηηηθψλ & δηφξζσζε ιαζψλ (34.430.599,19) (34.430.599,19)

πφινηπν 1/1/2017 (38.596.402,58) 10.000,00 1.457.762,57 82.070,57 60.510,88 (36.986.058,56)

 

Αλαγλψξηζε ζην απνηέιεζκα (435.506,62) 14.221,60 (82.070,57) (503.355,59)

Αλαγλψξηζε ζηα ίδηα θεθάιαηα 13.366,07 (7.290,89) 6.075,18 

πφινηπν 31/12/2017 (39.018.543,13) 10.000,00 1.464.693,28 0,00 60.510,88 (37.483.338,97)

 

Κεηαβνιέο πνιηηηθψλ & δηφξζσζε ιαζψλ 4.684.455,23 502.865,05 5.187.320,28 

πφινηπν 1/1/2018 (34.334.087,90) 10.000,00 1.967.558,33 0,00 60.510,88 (32.296.018,69)

 

Αλαγλψξηζε ζην απνηέιεζκα (181.384,86) (42.954,75) 37.359,13 (186.980,48)

Αλαγλψξηζε ζηα ίδηα θεθάιαηα (16.305,25) (16.305,25)

πφινηπν 31/12/2018 (34.515.472,76) 10.000,00 1.908.298,33 37.359,13 60.510,88 (32.499.304,42)

ΑΦ απφ πάγηα

ΑΦ απφ 

απνηηκήζεηο

ΑΦ απφ 

πξνβιέςεηο

ΑΦ απφ 

δεδνπιεπκέλα ΑΦ απφ δεκίεο Πχλνιν:

 

πφινηπν 31/12/2016 (4.165.691,81) 10.000,00 1.457.762,57 82.070,57 60.510,88 (2.555.347,79)

 

Κεηαβνιέο πνιηηηθψλ & δηφξζσζε ιαζψλ (34.430.599,19) (34.430.599,19)

πφινηπν 1/1/2017 (38.596.291,00) 10.000,00 1.457.762,57 82.070,57 60.510,88 (36.985.946,98)

 

Αλαγλψξηζε ζην απνηέιεζκα (435.506,62) 14.221,60 (82.070,57) (503.355,59)

Αλαγλψξηζε ζηα ίδηα θεθάιαηα 13.366,07 (7.290,89) 6.075,18 

πφινηπν 31/12/2017 (39.018.431,55) 10.000,00 1.464.693,28 0,00 60.510,88 (37.483.227,39)

 

Κεηαβνιέο πνιηηηθψλ & δηφξζσζε ιαζψλ 4.684.455,23 502.865,05 5.187.320,28 

πφινηπν 1/1/2018 (34.333.976,32) 10.000,00 1.967.558,33 0,00 60.510,88 (32.295.907,11)

 

Αλαγλψξηζε ζην απνηέιεζκα (181.384,86) (42.954,75) 37.359,13 (186.980,48)

Αλαγλψξηζε ζηα ίδηα θεθάιαηα (16.305,25) (16.305,25)

πφινηπν 31/12/2018 (34.515.361,18) 10.000,00 1.908.298,33 37.359,13 60.510,88 (32.499.192,84)
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Πχλνιν: 

 

   πόινηπν 31/12/2016 3.113.329,55  
 

   Θφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο 95.983,00  
 Ρφθνο ζηελ ππνρξέσζε 58.641,00  
 Αλαινγηζηηθέο δεκίεο/(θέξδε) (25.141,00) 
 Άιια έμνδα/(έζνδα) (383,00) 
 Ξαξνρέο θαηαβιεζείζεο απφ εξγνδφηε (105.201,00) 
 πόινηπν 31/12/2017 3.137.228,55  
 

   Θφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο 103.096,00  
 Ρφθνο ζηελ ππνρξέσζε 62.519,00  
 Αλαινγηζηηθέο δεκίεο/(θέξδε) (56.225,00) 
 Δπηπιένλ παξνρέο / αθππεξέηεζε 62.109,00  
 Ξαξνρέο θαηαβιεζείζεο απφ εξγνδφηε (157.090,00) 
 πόινηπν 31/12/2018 3.151.637,55  
  

Ρα πνζά πνπ αθνξνχλ ηελ ππνρξέσζε παξνρψλ πξνο ην πξνζσπηθφ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία 
θαη έρνπλ αλαγλσξηζζεί ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο έρνπλ σο εμήο: 

 1/1 -  
31/12/2018 

 1/1 -  
31/12/2017 

 

Θφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο 103.096,00  
 

95.983,00  
 Ρφθνο ζηελ ππνρξέσζε 62.519,00  

 
58.641,00  

 Δπηπιένλ παξνρέο / αθππεξέηεζε 62.109,00  
 

0,00  
 Άιια έμνδα/(έζνδα) 0,00  

 
(383,00) 

 Ξαξνρέο θαηαβιεζείζεο απφ εξγνδφηε (157.090,00) 
 

0,00  
 

 
70.634,00 

 
154.241,00  

  

Νη ινηπέο δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ην πξνζσπηθφ θαη έρνπλ αλαγλσξηζζεί ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο 
έρνπλ σο εμήο: 

 1/1 -  
31/12/2018 

 1/1 -  
31/12/2017 

 

Κηζζνί 1.921.859,06  
 

1.908.974,40  
 Δηζθνξέο ζε αζθαιηζηηθά ηακεία 483.666,64  

 
479.035,83  

 Ινηπέο παξνρέο πξνζσπηθνχ 166.459,46  
 

158.910,04  
 

 
2.571.985,16  

 
2.546.920,27  

  

 

 

Νη κεηαβνιέο ζηελ ππνρξέσζε πνπ θαηαρσξείηαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θιεηφκελεο 
θαη ηεο ακέζσο πξνεγνχκελεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο έρνπλ σο αθνινχζσο: 
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Πχλνιν: 

 

   πφινηπν 31/12/2016 3.113.329,55  
 

   Ξνζφ πνπ αλαγλσξίζηεθε ζηα απνηειέζκαηα 154.241,00  
 Αλαινγηζηηθέο δεκίεο/(θέξδε) (25.141,00) 
 Ξαξνρέο θαηαβιεζείζεο απφ εξγνδφηε (105.201,00) 
 πόινηπν 31/12/2017 3.137.228,55  
 

   Ξνζφ πνπ αλαγλσξίζηεθε ζηα απνηειέζκαηα 227.724,00  
 Αλαινγηζηηθέο δεκίεο/(θέξδε) (56.225,00) 
 Ξαξνρέο θαηαβιεζείζεο απφ εξγνδφηε (157.090,00) 
 πόινηπν 31/12/2018 3.151.637,55  
  

21 Ινηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

Ρν ζηνηρείν απηφ αλαιχεηαη σο εμήο: 

(α) Γηα ηνλ Όκηιν: 

 31/12/2018  31/12/2017  

Ξξφβιεςε γηα επηπιένλ θφξνπο 217.000,00  
 

217.000,00  
 Ξξνβιέςεηο γηα επίδηθεο δηαθνξέο 600.000,00  

 
600.000,00  

 Ινηπέο πξνβιέςεηο 0,14  
 

0,14  
 Θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο 0,00  

 
45.686,70  

 

 
817.000,14  

 
862.686,84  

  

(β) Γηα ηελ Δηαηξία: 

 31/12/2018  31/12/2017  

Ξξφβιεςε γηα επηπιένλ θφξνπο 165.000,00  
 

165.000,00  
 Ξξνβιέςεηο γηα επίδηθεο δηαθνξέο 600.000,00  

 
600.000,00  

 Ινηπέο πξνβιέςεηο 0,14  
 

0,14  
 Θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο 0,00  

 
45.686,70  

 

 
765.000,14  

 
810.686,84  

  

22 Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο 

Ζ αλάιπζε ησλ ππνινίπσλ ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ησλ ινηπψλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ (πιελ 
θφξσλ) έρεη σο εμήο: 
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(α) Γηα ηνλ Όκηιν: 

 31/12/2018  31/12/2017  

Ξξνκεζεπηέο 2.301.826,48  
 

3.804.445,77  
 Δπηηαγέο πιεξσηέεο 286.048,80  

 
295.899,42  

 Νξγαληζκνί θνηλσληθήο αζθάιηζεο 136.302,64  
 

191.069,28  
 Ξξνθαηαβνιέο πειαηψλ 787.702,19  

 
1.577.869,22  

 Κεξίζκαηα πιεξσηέα 287.204,70  
 

287.204,70  
 Δηζπξαρζείζεο εγγπήζεηο 108.451,94  

 
104.301,94  

 Απνδνρέο πξνζσπηθνχ πιεξσηέεο 8.261,20  
 

40.152,79  
 Ξηζησηέο δηάθνξνη 378.534,59  

 
546.102,50  

 

 
4.294.332,54  

 
6.847.045,62  

  

(β) Γηα ηελ Δηαηξία: 

 31/12/2018  31/12/2017  

Ξξνκεζεπηέο 2.143.854,08  
 

2.694.803,97  
 Δπηηαγέο πιεξσηέεο 286.048,80  

 
295.899,42  

 Νξγαληζκνί θνηλσληθήο αζθάιηζεο 136.302,64  
 

191.069,28  
 Ξξνθαηαβνιέο πειαηψλ 772.320,32  

 
1.519.529,64  

 Κεξίζκαηα πιεξσηέα 287.204,70  
 

287.204,70  
 Δηζπξαρζείζεο εγγπήζεηο 108.451,94  

 
104.301,94  

 Απνδνρέο πξνζσπηθνχ πιεξσηέεο 8.261,20  
 

39.312,37  
 Ξηζησηέο δηάθνξνη 351.945,61  

 
520.731,63  

 

 
4.094.389,29  

 
5.652.852,95  

  

Νη εχινγεο αμίεο ησλ σο άλσ θνλδπιίσλ δελ δηαθέξνπλ νπζησδψο απφ ηα ινγηζηηθά ππφινηπα απηψλ. 

23 Κεηαβαηηθνί  Ινγαξηαζκνί  Ξαζεηηθνύ 

(α) Γηα ηνλ Όκηιν: 

    31/12/2018  31/12/2017 

Έμνδα ρξήζεσο 
δεδνπιεπκέλα 255.247,13  

 
438.744,81  

Έζνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ 402.398,75  
 

300.941,83  

 
657.645,88  

 
739.686,64  

 

(β) Γηα ηελ Δηαηξία: 

 31/12/2018  31/12/2017 

Έμνδα ρξήζεσο 
δεδνπιεπκέλα 255.247,13  

 
413.444,81  

Έζνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ 402.398,75  
 

300.941,83  

 
657.645,88  

 
714.386,64  
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24 πνρξεώζεηο από θόξνπο 

Ζ αλάιπζε ησλ θφξσλ πιεξσηέσλ έρεη σο εμήο: 

(α) Γηα ηνλ Όκηιν: 

 31/12/2018  31/12/2017  

Φφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο 93.427,21  
 

65.492,57  
 Ινηπνί θφξνη & ηέιε 119.496,92  

 
117.454,61  

 Ρξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο 0,00  
 

2.600,00  
 

 
212.924,13  

 
185.547,18  

  

(β) Γηα ηελ Δηαηξία: 

 31/12/2018  31/12/2017  

Φφξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο 93.427,21  
 

65.492,57  
 Ινηπνί θφξνη & ηέιε 117.084,42  

 
117.448,61  

 

 
210.511,63  

 
182.941,18  

  

25 Θύθινο εξγαζηώλ - Ιεηηνπξγηθνί ηνκείο δξαζηεξηόηεηαο 

Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θιεηφκελεο θαη ηεο ακέζσο πξνεγνχκελεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεσο ν Όκηινο 
δξαζηεξηνπνηήζεθε ζε έλαλ κφλν ηνκέα. 

Ζ αλάιπζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ έρεη σο εμήο 

 1/1 -  
31/12/2018 

 1/1 -  
31/12/2017 

 

Ξαξνρή ππεξεζηψλ 12.999.630,09   10.609.663,13   

Έζνδα απφ parking 1.342.407,89   1.256.498,40   

Έζνδα απφ ινηπέο ππεξεζίεο 19.433,00   18.300,00   

 14.361.470,98   11.884.461,53   

 

26 Ινηπά έζνδα θαη θέξδε 

Ρα ινηπά ζπλήζε έζνδα (ινηπά ιεηηνπξγηθά έζνδα) αλαιχνληαη σο εμήο: 

(α) Γηα ηνλ Όκηιν: 

 1/1 -  
31/12/2018 

 1/1 -  
31/12/2017 

 

Δπηρνξεγήζεηο πάγηνπ 
ελεξγεηηθνχ 35.858,53  

 
21.082,51  

 Δηδηθέο επηρνξεγήζεηο-επηδνηήζεηο 63.358,25  
 

23.236,48  
 Έζνδα απφ απνδεκηψζεηο 211,80  

 
32.539,93  

 Έζνδα απφ ελνίθηα 877.161,80  
 

816.213,26  
 Έζνδα απφ πξνβιέςεηο 982.766,29  

 
330.864,88  

 Άιια ιεηηνπξγηθά έζνδα 373.441,89  
 

529.485,31  
 

 
2.332.798,56  

 
1.753.422,37  
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(β) Γηα ηελ Δηαηξία: 

 1/1 -  
31/12/2018 

 1/1 -  
31/12/2017 

 

Δπηρνξεγήζεηο πάγηνπ 
ελεξγεηηθνχ 35.858,53  

 
21.082,51  

 Δηδηθέο επηρνξεγήζεηο-επηδνηήζεηο 63.358,25  
 

23.236,48  
 Έζνδα απφ απνδεκηψζεηο 211,80  

 
32.539,93  

 Έζνδα απφ ελνίθηα 877.161,80  
 

816.213,26  
 Έζνδα απφ πξνβιέςεηο 232.766,29  

 
330.864,88  

 Άιια ιεηηνπξγηθά έζνδα 315.619,13  
 

514.831,96  
 

 
1.524.975,80  

 
1.738.769,02  

  

 

27 Ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο 

Νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο θαη ην θφζηνο πσιήζεσλ ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο αλαιχνληαη θαη’ είδνο θαη 
θαηά ιεηηνπξγία σο εμήο: 

(α) Γηα ηνλ Όκηιν: 

 
Πχλνιν 

Θφζηνο 
πσιήζεσλ 

Γηνηθεηηθή 
ιεηηνπξγία 

Ιεηηνπξγία 
δηάζεζεο 

Αλάισζε 

απνζεκάησλ 168.669,22  168.669,22  
  Ακνηβέο πξνζσπηθνχ 2.571.985,16  725.686,71  1.476.652,59  369.645,86  

Ακνηβέο ηξίησλ 848.093,56  373.119,15  431.925,49  43.048,92  
Ξαξνρέο ηξίησλ 6.823.601,09  6.223.755,58  432.423,12  167.422,39  

Φφξνη & ηέιε 542.349,38  452.813,31  44.429,91  45.106,16  

Ινηπά έμνδα 1.963.505,15  587.269,05  103.950,70  1.272.285,40  
Απνζβέζεηο 1.309.745,19  903.722,03  208.600,46  197.422,70  

Ξξνβιέςεηο 203.785,78  0,00  0,00  203.785,78  

Πύλνια 14.431.734,53  9.435.035,05  2.697.982,27  2.298.717,21  

 

(β) Γηα ηελ Δηαηξία: 

 
Πχλνιν 

Θφζηνο 
πσιήζεσλ 

Γηνηθεηηθή 
ιεηηνπξγία 

Ιεηηνπξγία 
δηάζεζεο 

Αλάισζε απνζεκάησλ 168.669,22  168.669,22  

  Ακνηβέο πξνζσπηθνχ 2.566.985,16  725.686,71  1.471.652,59  369.645,86  

Ακνηβέο ηξίησλ 857.548,06  373.119,15  441.379,99  43.048,92  
Ξαξνρέο ηξίησλ 6.823.601,09  6.223.755,58  432.423,12  167.422,39  

Φφξνη & ηέιε 523.831,22  452.813,31  25.920,15  45.097,76  
Ινηπά έμνδα 1.963.139,55  587.269,05  103.585,10  1.272.285,40  

Απνζβέζεηο 1.309.745,19  903.722,03  208.600,46  197.422,70  

Ξξνβιέςεηο 203.785,78  0,00  0,00  203.785,78  

Πύλνια 14.417.305,27  9.435.035,05  2.683.561,41  2.298.708,81  
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27.1 Γαπάλεο ιεηηνπξγίαο παξαγσγήο 

Νη δαπάλεο ηεο ιεηηνπξγίαο παξαγσγήο απνηεινχλ κέξνο ηνπ θφζηνπο πσιήζεσλ (βι. Πεκείσζε 11  
«Απνζέκαηα θαη θφζηνο πσιήζεσλ») θαη αλαιχνληαη θαη’ είδνο σο εμήο: 

(α) Γηα ηνλ Όκηιν: 

 1/1 -  
31/12/2018 

 1/1 -  
31/12/2017 

 

Ακνηβέο & έμνδα πξνζσπηθνχ 725.686,71  
 

718.229,12  
 Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 373.119,15  

 
470.052,17  

 Ξαξνρέο ηξίησλ 6.223.755,58  
 

5.896.718,61  
 Φφξνη & ηέιε 452.813,31  

 
453.464,66  

 Γηάθνξα έμνδα 587.269,05  
 

623.068,83  
 Απνζβέζεηο ιεηηνπξγηθέο 903.722,03  

 
905.322,20  

 

 
9.266.365,83  

 
9.066.855,59  

  

(β) Γηα ηελ Δηαηξία: 

 1/1 -  
31/12/2018 

 1/1 -  
31/12/2017 

 

Ακνηβέο & έμνδα πξνζσπηθνχ 725.686,71  
 

718.229,12  
 Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 373.119,15  

 
470.052,17  

 Ξαξνρέο ηξίησλ 6.223.755,58  
 

5.896.718,61  
 Φφξνη & ηέιε 452.813,31  

 
453.464,66  

 Γηάθνξα έμνδα 587.269,05  
 

623.068,83  
 Απνζβέζεηο ιεηηνπξγηθέο 903.722,03  

 
905.322,20  

 

 
9.266.365,83  

 
9.066.855,59  

  

27.2 Γαπάλεο ιεηηνπξγίαο δηάζεζεο 

Νη δαπάλεο ηεο ιεηηνπξγίαο δηάζεζεο αλαιχνληαη θαη’ είδνο σο εμήο: 

(α) Γηα ηνλ Όκηιν: 

 1/1 -  
31/12/2018 

 1/1 -  
31/12/2017 

 

Ακνηβέο & έμνδα πξνζσπηθνχ 369.645,86   365.676,34   

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 43.048,92   54.206,90   

Ξαξνρέο ηξίησλ 167.422,39   155.395,75   

Φφξνη & ηέιε 45.106,16   25.192,49   

Γηάθνξα έμνδα 1.272.285,40   1.349.676,54   

Απνζβέζεηο ιεηηνπξγηθέο 197.422,70   197.568,05   

Ξξνβιέςεηο 203.785,78   154.241,00   

 2.298.717,21   2.301.957,07   
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(β) Γηα ηελ Δηαηξία: 

 1/1 -  
31/12/2018 

 1/1 -  
31/12/2017 

 

Ακνηβέο & έμνδα πξνζσπηθνχ 369.645,86   365.676,34   

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 43.048,92   54.206,90   

Ξαξνρέο ηξίησλ 167.422,39   155.395,75   

Φφξνη & ηέιε 45.097,76   25.192,49   

Γηάθνξα έμνδα 1.272.285,40   1.349.676,54   

Απνζβέζεηο ιεηηνπξγηθέο 197.422,70   197.568,05   

Ξξνβιέςεηο 203.785,78   154.241,00   

 2.298.708,81   2.301.957,07   

 

27.3 Γαπάλεο ιεηηνπξγίαο δηνίθεζεο 

Νη δαπάλεο ηεο δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο αλαιχνληαη θαη’ είδνο σο εμήο: 

(α) Γηα ηνλ Όκηιν: 

 1/1 -  
31/12/2018 

 1/1 -  
31/12/2017 

 

Ακνηβέο & έμνδα πξνζσπηθνχ 1.476.652,59  
 

1.463.014,81  
 Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 431.925,49  

 
568.056,18  

 Ξαξνρέο ηξίησλ 432.423,12  
 

409.742,69  
 Φφξνη & ηέιε 44.429,91  

 
28.267,75  

 Γηάθνξα έμνδα 103.950,70  
 

110.589,21  
 Απνζβέζεηο ιεηηνπξγηθέο 208.600,46  

 
208.920,49  

 

 
2.697.982,27  

 
2.788.591,13  

  

(β) Γηα ηελ Δηαηξία: 

 1/1 -  
31/12/2018 

 1/1 -  
31/12/2017 

 

Ακνηβέο & έμνδα πξνζσπηθνχ 1.471.652,59  
 

1.456.264,81  
 Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 441.379,99  

 
556.108,57  

 Ξαξνρέο ηξίησλ 432.423,12  
 

409.724,69  
 Φφξνη & ηέιε 25.920,15  

 
25.667,75  

 Γηάθνξα έμνδα 103.585,10  
 

109.583,30  
 Απνζβέζεηο ιεηηνπξγηθέο 208.600,46  

 
208.920,49  

 

 
2.683.561,41  

 
2.766.269,61  
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28 Ινηπά έμνδα & δεκίεο 

Ρν ζηνηρείν «ινηπά έμνδα & δεκίεο» αλαιχεηαη σο εμήο: 

(α) Γηα ηνλ Όκηιν: 

 1/1 -  
31/12/2018 

 1/1 -  
31/12/2017 

 

Φνξνινγηθά πξφζηηκα & πξνζαπμήζεηο 3.454,86  
 

17.407,16  
 Γηάθνξα πξφζηηκα & πξνζαπμήζεηο 14.199,99  

 
0,00  

 Ινηπέο δαπάλεο 774.118,15  
 

373.169,81  
 

 
791.773,00  

 
390.576,97  

  

(β) Γηα ηελ Δηαηξία: 

 

 

 

29 Σξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 

Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα αλαιχνληαη σο εμήο: 

(α) Γηα ηνλ Όκηιν: 

 1/1 -  
31/12/2018 

 1/1 -  
31/12/2017 

 

Ρφθνη πηζησηηθνί 17.064,75  
 

10.159,42  
 Έζνδα απνηίκεζεο παγίσλ 0,00  

 
689.023,15  

 

 
17.064,75  

 
699.182,57  

  

(β) Γηα ηελ Δηαηξία: 

 1/1 -  
31/12/2018 

 1/1 -  
31/12/2017 

 

Ρφθνη πηζησηηθνί 17.064,75  
 

10.159,42  
 Έζνδα απνηίκεζεο παγίσλ 0,00  

 
689.023,15  

 

 
17.064,75  

 
699.182,57  

  

Ρν «έζνδν απνηίκεζεο παγίσλ» ζηελ πξνεγνχκελε ρξήζε πξνέθπςε απφ δηαγξαθή απνζβέζεσλ πνπ 
είραλ ινγηζζεί ζε πξνεγνχκελεο ρξήζεηο.  Ζ δηαγξαθή ππαγνξεχηεθε απφ ηε κεηαβνιή ηεο εχινγεο 
αμίαο ησλ ηδηνρξεζηκνπνηνχκελσλ θαη ησλ επελδπηηθψλ αθηλήησλ ηεο Δηαηξίαο, κε κείσζε ηεο αμίαο 
ησλ πξψησλ θαη αχμεζε ηεο αμίαο ησλ δεχηεξσλ, ζηε βάζε έθζεζεο πηζηνπνηεκέλνπ εθηηκεηή. Πηελ  
ηξέρνπζα   ρξήζε  είλαη  κεδέλ. 

 

 1/1 -  
31/12/2018 

 1/1 -  
31/12/2017 

 

Φνξνινγηθά πξφζηηκα & πξνζαπμήζεηο 3.450,00  
 

17.304,63  
 Γηάθνξα πξφζηηκα & πξνζαπμήζεηο 14.199,99  

 
0,00  

 Ινηπέο δαπάλεο 606.324,92  
 

378.140,81  
 

 
623.974,91  

 
395.445,44  
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30 Σξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 

Ρα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα αλαιχνληαη σο εμήο: 

(α) Γηα ηνλ Όκηιν: 

 1/1 -  
31/12/2018 

 1/1 -  
31/12/2017 

 

Ξξνκήζεηεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ 541,12  
 

645,84  
 Ρξαπεδηθέο πξνκήζεηεο 11.018,57  

 
10.451,96  

 

 
11.559,69  

 
11.097,80  

  

(β) Γηα ηελ Δηαηξία: 

 1/1 -  
31/12/2018 

 1/1 -  
31/12/2017 

 

Ξξνκήζεηεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ 541,12  
 

645,84  
 Ρξαπεδηθέο πξνκήζεηεο 10.866,27  

 
10.172,36  

 

 
11.407,39  

 
10.818,20  

  

31 Φόξνο εηζνδήκαηνο 

Ν ζπληειεζηήο θφξνπ εηζνδήκαηνο γηα ηελ θιεηφκελε θαη γηα ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε αλήιζε ζε 
29%. Κε ην άξζξν 23 ηνπ Λ. 4579/2018 απνθαζίζζεθε ε ζηαδηαθή κείσζε ηνπ ζπληειεζηή απηνχ 
θαηά 1% εηεζίσο, αξρήο γελνκέλεο απφ ην θνξνινγηθφ έηνο 2019. Αλαιπηηθφηεξα, ε ζηαδηαθή 
κείσζε έρεη σο εμήο:  

Φνξνινγηθό έηνο  Ππλη/ηήο 

2018  29% 

2019  28% 

2020  27% 

2021  26% 

2022 θαη εθεμήο  25% 

 

Πχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΓΙΞ 12, νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο 
ζα πξέπεη λα επηκεηξψληαη 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 ζεζπηζηεί ή νπζησδψο ζεζπηζηεί, 
κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

Κε βάζε ηα αλσηέξσ, ε Δηαηξία επηκέηξεζε εθ λένπ ηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη 
ππνρξεψζεηο ηεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ κε βάζε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε Δηαηξία 
αλακέλεη θαηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο λα αλαθηήζεη ή λα εμνθιήζεη ηε ινγηζηηθή αμία ησλ 
απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεψλ ηεο. Ζ επίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο απφ ηε 
κεηαβνιή ηνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή βάζεη ησλ αλσηέξσ απεηθνλίδεηαη ζηνπο πην θάησ πίλαθεο ζην 
ζηνηρείν «Δπίδξαζε δηαθνξεηηθνχ ζπληειεζηή αλαβαιιφκελσλ θφξσλ». 
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Ζ ειιεληθή θνξνινγηθή λνκνζεζία θαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ππφθεηληαη ζε εξκελείεο απφ ηηο 
θνξνινγηθέο αξρέο. Νη δειψζεηο θφξνπ εηζνδήκαηνο θαηαηίζεληαη ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο ζε εηήζηα 
βάζε, αιιά ηα θέξδε ή νη δεκηέο πνπ δειψλνληαη γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο παξακέλνπλ πξνζσξηλά 
εθθξεκείο, έσο φηνπ νη θνξνινγηθέο αξρέο ειέγμνπλ ηηο θνξνινγηθέο δειψζεηο θαη ηα βηβιία ηνπ 
θνξνινγνχκελνπ, νπφηε, κε βάζε ηνπο ειέγρνπο απηνχο, νξηζηηθνπνηνχληαη νη ζρεηηθέο θνξνινγηθέο 
ππνρξεψζεηο, κε ην ελδερφκελν λα επηβιεζνχλ πξφζζεηνη θφξνη θαη πξνζαπμήζεηο. Νη θνξνινγηθέο 
δεκηέο, ζην βαζκφ πνπ απηέο αλαγλσξίδνληαη απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο, κπνξνχλ λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην ζπκςεθηζκφ θεξδψλ ησλ πέληε επφκελσλ ρξήζεσλ, πνπ αθνινπζνχλ ηε 
ρξήζε πνπ αθνξνχλ. 

Ζ Δηαηξία δελ έρεη εμεηαζηεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηελ ρξήζε 2010. Γηα ηελ ρξήζε 2011 ε 
Δηαηξία δελ απεδέρζεην θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ Νξθσηψλ Διεγθηψλ Ινγηζηψλ πνπ πξνβιεπφηαλ απφ 
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 παξαγξ. 5 Λ. 2238/1994 θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην άξζξν 
απηφ θπξψζεηο. Γηα ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο, ε Δηαηξία έρεη ζρεκαηίζεη πξφβιεςε ζε 
πξνεγνχκελε ρξήζε πνζνχ επξψ 165.000. Γηα ηηο ρξήζεηο 2012 έσο θαη 2015 ε Δηαηξία ππήρζε ζην 
θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ Νξθσηψλ Διεγθηψλ Ινγηζηψλ θαη έιαβε Δθζέζεηο Φνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο 
ρσξίο επηθχιαμε. Γηα ηηο ρξήζεηο 2016 θαη 2017 ε Δηαηξία δελ έρεη ππαρζεί ζην θνξνινγηθφ έιεγρν 
ησλ Νξθσηψλ Διεγθηψλ Ινγηζηψλ. 

Γηα ηε ρξήζε 2018 ε εηαηξεία έρεη ππαρζεί ζην θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ Νξθσηψλ Διεγθηψλ Ινγηζηψλ, 
φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65α Λ. 4174/2013. Ν έιεγρνο απηφο βξίζθεηαη ζε 
εμέιημε θαη ην ζρεηηθφ θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζεί κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ρξήζεο 2018. (Αλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ θνξνινγηθνχ 
ειέγρνπ πξνθχςνπλ πξφζζεηεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο εθηηκνχκε φηη απηέο δελ ζα αζθήζνπλ 
νπζηψδε επίδξαζε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο)». 

Ζ απνξξνθεκέλε εηαηξεία  «Helexpo Α.Δ.» δελ έρεη εμεηαζηεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηε ρξήζε 
2010. Γηα ηε ρξήζε 2011 & 2012, ε απνξξνθεκέλε «Helexpo ΑΔ» ππήρζε  ζην θνξνινγηθφ έιεγρν 
ησλ Νξθσηψλ Διεγθηψλ Ινγηζηψλ πνπ πξνβιεπφηαλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 παξάγξαθνο 5 
ηνπ Λ. 2238/1994 θαη  έιαβε  Έθζεζε  Φνξνινγηθήο  Ππκκφξθσζεο, κε  επηθχιαμε  θαη  ζέκαηα  
έκθαζεο. 

Νη ζπγαηξηθέο ηνπ Oκίινπ (α) «ΔΙΙΖΛΗΘΔΠ ΔΘΘΔΠΗΑΘΔΠ ΞΑΟΑΓΩΓΔΠ ΑΔ» κε ην δ.η. «HELEXPRO AE-
ΞΝ ΔΘΘΑΘΑΟΗΠΖ θαη (β) «ΔΘΘΔΠΗΑΘΔΠ ΔΦΑΟΚΝΓΔΠ ΑΔ» κε ην δ.η. «INTEREXPO AE-ΞΝ 
ΔΘΘΑΘΑΟΗΠΖ» δελ έρνπλ εμεηαζηεί απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο γηα ηε ρξήζε 2010. Γηα ηηο αλέιεγθηεο 
θνξνινγηθά ρξήζεηο νη ζπγαηξηθέο ηνπ Νκίινπ έρνπλ ζρεκαηίζεη πξφβιεςε ζπλνιηθνχ πνζνχ επξψ 
52.000. 

Γηα ηε ζπγαηξηθή «ΔΘΘΔΠΗΑΘΔΠ ΔΦΑΟΚΝΓΔΠ ΑΔ» κε ην δ.η. «INTEREXPO AE-ΞΝ ΔΘΘΑΘΑΟΗΠΖ» νη 
ρξήζεηο 2011 έσο θαη 2013 έρνπλ ειεγρζεί απφ ηνπο Νξθσηνχο Διεγθηέο Ινγηζηέο ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 παξάγξαθνο 5 ηνπ Λ. 2238/1994 θαη ε εηαηξεία απηή έιαβε  Έθζεζε  
Φνξνινγηθήο  Ππκκφξθσζεο ρσξίο επηθχιαμε. Γηα ηε ρξήζε 2015 ε εηαηξεία απηή ειέγρζεθε απφ 
ηνπο Νξθσηνχο Διεγθηέο Ινγηζηέο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 Λ.4174/2013 θαη έιαβε 
έθζεζε ρσξίο επηθχιαμε. Γηα ηηο ρξήζεηο 2014, 2016 θαη 2017ε INTEREXPO AE-ΞΝ ΔΘΘΑΘΑΟΗΠΖ δελ 
έρεη ππαρζεί ζην θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ Νξθσηψλ Διεγθηψλ Ινγηζηψλ. 

Γηα ηε ζπγαηξηθή «ΔΙΙΖΛΗΘΔΠ ΔΘΘΔΠΗΑΘΔΠ ΞΑΟΑΓΩΓΔΠ ΑΔ» κε ην δ.η. «HELEXPRO AE-ΞΝ 
ΔΘΘΑΘΑΟΗΠΖ» νη ρξήζεηο 2011 έσο 2012 έρνπλ ειεγρζεί απφ ηνπο Νξθσηνχο Διεγθηέο Ινγηζηέο, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 παξαγξ. 5 Λ. 2238/1994 θαη ε εηαηξεία απηή έιαβε Δθζέζεηο 
Φνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο κε επηθχιαμε. Ζ ρξήζε 2013 ειέγρζεθε απφ ηνπο Νξθσηνχο Διεγθηέο 
ινγηζηέο θαη ε εηαηξεία έιαβε Έθζεζε Φνξνινγηθήο Ππκκφξθσζεο ρσξίο επηθχιαμε. Γηα ηηο ρξήζεηο 
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2014 θαη 2015 ε εηαηξεία ειέγρζεθε απφ ηνπο Νξθσηνχο Διεγθηέο Ινγηζηέο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 65α Λ.4174/2013 θαη έιαβε έθζεζε ρσξίο επηθχιαμε. Γηα ηηο ρξήζεηο 2016 θαη 2017 ε 
εηαηξεία απηή δελ έρεη ππαρζεί ζην θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ Νξθσηψλ Διεγθηψλ Ινγηζηψλ 

Ν θφξνο εηζνδήκαηνο πνπ  εκθαλίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεσο αλαιχεηαη σο εμήο: 

(α) Γηα ηνλ Όκηιν: 

 1/1 -  
31/12/2018 

 1/1 -  
31/12/2017 

 

Αλαβαιιφκελνη θφξνη (έζνδα)/έμνδα 186.980,48 
 

503.355,59  
 

 
186.980,48 

 
503.355,59  

  

(β) Γηα ηελ Δηαηξία: 

 1/1 -  
31/12/2018 

 1/1 -  
31/12/2017 

 

Αλαβαιιφκελνη θφξνη (έζνδα)/έμνδα 186.980,48  
 

503.355,59  
 

 
186.980,48  

 
503.355,59  

  

θαη έρεη πξνθχςεη σο εμήο: 

(α) Γηα ηνλ Όκηιν: 

 1/1 -  
31/12/2018 

 1/1 -  
31/12/2017 

Θέξδε/(δεκίεο) πξν θφξσλ 1.476.267,07  
 

(436.057,75) 

Ρξέρσλ θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο 29%  
 

29%  

Φφξνο πνπ αλαινγεί 428.117,45  
 

(126.456,75) 

Δπίδξαζε κε αλαζηξέςηκσλ δηαθνξψλ 514.730,11  
 

630.685,66  

Αλαβαι/λνη θφξνη πνπ δε ινγίζηεθαλ/δηεγξάθεζαλ   8.596,36 
Φφξνη απφ ρξεζηκνπ.θνξνινγ.δεκηψλ 
πξνεγ.ρξήζεσλ 

(311.543,27) 

 
0,00  

Δπίδξαζε δηαθνξεηηθνχ ζπλη/ηήαλαβαι. θφξσλ (444.323,81) 

 
(9.469,68) 

 
186.980,48  

 
503.355,59  

 

(β) Γηα ηελ Δηαηξία: 

 1/1 -  
31/12/2018 

 1/1 -  
31/12/2017 

 

Θέξδε/(δεκίεο) πξν θφξσλ 850.823,96  
 

(432.978,45) 
 Ρξέρσλ θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο 29%  

 
29%  

 Φφξνο πνπ αλαινγεί 246.738,95  
 

(125.563,75) 
 Δπίδξαζε κε αλαζηξέςηκσλ δηαθνξψλ 484.906,60  

 
629.687,12  

 Αλαβαι/λνη θφξνη πνπ δε ινγίζηεθαλ/δηεγξάθεζαλ 0,00 
 

8.701,90  
 Φφξνη απφ ρξεζηκνπ.θνξνινγ.δεκηψλ 

πξνεγ.ρξήζεσλ 
(100.341,26) 

 0,00  

Δπίδξαζε δηαθνξεηηθνχ ζπλη/ηε αλαβαι. θφξσλ (444.323,81) 

 
(9.469,68) 

 

 
186.980,48  

 
503.355,59  
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32 Θέξδε/(Εεκίεο) αλά κεηνρή 

Ρα θέξδε αλά κεηνρή πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαίξεζε ησλ ζπγθεληξσηηθψλ ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ ηεο 
πεξηφδνπ κε ην κέζν ζηαζκηζκέλν αξηζκφ ησλ κεηνρψλ πνπ ήηαλ ζε θπθινθνξία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
πεξηφδνπ, σο αθνινχζσο: 

(α) Γηα ηνλ Όκηιν: 

 1/1 -  
31/12/2018 

 1/1 -  
31/12/2017 

Ππγθεληξσηηθφ ζπλνιηθφ 
εηζφδεκα 1.071.653,66  

 
(938.489,55) 

Πηαζκηζκέλνο αξηζκφο κεηνρψλ 1.367.476,00  
 

1.367.476,00  

Θέξδε αλά κεηνρή - βαζηθά 0,7837  
 

(0,6863) 
 

(β) Γηα ηελ Δηαηξία: 

 1/1 -  
31/12/2018 

 1/1 -  
31/12/2017 

Ππγθεληξσηηθφ ζπλνιηθφ 
εηζφδεκα 663.843,48  

 
(936.334,04) 

Πηαζκηζκέλνο αξηζκφο κεηνρψλ 1.367.476,00  
 

1.367.476,00  

Θέξδε αλά κεηνρή - βαζηθά 0,4855  
 

(0,6847) 
 

33 Ππλαιιαγέο κε ζπλδεόκελα κέξε 

Ρα έζνδα ηνπ Νκίινπ απφ ζπλδεφκελα κε απηφλ κέξε έρνπλ σο εμήο: 

 1/1 -  
31/12/2018 

 1/1 -  
31/12/2017 

 

Ηλζηηηνχην Δθζεζηαθψλ Δξεπλψλ 2.160,00  
 

2.160,00  
 Νξγ/ζκφο ηνπξ/θήο  πξνβ. &  mkting  Θεζ/λίθεο 10.120,42  

 
9.988,94  

 

 
12.280,42  

 
12.148,94  

  

Νη αγνξέο - απνζεκάησλ θαη ππεξεζηψλ – θαζψο θαη νη θαηαβιεζείζεο ακνηβέο ηνπ Νκίινπ ζε 
ζπλδεφκελα κε απηφλ κέξε έρνπλ σο εμήο: 

 1/1 -  
31/12/2018 

 1/1 -  
31/12/2017 

 

Ηλζηηηνχην Δθζεζηαθψλ Δξεπλψλ 278.876,90  
 

298.308,10  
 Νξγ/ζκφο ηνπξ/θήο πξνβ.& Κάξθεηηλγθ Θεζ/λίθεο 0,00  

 
20.000,00  

 

 
278.876,90  

 
318.308,10  
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Νη απαηηήζεηο ηνπ Νκίινπ απφ ζπλδεφκελα κε απηφλ κέξε έρνπλ σο εμήο: 

 31/12/2018  31/12/2017  

ΓΔΘ-HELEXPO ΑΔ 0,03  
 

0,00  
 Θ/Μ Δθζέζεσλ & Θιαδηθψλ Δθζέζεσλ 0,00  

 
38.151,14  

 Δθζεζηαθφ Θέληξν Θξάθεο 31.526,78  
 

31.526,78  
 Ινηπά ζπλδεφκελα κέξε 199.059,77  

 
207.054,66  

 Νξγ/ζκφο ηνπξ/θήο πξνβ. & mkting Θεζ/λίθεο 15.598,59  
 

3.695,20  
 Θνηλ/μία  Helexpo ΓΗΞΔΘ 237.485,65  

 
239.376,26  

 

 
483.670,82  

 
519.804,04  

  

Νη ππνρξεψζεηο ηνπ Νκίινπ πξνο ζπλδεφκελα κε απηφλ κέξε έρνπλ σο εμήο: 

 31/12/2018  31/12/2017  

Θ/Μ Δθζέζεσλ & Θιαδηθψλ Δθζέζεσλ 0,00  
 

3.466,41  
 Ηλζηηηνχην Δθζεζηαθψλ Δξεπλψλ 111.226,94  

 
133.237,55  

 Ινηπά ζπλδεφκελα κέξε 564.088,19  
 

1.300.385,67  
 

 
675.315,13  

 
1.437.089,63  

  

Ρα έζνδα ηεο Δηαηξίαο απφ ζπλδεφκελα κε απηήλ κέξε έρνπλ σο εμήο: 

 1/1 -  
31/12/2018 

 1/1 -  
31/12/2017 

 

Ηλζηηηνχην Δθζεζηαθψλ Δξεπλψλ 2.160,00  
 

2.160,00  
 Νξγ/ζκφο ηνπξ/θήοπξνβ. &mktingΘεζ/λίθεο 10.120,42  

 
9.988,94  

 

 
12.280,42  

 
12.148,94  

  

Νη αγνξέο - απνζεκάησλ θαη ππεξεζηψλ - ηεο Δηαηξίαο απφ ζπλδεφκελα κε απηήλ κέξε έρνπλ σο εμήο: 

 1/1 -  
31/12/2018 

 1/1 -  
31/12/2017 

 

Ηλζηηηνχην Δθζεζηαθψλ Δξεπλψλ 278.876,90  
 

298.308,10  
 Νξγ/ζκφο ηνπξ/θήοπξνβ. &mktingΘεζ/λίθεο 0,00  

 
20.000,00  

 

 
278.876,90  

 
318.308,10  

  

Νη απαηηήζεηο ηεο Δηαηξίαο απφ ζπλδεφκελα κε απηήλ κέξε έρνπλ σο εμήο: 

 31/12/2018  31/12/2017  

Διιεληθέο Δθζεζηαθέο Ξαξαγσγέο ΑΔ 62.295,19  
 

62.295,19  
 Θ/Μ Δθζέζεσλ & Θιαδηθψλ Δθζέζεσλ 0,00  

 
38.151,14  

 Δθζεζηαθφ Θέληξν Θξάθεο 31.526,78  
 

31.526,78  
 Ινηπά ζπλδεφκελα κέξε 199.059,77  

 
207.054,66  

 Νξγ/ζκφο ηνπξ/θήο  πξνβ. &  mkting  Θεζ/λίθεο 15.598,59  
 

3.695,20  
 Θνηλ/μία  Helexpo ΓΗΞΔΘ 237.485,65  

 
239.376,26  

 

 
545.965,98  

 
582.099,23  
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Νη ππνρξεψζεηο ηεο Δηαηξίαο πξνο ζπλδεφκελα κε απηήλ κέξε έρνπλ σο εμήο: 

 31/12/2018  31/12/2017  

Ηληεξέμπν Δθζεζηαθέο Δθαξκνγέο ΑΔ 124.411,90  
 

4.922,16  
 Διιεληθέο Δθζεζηαθέο Ξαξαγσγέο ΑΔ 302.368,31  

 
310.937,29  

 Θ/Μ Δθζέζεσλ & Θιαδηθψλ Δθζέζεσλ 0,00  
 

3.466,41  
 Ηλζηηηνχην Δθζεζηαθψλ Δξεπλψλ 111.226,94  

 
133.237,55  

 

 
538.007,15  

 
452.563,41  

  

 

Ππλαιιαγέο     θαη  πόινηπα  νκίινπ   κε ηηο  ινηπέο  ζπγαηξηθέο  ηεο ΔΔΠΞ 

 

Α)  Ξειάηεο    

Δηαηξεία 
ΡΕΗΟΝΠ 

31/12/2018 
ΞΝΙΝΗΞΝ 
31/12/2018 

ΓΔΖ 132.612,00 3.162,00 

ΓΔΓΓΖΔ 120,00 0,00 

ΔΓΑΞ 12.110,00 0,00 

ΔΑΘ 39.120,00 (82.880,00) 

ΝΑΠΑ 4.066,67 4.819,47 

ΠΡΑΠ 3.976,67 4.819,47 

ΝΠ 3.931,67 4.819,47 

ΔΙΡΑ 17.019,75 3.100,00 

Ραρπκεηαθνξέο ΔΙΡΑ Α.Δ. 8.100,00 0,00 

ΘΔΘ ΔΙΡΑ 2.310,00 0,00 

OKAA 32.572,00 0,00 

ΘΑΘ 14.888,00 0,00 

ΑΔΓΗΘ 3.014,35 0,00 

ΓΑΗΑΝΠΔ 24.099,35 0,00 
 

 

Β)  Ξξνκεζεπηέο / Ξηζησηέο 

Δηαηξεία 
ΡΕΗΟΝΠ 

31/12/2018 
ΞΝΙΝΗΞΝ 
31/12/2018 

ΓΔΖ 1.340.589,27 10.675,07 

ΔΓΑΞ 8.215,91 1.616,00 

ΔΑΘ 47.465,71 45.450,39 

ΔΙΡΑ 9.929,42 3.253,83 
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34 Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο 

Γηα ηηο δηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πνπ ελδερνκέλσο πξνθχςνπλ γηα ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθά 
εηαηξηθέο ρξήζεηο 2010-2016, ε Δηαηξία έρεη ζρεκαηίζεη ζπλνιηθή πξφβιεςε πνζνχ 165.000 επξψ ζε 
αηνκηθφ επίπεδν θαη 217.000 επξψ ζε ελνπνηεκέλν επίπεδν. Ξέξαλ ηνχηνπ, δελ πθίζηαληαη άιιεο 
ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο πνπ λα έρνπλ δπλεηηθά ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή 
ηε ιεηηνπξγία ηνπ Νκίινπ.  

35 Δπίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο 

 Θαηά ηεο Δηαηξίαο (ΓΔΘ ΑΔ) εθθξεκνχλ αγσγέο εξγαδνκέλσλθαη ηξίησλ πνζνχ € 1.624.000 
πεξίπνπ, απφ ηηο νπνίεο πνζφ € 354.068,31 πεξηιακβάλνληαη ζηα βηβιία ηεο εηαηξείαο θαη γηα ην 
ππφινηπν ζρεκαηίζζεθε πξφβιεςε χςνπο 600.000,00 επξψ. Ζ Δηαηξία έρεη θαηαζέζεη αγσγέο 
έλαληη ηξίησλ χςνπο € 488.000 πεξίπνπ. 

 Ν πειάηεο ηεο απνξξνθεκέλεο  εηαηξείαο  HELEXPO  AE, Ξ. ΠΗΓΔΟΖΠ ΑΒΔΔ, ν νπνίνο νθείιεη ζηηο 
31/12/2018 ην πνζφ ησλ € 835.989,91 έρεη αζθήζεη αγσγέο θαηά ηεο απνξξνθεκέλεο εηαηξείαο 
HELEXPO A.E, γηα απνδεκηψζεηο δεκηψλ πνπ ηζρπξίδεηαη φηη ππέζηε, ζπλνιηθνχ πνζνχ € 
5.324.744,53. Νη αγσγέο απνξξίθζεθαλ θαη αζθήζεθε έθεζε γηα ηελ νπνία ε λνκηθή ζχκβνπινο 
ηεο εηαηξείαο εθηηκά φηη ζα απνξξηθζεί θαη απηή δηφηη δελ ππάξρνπλ βάζηκνη ηζρπξηζκνί. 

 Δθηφο ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ, θαηά ηελ 31/12/2018 πθίζηαληαη θαη αγσγέο, εμψδηθεο 
πξνζθιήζεηο θαη γεληθά κειινληηθέο δηεθδηθήζεηο θαηά  ηεο  απνξξνθεκέλεο  εηαηξείαο HELEXPO  
AE, 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. 

 Πε πξνεγνχκελε ρξήζε είρε αζθεζεί αγσγή απφ Ρξάπεδα θαηά ηεο εηαηξείαο «ΔΙΙΖΛΗΘΔΠ 
ΔΘΘΔΠΗΑΘΔΠ ΞΑΟΑΓΩΓΔΠ ΑΔ» κε ην δ.η. «HELEXPRO AE-ΞΝ ΔΘΘΑΘΑΟΗΠΖ γηα πνζφ € 
186.664,59 πιένλ ηφθσλ, πνπ αθνξά ηζφπνζε εθρψξεζε απαίηεζεο ηεο ππεξγνιάβνπ εηαηξείαο 
«ΓΔΘΑ ΔΘΘΔΠΗΑΘΔΠ ΘΑΡΑΠΘΔΔΠ Α.Δ.» (κέηνρνο ηεο HELEXPRO) πξνο ηελ ηξάπεδα, απφ έξγν 
πνπ είρε εθηειέζεη γηα ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξείαο. Πηελ θιεηφκελε ρξήζε ε ππεξγνιάβνο εηζέπξαμε 
ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ακνηβήο απφ ην έξγν απηφ ιφγσ αλαγθαζηηθήο θαηάζρεζεο απφ ην 
Διιεληθφ Γεκφζην. 

36 Βάξε 

Γελ ππάξρνπλ ππνζήθεο θαη πξνζεκεηψζεηο, ή νπνηαδήπνηε άιια βάξε επί ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηνπ 
ελεξγεηηθνχ έλαληη δαλεηζκνχ. 

37 Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο 

Ρελ 31/12/2018 έρνπλ ιεθζεί εγγπεηηθέο επηζηνιέο απφ ηελ Δηαηξία ζπλνιηθνχ πνζνχ επξψ 
335.415,10  θαη έρνπλ δνζεί γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δηαηξίαο εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπλνιηθνχ πνζνχ επξψ 
25.092,00. 
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38 Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνύ 

Ξέξαλ φζσλ έρνπλ ήδε αλαγλσξηζζεί ζηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, δελ ζπλέβεζαλ άιια 
γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ πνπ λα έρνπλ νπζηψδε επίδξαζε ζηα κεγέζε ηνπ 
Νκίινπ. 

 

Θεζζαινλίθε, 29/8/2019 

 

  
  

Ν Ξξόεδξνο ηνπ ΓΠ Ν Γηεπζύλσλ Πύκβνπινο Ν Νηθνλνκηθόο Πύκβνπινο 
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