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ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑΙΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ 

(ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΑΠΟ 01/01 ΕΨ 30/09/2013) 

 

Οι συνημμένες Εννιαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό υμβούλιο της 

«ΦΑΩΔΕΜΕΝΟ Α.Ε.Β.Ε.» την 19/11/2013 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο 

διαδίκτυο, στην διεύθυνση www.haidemenos.gr και στον διαδικτυακό χώρο του Φ.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 Σύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες που 

προκύπτουν από τις συνοπτικές εννιαμηνιαίες 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 

Φρηματοοικονομικής Αναφοράς.   

 
 
 
 
 
 
 

Ευστράτιος Γ. Φαϊδεμένος 

 

 

 

 

Πρόεδρος Δ.. &  
Διευθύνων ύμβουλος 
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A. υνοπτικά τοιχεία Κατάστασης υνολικού Εισοδήματος Περιόδου 
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B. υνοπτικά τοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης 

Σημειώσεις 30/9/2013 31/12/2012

ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ Αναμορφωμένη

Μη κυκλοφοριακά τοιχεία Ενεργητικού

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 21.767.772,82 23.225.943,33

Λοιπά Άυλα Περιουσιακά τοιχεία 29.330,97 37.890,73

Επενδύσεις σε Θυγατρικές 0,00 0,00

Επενδύσεις σε υγγενείς Επιχειρήσεις 0,00 0,00

Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία 2.164,75 2.164,75

Λοιπές Απαιτήσεις 53.504,28 48.784,28

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 0,00 0,00

ύνολο 21.852.772,82 23.314.783,09

Κυκλοφοριακά Περιουσιακά τοιχεία 

Ενεργητικού

Αποθέματα 3.305.008,91 3.781.039,76

Εμπορικές απαιτήσεις 8.272.219,24 9.234.445,96

Λοιπές Απαιτήσεις 383.969,34 454.433,70

Φρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία 

μέσω των αποτελεσμάτων 20.087,41 6.485,64

Σαμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 10.062.655,32 9.929.576,54

ύνολο 22.043.940,22 23.405.981,60

ύνολο περιουσιακών στοιχείων Ενεργητικού 43.896.713,04 46.720.764,69

ΙΔΙΑ ΚΕΥΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ

Ίδια Κεφάλαια

Μετοχικό Κεφάλαιο 10.008.900,00 10.008.900,00

Διαφορά Τπέρ το Άρτιο 14.950.747,84 14.950.747,84

Άλλα Αποθεματικά 3.115.047,48 3.115.047,48

Κέρδη/ Ζημίες εις νέον (3.534.189,55)    (2.211.698,00)            

Ίδια Κεφάλαια αποδιδόμενα στους Ιδιοκτήτες 

της μητρικής 24.540.505,77 25.862.997,32

Μη ελέγχουσες συμμετοχές

ύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 24.540.505,77 25.862.997,32

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Τποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου 

από την υπηρεσία 838.178,77 758.159,60

Κρατικές επιχορηγήσεις 679.513,52 918.865,31

Μακροπρόθεσμες Δανειακές υποχρεώσεις 10 252.221,78 419.646,77

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 1.350.233,12 1.080.233,21

ύνολο 3.120.147,19 3.176.904,89

Βραχυπρόθεσμες Τποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 2.520.207,88 2.885.356,71

Σρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 361.157,38 535.636,38

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Τποχρεώσεις 10 12.235.485,10 13.536.989,21

Άλλες Βραχυπρόθεσμες Τποχρεώσεις 1.119.209,72 722.880,18

ύνολο 16.236.060,08 17.680.862,48

ύνολο Τποχρεώσεων 19.356.207,27 20.857.767,37

ύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Τποχρεώσεων 43.896.713,04 46.720.764,69

Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ

 

Σα κονδύλια της υνοπτικής Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της συγκριτικής χρήσης που έληξε την 
31/12/2012 έχουν αναμορφωθεί λόγω του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους». 
Η εφαρμογή του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» είχε σαν αποτέλεσμα την 
μείωση του κονδυλίου «Τποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία» κατά € 
248.769 ενώ οι αναλογούντες φόροι που αναγνωρίστηκαν στις «Αναβαλλόμενες φορολογικές 
υποχρεώσεις» αυξήθηκαν κατά € 49.753,80. Σα Ίδια Κεφάλαια αυξήθηκαν κατά € 199.015,20. (βλέπε 
ημείωση 11). . 
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Γ. υνοπτικά τοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρείας 

Μετοχικό 

κεφάλαιο

Διαφορά υπέρ το 

άρτιο

Άλλα 

αποθεματικά Κέρδη Εις Νέον ύνολο

Τπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2012 10.008.900 14.950.748 3.115.047 (879.349) 27.195.346

Επανεκτίμηση υποχρεώσης παροχών προσωπικού 44.835,20 44.835,20

Αναπροσαρμοσμένο Τπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2012 10.008.900 14.950.748 3.115.047 (834.514) 27.240.181

Μεταβολές Ιδίων Κεφαλαίων περιόδου 0 0 0 0 0

Μερίσματα χρήσης 2011 0 0 0 0 0

Εκδοθείσες Μετοχές 0 0 0 0 0

υναλλαγές με Ιδιοκτήτες 0 0 0 0 0

Αποτελέσματα Περιόδου 01.01 - 30.09.2012 0 0 0 (1.004.616) (1.004.616)

Λοιπά υνολικά Έσοδα: 0 0 0 0 0

Καθαρή αντισταθμισμένη επένδυση 0 0 0 0 0

Μετατροπή στο νόμισμα λειτουργίας 0 0 0 0 0

Καθαρά έσοδα /(έξοδα) που αναγνωρίζονται άμεσα στα ίδια κεφάλαια 0 0 0 0 0

Αναβαλλόμενοι φόροι επί της επανεκτίμησης της υποχρεώσης παροχών 

προσωπικού λόγω της μεταβολής στο φορολογικό συντελεστή 0 0 0 0 0

Λοιπά υνολικά Έσοδα περιόδου 0 0 0 0 0

υγκεντρωτικά υνολικά Έσοδα περιόδου 0 0 0 (1.004.616) (1.004.616)

Τπόλοιπο την 30η επτεμβρίου 2013 10.008.900 14.950.748 3.115.047 (1.839.130) 26.235.565

Μετοχικό 

κεφάλαιο

Διαφορά υπέρ το 

άρτιο

Άλλα 

αποθεματικά Κέρδη Εις Νέον ύνολο

Τπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2013 10.008.900 14.950.748 3.115.047 (2.410.713) 25.663.982

Επανεκτίμηση υποχρεώσης παροχών προσωπικού 199.015,20 199.015,20

Αναπροσαρμοσμένο Τπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2013 10.008.900 14.950.748 3.115.047 (2.211.698) 25.862.997

Μεταβολές Ιδίων Κεφαλαίων περιόδου 0 0 0 0 0

Μερίσματα χρήσης 2012 0 0 0 0 0

Εκδοθείσες Μετοχές 0 0 0 0 0

υναλλαγές με Ιδιοκτήτες 0 0 0 0 0

Αποτελέσματα Περιόδου 01.01 - 30.09.2013 0 0 0 (1.307.565) (1.307.565)

Λοιπά υνολικά Έσοδα: 0 0 0 0 0

Καθαρή αντισταθμισμένη επένδυση 0 0 0 0 0

Μετατροπή στο νόμισμα λειτουργίας 0 0 0 0 0

Καθαρά έσοδα /(έξοδα) που αναγνωρίζονται άμεσα στα ίδια κεφάλαια 0 0 0 0 0

Αναβαλλόμενοι φόροι επί της επανεκτίμησης της υποχρεώσης παροχών 

προσωπικού λόγω της μεταβολής στο φορολογικό συντελεστή 0 0 0 (14.926) (14.926)

Λοιπά υνολικά Έσοδα περιόδου 0 0 0 (14.926) (14.926)

υγκεντρωτικά υνολικά Έσοδα περιόδου 0 0 0 (1.322.492) (1.322.492)

Τπόλοιπο την 30η επτεμβρίου 2013 10.008.900 14.950.748 3.115.047 (3.534.190) 24.540.506 

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους Ιδιοκτήτες της  ΦΑΩΔΕΜΕΝΟ Α.Ε.Β.Ε.

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους Ιδιοκτήτες της  ΦΑΩΔΕΜΕΝΟ Α.Ε.Β.Ε.
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Δ. υνοπτικά τοιχεία Κατάστασης Σαμειακών Ροών 
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Ε. Επιλεγμένες Επεξηγηματικές σημειώσεις  

1. Γενικές Πληροφορίες  

 
Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΦΑΩΔΕΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΑ 

ΓΡΑΥΙΚΨΝ ΣΕΦΝΨΝ ΑΝΨΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» και 

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

προήλθε από τη συγχώνευση του αποσχισθέντος βιομηχανικού κλάδου της εταιρείας 

«ΦΑΩΔΕΜΕΝΟ ΑΝΨΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

ΓΡΑΥΙΚΕ ΣΕΦΝΕ» (εφεξής η «ΦΑΩΔΕΜΕΝΟ Α.Ε.») με την εταιρεία «ΕΚΣΤΠΨΕΙ 

ΠΕΛΟΧ ΑΝΨΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ». 

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

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

εργασιών την εκτύπωση εντύπων, βιβλίων και περιοδικών. Η εταιρεία «ΕΚΣΤΠΨΕΙ ΠΕΛΟΧ 

ΑΝΨΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» ιδρύθηκε την 25/07/1989 

(ΥΕΚ 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 τατιστικής Τπηρεσίας Ελλάδος (ΕΤΕ) στον κλάδο των εκτυπώσεων με κωδικό 222. Η 

ΕΤΕ 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 

Σράχωνες επί των οδών Αρχαίου Θεάτρου 4 – Εθνικής Αντιστάσεως & Σραχώνων 4 σε ιδιόκτητο 

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

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

βιομηχανοστασίων που έχουν ανεγερθεί σε αυτό είναι 2.815 τ.μ. Σο 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 6.866 τ.μ. Οι 

βιομηχανικές εγκαταστάσεις της Εταιρείας επί των οδών Εθνικής Αντιστάσεως & Σραχώνων στο 

Δήμο Αλίμου Αττικής λειτουργούν βάσει της αδείας λειτουργίας υπ’ αριθμόν Υ.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 5.147 τ.μ. και επί της οδού Αρχιμήδους  10  λειτουργεί  

ενοικιαζόμενος αποθηκευτικός χώρος. 

2. Πλαίσιο Κατάρτισης Οικονομικών Καταστάσεων   

 
Οι εννιαμηνιαίες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της 30ης επτεμβρίου 2013 (εφεξής οι 

«οικονομικές καταστάσεις») έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Φρηματοοικονομικής 

Αναφοράς («Δ.Π.Φ.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 

Φρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Φ.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. 

Σο νόμισμα παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων είναι το ευρώ. 

Οι εννιαμηνιαίες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν περιορισμένη πληροφόρηση σε 

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

καταστάσεις πρέπει να διαβάζονται σε συνδυασμό με τις τελευταίες δημοσιευθείσες ετήσιες 

οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2012.  

Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Φρηματοοικονομικής 

Αναφοράς (Δ.Π.Φ.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 

2012 και έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται εκτός από τις 

αλλαγές σε Πρότυπα και Διερμηνείες που ισχύουν από την 01/01/2013 όπως παρουσιάζονται στην 

επόμενη παράγραφο. 

ημειώνεται ότι στις 27.12.2012 ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση της συνδεδεμένης εταιρείας Clear 

Channel Φαϊδεμένος Α.Ε.Β.Ε., σύμφωνα με την απόφαση της Σακτικής Γενικής υνέλευσης των 

μετόχων της. Η ΦΑΩΔΕΜΕΝΟ Α.Ε.Β.Ε. συμμετείχε με ποσοστό 49% στο μετοχικό κεφάλαιο 
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της Clear Channel Φαϊδεμένος Α.Ε.Β.Ε. και η ενσωμάτωση της στις ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις της ΦΑΩΔΕΜΕΝΟ Α.Ε.Β.Ε. γινόταν με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης.  

Δεδομένου ότι η εταιρεία δεν συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιρειών, από 1.1.2013 δεν 

υποχρεούται σε σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.  

Η μη ενσωμάτωση της Clear Channel Φαϊδεμένος Α.Ε.Β.Ε.και η μη σύνταξη ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων, δεν επέφερε μεταβολή άνω του 25%, στον κύκλο εργασιών, στα 

αποτελέσματα μετά από φόρους και στα ίδια κεφάλαια των ιδιοκτητών της μητρικής εταιρείας.  

 

2.1. Αλλαγές σε Λογιστικές Αρχές    

 

Η εταιρεία έχει υιοθετήσει πλήρως όλα τα Δ.Π.Φ.Α. και τις διερμηνείες που έχουν υιοθετηθεί από τη 

Ευρωπαϊκή Ένωση και που η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική για τη σύνταξη των Οικονομικών 

Καταστάσεων που καλύπτουν τη χρήση 2013.  

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 ΔΠΦΑ εκδόθηκαν από το υμβούλιο Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (IASB) και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2013 ή 

μεταγενέστερα. Σα σημαντικότερα Πρότυπα και Διερμηνείες αναφέρονται ακολούθως: 

 Σροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» – 

Παρουσίαση στοιχείων των Λοιπών υνολικών Εσόδων  

Σον Ιούνιο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση των τροποποιήσεων του ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση 

των Οικονομικών Καταστάσεων». Οι τροποποιήσεις αυτές αναφέρονται στον τρόπο παρουσίασης 

στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές 

Οικονομικές Καταστάσεις.  

 ΔΠΦΑ 13 «Αποτίμηση σε Εύλογες Αξίες»  

Σον Μάιο του 2011 το IASB προέβη στην έκδοση του ΔΠΦΑ 13 «Αποτίμηση σε Εύλογες Αξίες». 

Σο ΔΠΦΑ 13 παρέχει τον ορισμό της εύλογης αξίας και παρουσιάζει σε ένα ενιαίο πρότυπο το 

πλαίσιο αναφορικά με τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας και τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις 

αναφορικά με τον υπολογισμό της εύλογης αξίας. Σο ΔΠΦΑ 13 εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που 

άλλα ΔΠΦΑ απαιτούν ή επιτρέπουν την αποτίμηση στοιχείων σε εύλογες αξίες. Σο ΔΠΦΑ 13 δεν 

εισάγει νέες απαιτήσεις αναφορικά με τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας ενός στοιχείου του 

ενεργητικού ή μίας υποχρέωσης. Επιπλέον, δεν αλλάζει το τι ορίζουν άλλα Πρότυπα αναφορικά με 

τα ποια στοιχεία αποτιμώνται σε εύλογες αξίες και δεν αναφέρεται στον τρόπο παρουσίασης των 

μεταβολών της εύλογης αξίας στις Οικονομικές Καταστάσεις. Σο πρότυπο δεν έχει επίδραση στις 

εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.  

 Αναθεώρηση στο ΔΛΠ 19 «Παροχές σε Εργαζόμενους» 

Σον Ιούνιο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση του αναθεωρημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε 

Εργαζόμενους». Η αναθεώρηση αυτή έχει ως σκοπό να βελτιώσει θέματα αναγνώρισης και 
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γνωστοποίησης απαιτήσεων αναφορικά με τα προγράμματα καθορισμένων παροχών. Με βάση το 

αναθεωρημένο πρότυπο καταργείται η μέθοδος του περιθωρίου και συνεπώς η δυνατότητα αναβολής 

της αναγνώρισης αναλογιστικών κερδών ή ζημιών ενώ παράλληλα απαιτεί οι επανεκτιμήσεις της 

καθαρής υποχρέωσης (απαίτησης) συμπεριλαμβανομένων των αναλογιστικών κερδών και ζημιών που 

προέκυψαν κατά την περίοδο αναφοράς να αναγνωρίζονται στην κατάσταση υνολικών Εσόδων. Με 

βάση το αναθεωρημένο πρότυπο η Εταιρεία αναμόρφωσε τη συγκριτική περίοδο σύμφωνα με τις 

οριζόμενες μεταβατικές διατάξεις του ΔΛΠ 19 και σύμφωνα με το ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, 

μεταβολές των Λογιστικών Εκτιμήσεων και Λάθη». Η αναθεώρηση θα έχει επίδραση στις 

Οικονομικές Καταστάσεις από τη διαφορά αναγνώρισης των αναλογιστικών κερδών/(ζημιών). Η εν 

λόγω επίδραση παρουσιάζεται αναλυτικά στη σημείωση 10. 

 

 ΕΔΔΠΦΑ 20 «Δαπάνες Απογύμνωσης (Stripping Costs) στην Παραγωγική Υάση του 

Επίγειου Ορυχείου» 

Σον Οκτώβριο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση της ΕΔΔΠΦΑ 20. Η Διερμηνεία 

αποσαφηνίζει πότε η παραγωγή εξόρυξης θα πρέπει να οδηγεί στην αναγνώριση ενός στοιχείου του 

ενεργητικού και πώς πρέπει να αποτιμάται το εν λόγω στοιχείο τόσο κατά την αρχική αναγνώριση 

όσο και σε μεταγενέστερες περιόδους. Η εν λόγω Διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στις 

δραστηριότητες της Εταιρίας.  

 Σροποποιήσεις στο ΔΠΦΑ 7 «Γνωστοποιήσεις» – υμψηφισμός χρηματοοικονομικών 

στοιχείων του ενεργητικού και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. 

Σον Δεκέμβριο του 2011, το IASB δημοσίευσε νέες απαιτήσεις για γνωστοποιήσεις που επιτρέπουν 

στους χρήστες των Οικονομικών Καταστάσεων, να διενεργούν με καλύτερο τρόπο συγκρίσεις μεταξύ 

οικονομικών καταστάσεων που δημοσιεύονται βάσει των ΔΠΦΑ και αυτών που δημοσιεύονται βάσει 

των US GAAP. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. 

 Σροποποίηση στο ΔΠΦΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων 

Φρηματοοικονομικής Αναφοράς» - Κρατικά δάνεια  

Σον Μάρτιο του 2012, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης του ΔΠΦΑ 1 σύμφωνα με την 

οποία οι υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ΔΠΦΑ που έχουν λάβει κρατικά δάνεια με προνομιακό 

επιτόκιο, έχουν την δυνατότητα της μη αναδρομικής εφαρμογής των ΔΠΦΑ στην απεικόνιση αυτών 

των δανείων κατά την μετάβαση. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές 

Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Μάρτιο του 

2013. 

 Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2009 - 2011 

Σο IASB προχώρησε τον Μάιο του 2012 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων 

Φρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος 2009 - 2011», το οποίο αποτελείται από μία σειρά 

προσαρμογών σε 5 Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα 

Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικές και δεν έχουν ουσιαστική επίπτωση 

στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας. Οι παρούσες τροποποιήσεις εγκρίθηκαν από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση τον Μάρτιο του 2013. 
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2.2. ημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις της διοικήσεως  

Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Φρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΦΑ) 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 κατά της περιόδου. 

Σα 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. ημαντικά γεγονότα   

 

Ο κύκλος εργασιών της εταιρεία κατά την εννιαμηνιαία περίοδο 01.01.2013 – 30.09.2013 ανήλθε σε 

16.162.472,89 έναντι 19.174.965,59 ευρώ το εννίαμηνο του 2012, ενώ η ζημιά της εταιρείας από 

1.004.616,38 ευρώ το εννιάμηνο του 2012 ανήλθε σε 1.322.491,55 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 

2013.  

Οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας έχουν μειωθεί σε σχέση με την 31.12.2012 κατά 11% 

περίπου. τις δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν περιλαμβάνονται πλέον οι υποχρεώσεις 

χρηματοδοτικών μισθώσεων για αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού, οι οποίες έληξαν και 

εξοφλήθηκαν εξολοκλήρου τον Απρίλιο του 2013. 

τις 10 επτεμβρίου 2013 το Δ.. της εταιρείας «ΦΑΩΔΕΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΠΟ 

ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΑ ΓΡΑΥΙΚΨΝ ΣΕΦΝΨΝ Α.Ε.Β.Ε.» ανακοινώνει μετά την παραίτηση του 

Γεωργίου Φαϊδεμένου από τη θέση του Προέδρου και μέλους του Δ.. ότι εξέλεξε ως νέο μέλος του 

, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ,  την Αντωνία Φαϊδεμένου του Γεωργίου και :  

Α) Αποφάσισε την ανασυγκρότηση του σε σώμα , ως ακολούθως :  

 

      1). ΦΑΩΔΕΜΕΝΟ ΕΤΣΡΑΣΙΟ , Πρόεδρος  & Διευθύνων      

           ύμβουλος. 

2).  ΦΑΩΔΕΜΕΝΟΤ ΜΑΡΙΝΑ, Αντιπρόεδρος . 

3).  ΒΟΤΡΝΑ ΑΡΙΣΟΜΕΝΗ, Μέλος. 

4)   ΦΑΙΔΕΜΕΝΟΤ ΑΝΣΨΝΙΑ  , Μέλος  

5).  ΦΡΙΣΑΚΟΠΟΤΛΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ,Μέλος 

6).  ΦΑΣΖΗΔΑΚΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ – ΜΑΡΙΑ , Μέλος 

7).  ΚΑΛΙΑΜΠΕΣΟΤ ΉΡΑ, Μέλος 

 



 

 13 

Β) Διόρισε τον Πρόεδρο του Δ.. κ. ΕΤΣΡΑΣΙΟ ΦΑΩΔΕΜΕΝΟ, ως Διευθύνοντα ύμβουλο και 

ανέθεσε  σ΄ αυτόν την ενάσκηση των δικαιωμάτων αυτού στο σύνολο, σύμφωνα με το άρθρο 20 του 

Καταστατικού. 

 

Γ) αποφάσισε σύμφωνα με το Ν. 3016/2002 και  όρισε  ως εκτελεστικά μέλη τους:  

 

1). ΦΑΩΔΕΜΕΝΟ ΕΤΣΡΑΣΙΟ, Πρόεδρος  & Διευθύνων  ύμβουλος. 

2). ΦΑΩΔΕΜΕΝΟΤ ΜΑΡΙΝΑ , Αντιπρόεδρος του Δ..  

3). ΒΟΤΡΝΑ ΑΡΙΣΟΜΕΝΗ, Μέλος 

4). ΦΑΙΔΕΜΕΝΟΤ ΑΝΣΨΝΙΑ , Μελος 

 

και ως μη εκτελεστικά μέλη τους :   

 

ΦΡΙΣΑΚΟΠΟΤΛΟ  ΔΗΜΗΣΡΙΟ, Μέλος 

ΦΑΣΖΗΔΑΚΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ – ΜΑΡΙΑ , Μέλος 

ΚΑΛΙΑΜΠΕΣΟΤ ΗΡΑ , Μέλος  

που ήδη έχουν  εκλεγεί ως ανεξάρτητα μέλη από την Γ.. της 24-7-2009 

 

Δ) Καθόρισε την Εκπροσώπηση της Εταιρείας  - την Κατανομή αρμοδιοτήτων – και την Παροχή     

δικαιώματος υπογραφής 

 

 

 

4. Οικονομική Πληροφόρηση ανά Σομέα  

 
Πρωτεύων τομέας πληροφόρησης – επιχειρηματικοί τομείς 

 

Η Φαϊδεμένος 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   
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 Προϊόντα ψηφιακά  

 Προϊόντα μεταξοτυπίας 

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

περιόδους που λήγουν 30.09.2013 και 30.09.2012 αντίστοιχα: 

 

 (1.1 – 30.09.2013) 
 
Πρωηεύων ηύπος παροσζίαζης – επιτειρημαηικοί ηομείς

Αποηελέζμαηα ηομέα ηην 30.09.2013 OFFSET ΨΗΦΙΑΚΑ/ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑ ΛΟΙΠΑ Σύνολο

Πωλήζεις

 - ζε εμωηεξηθνύο πειάηεο 15.164.636 528.107 469.730 16.162.473

 - ζε άιινπο ηνκείο 184.313 184.313

Καθαρές πωλήζεις ηομέα 15.164.636 528.107 654.043 16.346.786

Κέρδη εκμεηάλλεσζης

Κόζηνο πιηθώλ/απνζεκάηωλ 6.226.646 187.176 0 6.413.822

Παξνρέο ζην πξνζωπηθό 2.637.250 272.648 68.933 2.978.831

Απνζβέζεηο ελζώκαηωλ θαη άπιωλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ θαη 

απνκείωζε κε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ 1.374.037 129.974 2.151 1.506.162

Λνηπά έμνδα 4.725.443 261.031 847.984 5.834.457

Λεηηνπξγηθό απνηέιεζκα ηνκέα 201.260                                              (322.722)                                      (265.024)                              (386.485)                              

Χξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 70.238                                

Χξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα -θαζαξά (736.244)                              

Λνηπά Χξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα -θαζαξά

Μεξίδην από θέξδε /(δεκηέο) ζπγγελώλ εηαηξεηώλ

Κέξδε/(Zεκηέο) πξν Φόξωλ (1.052.491)                           

Φόξνο Εηζνδήκαηνο (255.074)                              

Καζαξά Κέξδε /(Zεκηέο)πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο (1.307.565)                           

Περιοσζιακά ζηοιτεία και σποτρεώζεις ηην 30.09.2013 OFFSET ΧΗΥΙΑΚΑ/ΜΕΣΑΞΟΣΤΠΙΑ ΛΟΙΠΑ ύνολο

Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνκέα 19.776.759 1.693.590 382.424 21.852.773

Επελδύζεηο ζε Σπγγελείο Εηαηξείεο 0 0 0 0

Με θαηαλεκεκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 0 0 0 22.043.940

Σύνολο Περιοσζιακών ζηοιτείων ηομέα 19.776.759 1.693.590 382.424 43.896.713

Απομείωζεις περιοσζιακών ζηοιτείων ηομέα 0 0 0 0  
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  (1.1 – 30.09.2012)  
 

Πρωηεύων ηύπος παροσζίαζης – επιτειρημαηικοί ηομείς

Αποηελέζμαηα ηομέα ηην 30.09.2012 OFFSET ΨΗΦΙΑΚΑ/ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑ ΛΟΙΠΑ Σύνολο

Πωιήζεηο

 - ζε εμωηεξηθνύο πειάηεο 18.711.417 463.548 0 19.174.965

 - ζε άλλοσς ηομείς 571.689 571.689

Καζαξέο πωιήζεηο ηνκέα 18.711.417 463.548 571.689 19.746.655

Κέξδε εθκεηάιιεπζεο

Κόζηνο πιηθώλ/απνζεκάηωλ 9.320.158 141.917 0 9.462.075

Παξνρέο ζην πξνζωπηθό 2.577.728 275.206 68.344 2.921.278

Απνζβέζεηο ελζώκαηωλ θαη άπιωλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ θαη 

απνκείωζε κε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ 1.347.001 244.369 2.078 1.593.448

Λνηπά έμνδα 5.206.494 92.735 568.679 5.867.908

Λεηηνπξγηθό απνηέιεζκα ηνκέα 260.037                                              (290.679)                                      (67.412)                               (98.053)                               

Χξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 119.332                               

Χξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα -θαζαξά (804.258)                              

Λνηπά Χξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα -θαζαξά

Μεξίδην από θέξδε /(δεκηέο) ζπγγελώλ εηαηξεηώλ

Κέξδε/(Zεκηέο) πξν Φόξωλ (782.980)                              

Φόξνο Εηζνδήκαηνο (221.637)                              

Καζαξά Κέξδε /(Zεκηέο)πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο (1.004.616)                           

Περιοσζιακά ζηοιτεία και σποτρεώζεις ηην 30.09.2012 OFFSET ΧΗΥΙΑΚΑ/ΜΕΣΑΞΟΣΤΠΙΑ ΛΟΙΠΑ ύνολο

Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνκέα 21.109.174 1.812.026 408.640 23.350.856

Επελδύζεηο ζε Σπγγελείο Εηαηξείεο 0 0 0 0

Με θαηαλεκεκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 0 0 0 25.041.513

Σύνολο Περιοσζιακών ζηοιτείων ηομέα 21.109.174 1.812.026 408.640 48.392.369

Απομείωζεις περιοσζιακών ζηοιτείων ηομέα 0 0 0 0  
 
 
 
 
 
Σα 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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5. Τφιστάμενα Εμπράγματα Βάρη 

 

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

Εμπορικής Σράπεζας και ποσού € 6.000.000,00 υπέρ της Εθνικής Σράπεζας. 

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. 

 

7. Βασικά Κέρδη ανά μετοχή  

 
Σα 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. υναλλαγές με υνδεδεμένα Μέρη  

Σα υπόλοιπα των διεταιρικών συναλλαγών για την περίοδο 01 Ιανουαρίου 2013 έως 30 επτεμβρίου 

2013 εμφανίζονται στον κατωτέρω πίνακα: 
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9. υναλλαγές με βασικά Διοικητικά τελέχη   

Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού υμβουλίου για την περίοδο 01.01 – 30.09.2013 έχουν ως 

εξής: 

 

 

 

10. Δανεισμός    

 

Σο υπόλοιπο των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας κατά την 30 επτεμβρίου 2013 ανέρχεται 

σε € 12,49 εκ. έναντι € 13,96 εκ. την 31.12.2012. 

 τις δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν περιλαμβάνονται πλέον οι υποχρεώσεις 

χρηματοδοτικών μισθώσεων, οι οποίες έληξαν και εξοφλήθηκαν εξολοκλήρου τον Απρίλιο του 2013.  
 

Οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας κατά την 30.09.2013 και 31.12.2012 αναλύονται στον 

πίνακα που ακολουθεί: 

30.09.2013 31.12.2012

Μακροπρόθεσμες Τποχρεώσεις

Τποχρέωση Φρηματοδοτικής Μίσθωσης - Μακροπρόθεσμο τοιχείο 0 0

Εμπορική Σράπεζα 252.222 419.646

252.222 419.646

Βραχυπρόθεσμες Τποχρεώσεις

Τποχρέωση Φρηματοδοτικής Μίσθωσης - Βραχυπρόθεσμο τοιχείο 0 754.087

Εμπορική Σράπεζα 166.666 166.667

Εθνική Σράπεζα         5.868.343 5.868.943

Εμπορική Σράπεζα 4.272.714 4.209.541

Σράπεζα Πειραιώς 800.000 1.001.181

Σράπεζα Probank 1.127.762 1.536.571

12.235.485 13.536.990

ύνολο Δανεισμού 12.487.707 13.956.636

Εταιρεία
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11. Τποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

Οι υποχρεώσεις προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ανήλθαν κατά την 30/09/2013 σε ποσό 

838.178,77. 

Από την 01/01/2013 μετεβλήθη η πολιτική αναγνώρισης στις οικονομικές καταστάσεις των 

υποχρεώσεων συνταξιοδοτικών παροχών, καθώς τίθεται σε εφαρμογή το αναθεωρημένο ΔΛΠ 19 

«Παροχές σε εργαζομένους», όπως αυτό υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το τέταρτο 

τρίμηνο του 2012. Σο αναθεωρημένο ΔΛΠ 19, έχει επιφέρει μια σειρά αλλαγών στην απεικόνιση των 

παροχών σε εργαζόμενους, ειδικότερα: 

- Αφαιρεί την “corridor method” και απαιτεί η επίδραση που προκύπτει από επανυπολογισμούς 

στην τρέχουσα περίοδο να αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα  

- Αλλάζει την επιμέτρηση και παρουσίαση συγκεκριμένων στοιχείων κόστους καθορισμένων 

παροχών. Σο καθαρό ποσό στα αποτελέσματα, επηρεάζεται από την αφαίρεση του 

προσδοκώμενου εσόδου επί των στοιχείων ενεργητικού του προγράμματος και το κόστος 

επιτοκίου και την αντικατάστασή τους από ένα καθαρό κόστος επιτοκίου βασισμένο στο καθαρό 

στοιχείο ενεργητικού ή την καθαρή υποχρέωση του προγράμματος καθορισμένων παροχών  

- Ενισχύει γνωστοποιήσεις, συμπεριλαμβάνοντας περισσότερη πληροφόρηση αναφορικά με τα 

χαρακτηριστικά προγραμμάτων καθορισμένων παροχών και τους σχετικούς κινδύνους. 

Η εφαρμογή του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» είχε σαν αποτέλεσμα 

την τις παρακάτω τροποποιήσεις κονδυλίων στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 

31/12/2012: 

Τποχρεώσεις παροχών 

προσωπικού λόγω εξόδου 

από την υπηρεσία

Αναβαλλόμενη 

φορολογική 

υποχρέωση

Ίδια Κεφάλαια

Τπόλοιπο 1/1/2012 (όπως είχε δημοσιευθεί) 927.965,15 983.438,71 27.195.346,07

Επίδραση από την αλλαγή λογιστικής πολιτικής (56.044,00) 11.208,80 44.835,20

Τπόλοιπο 1/1/2012 μετά την υιοθέτηση του 

αναθεωρημένου Δ.Λ.Π. 19 871.921,15 994.647,51 27.240.181,27

Τπόλοιπο 31/12/2012 (όπως είχε δημοσιευθεί) 1.006.928,60 1.030.479,41 25.663.982,12

Επίδραση από την αλλαγή λογιστικής πολιτικής:

-Από απογραφή (56.044) 11.208,80 44.835,20

-υνολικά έσοδα περιόδου (192.725) 38.545,00 154.180,00

Τπόλοιπο 31/12/2012 μετά την υιοθέτηση 

του αναθεωρημένου Δ.Λ.Π. 19 758.159,60 1.080.233,21 25.862.997,32  

 

Η εφαρμογή του αναθεωρημένου ΔΛΠ 19, δεν είχε επίδραση στη συγκριτική κατάσταση 

αποτελεσμάτων, στην κατάσταση λοιπών συνολικών εσόδων και στην κατάσταση ταμειακών ροών για 

την ενιαμμηνιαία συγκριτική περίοδο που έληξε την 30/9/2013. 
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12. Αριθμός Απασχολούμενου Προσωπικού    

 

Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου 30.09.2013 για την 

Εταιρεία ανέρχεται σε 177 έναντι 164 στις 30.09.2012.  

 

13. Ενδεχόμενες Τποχρεώσεις / Απαιτήσεις     

Κατά την 30 επτεμβρίου 2013 η εταιρεία είχε εκδώσει εγγυητικές επιστολές € 428.332,50. 

 

14. Ανέλεγκτες Υορολογικά Φρήσεις  

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

Εταιρείες Ανέλεγκτες Φρήσεις  

ΦΑΙΔΕΜΕΝΟ Α.Ε. 2008 – 2009 – 2010  

 

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

 

Για τις χρήσεις 2011 – 2012 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 Υορολογικής υμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη. Για να θεωρηθούν οι χρήσεις 

περαιωμένες πρέπει να ισχύσουν τα οριζόμενα στην παρ. 1α του άρθρου 6 της ΠΟΛ 1159/2011.  

 

15. 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.. 
& Διευθύνων ύμβουλος 

Η Αντιπρόεδρος του Δ..  Η Οικονομική Διευθύντρια 
 
 
 
 
 

Eυστράτιος Γ.Φαιδεμένος 
ΑΔΣ Σ049887 

Μαρίνα  Γ. Φαϊδεμένου 
ΑΔΣ   650680 

Ειρήνη Γαβριλάκη  
ΑΔΣ Σ048906 
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V. ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 
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