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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια 

στοιχεία
11.794.451,58 14.188.161,50 10.429.493,13 12.501.961,69 Κύκλος εργασιών 9.374.625,12 12.886.459,59 5.949.748,71 7.301.640,54

Αϋλα περιουσιακά στοιχεία 25.997,56 38.839,38 24.639,42 34.044,69 Κόστος πωλήσεων -8.234.836,28 -10.220.918,05 -5.443.351,61 -5.866.341,89

Επενδύσεις σε θυγατρικές  επιχειρήσεις 0,00 0,00 0,00 1.158.285,65 Μικτά κέρδη 1.139.788,84 2.665.541,54 506.397,10 1.435.298,65

Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Άλλα έσοδα 338.759,49 435.170,25 327.811,34 291.559,97

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
163.363,72 140.262,08 768.953,17 59.747,52

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  -1.393.123,86 -1.467.273,99 -622.328,66 -533.200,15

Αποθέματα 757.992,70 1.286.770,62 382.885,20 533.475,08 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως -1.274.784,80 -1.334.576,21 -992.739,75 -991.396,93

Απαιτήσεις από πελάτες 3.838.696,26 4.142.881,45 3.048.782,33 3.464.912,94 Άλλα έξοδα -922.629,36 -546.795,95 -894.813,89 -333.245,75

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
972.180,89 1.280.782,08 1.011.645,62 1.256.122,90

Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών

Ταμιακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα 51.269,60 351.552,64 23.035,85 311.339,85 αποτελεσμάτων -2.111.989,69 -247.934,36 -1.675.673,86 -130.984,21

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 17.618.952,31 21.444.249,75 15.704.434,72 19.334.890,32 Έσοδα / ( Εξοδα ) χρηματ/κής- επενδυτικής λειτουργίας -804.472,59 -729.359,49 -1.157.101,08 -633.941,04

Ζημίες προ φόρων -2.916.462,28 -977.293,85 -2.832.774,94 -764.925,25

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μείον / Πλέον φόροι: 345.154,57 167.363,71 322.197,57 199.004,75

Μετοχικό Κεφάλαιο 3.369.051,00 3.369.051,00 3.369.051,00 3.369.051,00 Ζημίες μετά από φόρους  (Α) -2.571.307,71 -809.930,14 -2.510.577,37 -565.920,50

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων -2.853.134,54 -100.668,07 -1.984.098,29 777.726,98 - Ιδιοκτήτες μητρικής -2.369.159,54 -701.539,73 -2.510.577,37 -565.920,50

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών 

μητρικής (α)
515.916,46 3.268.382,93 1.384.952,72 4.146.777,98 - Δικαιώματα μειοψηφίας -202.148,17 -108.390,41 - -

Δικαιώματα μειοψηφίας (β) 237.341,51 329.563,98 0,00 0,00 Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους (Β) 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 753.257,97 3.597.946,90 1.384.952,72 4.146.777,98
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από 

φόρους (Α)+(Β)
-2.571.307,71 -809.930,14 -2.510.577,37 -565.920,50

Μετόχους Εταιρείας -2.571.307,71 -809.930,14 -2.510.577,37 -565.920,50

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 3.985.507,79 2.776.256,05 3.985.507,79 2.776.256,05 Ζημίες μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά ( σε €) -0,4808 -0,1515 -0,4695 -0,1058

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 
530.731,63 559.726,46 390.731,63 419.726,46 - Ιδιοκτήτες μητρικής -2.369.159,54 -701.539,73 -2.510.577,37 -565.920,50

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 577.818,45 662.311,08 577.818,45 662.311,08 - Δικαιώματα μειοψηφίας -202.148,17 -108.390,41 - -

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 4.137.364,65 6.762.851,68 3.355.212,13 5.865.425,31 Αποσβέσεις 1.881.637,49 1.371.410,92 1.523.446,70 970.914,49

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 7.634.271,82 7.085.157,58 6.010.212,01 5.464.393,44
(Ζημιές) / Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων 

(ΕΒΙΤDΑ)
-230.352,20 1.123.476,56 -152.227,16 839.930,28

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 16.865.694,34 17.846.302,85 14.319.482,01 15.188.112,34

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)
17.618.952,31 21.444.249,75 15.704.434,72 19.334.890,32

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

2η Εναλλακτική: Έμμεση μέθοδος

Ταμιακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011

Ίδια κεφάλαια έναρξης χρήσης 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011 Ζημίες προ φόρων -2.916.462,28 -977.293,85 -2.832.774,94 -764.925,25

(1/1/2012 και 1/1/2011 αντίστοιχα) 3.597.946,91 4.395.877,04 4.146.777,98 4.712.698,48 Προσαρμογές του κέρδους σε σχέση με τις εξής συναλλαγές:

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά 

από φόρους 
-2.571.307,71 -809.930,14 -2.510.577,37 -565.920,50 Αποσβέσεις 1.873.950,51 1.371.410,92 1.515.759,72 970.914,49

Διανομή μερίσματος -22.133,33 0,00 0,00 Προβλέψεις 202.692,15 -171.111,55 663.772,15 -388.000,00

Λοιπές προσαρμογές 0,00 12.000,00 0,00 0,00 Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) 

Αναβαλλόμενη φορολογία στα ίδια κεφάλαια -251.247,90 0,00 -251.247,90 0,00 επενδυτικής δραστηριότητας -1.331,48 -3.378,81
-20.277,36 -3.074,00

Ίδια κεφάλαια λήξης χρήσης Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 805.804,07 732.738,30 1.177.378,44 637.015,04

( 31/12/2012 και 31/12/2011 

αντίστοιχα)
753.257,97 3.597.946,91 1.384.952,72 4.146.777,98

Κερδος Εκμ/σεως πριν από τις μεταβολές του Κεφαλαίου 

Κινήσεως
-35.347,03 952.365,01 503.858,01 451.930,28

0,00 0,00 0,00 0,00 Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις 

λειτουρ.δραστηριότητες:
Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων 528.777,92 60.520,80 150.589,88 -235.947,63

Μείωση/(αύξηση) απαιτ. από πελ. και λοιπούς λ/σμούς 1.157.609,87 1.379.754,97 519.327,37 1.373.128,42

Αύξηση/(μείωση) υποχρεώσεων  (πλην τραπεζών) 530.572,08 -402.008,77 1.193.255,35 -32.331,37

Εισροές διαθεσίμων από την κύρια εκμετάλλευση 2.181.612,85 1.990.632,01 2.367.030,61 1.556.779,70

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα -803.642,95 -732.738,30 -1.175.217,32 -637.015,04

Καταβεβλημένοι φόροι -189.935,21 -227.711,77 -189.935,21 -153.364,88

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές 

δραστηριότητες (α)
1.188.034,69 1.030.181,94 1.001.878,08 766.399,78

-4.146.777,98 -4.712.698,48 Ταμιακές Ροές Επενδυτικών Δραστηριοτήτων

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -43.010,88 -94.184,82 -9.498,00 -57.382,96

Τόκοι εισπραχθέντες 1.331,48 450,97 7,66 146,16

Μερίσματα εισπραχθέντα 0,00 2.927,84 20.269,70 2.927,84

Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές 

δραστηριότητες (β)
-41.679,40 -90.806,01 10.779,36 -54.308,96

Ταμιακές Ροές Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 1.463,66 0,00 0,00 0,00

Εξοφλήσεις δανείων -1.285.777,17 -946.613,23 -1.169.039,66 -441.584,49

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις 

(Leasing)
-131.921,78 -184.990,08 -131.921,78 -122.415,02

Μερίσματα πληρωθέντα -30.403,03 0,00 0,00 0,00

Σύνολο εισροών (εκροών) χρημ/κών δραστ/των (γ) -1.446.638,32 -1.131.603,31 -1.300.961,44 -563.999,51

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αύξηση / (μείωση) στα χρηματικά διαθέσιμα -300.283,03 -192.227,38 -288.304,00 148.091,31
α) Έσοδα 2.597.511,57 2.886.650,99 Διαθέσιμα, στην αρχή της χρήσης 351.552,64 543.780,02 311.339,85 163.248,54

β) Έξοδα 7.529,06 276.839,83 Διαθέσιμα, στο τέλος της χρήσης 51.269,61 351.552,64 23.035,85 311.339,85

γ) Απαιτήσεις 841.924,53 1.771.534,43

δ) Υποχρεώσεις 185.772,17 548.154,73 0,01 0,00 0,00 0,00
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και 

μελών της διοίκησης 104.705,59 104.705,59

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη 

της διοίκησης
624.562,21 526.223,12

ζ)Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και 

μέλη της διοίκησης

58.834,40 58.834,40

Θεσσαλονίκη, 10 Μαϊου 2013

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Στοιχεία και Πληροφορίες της Χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31  Δεκεμβρίου 2012

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

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  ( ενοποιημένα και μη ενοποιημένα ) Ποσά εκφρασμένα σε € ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

"ΕΞΠΟΣΥΣΤΕΜ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Α.Ε." με το δ.τ. "EXPOSYSTEM A.E."

Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών 

καταστάσεων ( από τις οποίες αντλήθηκαν τα 

συνοπτικά στοιχεία )

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ  Ποσά εκφρασμένα σε €

ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΜΙΛΟΣΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( Ποσά εκφρασμένα σε € )

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΛΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 
Α.Δ.Τ.  ΑΚ 298918 

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
 

ΕΥΘΑΛΙΑ ΝΑΙΣΙΔΟΥ 
Α.Δ.Τ. Π 435819 

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

 
 

ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ 
Α.Δ.Τ.  ΑΚ 316189 

ΑΡ.ΑΔ.  Α' ΤΑΞΗΣ 16847 

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της "ΕΞΠΟΣΥΣΤΕΜ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Α.Ε." και του Ομίλου της. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους 
επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. 

1] Στη Σημείωση 1.3  των οικονομικών καταστάσεων γίνεται αναλυτική περιγραφή των παρακάτω                                                                                            

α. Η επωνυμία και η χώρα της καταστατικής έδρας για κάθε μια από τις εταιρείες  που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές  καταστάσεις, καθώς 
και το ποσοστό με το οποίο η μητρική Εταιρεία συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, στο μετοχικό τους κεφάλαιο και   β. Η μέθοδος ενσωμάτωσης που 

εφαρμόστηκε, για κάθε εταιρεία που περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 2] Στη Σημείωση 27 των οικονομικών καταστάσεων γίνεται 

αναφορά των ανέλεγκτων φορολογικών χρήσεων 3] Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που 
ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία του Ομίλου ή της εταιρείας. 4] Για τις διαφορές φορολογικού ελέγχου που 

ενδεχομένως  προκύψουν για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της μητρικής εταιρείας (2010), έχει σχηματιστεί πρόβλεψη συνολικού ποσού € 70.000.Για τις 
λοιπές εταιρείες του ομίλου  σχηματίσθηκε πρόβλεψη ποσού € 10.000. 5] Η πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού που έχει σχηματιστεί κατά την 

31.12.2012 ήταν: 'Όμιλος € 355.635,15, Εταιρεία € 245.635,15. 6] Η γνώμη με επιφύλαξη του Νόμιμου Ελεγκτή αναφέρεται: α) στο γεγονός ότι για επίδικες 

και καθυστερημένες απαιτήσεις, θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου, συνολικού ποσού 690.000 ευρώ περίπου που περιλαμβάνονται στο λογαριασμό 
«Απαιτήσεις από Πελάτες» από την θυγατρική εταιρεία έχει σχηματισθεί σχετική πρόβλεψη για κάλυψη ζημιάς από ενδεχόμενη μη είσπραξη τους συνολικού 

ποσού ευρώ 363.000,00. Εκτίμηση είναι ότι η πρόβλεψη υπολείπεται 180.000 ευρώ περίπου του ποσού που έπρεπε να έχει σχηματισθεί, έτσι τα 
αποτελέσματα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται ισόποσα βελτιωμένα. β) στο γεγονός ότι, για τη χρήση 2012, η μητρική εταιρεία έχει υπαχθεί στο 

φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994, ο οποίος βρίσκεται σε 
εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων. Κατά την ολοκλήρωση του 

φορολογικού ελέγχου, η Διοίκηση της εταιρείας δεν αναμένει να προκύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέρα από αυτές που καταχωρήθηκαν και 

απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις, ενώ τα θέματα έμφασης αναφέρονται: α) στο ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας είναι μικρότερο 
του ½ του μετοχικού της κεφαλαίου και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 47 του Κ.Ν 2190/1920. Ως εκ τούτου 

επιβάλλεται η εταιρεία να λάβει τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να αρθούν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου αυτού. β) στη σημείωση 5.15 των ετήσιων 
οικονομικών καταστάσεων και αφορά στο γεγονός ότι, στις 31 Δεκεμβρίου 2012, το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου και 

της εταιρείας υπερβαίνει την συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών της στοιχείων με αποτέλεσμα να υπάρχει η πιθανότητα να μην είναι σε θέση 

να αποπληρώσουν μέρος των συμβατικών τους υποχρεώσεων. 7] Το απασχολούμενο προσωπικό στο τέλος της χρήσης ανέρχεται για τον Όμιλο σε 119 
άτομα (164 άτομα στις 31/12/2011) και για την Μητρική εταιρεία σε 68 άτομα (91 άτομα στις 31/12/2011). 8]  Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές & 

εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσης, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας , στη λήξη της τρέχουσας 
χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο Δ.Λ.Π 24 έχουν ως ακολούθως: 

http://www.exposystem.gr/

