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ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

(ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/01 ΕΩΣ 31/03/2015) 

 

Οι συνημμένες τριμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

«ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» την 26/05/2015 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 συνοπτικές τριμηνιαίες  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.   

 
 
 
 
 
 
 

Ευστράτιος Γ. Χαϊδεμένος 

 

 

 

 

Πρόεδρος Δ.Σ. &  
Διευθύνων Σύμβουλος 
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A. Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος Περιόδου 

 

 

 

 

Σημειώσεις

01.01-31.03.2015 01.01-31.03.2014

Πωλήσεις 4.950.330,99 4.201.533,83

Κόστος Πωληθέντων (4.486.583,03)                (3.809.021,86)                

Μικτά Κέρδη 463.747,96                   392.511,97                   

Έξοδα Διάθεσης (359.663,92)                   (364.475,08)                   

Έξοδα Διοίκησης (415.077,50)                   (364.903,25)                   

Άλλα  Έσοδα 36.553,17 18.089,07

Άλλα κέρδη/ (ζημίες) – καθαρά (33.362,03)                    38.464,64                     

Κέρδη Εκμετάλλευσης (307.802,32)                 (280.312,65)                  

Χρηματοοικονομικά έσοδα 86,96 7.768,78

Χρηματοοικονομικά έξοδα (189.171,00)                   (218.448,82)                   

Λοιπά Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα 0,00 0,00

Μερίδιο από (ζημιές)/κέρδη συγγενών εταιρειών 0,00 0,00

Zημιές/Κέρδη προ Φόρων (496.886,36)                   (490.992,69)                   

Φόρος Εισοδήματος 85.489,28                     79.718,89                     

(Ζημίες) / Κέρδη περιόδου μετά φόρων (411.397,08)                  (411.273,80)                  

Αποδιδόμενα σε :

Ιδιοκτήτες της μητρικής (411.397,08)                   (411.273,80)                   

Μη ελέγχουσες συμμετοχές

(411.397,08)                  (411.273,80)                  

Λοιπά Συνολικά Έσοδα

Ποσά που δεν θα ταξινομηθούν στην κατάσταση αποτελεσμάτων σε 

μεταγενέστερες περιόδους:

Αναλογιστικά κέρδη (ζημιές) από προγράμματα καθορισμένων παροχών -                              -                              

Αναβαλόμενοι φόροι επι της επανεκτίμησης της υποχρέωσης παροχών 

προσωπικού λόγω αλλαγής λογιστικής πολιτικής -                              -                              

Αναβαλόμενοι φόροι επι της επανεκτίμησης της υποχρέωσης παροχών 

προσωπικού λόγω της μεταβολής του συντελεστή -                              

Αναβαλόμενοι φόροι επι Αναλογιστικών κερδών (ζημιών)από 

προγράμματα καθορισμένων παροχών -                              -                              

Μερίδιο στα λοιπά συνολικά αποτελέσματα συγγενών

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων -                              -                              

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (411.397,08)                  (411.273,80)                  

Αποδιδόμενα σε :

Ιδιοκτήτες της μητρικής (411.397,08)                   (411.273,80)                   

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 0,00 0,00

(411.397,08)                  (411.273,80)                  

(Ζημιές) /Κέρδη ανά Μετοχή αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες της 

μητρικής Βασικά 
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(0,0493) (0,0493)

Φόροι εισοδήματος στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων
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B. Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης 
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Γ. Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρείας 
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Δ. Συνοπτικά Στοιχεία Κατάστασης Ταμειακών Ροών 
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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 υποκλάδους 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.   
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Επίσης στην περιοχή Κορωπίου  επί της οδού Αρχιμήδους 74 λειτουργεί υποκατάστημα  σε 

ιδιόκτητο οικόπεδο 9.635 τ.μ. και κτίριο 6.352,80 τ.μ. και ενοικιαζόμενoς αποθηκευτικός χώρος επί 

της οδού Θησέως  θέση Λαμπρικάς Κορωπί. 

2. Πλαίσιο Κατάρτισης Οικονομικών Καταστάσεων   

 
Οι τριμηνιαίες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της 31ης Μαρτίου  2015 (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. 

Οι τριμηνιαίες 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 2014.  

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.  

2.1. Αλλαγές σε Λογιστικές Αρχές    

 

Οι λογιστικές αρχές για την σύνταξη των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων είναι ίδιες με αυτές 

των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την χρήση 2014 που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 

2014 εκτός από τις νέες τροποποιήσεις προτύπων και των νέων διερμηνειών  που έχουν τεθεί σε ισχύ 

από την 1η Ιανουαρίου 2015 και έχουν υιοθετηθεί από την  Ευρωπαϊκή Ένωση.  
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Η επίδραση της εφαρμογής των νέων τροποποιήσεων και διερμηνειών στις ενδιάμεσες οικονομικές 

καταστάσεις αναλύεται ακολούθως:  

Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα 

οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και Διερμηνείες των ΔΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους 

είναι υποχρεωτική από την 01/01/2015 ή μεταγενέστερα. 

• Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2010-2012 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2014) 

Το IASB προχώρησε τον Δεκέμβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών 

Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος 2010 - 2012», το οποίο αποτελείται από μία 

σειρά προσαρμογών σε 8 Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις 

στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1η Ιουλίου 2014, αν και οι οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρμόσουν νωρίτερα. 

Τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 2: Ορισμός των 

προϋποθέσεων κατοχύρωσης, ΔΠΧΑ 3: Λογιστική αντιμετώπιση ενός ενδεχόμενου ανταλλάγματος 

σε συνενώσεις επιχειρήσεων, ΔΠΧΑ 8: Συνάθροιση λειτουργικών τομέων, ΔΠΧΑ 8: Συμφωνία του 

συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού των προς παρουσίαση τομέων με τα στοιχεία του 

ενεργητικού της επιχείρησης, ΔΠΧΑ 13: Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, ΔΛΠ 7: 

Καταβληθέντες τόκοι που κεφαλαιοποιούνται, ΔΛΠ 16/ΔΛΠ 38: Μέθοδος αναπροσαρμογής – 

αναλογική αναδιατύπωση των συσσωρευμένων αποσβέσεων και ΔΛΠ 24: Βασικά Διευθυντικά 

Στελέχη. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις . 

• Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2011-2013 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2014) 

Το IASB προχώρησε τον Δεκέμβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών 

Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος 2011 - 2013», το οποίο αποτελείται από μία 

σειρά προσαρμογών σε 4 Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις 

στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1η Ιουλίου 2014, αν και οι οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρμόσουν νωρίτερα. 

Τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι τα εξής: ΔΠΧΑ 1: Η έννοια των 

υφιστάμενων ΔΠΧΑ, ΔΠΧΑ 3: Εξαιρέσεις για κοινοπραξίες, ΔΠΧΑ 13: Πεδίο εφαρμογής της 

παραγράφου 52 (εξαίρεση χαρτοφυλακίου), και ΔΛΠ 40: Αποσαφήνιση της αλληλεξάρτησης του 

ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ΔΛΠ 40 Επενδύσεις σε ακίνητα κατά την ταξινόμηση των 
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ακινήτων ως επενδύσεις σε ακίνητα ή ως ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν 

επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις . 

• Τροποποίηση στο ΔΛΠ 19: «Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών: Εισφορές 

εργαζομένων» (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2014) 

Το Νοέμβριο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στο 

ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» με τίτλο Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών: Εισφορές 

Εργαζομένων (Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19). Η παρούσα τροποποίηση έχει εφαρμογή σε εισφορές 

εργαζομένων ή τρίτων μερών αναφορικά με προγράμματα καθορισμένων παροχών. Ο σκοπός της 

τροποποίησης είναι να απλοποιήσει την λογιστική αντιμετώπιση για τις εισφορές που είναι 

ανεξάρτητες από τα έτη υπηρεσίας των εργαζομένων, όπως είναι για παράδειγμα, οι εισφορές που 

υπολογίζονται ως σταθερό ποσοστό επί της μισθοδοσίας. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις 

εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις . 

 

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 την ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων. Επηρεάζουν επίσης τις 

γνωστοποιήσεις των ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων 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, 

συμπεριλαμβανομένων και των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά 

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

διαθέσιμων πληροφοριών. 

 

3. Σημαντικά γεγονότα   

 

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας κατά α τρίμηνο 01.01.2015 – 31.03.2015 ανήλθε σε 4.950.330,99 

έναντι 4.201.533,83  ευρώ το α τρίμηνο του 2014, ενώ οι ζημιές της εταιρείας ανήλθαν  στα  

-411.397,08 ευρώ το α τρίμηνο  του 2015 και -411.273,80  ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014.  

Οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας έχουν μειωθεί  κατά 82.570,87 ευρώ σε σχέση με την 

31.12.2014. 
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4. 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 τους 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 και ο γεωγραφικός τομέας δευτερεύων.  

 

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 

περιόδους που λήγουν 31.03.2015 και 31.03.2014 αντίστοιχα: 

 

 (1.1 – 31.03.2015)  
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  (1.1 – 31.03.2014)  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. 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. 

 

 

 

6. 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. 
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7. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη  

Τα υπόλοιπα των διεταιρικών συναλλαγών για την περίοδο 01 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Mαρτίου 

2015 εμφανίζονται στον κατωτέρω πίνακα: 
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9. Συναλλαγές με βασικά Διοικητικά Στελέχη   

 

 

Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 01.01 – 31.03.2015 έχουν ως 

εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  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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Οικοπέδα  Κτίρια

Μεταφορικά Μέσα & 

Μηχ/κός Εξοπλισμός

Έπιπλα & Λοιπός 

Εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις 

Υπό Εκτέλεση Σύνολα

Μικτή Λογιστική Αξία 8.924.405 10.783.188 35.303.824 1.035.890 0 56.047.307

Συσσωρευμενη απόσβεση και απομείωση αξίας 0 7.137.333 27.287.566 989.644 0 35.414.542

Λογιστική Αξία την 31 Δεκεμβρίου 2014 8.924.405 3.645.856 8.016.258 46.246 0 20.632.765

Μικτή Λογιστική Αξία 8.924.405 10.792.012 35.308.459 1.036.301 0 56.061.178

Συσσωρευμενη απόσβεση και απομείωση αξίας 0 7.251.659 27.695.364 1.000.124 0 35.947.147

Λογιστική Αξία την 31 Μαρτίου 2015 8.924.405 3.540.353 7.613.095 36.178 0 20.114.031

Οικοπέδα Κτίρια

Μεταφορικά Μέσα & 

Μηχ/κός Εξοπλισμός

Έπιπλα & Λοιπός 

Εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις 

Υπό Εκτέλεση Σύνολα

Λογιστική αξία 01.01.2014 8.916.415 4.095.048 9.250.285 46.314 0 22.308.062

Προσθήκες 7.990 8.439 404.604 49.844 0 470.877

Μεταφορά Μεταξύ Λογαριασμών 0 0 0 0 0 0

Πωλήσεις /Καταστροφές 0 0 -440.675 0 0 -440.675

Αποσβέσεις Περίόδου 01.01  - 31.12.2014 0 -457.632 -1.621.300 -49.912 0 -2.128.844

Σωρευμένες Αποσβέσεις Πωληθέντων /Καταστραφέντων Παγίων 0 0 423.345 0 0 423.345

Μεταφορά Από "Ακινητοποιήσεις Υπό Εκτέλεση" 0 0 0 0 0 0

Λογιστική Αξία την 31 Δεκεμβρίου 2014 8.924.405 3.645.856 8.016.258 46.246 0 20.632.765

Οικοπέδα Κτίρια

Μεταφορικά Μέσα & 

Μηχ/κός Εξοπλισμός

Έπιπλα & Λοιπός 

Εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις 

Υπό Εκτέλεση Σύνολα

Λογιστική αξία 01.01.2015 8.924.405 3.645.856 8.016.258 46.246 0 20.632.765

Προσθήκες 0 8.824 4.635 2.552 0 16.011

Μεταφορά Μεταξύ Λογαριασμών 0 0 0 0 0 0

Πωλήσεις /Καταστροφές 0 0 0 -2.140 0 -2.140

Αποσβέσεις Περίόδου 01.01  - 31.03.2015 0 -114.327 -407.798 -12.620 0 -534.745

Σωρευμένες Αποσβέσεις Πωληθέντων /Καταστραφέντων Παγίων 0 0 0 2.140 0 2.140

Μεταφορά Από "Ακινητοποιήσεις Υπό Εκτέλεση" 0 0 0 0 0 0

Λογιστική Αξία την 31 Μαρτίου 2015 8.924.405 3.540.353 7.613.095 36.178 0 20.114.031  
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11. Λοιπά Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 

 

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

εξής : 

 

Λογισμικά 

Προγράμματα

Μικτή Λογιστική Αξία 284.415

Συσσωρευμενη απόσβεση και απομείωση αξίας 257.539

Λογιστική Αξία την 31 Δεκεμβρίου 2014 26.876

Λογισμικά 

Προγράμματα

Λογιστική αξία 01.01.2014 37.698

Προσθήκες 7.582

Πωλήσεις 0

Αποσβέσεις Περίόδου 01.01  - 31.12.2014 -18.404

Σωρευμένες Αποσβέσεις Πωληθέντων Παγίων 0

Λογιστική Αξία την 31 Δεκεμβρίου 2014 26.876

Λογισμικά 

Προγράμματα

Λογιστική αξία 01.01.2015 26.876

Προσθήκες 0

Πωλήσεις 0

Αποσβέσεις Περίόδου 01.01  - 31.03.2015 -3.201

Σωρευμένες Αποσβέσεις Πωληθέντων Παγίων 0

Λογιστική Αξία την 31 Μαρτίου 2015 23.676  

 

 

 

12. Δανεισμός    

 

Το υπόλοιπο των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας κατά την 31 Μαρτίου 2015 ανέρχεται σε € 

12,18 εκ. έναντι € 12,27 εκ. την 31.12.2014. 

 

Οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας κατά την 31.03.2015 και 31.12.2014 αναλύονται στον 

πίνακα που ακολουθεί: 
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13. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

Οι υποχρεώσεις προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ανήλθαν κατά την 31/03/2015 σε ποσό 

€ 871.943,33. 

 

14. Αριθμός Απασχολούμενου Προσωπικού    

 

Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου 31.03.2015 για την 

Εταιρεία ανέρχεται σε 177 έναντι 174 στις 31.12.2014.  

 

15. Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις / Απαιτήσεις     

Κατά την 31 Μαρτίου 2015 η εταιρεία είχε εκδώσει εγγυητικές επιστολές € 376.878 . 

 

16. Ανέλεγκτες Φορολογικά Χρήσεις  

Η μητρική εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 2007.  
 

Εταιρείες Ανέλεγκτες Χρήσεις  

ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε. 2008 – 2009 – 2010  

 

Το ποσό της σχηματισμένης πρόβλεψης για τις ανέλεγκτες χρήσεις ανέρχεται σε € 148.753. 

 

Για τις χρήσεις 2011 – 2012 -2013 η εταιρία είχε υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών 

Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994 και 

έλαβε Πιστοποιητικά Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη. Για να θεωρηθούν οι χρήσεις 

περαιωμένες πρέπει να ισχύσουν τα οριζόμενα στην παρ. 1α του άρθρου 6 της ΠΟΛ 1159/2011. 
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Για τη χρήση που έληξε την 31.12.2014 οι Εταιρείες που οι ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις 

ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόμιμο Ελεγκτή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920, 

υποχρεούνται να λάβουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό» που προβλέπεται  στην παράγραφο 1 του άρθρο 

65Α του Ν.4174/2013. και το οποίο εκδίδεται μετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από 

τον ίδιο τον Νόμιμο Ελεγκτή που ελέγχει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. 

 

Για τη χρήση 2014 ο φορολογικός έλεγχος ήδη διενεργείται από την εταιρεία Grant Thornton Α.Ε. 

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. 

 

Η Διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι δεν αναμένεται να υπάρξει σημαντική επιβάρυνση στην 

οικονομική της θέση, από το φορολογικό έλεγχο και για το λόγο αυτό δεν έχει σχηματίσει σχετική 

πρόβλεψη στις οικονομικές της καταστάσεις για το θέμα αυτό. 

 

17. 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. 

 

   
   

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. 
& Διευθύνων Σύμβουλος 

Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.  Η Οικονομική Διευθύντρια 
 
 
 
 
 

Eυστράτιος Γ.Χαιδεμένος 
ΑΔΤ Τ049887 

Μαρίνα  Γ. Χαϊδεμένου 
ΑΔΤ  Σ 650680 

Ειρήνη Γαβριλάκη  
ΑΔΤ Τ048906 
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V. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

 

 

 


