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ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΑΕΒΕ 

Γ.Ε.ΜΗ 121638160000 (πρώην ΑΡ.ΜΑΕ. 32601/06/Β/95/25) 

ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 4 ΑΛΙΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

(ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017) 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 
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EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

(ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017) 

 

Η παρούσα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση, συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν.3556/2007 και 

την επ’ αυτού εκ δοθείσα Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με 

αριθμό 7/448/11.10.2007 και περιλαμβάνει:   

 

 

I. τις δηλώσεις των μελών του Δ.Σ. 3 

II. την έκθεση επισκόπησης του Νόμιμου Ελεγκτή  4 έως 5 

III. την εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου  6 έως 11 

IV. τις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01.01 – 30.06.2017 12 έως 38 

V. τα στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου 01.01 – 30.6.2017 39 
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Ι. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

(σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.2 του Ν.3556/2007) 

    

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με 

την παρούσα ότι, εξ όσων γνωρίζουμε: 

α) Οι εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας  «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» για την περίοδο 

από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 30η Ιουνίου 2017, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα 

λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την 

καθαρή θέση και τα αποτελέσματα περιόδου του εκδότη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 

έως 5 του άρθρου 5 του ν.3556/2007 και των κατά εξουσιοδότηση αποφάσεων του Δ.Σ. της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς. 

β) Η εξαμηνιαία έκθεση του διοικητικού συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που 

απαιτούνται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 5 του N. 3556/2007 και των 

κατά εξουσιοδότηση αποφάσεων του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.     

  

Άλιμος, 25 Σεπτεμβρίου 2017 

    

Οι βεβαιούντες 

 

 

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. & 
Διευθύνων Σύμβουλος 

 
 
 
 

H Αντιπρόεδρος Δ.Σ 
 
 
 
 

Το μέλος του Δ.Σ. 

Ευστράτιος Γ. Χαϊδεμένος Μαρίνα Χαϊδεμένου Αντωνία  Χαϊδεμένου 
ΑΔΤ Τ049887 ΑΔΤ Σ650680 ΑΔΤ ΑΜ102064 
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ΙΙ. Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

 
Προς τους μετόχους της Εταιρείας ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ 

ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε. 

 

Εισαγωγή 

Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας 

ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε., της 30ης 

Ιουνίου 2017 και τις σχετικές συνοπτικές καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών καθαρής 

θέσης και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτή την ημερομηνία, καθώς και τις 

επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Ν. 

3556/2007. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης 

συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). 

Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. 

 

Εύρος Επισκόπησης 

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση 

Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της 

Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη 

διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά 

και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της 

επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν 

περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν 

έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου. 

 

Συμπέρασμα 

Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας 

οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση 

δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 
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Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 

Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της 

προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης, με τη συνημμένη 

ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 

 

 

 

Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2017 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

Νικόλαος Ιωάννου 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 29301 
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ΙΙΙ. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΈΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Της περιόδου 1.1.2017- 30.6.2017 

 

H παρούσα Εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία ακολουθεί (εφεξής «Έκθεση») 

αφορά στην χρονική περίοδο του Α’ Εξαμήνου της τρέχουσας χρήσεως 2017 (1.1.2017 - 30.6.2017). 

Η Έκθεση συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με τις σχετικές διατάξεις του νόμου 3556/2007(ΦΕΚ  

91Α/30.4.2007) και τις επ΄ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς. 

Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά χρηματοοικονομικές πληροφορίες της εταιρείας 

«ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΑΕΒΕ», για την περίοδο 01.01 – 30.06.2017, καθώς και η επίδραση τους στις 

εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις. Επίσης γίνεται περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων και 

αβεβαιοτήτων που η Εταιρεία ενδέχεται να αντιμετωπίσει κατά το δεύτερο εξάμηνο της οικονομικής 

χρήσης και παρατίθενται οι σημαντικές συναλλαγές που καταρτίσθηκαν μεταξύ του εκδότη και 

συνδεδεμένων με αυτόν προσώπων.  

 

Α. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ & ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  

 

Στην παρούσα ενότητα περιλαμβάνεται μια συνοπτική απεικόνιση των χρηματοοικονομικών στοιχείων 

της ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε για την περιόδου 01.01- 30.06.2017. 

 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στα € 9.118 χιλ. έναντι € 9.116 χιλ. 

σημειώνοντας αύξηση  0,02% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016. 

 

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ ΦΟΡΩΝ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ : Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων 

(EBITDA) της εταιρείας κατά το πρώτο εξάμηνο της ενδιάμεσης περιόδου 30.06.2017 διαμορφώθηκαν 

στα €764 χιλ έναντι €708 χιλ το αντίστοιχο διάστημα του 2016, σημειώνοντας αύξηση κατά 7,89 % . 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ : Η εταιρεία παρουσίασε ζημιές προ φόρων ποσού € 506 χιλ. 

έναντι ζημιών € 640 χιλ  το αντίστοιχο διάστημα του 2016.  

  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ 

Οι ζημιές μετά από φόρους της εταιρείας ανήλθαν σε ζημιές €335χιλ. έναντι ζημιών €567χιλ για το 

αντίστοιχο διάστημα του 2016.  

 

ΔΑΝΕΙΑ - ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ : Η εταιρεία στις 30.06.2017 δεν είχε  μακροπρόθεσμες 

δανειακές υποχρεώσεις .  
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Οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας την 30.06.2017 ανήλθαν στα € 11.323 χιλ.  

έναντι€ 11.775 χιλ. την 31.12.2016 συνεπώς  υπήρξε μείωση του βραχυπροθέσμου δανεισμού κατά € 452 

χιλ.  

Τα ταμειακά διαθέσιμα  της εταιρείας την 30.06.2017 ανέρχονταν σε € 9.688 χιλ. δηλαδή μειωμένα κατά 

€ 229 χιλ. σε σχέση με την 31.12.2016 όπου τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε €9.917 χιλ.  

 

Συνοπτικά αναφέρουμε τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας για την περίοδο 01 01 2017 –  30 06 

2017 και την περίοδο 01 01 2016 – 30 06 2016.  

 

 

 

 

Παράγοντες δημιουργίας αξίας και μέτρησης επιδόσεων  

(Στο πλαίσιο της εφαρμογής των Κατευθυντήριων Γραμμών «Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης 

Απόδοσης» της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA/2015/1415el) που 

εφαρμόζονται από την 3η Ιουλίου 2016 στους Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης 

(ΕΔΜΑ)) 

 

H Εταιρεία αξιολογεί τα αποτελέσματα και την απόδοσή της σε μηνιαία βάση εντοπίζοντας έγκαιρα και 

αποτελεσματικά αποκλίσεις από τους στόχους και λαμβάνοντας διορθωτικά μέτρα. Η αποδοτικότητα 

της Εταιρείας επιμετράται με τη χρήση χρηματοοικονομικών δεικτών απόδοσης που χρησιμοποιούνται 

διεθνώς: 

 

EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation & Amortization) - «Κέρδη προ 

τόκων, φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων». Ο δείκτης 

αναπροσαρμόζει τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων και φόρων με τις συνολικές αποσβέσεις ενσώματων & 

άυλων παγίων στοιχείων, τα κέρδη/ ζημίες από την πώληση ενσώματων & αύλων παγίων, τα 

κέρδη/ζημίες από την αποτίμηση μετοχών και τις αποσβέσεις επιχορηγήσεων. Όσο μεγαλύτερος ο 

δείκτης τόσο πιο αποτελεσματική είναι η λειτουργία της επιχείρησης.  

Ο δείκτης ανήλθε για την Εταιρεία στην περίοδο 01.01-30.06.2017 σε € 764 χιλ. και στην περίοδο 

01.01-30.06.2016 σε € 708 χιλ. 
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ROCE (Return on Capital Employed) - «Αποδοτικότητα συνολικών απασχολούμενων 

κεφαλαίων». Ο δείκτης διαιρεί τα κέρδη προ τόκων και φόρων με τα συνολικά απασχολούμενα 

κεφάλαια, τα οποία είναι το άθροισμα του Μέσου Όρου της Καθαρής Θέσης των δύο τελευταίων ετών 

και του Μέσου Όρου του συνόλου των δανειακών υποχρεώσεων των δύο τελευταίων ετών. Όσο 

μεγαλύτερος ο δείκτης τόσο πιο αποτελεσματική είναι η χρήση των απασχολούμενων κεφαλαίων. 

 

Ο δείκτης ανήλθε για την Εταιρεία την περίοδο 01.01-30.06.2017 σε -0,49% και την περίοδο 01.01-

30.06.2016 σε -0,77%. 

 

ROE (Return on Equity) - «Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων». Ο δείκτης διαιρεί τα κέρδη μετά 

από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες με το μέσο όρο της Καθαρής Θέσης των δύο 

τελευταίων ετών. Όσο μεγαλύτερος ο δείκτης τόσο πιο αποτελεσματική είναι η χρήση των ιδίων 

κεφαλαίων. 

Ο δείκτης ανήλθε για την Εταιρεία την περίοδο 01.01-30.06.2017 σε -1,71% και την περίοδο 01.01-

30.06.2016 σε -2,69%. 

 

ΜΕΡΙΣΜΑ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ:  

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 08.06.2017 δεν ενέκρινε την  

διανομή μερίσματος για την χρήση 2016, δεδομένου ότι η εταιρεία παρουσιάζει ζημίες.  

 

 Β. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017 

Σημαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα κατά την περίοδο του α’ εξαμήνου  είναι τα κάτωθι: 

Η εταιρία «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΕΒΕ» 

γνωστοποιεί, ότι πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας στις 

8/6/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00 π.μ. στην έδρα της εταιρίας στον Άλιμο, στην οδό Αρχαίου 

Θεάτρου αρ. 4 - Εθνικής Αντιστάσεως και Τραχώνων αρ. 4 (αίθουσα συνεδριάσεων Αρχαίου Θεάτρου 

αρ. 4, 1ος όροφος).Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων παρέστησαν και ψήφισαν 

(αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπων) μέτοχοι εκπροσωπούντες το 81,857 % των μετοχών της εταιρίας, 

ήτοι 6.827.473 μετοχές επί συνόλου 8.340.750 μετοχών της εταιρίας. Στην ως άνω Τακτική Γενική 

Συνέλευση συζητήθηκαν και λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας 

διάταξης: 

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016 μετά των 

επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. 

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη 

αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2016. 
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3. Εκλογή τακτικού ελεγκτή για τη χρήση 1.1.2017 έως 31.12.2017 και καθορισμός της αμοιβής αυτού. 

4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2016 έως 31.12.2016 και 

προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2017 έως 31.12.2017 

σύμφωνα με το άρθρ. 24 Κ.Ν. 2190/1920. 

5. Έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρ. 23α Κ.Ν. 2190/1920. 

6. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου 

7. Άλλα θέματα 

Στις 08.06.2017 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση εξέλεξε την Επιτροπή ελέγχου: 

 Σπυρίδων Δούλφης του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου (μη μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας). Ο κ. Δούλφης διαθέτει επαρκή γνώση στη λογιστική 

(συμπεριλαμβανομένων και των ΔΛΠ) και ελεγκτική, καθώς είναι απόφοιτος του Παντείου 

Πανεπιστημίου, είναι λογιστής – φοροτεχνικός πρώτης τάξεως (ΑΜ 24814) και έχει εργαστεί 

και εργάζεται ως λογιστής και οικονομικός διευθυντής μεγάλων επιχειρήσεων και μάλιστα στο 

χώρο των εκδόσεων (Εκδόσεις Λυμπέρη, Τεχνικές Εκδόσεις, Πρακτορείο Διανομής Ευρώπη), 

πράγμα που του έχει προσδώσει και εμπειρία και επαρκή γνώση και στον τομέα των 

εκτυπώσεων, που δραστηριοποιείται η εταιρία. 

 Δημήτριος Χριστακόπουλοςτου Παρασκευά, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος (από το 2008) 

του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, οικονομολόγος. Ο κ. Χριστακόπουλος διαθέτει 

εμπειρία και επαρκή γνώση στον τομέα των εκτυπώσεων, που δραστηριοποιείται η εταιρία. 

 Ήρα Καλιαμπέτσου του Γεωργίου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος (από το 2009) του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Η κ. Καλιαμπέτσου διαθέτει εμπειρία και επαρκή γνώση 

στον τομέα των εκτυπώσεων, που δραστηριοποιείται η εταιρία 

 

Και τα τρία ως άνω πρόσωπα πληρούν τις προϋποθέσεις περί ανεξαρτησίας, που θέτει ο Ν. 3016/2002. 

Και τα τρία αυτά πρόσωπα έχουν αξιολογηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας και έχουν 

βρεθεί κατάλληλα για να εκλεγούν μέλη της Επιτροπής Ελέγχου. Επίσης με βάση την απασχόληση των 

ως άνω μελών στην Επιτροπή Ελέγχου προτείνεται η χορήγηση ετήσιας αμοιβής στον Πρόεδρο της 

Επιτροπής Ελέγχου έως 5.000 ΕΥΡΩ (πλέον τυχόν ΦΠΑ). 

 

 

Γ.ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΗΣ 

ΧΡΗΣΗΣ  

Η εταιρεία αντιμετωπίζει τους κινδύνους και θέτει όρια  σε συνάρτηση με τους αντίστοιχους ελέγχους.  

Οι συνήθεις κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται η εταιρεία και τους οποίους κινδύνους ενδέχεται να 

αντιμετωπίσει κατά την διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου 2017 είναι οι ακόλουθοι: 
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1. Πιστωτικός κίνδυνος  

Η έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο επηρεάζεται κυρίως από τα χαρακτηριστικά του κάθε πελάτη. 

Η Διοίκηση έχει θέσει συγκεκριμένη πιστωτική πολιτική βάσει της οποίας εξετάζεται η πιστοληπτική 

ικανότητα του κάθε πελάτη. 

Η Εταιρεία εξετάζει εσωτερικά την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών της και καθορίζει τα αντίστοιχα 

πιστωτικά όρια ανάλογα με τα πιστωτικά χαρακτηριστικά ενηλικίωσης των απαιτήσεων τους . Βέβαια σε 

περίοδο ευρύτερης οικονομικής κρίσης ο εν λόγω κίνδυνος είναι υπαρκτός πλην όμως οι όποιες 

επιπτώσεις του είναι περιορισμένες. 

 

H έκθεση της εταιρείας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία τα οποία την ημερομηνία του Ισολογισμού αναλύονται ως εξής:  

 

 

 

Η εταιρεία ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις της, είτε χωριστά είτε κατά ομάδα και ενσωματώνει τις 

πληροφορίες αυτές στις διαδικασίες  του πιστωτικού ελέγχου. 

Στις 30 06 2017 κανένα από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας δεν έχει 

ασφαλιστεί με κάποια μορφή πιστωτικής ασφάλισης. 

 

2. Κίνδυνος επιτοκίου  
 

Η εταιρεία εκτίθεται στον  κίνδυνο του επιτοκίου με αποτέλεσμα να επιβαρύνει τα αποτελέσματα με το 

κόστος του  βραχυπρόθεσμου τραπεζικού  δανεισμού σε Ευρώ με κυμαινόμενο επιτόκιο. 

Η Διοίκηση παρακολουθεί την πορεία των επιτοκίων σε συνεχή βάση λαμβάνοντας υπόψη την 

δυνατότητα αναχρηματοδότησης  με διαφορετικούς όρους και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για 

να περιορίσει τον κίνδυνο. 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσματος της χρήσης καθώς και των ιδίων 

κεφαλαίων σε μια λογική μεταβολή του επιτοκίου της τάξεως του +1% ή – 1% (2016: +1% ή -1%).  

 

 

 

3. Κίνδυνος ρευστότητας  
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Η προσέγγιση της Εταιρείας στην προσπάθεια να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο ρευστότητας είναι η  

εξασφάλιση επαρκών ταμειακών διαθεσίμων και εγκεκριμένων πιστωτικών ορίων. 

Για την αποφυγή των κινδύνων ρευστότητας διενεργούνται προβλέψεις ταμειακών ροών για περίοδο ενός 

έτους κατά την σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού και σε μηνιαία κυλιόμενη βάση ώστε να 

εξασφαλίζονται επαρκή ταμειακά διαθέσιμα για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών και των 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. 

 Με την πολιτική αυτή η Εταιρεία διατηρεί τον κίνδυνο ρευστότητας σε χαμηλά επίπεδα. 

 

 
 

Δ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ – ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017 

 

Παρά τις αβεβαιότητες στο μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό  περιβάλλον της χώρας , στόχος 

της διοίκησης της Εταιρείας για το β εξάμηνο 2017 είναι η διασφάλιση  του κύκλου εργασιών της και  σε 

συνδυασμό  με τις πρωτοβουλίες  στους τομείς παραγωγικότητας και μείωσης των εξόδων ,την μείωση 

στο κόστος παραγωγής  και την  βελτίωση  στο περιθώριο  κέρδους . 

Επίσης η διοίκηση επιδιώκει τη βελτιστοποίηση των παραμέτρων εκείνων που συνδυαστικά  με την 

ενδεχόμενη σταθεροποίηση της οικονομίας και την εδραιωμένη θέση της εταιρείας στην αγορά, θα 

συμβάλουν στην μεγιστοποίηση των ωφελειών που θα παρουσιαστούν προς όφελος της εταιρείας και 

κατά συνέπεια των μετόχων της.  

Ωστόσο, η Διοίκηση δεν είναι σε θέση να προβλέψει με ακρίβεια τις πιθανές μελλοντικές εξελίξεις στην 

Ελληνική οικονομία και την ενδεχόμενη επίδραση που θα έχουν στις δραστηριότητες της Εταιρείας. 

 

Ε. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ  

 

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017 δεν έχουν πραγματοποιηθεί συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, με 

εξαίρεση τις αμοιβές που δόθηκαν στα διευθυντικά στελέχη.  

 

Συναλλαγές της εταιρείας με συνδεδεμένες εταιρείες: 

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί συναλλαγές με συνδεδεμένες εταιρείες κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017.  
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Συναλλαγές  με βασικά διοικητικά και διευθυντικά στελέχη: 

 

 

 

Πέραν των ήδη αναφερθέντων δεν υπάρχουν άλλα γεγονότα που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση 

στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας. 

 

 

Άλιμος, 25 Σεπτεμβρίου 2017 

Ευστράτιος Γ. Χαϊδεμένος 

 

Πρόεδρος Δ.Σ. &  
Διευθύνων Σύμβουλος 
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IV. EΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

(ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017) 

 

 

 

Οι συνημμένες εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

«ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» την 25/09/2017 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο 

διαδίκτυο, στην διεύθυνση www.haidemenos.gr και στον διαδικτυακό χώρο του Χ.Α., όπου και θα 

παραμείνουν στην διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών 

από την ημερομηνία της συντάξεως και δημοσιοποιήσεώς τους. 

Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα στον Τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες που 

προκύπτουν από τις ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις,  στοχεύουν στο να παράσχουν στον 

αναγνώστη μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας, 

αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης, των χρηματοοικονομικών 

επιδόσεων και ταμιακών ροών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.metka.gr/
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A. Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος Περιόδου 

 

 

 

 

Οι  σημειώσεις στις σελίδες 18 έως 37 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων 
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B. Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης 

 

 

Οι  σημειώσεις στις σελίδες 18 έως 37 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 

καταστάσεων 
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Γ. Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρείας 

 

 

 

Οι  σημειώσεις στις σελίδες 18 έως 37 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων 
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Δ. Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης Ταμειακών Ροών 

 

 

 

 

 

 

Οι  σημειώσεις στις σελίδες 18 έως 37 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 

καταστάσεων 
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Ε. Επιλεγμένες Επεξηγηματικές σημειώσεις  

1. Γενικές Πληροφορίες  

 
Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 

διακριτικό τίτλο ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε., ιδρύθηκε την 02/01/1995 (ΦΕΚ 103/05.01.1995) και 

προήλθε από τη συγχώνευση του αποσχισθέντος βιομηχανικού κλάδου της εταιρείας 

«ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ» (εφεξής η «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.») με την εταιρεία «ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 

ΠΕΛΟΨ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

 
Η εταιρεία «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.» προήλθε από την μετατροπή της Ομόρρυθμης εταιρείας «Γ. 

ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ Ο.Ε.» την 30/06/1983 (ΦΕΚ 2320/28.07.1983), έχοντας ως αντικείμενο 

εργασιών την εκτύπωση εντύπων, βιβλίων και περιοδικών. Η εταιρεία «ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΕΛΟΨ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ιδρύθηκε την 25/07/1989 

(ΦΕΚ 3271/28.08.1989), με κύρια δραστηριότητα την εκτύπωση αφισών και γιγαντοαφισών. 

 

Η Εταιρεία ανήκει στον κλάδο των γραφικών τεχνών και εκτυπώσεων και σύμφωνα με στοιχεία της 

Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (ΕΣΥΕ) στον κλάδο των εκτυπώσεων με κωδικό 222. Η 

ΕΣΥΕ εντάσσει την Εταιρεία στους αποκλήρους με τους αντίστοιχους κωδικούς: 222.2 εκτυπωτικές 

δραστηριότητες μ.α.κ 222.3  βιβλιοδεσία και φινίρισμα και 222.9 άλλες δραστηριότητες συναφείς με 

την εκτύπωση.  

 

Οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις της Εταιρείας βρίσκονται στο Δήμο Αλίμου, στην περιοχή 

Τράχωνες επί των οδών Αρχαίου Θεάτρου 4 – Εθνικής Αντιστάσεως & Τραχώνων 4 σε ιδιόκτητο 

οικόπεδο και κτίριο και στην οδό Αρχαίου Θεάτρου 4 σε ακίνητο επιφάνειας 9.681 τ.μ. Το οικόπεδο 

επί των οδών Θράκης και Τραχώνων έχει έκταση 4.071 τ.μ., ενώ η συνολική επιφάνεια των 

βιομηχανοστασίων που έχουν ανεγερθεί σε αυτό είναι 3.170,63 τ.μ. Το οικόπεδο επί της οδού 

Αρχαίου Θεάτρου 4 έχει έκταση 6.843 τ.μ. ενώ η συνολική επιφάνεια των κτιριακών του 

εγκαταστάσεων όπου στεγάζονται τα γραφεία και οι εργοστασιακοί χώροι της Εταιρείας, έχει έκταση 

6.974,18 τ.μ. Οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις της Εταιρείας επί των οδών Εθνικής Αντιστάσεως & 

Τραχώνων στο Δήμο Αλίμου Αττικής λειτουργούν βάσει της αδείας λειτουργίας υπ’ αριθμόν Φ.14 

ΑΛΙ 209/17.7.2002 της Διεύθυνσης Ορυκτού Πλούτου και Βιομηχανίας της Νομαρχίας Αθηνών. Η 

άδεια λειτουργίας είναι αορίστου διάρκειας.   

Σε ιδιόκτητο οικόπεδο 9.635 τ.μ. και κτίριο 6.352,80 τ.μ. και επί της οδού Αρχιμήδους 74 στο 

Κορωπί λειτουργεί  υποκατάστημα. Επίσης στην περιοχή Κορωπίου  επί της οδού Θησέως θέση 

Λαμπρικά λειτουργεί ενοικιαζόμενος αποθηκευτικός χώρος. 
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2. Πλαίσιο Κατάρτισης Οικονομικών Καταστάσεων   

 
Οι εξαμηνιαίες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2017 (εφεξής οι «οικονομικές 

καταστάσεις») έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

(«Δ.Π.Χ.Α.») όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Δ.Λ.Π. 34 «Ενδιάμεση Οικονομική Αναφορά». Δεν υπάρχουν πρότυπα που να έχουν 

εφαρμοστεί πριν την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής τους. Επίσης, οι οικονομικές καταστάσεις 

έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται με την 

αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες,  την αρχή 

συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.B.) καθώς και των ερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την 

Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της I.A.S.B. 

Το νόμισμα παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων είναι το ευρώ, εκτός αν αναφέρεται 

διαφορετικά. 

Οι εξαμηνιαίες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν περιορισμένη πληροφόρηση σε 

σχέση με αυτές των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Ως εκ τούτου, οι συνημμένες οικονομικές 

καταστάσεις πρέπει να διαβάζονται σε συνδυασμό με τις τελευταίες δημοσιευθείσες ετήσιες 

οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2016.  

Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιμήσεων. Επίσης, απαιτεί την κρίση της 

διοίκησης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών της εταιρείας. Οι περιπτώσεις οι οποίες 

περιλαμβάνουν μεγαλύτερο βαθμό κρίσης και πολυπλοκότητας ή οι περιπτώσεις όπου οι υποθέσεις 

και οι εκτιμήσεις είναι σημαντικές για τις οικονομικές καταστάσεις, περιλαμβάνονται στη σημείωση 

2.2. 

Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις, είναι συνεπείς με 

αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 

2016 και έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται εκτός από τις 

αλλαγές σε Πρότυπα και Διερμηνείες που ισχύουν από την 01/01/2016 όπως παρουσιάζονται στην 

επόμενη παράγραφο. 
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2.1. Αλλαγές σε Λογιστικές Πολιτικές 

 

1. Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων 

Προτύπων τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση 

Δεν υπάρχουν νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις ή Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων 

τα οποία έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2017 ή 

μεταγενέστερα. 

 

 2. Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία 

δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το 

Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

• ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 

Τον Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 15. Το εν λόγω 

Πρότυπο είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις που αφορούν στην αναγνώριση των εσόδων 

σύμφωνα με τις αρχές τόσο των ΔΠΧΑ όσο και των Αμερικανικών Γενικά Παραδεκτών Λογιστικών 

Αρχών (US GAAP).  Οι βασικές αρχές στις οποίες βασίζεται το εν λόγω Πρότυπο είναι συνεπείς με 

σημαντικό μέρος της τρέχουσας πρακτικής. Το νέο Πρότυπο αναμένεται να βελτιώσει τη 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση, καθιερώνοντας ένα πιο ισχυρό πλαίσιο για την επίλυση θεμάτων 

που προκύπτουν, ενισχύοντας τη συγκρισιμότητα μεταξύ κλάδων και κεφαλαιαγορών, παρέχοντας 

πρόσθετες γνωστοποιήσεις και διευκρινίζοντας τον λογιστικό χειρισμό του κόστους των συμβάσεων. 

Το νέο Πρότυπο έρχεται να αντικαταστήσει το ΔΛΠ 18  «Έσοδα», το ΔΛΠ 11 «Κατασκευαστικές 

Συμβάσεις», καθώς και ορισμένες Διερμηνείες που σχετίζονται με τα έσοδα. H Εταιρεία  θα εξετάσει 

την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να 

έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης 

ισχύος την 01/01/2018. 

 

• ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 

Τον Ιούλιο του 2014, το IASB προέβη στην τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9. Οι βελτιώσεις που επέφερε 

το νέο Πρότυπο περιλαμβάνουν τη δημιουργία ενός λογικού μοντέλου για την ταξινόμηση και την 

επιμέτρηση, ένα ενιαίο προνοητικό μοντέλο για «αναμενόμενες ζημιές» απομείωσης, και επίσης, μία 

ουσιαστικά αναμορφωμένη προσέγγιση για την λογιστική αντιστάθμισης. Η Εταιρεία θα εξετάσει την 
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επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν 

καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 

01/01/2018. 

 

 

• ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 01/01/2019) 

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 16. 

Σκοπός του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός νέου Προτύπου για μισθώσεις που καθορίζει τις 

αρχές τις οποίες εφαρμόζουν και τα δύο μέρη σε μία σύμβαση - δηλαδή και ο πελάτης («ο 

μισθωτής») και ο προμηθευτής («ο εκμισθωτής») - για την παροχή σχετικών πληροφοριών για τις 

μισθώσεις κατά τρόπο που απεικονίζει πιστά αυτές τις συναλλαγές. Για την επίτευξη αυτού του 

σκοπού, ο μισθωτής θα πρέπει να αναγνωρίσει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από τη μίσθωση. Η Εταιρία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 

Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να είναι σημαντικές. Τα ανωτέρω δεν έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12: «Αναγνώριση Αναβαλλόμενης Φορολογικής Απαίτησης 

για μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 01/01/2017) 

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο 

ΔΛΠ 12. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να αποσαφηνιστεί ο λογιστικός χειρισμός των 

αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων για τις μη πραγματοποιηθείσες ζημιές από χρεωστικούς 

τίτλους που επιμετρώνται στην εύλογη αξία. Η Εταιρία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 

παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω 

δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 7: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρμόζεται για 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2017) 

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο 

ΔΛΠ 7. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να καταστεί εφικτό για τους χρήστες των 

οικονομικών καταστάσεων να αξιολογούν τις μεταβολές στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από 

χρηματοοικονομικές δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις απαιτούν από τις οικονομικές οντότητες να 

παρέχουν γνωστοποιήσεις, οι οποίες θα καθιστούν εφικτό στους επενδυτές να αξιολογούν τις 

μεταβολές στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, 

συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών που προκύπτουν από ταμειακές ροές, καθώς και των μη 

ταμειακών μεταβολών. Η Εταιρία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές 
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της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

• Διευκρινίσεις στο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 

Τον Απρίλιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση διευκρινίσεων στο ΔΠΧΑ 15. Οι 

τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 15 δεν μεταβάλλουν τις βασικές αρχές του Προτύπου, αλλά παρέχουν 

διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των εν λόγω αρχών. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον τρόπο 

με τον οποίο αναγνωρίζεται μία δέσμευση εκτέλεσης σε μία σύμβαση, πώς προσδιορίζεται αν μία 

οικονομική οντότητα αποτελεί τον εντολέα ή τον εντολοδόχο, και πώς προσδιορίζεται αν το έσοδο 

από τη χορήγηση μίας άδειας θα πρέπει να αναγνωριστεί σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή ή με 

την πάροδο του χρόνου. Η Εταιρία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές 

της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

• Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 2: «Ταξινόμηση και Επιμέτρηση Συναλλαγών Πληρωμής 

βασιζόμενων σε Συμμετοχικούς Τίτλους» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 

ή μετά την 01/01/2018) 

Τον Ιούνιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στο 

ΔΠΧΑ 2. Σκοπός της εν λόγω τροποποίησης είναι να παράσχει διευκρινίσεις σχετικά με τον 

λογιστικό χειρισμό συγκεκριμένων τύπων συναλλαγών πληρωμής βασιζόμενων σε συμμετοχικούς 

τίτλους. Πιο συγκεκριμένα, η τροποποίηση εισάγει τις απαιτήσεις σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό 

της επίδρασης των προϋποθέσεων κατοχύρωσης και μη κατοχύρωσης στην επιμέτρηση των 

πληρωμών βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους που διακανονίζονται με μετρητά, τον λογιστικό 

χειρισμό των συναλλαγών πληρωμών βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους που φέρουν ένα 

χαρακτηριστικό διακανονισμού σε συμψηφιστική βάση για υποχρέωση παρακράτησης φόρου, καθώς 

και μία τροποποίηση στους όρους και προϋποθέσεις μίας πληρωμής βασιζόμενης σε συμμετοχικούς 

τίτλους, η οποία μεταβάλλει την ταξινόμηση της συναλλαγής από διακανονιζόμενη με μετρητά σε 

διακανονιζόμενη με συμμετοχικούς τίτλους. Η Εταιρία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 

παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω 

δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 4: «Εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα σε 

συνδυασμό με το ΔΠΧΑ 4 Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 

Τον Σεπτέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΠΧΑ 4. Σκοπός 

των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να προσδιοριστεί ο χειρισμός των προσωρινών λογιστικών 

επιδράσεων λόγω της διαφορετικής ημερομηνίας έναρξης ισχύος του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά 

Μέσα και του υπό έκδοση Προτύπου για τις ασφαλιστικές συμβάσεις. Οι τροποποιήσεις στις 
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υφιστάμενες απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 4 επιτρέπουν στις οικονομικές οντότητες των οποίων οι κύριες 

δραστηριότητες συνδέονται με ασφάλιση να αναβάλλουν την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 έως το 2021 

(«προσωρινή απαλλαγή»), και επιτρέπουν σε όλους τους εκδότες ασφαλιστικών συμβάσεων να 

αναγνωρίσουν στα λοιπά συνολικά έσοδα, αντί στα κέρδη ή στις ζημιές, τη μεταβλητότητα που 

ενδέχεται να προκύψει από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 πριν την έκδοση του νέου Προτύπου για τις 

ασφαλιστικές συμβάσεις («προσέγγιση επικάλυψης»). Η Εταιρία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 

παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία.  Τα ανωτέρω 

δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

• Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2014-2016 (εφαρμόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2017 και 01/01/2018) 

Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 

2014-2016», η οποία αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων σε ορισμένα Πρότυπα και αποτελεί 

μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις που 

περιλαμβάνονται στον κύκλο αυτόν είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 12: Αποσαφήνιση του πεδίου εφαρμογής 

του Προτύπου, ΔΠΧΑ 1: Διαγραφή των βραχυπρόθεσμων εξαιρέσεων για τους υιοθετούντες για 

πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ, ΔΛΠ 28: Επιμέτρηση μίας συγγενούς ή μίας κοινοπραξίας στην εύλογη 

αξία. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2017 όσον αφορά στο ΔΠΧΑ 12, και την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018 όσον αφορά 

στα ΔΠΧΑ 1 και ΔΛΠ 28. Η Εταιρία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 

Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

• ΕΔΔΠΧΑ 22 «Συναλλαγές σε Ξένο Νόμισμα και Προκαταβλητέο Αντάλλαγμα» 

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 

Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση μίας νέας Διερμηνείας, της ΕΔΔΠΧΑ 22. 

Η εν λόγω Διερμηνεία περιλαμβάνει τις απαιτήσεις σχετικά με τη συναλλαγματική ισοτιμία που θα 

πρέπει να χρησιμοποιείται κατά την παρουσίαση συναλλαγών σε ξένο νόμισμα (π.χ. συναλλαγές 

εσόδων) όταν έχει ληφθεί ή δοθεί πληρωμή προκαταβολικά. Η Εταιρία θα εξετάσει την επίπτωση 

όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία.  Τα 

ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 40: «Μεταφορές Επενδύσεων σε Ακίνητα από ή σε άλλες 

κατηγορίες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 

Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο 

ΔΛΠ 40. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να ενισχυθεί η αρχή για τις μεταφορές από, ή σε 

επενδύσεις σε ακίνητα, ώστε να καθοριστεί ότι (α) μία μεταβίβαση από, ή σε επενδύσεις σε ακίνητα 

θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο εφόσον υπάρχει μεταβολή στη χρήση του ακινήτου, και (β) μία 

τέτοια μεταβολή στη χρήση του ακινήτου θα περιελάμβανε την αξιολόγηση του κατά ποσόν το εν 
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λόγω ακίνητο πληροί τα κριτήρια ταξινόμησής του ως επενδυτικό ακίνητο. Η εν λόγω μεταβολή στη 

χρήση θα πρέπει να υποστηρίζεται από σχετική τεκμηρίωση /αποδεικτικά στοιχεία. Η Εταιρία θα 

εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

• ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 01/01/2021) 

Τον Μάιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 17, το οποίο 

αντικαθιστά ένα ενδιάμεσο Πρότυπο, το ΔΠΧΑ 4. Σκοπός του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη 

ενός ενιαίου Προτύπου βασισμένου στις αρχές (principle-based standard) για τον λογιστικό χειρισμό 

όλων των τύπων ασφαλιστικών συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων αντασφάλισης 

που κατέχει ένας ασφαλιστικός φορέας. Ένα ενιαίο Πρότυπο βασισμένο στις αρχές θα ενισχύσει τη 

συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής αναφοράς μεταξύ οικονομικών οντοτήτων, δικαιοδοσιών 

και κεφαλαιαγορών. Το ΔΠΧΑ 17 καθορίζει τις απαιτήσεις που θα πρέπει να εφαρμόζει μία 

οικονομική οντότητα στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση που σχετίζεται με ασφαλιστικές 

συμβάσεις που εκδίδει και συμβάσεις αντασφάλισης που κατέχει. Η Εταιρία θα εξετάσει την 

επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν 

καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

• ΕΔΔΠΧΑ 23 «Αβεβαιότητα σχετικά με Χειρισμούς Φόρου Εισοδήματος» 

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019) 

Τον Ιούνιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση μίας νέας Διερμηνείας, της ΕΔΔΠΧΑ 23. Το 

ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος» προσδιορίζει τον λογιστικό χειρισμό του τρέχοντος και 

αναβαλλόμενου φόρου, αλλά δεν προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να 

αντικατοπτρίζονται οι επιπτώσεις της αβεβαιότητας. Η ΕΔΔΠΧΑ 23 περιλαμβάνει τις επιπρόσθετες 

του ΔΛΠ 12 απαιτήσεις, προσδιορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται 

οι επιπτώσεις της αβεβαιότητας στον λογιστικό χειρισμό των φόρων εισοδήματος. Η Εταιρία θα 

εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται 

να έχουν καμία.  Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

2.2. Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις της διοικήσεως  

Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΑ) απαιτεί από τη διοίκηση το σχηματισμό κρίσεων, 

εκτιμήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα δημοσιευμένα περιουσιακά στοιχεία και τις 

υποχρεώσεις κατά  την ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων. Επηρεάζουν επίσης τις 

γνωστοποιήσεις των ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά  την ημερομηνία σύνταξης 

οικονομικών καταστάσεων καθώς και τα δημοσιευμένα ποσά εσόδων και εξόδων  της περιόδου. Τα 

πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά τα οποία έχουν εκτιμηθεί. Οι 

εκτιμήσεις και οι κρίσεις βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και σε άλλους παράγοντες, 
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συμπεριλαμβανομένων και των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά 

στις συγκεκριμένες συνθήκες, ενώ επαναξιολογούνται συνεχώς με την χρησιμοποίηση όλων των 

διαθέσιμων πληροφοριών. Αναλυτική αναφορά για τις λογιστικές αρχές κρίσεις εκτιμήσεις και 

υποθέσεις γίνεται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. 

3. Οικονομική Πληροφόρηση ανά Τομέα  

 
Πρωτεύων τομέας πληροφόρησης – επιχειρηματικοί τομείς 

 

Η Χαϊδεμένος ΑΕΒΕ με βάση τα ειδικά της χαρακτηριστικά αξιολογεί ότι πρωτεύοντας τομέας 

πληροφόρησης θα προκύπτει με βάση τους επιχειρηματικούς της τομείς. Η πηγή και η φύση των 

κινδύνων και των αποδόσεων μιας επιχείρησης, καθορίζουν εάν η πρωτεύουσα πληροφόρηση θα είναι 

κατά επιχειρηματικούς ή κατά γεωγραφικούς τομείς.  

Οι επιχειρηματικοί κίνδυνοι και οι αποδόσεις της επιχείρησης εξαρτώνται από τα προϊόντα ή τις 

υπηρεσίες που αυτή παρέχει, επομένως ο επιχειρηματικός τομέας θεωρείται ο πρωτεύων τομέας 

πληροφόρησης .  

 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο των γραφικών τεχνών, κυρίως στην Ελλάδα και 

δευτερευόντως στο εξωτερικό, και συγκεκριμένα στον τομέα της εκτύπωσης. Ειδικότερα, η Εταιρεία 

προωθεί τα ακόλουθα προϊόντα: 

 Προϊόντα offset   

 Προϊόντα ψηφιακά  

 Προϊόντα μεταξοτυπίας 

 
Στους επόμενους πίνακες παρουσιάζεται ο πρωτεύων τομέας πληροφόρησης της επιχείρησης για τις 

ενδιάμεσες περιόδους 30.06.2017 και 30.06.2016: 

 (1.1 – 30.06.2017) 
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 (1.1 – 30.06.2016) 
 
 

 
 

 
 
Τα συνολικά ποσά που παρουσιάζονται στους λειτουργικούς τομείς της Εταιρείας συμφωνούν με τα 

βασικά χρηματοοικονομικά στοιχεία που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις ως εξής: 
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4. Υφιστάμενα Εμπράγματα Βάρη 

 

Επί των ακινήτων της εταιρείας υφίστανται προσημειώσεις ποσού € 2.600.000,00 υπέρ της ALPHA 

Τράπεζας και ποσού € 6.000.000,00 υπέρ της Εθνικής Τράπεζας. 

5. Επίδικες ή υπό Διαιτησία Διαφορές 

 
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρίας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή 

διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή 

λειτουργία της. 

 

6. Βασικά Κέρδη ανά μετοχή  

 
Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το κέρδος ή τη ζημία που αναλογεί στους 

κατόχους κοινών μετοχών της μητρικής οικονομικής οντότητας με το μέσο σταθμισμένο αριθμό 

κοινών μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της λογιστικής περιόδου. 

 

 
 

7. Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη  

Δεν υπάρχουν υπόλοιπα διεταιρικών συναλλαγών για την ενδιάμεση περίοδο από 01 Ιανουαρίου 2017 

έως 30 Ιουνίου 2017 . 

 

8. Συναλλαγές με βασικά Διοικητικά Στελέχη   

 

Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την ενδιάμεση περίοδο 01.01 – 30.06.2017 

έχουν ως εξής: 
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9. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 

 

Τα οικόπεδα, τα κτίρια και τα μηχανήματα αποτιμήθηκαν κατά την ημερομηνία μετάβασης στα 

ΔΠΧΑ (01/01/2004) στην αξία κτήσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΠΧΑ 1. Στο κόστος κτήσης 

των ενσώματων ακινητοποιήσεων μεταφέρθηκαν τα έξοδα κτήσης ακινητοποιήσεων που 

πραγματοποιήθηκαν για την απόκτηση των αντίστοιχων ενσώματων ακινητοποιήσεων όπως οι μη 

επιστρεπτέοι φόροι αγοράς, το κόστος της εγκατάστασης, επαγγελματικές αμοιβές κλπ, σύμφωνα με 

το ΔΛΠ 16. Κατά την μετάβαση στα ΔΠΧΑ η αξία κτήσης των ενσώματων ακινητοποιήσεων 

σύμφωνα με τις προηγούμενες λογιστικές αρχές, μειώθηκε και με το ποσό των φορολογικών 

αναπροσαρμογών που πραγματοποιήθηκαν στο παρελθόν προκειμένου η εταιρία να είναι σύμφωνη 

με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.  

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
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10. Λοιπά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 

 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας αφορούν σε λογισμικά προγράμματα και αναλύονται ως 
εξής : 
 

 
 
 
 
 

11. Ανάλυση Εμπορικών Απαιτήσεων, Προμηθευτών και Λοιπών Υποχρεώσεων 

 

Η ανάλυση των Εμπορικών Απαιτήσεων, Προμηθευτών και Λοιπών Υποχρεώσεων στις 30 06 2017 

σε σχέση με τις 31 12 2016 έχει ως εξής: 

 

Εμπορικές Απαιτήσεις 
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Εμπορικές Υποχρεώσεις 

 

 

 

Λοιπές Υποχρεώσεις 
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12. Δανεισμός    

Το υπόλοιπο των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας κατά την 30 Ιουνίου 2017 ανέρχεται σε € 

11,32 εκ. έναντι € 11,78 εκ. την 31.12.2016. 

 
Οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας κατά την 30.06.2017 και 31.12.2016 αναλύονται στον 

πίνακα που ακολουθεί: 

 

 

Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2017 ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός για όλες τις τράπεζες συνολικά 
μειώθηκε  σε σχέση με την 31.12.2016 κατά € 452.χιλ . 

13. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

Οι υποχρεώσεις προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ανήλθαν κατά την 30.06.2017 σε ποσό 

€ 924.024. 

14. Αριθμός Απασχολούμενου Προσωπικού    

 

Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου 30.06.2017 για την 

Εταιρεία ανέρχεται σε 181  έναντι 179  στις 31.12.2016.  

15. Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις / Απαιτήσεις     

 

Κατά την 30 Ιουνίου 2017 η εταιρεία είχε εκδώσει εγγυητικές επιστολές ύψους € 408.800. 

16. Ανέλεγκτες Φορολογικά Χρήσεις  

 

Η μόνη ανέλεγκτη χρήση της Εταιρείας είναι η χρήση 2016 για την οποία  ήδη διενεργείται έλεγχος 

από την εταιρεία Grant Thornton Α.Ε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρο 65Α 

του Ν.4174/2013, όπως ισχύει. 

Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η Διοίκηση της Εταιρείας δεν αναμένει να 

προκύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που 

απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις. 



 

 33 

Για τις  χρήσεις  2015, 2014, 2013, 2012 & 2011 η εταιρία είχε υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των 

Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 65Α παραγρ.1 του Ν. 

4174/2013 και 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994 και έλαβε Πιστοποιητικό Φορολογικής Συμμόρφωσης 

χωρίς επιφύλαξη. Για να θεωρηθεί η χρήση περαιωμένη πρέπει να ισχύσουν τα οριζόμενα στην παρ. 

1α του άρθρου 6 της ΠΟΛ 1159/2011. 

17. Δεσμεύσεις 

 

Την 30 η Ιουνίου 2017, η Εταιρία είχε ποικίλες συμφωνίες λειτουργικής μίσθωσης που αφορούν την 

ενοικίαση κτιρίων και μεταφορικών μέσων, οι οποίες  λήγουν  σε διάφορες ημερομηνίες  έως το 2021. 

Τα μελλοντικά πληρωτέα μισθώματα  ενοικίασης την 30.06.2017 και 31.12.2016 έχουν ως κάτωθι:  

                              

 

 

18. Σημαντικές Μεταβολές 

 

Το διάστημα 01.01.2017 μέχρι 30.06.2017 ο  κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στα € 9.118 χιλ. 

έναντι € 9.116 χιλ. σημειώνοντας αύξηση 0,02% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016. 

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) της εταιρείας κατά το πρώτο εξάμηνο της 

ενδιάμεσης περιόδου 30.06.2017 διαμορφώθηκαν στα €764 χιλ. έναντι €708χιλ. το αντίστοιχο 

διάστημα του 2016, σημειώνοντας αύξηση κατά 7,89% . 

Η εταιρεία παρουσίασε ζημιές προ φόρων ποσού € 506. χιλ. έναντι ζημιών €640χιλ το αντίστοιχο 

διάστημα του 2016.   

Οι ζημιές μετά από φόρους της εταιρείας ανήλθαν σε ζημιές €335 χιλ. έναντι ζημιών €567  χιλ για το 

αντίστοιχο διάστημα του 2016.  

Σε ότι αφορά την εποχικότητα, η εταιρία πραγματοποιεί περίπου τις ίδιες πωλήσεις στο ΄Β εξάμηνο 

σε σχέση με το Ά εξάμηνο κάθε έτους. 

 

19. Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες 

 

Η εταιρεία αντιμετωπίζει τους κινδύνους και θέτει όρια  σε συνάρτηση με τους αντίστοιχους 

ελέγχους.  

Οι συνήθεις κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται η εταιρεία και τους οποίους κινδύνους ενδέχεται να 

αντιμετωπίσει κατά την διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου 2017 είναι οι ακόλουθοι: 
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1. Πιστωτικός κίνδυνος  

Η έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο επηρεάζεται κυρίως από τα χαρακτηριστικά του κάθε πελάτη. 

Η διοίκηση έχει θέσει συγκεκριμένη πιστωτική πολιτική βάσει της οποίας κάθε νέος πελάτης 

εξετάζεται σε ατομική βάση για την πιστοληπτική του ικανότητα. 

Η εταιρεία κατά την διαδικασία αποδοχής ή μη της συνεργασίας με τους πελάτες της  εξετάζει 

εσωτερικά την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη και καθορίζει τα αντίστοιχα πιστωτικά όρια 

ανάλογα με τα πιστωτικά χαρακτηριστικά ενηλικίωσης των απαιτήσεων του και τα τυχόν 

προηγούμενα προβλήματα εισπραξιμότητας που έχει επιδείξει. Επιπλέον και όπου διαπιστώνεται ότι 

υπάρχει ανάγκη λαμβάνονται πρόσθετες εγγυήσεις / εξασφαλίσεις. Βέβαια σε περίοδο ευρύτερης 

οικονομικής κρίσης ο εν λόγω κίνδυνος είναι υπαρκτός πλην όμως οι όποιες επιπτώσεις του 

θεωρούνται περιορισμένες. 

H έκθεση της εταιρείας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία τα οποία την ημερομηνία του Ισολογισμού αναλύονται ως εξής:  

 

 

 

 

 

Η εταιρεία ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις της, είτε χωριστά είτε κατά ομάδα και ενσωματώνει τις 

πληροφορίες αυτές στις διαδικασίες  του πιστωτικού ελέγχου. 

Κανένα από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας δεν έχει ασφαλιστεί με 

κάποια μορφή πιστωτικής ασφάλισης. 

 

2. Κίνδυνος επιτοκίου  
 

Η εταιρεία εκτίθεται στον  κίνδυνο του επιτοκίου με αποτέλεσμα να επιβαρύνει τα αποτελέσματα με 

το κόστος του  βραχυπρόθεσμου τραπεζικού  δανεισμού σε Ευρώ με κυμαινόμενο επιτόκιο. 

Η Διοίκηση παρακολουθεί την πορεία των επιτοκίων σε συνεχή βάση λαμβάνοντας υπόψη την 

δυνατότητα αναχρηματοδότησης  με διαφορετικούς όρους και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες 

για να περιορίσει τον κίνδυνο. 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσματος της χρήσης καθώς και των 

ιδίων κεφαλαίων σε μια λογική μεταβολή του επιτοκίου της τάξεως του +1% ή – 1% (2016: +1% ή -

1%).  
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3. Κίνδυνος ρευστότητας  
 
Η προσέγγιση της εταιρείας στην προσπάθεια να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο ρευστότητας είναι η 

διατήρηση επαρκών ταμειακών διαθεσίμων και εγκεκριμένων πιστωτικών ορίων. 

Για την αποφυγή των κινδύνων ρευστότητας διενεργούνται προβλέψεις ταμειακών ροών για περίοδο 

ενός έτους κατά την σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού και σε μηνιαία κυλιόμενη βάση ώστε να 

εξασφαλίζονται επαρκεί ταμειακά διαθέσιμα για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών και των 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. 

 Με την πολιτική αυτή η εταιρεία διατηρεί τον κίνδυνο ρευστότητας σε χαμηλά επίπεδα . 

 

4.Εξελίξεις στην Ελληνική οικονομία - Επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων στην Ελλάδα 
 
Σε ότι αφορά με την επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων δεν έχει διαφοροποιηθεί σημαντικά κάτι σχετικά 

με τα όσα ίσχυαν στις 31.12.2016. Έχουν αρθεί κάποιοι περιορισμοί κατά το Ά εξάμηνο 2017, 

ωστόσο το γενικότερο πλαίσιο παραμένει το ίδιο. 

Η Εταιρεία παρακολουθεί και αποτιμά συνεχώς και με μεγάλη προσοχή  τις συνθήκες που 

διαμορφώθηκαν μετά τις εν λόγω εξελίξεις,  λαμβάνοντας κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε να εξασφαλίζει 

την απρόσκοπτη συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

Ειδικότερα για την περίπτωση της ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΑΕΒΕ οι τομείς που ενδέχεται να επηρεάσουν 

οι τελευταίες εξελίξεις είναι  οι εξής: 

 

Προμήθεια πρώτων υλών : Μεγάλος όγκος των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στην 

παραγωγική διαδικασία προέρχονται από προμηθευτές εξωτερικού. Η επιβολή των περιορισμών στη 

διακίνηση των κεφαλαίων ενδεχομένως να δημιουργεί προβλήματα στη διεκπεραίωση των σχετικών 

συναλλαγών   Ωστόσο η παραγωγική διαδικασία και η διαδικασία εφοδιασμού με πρώτες ύλες    δεν 

αναμένεται να παρουσιάσει  προβλήματα με δεδομένο ότι η εταιρεία έχει προβεί  στις απαραίτητες 

ενέργειες  για την διασφάλιση επαρκών χρηματικών διαθεσίμων αλλά και τρόπων εξόφλησης των 

προμηθευτών του εξωτερικού προκειμένου να καλύψει τις υποχρεώσεις που  απορρέουν από τις  

εισαγωγές υλών και  υλικών  τα οποία είναι απαραίτητα για την παραγωγή . 

 

Πορεία εσόδων: Σε περιβάλλον οικονομικής αβεβαιότητας η ζήτηση στην εγχώρια αγορά 

κινδυνεύει να συρρικνωθεί. Από μια τέτοια αρνητική εξέλιξη  οι πωλήσεις  ενδεχόμενα  θα 

επηρεαστούν επιφέροντας αντίστοιχες μεταβολές και στα λοιπά δεδομένα της εταιρείας. Το εύρος 

της επίδρασης και των συνεπειών στο επίπεδο της εταιρείας εξαρτάται έμμεσα από τις εξελίξεις σε 

μακροοικονομικό επίπεδο και πιο άμεσα  από τη διακύμανση των μεγεθών του κλάδου. Η διοίκηση 
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σε κάθε περίπτωση προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την διασφάλιση των υφιστάμενων 

πωλήσεων και την περεταίρω ανάπτυξή τους. 

 

Πορεία των δραστηριοτήτων  

Η  Εταιρεία  εκτιμά διαρκώς την κατάσταση από το οικονομικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί 

για την χώρα μας  και τις πιθανές μελλοντικές επιπτώσεις , προκειμένου να λαμβάνει έγκαιρα κάθε 

αναγκαίο μέτρο ώστε να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη συνέχιση της επιχειρηματικής της 

δραστηριότητας , αναλαμβάνοντας όλες τις  απαραίτητες ενέργειες και πρωτοβουλίες για την 

ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητες της. 

Ωστόσο, η Διοίκηση δεν είναι σε θέση να προβλέψει με ακρίβεια τις πιθανές μελλοντικές εξελίξεις 

στην ελληνική οικονομία και την ενδεχόμενη επίδραση που θα έχουν στις δραστηριότητες της 

Εταιρείας. Οι έντονες διακυμάνσεις που χαρακτηρίζουν την οικονομική συγκυρία που έχει 

διαμορφωθεί στη χώρας μας, δεν επιτρέπουν ασφαλείς εκτιμήσεις και οποιαδήποτε προσπάθεια 

εκτιμήσεων ή προβλέψεων ενέχει σημαντικό κίνδυνο αποκλίσεων . 

Η εταιρεία έχοντας ισχυρές οργανωτικές δομές και μηχανισμούς λειτουργίας , επισημαίνει τις 

ευκαιρίες για περαιτέρω δραστηριοποίηση αλλά και τους κινδύνους που δημιουργούνται και 

προσαρμόζεται άμεσα.  

Ωστόσο ειδικότερα  σε σχέση με τον κλάδο της διαφήμισης και του τύπου όπου αποτελεί το βασικό 

πεδίο δραστηριοποίησης της εταιρείας η επίδραση μιας μείωσης στη συνολική οικονομική 

δραστηριότητα ενδέχεται να είναι σημαντική.  Ο κλάδος ήδη στην περίοδο της οικονομικής κρίσης 

έχει υποστεί σημαντική συρρίκνωση στην οποία όμως η εταιρεία έχει ανταποκριθεί με επάρκεια 

θωρακίζοντας την μακροπρόθεσμη παρουσία της.  

Η εταιρεία προγραμματίζει τη δραστηριότητά της έχοντας βασική προοπτική τη βαθμιαία 

σταθεροποίηση της οικονομικής κατάστασης στη χώρα και την απουσία γεγονότων που θα 

επηρεάσουν δραματικά την οικονομική δραστηριότητα γενικότερα. Παράλληλα διαμορφώνει 

εναλλακτικές προσεγγίσεις προκειμένου να ανταποκριθεί και στην περίπτωση όπου το σενάριο αυτό 

δεν επαληθευτεί. 

Έσοδα: Στο βαθμό λοιπόν κατά τον οποίο η αγορά και η οικονομία δε θα παρουσιάσει σημαντικές 

διακυμάνσεις η πορεία της εταιρείας κατά το 2ο Εξάμηνο του έτους ενδέχεται να είναι ομαλή  με τα 

έσοδα να μην εμφανίζουν μεγάλες αποκλίσεις από τα επίπεδα της αντίστοιχης περιόδου του 

προηγούμενου έτους.  

Έξοδα: Η εταιρεία με συνεχείς προσπάθειες εξορθολογισμού των εξόδων και σε συνδυασμό με την 

υγιή χρηματοοικονομική  της διάρθρωση και με την συνεχή προσπάθεια αύξησης της 

παραγωγικότητας, πιστεύει ότι θα αντιμετωπίσει τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες που επικρατούν 

στην χώρα μας αλλά και διεθνώς . 
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20. Γεγονότα μετά την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης  

 

Πέραν των ήδη αναφερθέντων δεν υπάρχουν άλλα γεγονότα που ενδέχεται να έχουν σημαντική 

επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας. 
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Η Οικονομική Διευθύντρια 

 

Ευστράτιος Γ. Χαϊδεμένος Μαρίνα Γ. Χαϊδεμένου Ειρήνη Λ. Γαβριλάκη 
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V. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

 


