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Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 

για την περίοδο από 
1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007 

  
 
Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 – 
31/12/2007 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ 
ΑΕΒΕ» την 12/03/2008 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη 
διεύθυνση www.haidemenos.gr. Επισημαίνεται ότι τα δημοσιοποιηθέντα στον τύπο συνοπτικά 
οικονομικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισμένα γενικά οικονομικά 
στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των 
αποτελεσμάτων της Εταιρείας και του Ομίλου, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.  
 
 
Χαϊδεμένος Γιώργος 
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
Χαϊδεμένος ΑΕΒΕ 
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1. Έκθεση Διαχείρισης Δ.Σ. 

ΕΕΚΚΘΘΕΕΣΣΗΗ  ΔΔΙΙΑΑΧΧΕΕΙΙΡΡΙΙΣΣΗΗΣΣ    ΤΤΟΟΥΥ  ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΟΟΥΥΛΛΙΙΟΟΥΥ  ΤΤΗΗΣΣ  ΜΜΗΗΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ  
ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑΣΣ    

ΧΧΑΑΪΪΔΔΕΕΜΜΕΕΝΝΟΟΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΤΤΥΥΠΠΟΟΣΣ  ΑΑΕΕΒΒΕΕ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΟΟΥΥ  ΟΟΜΜΙΙΛΛΟΟΥΥ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΕΕΩΩΝΝ  ΤΤΗΗΣΣ  
ΧΧΑΑΪΪΔΔΕΕΜΜΕΕΝΝΟΟΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΤΤΥΥΠΠΟΟΣΣ  ΑΑΕΕΒΒΕΕ  ΕΕΠΠΙΙ  ΤΤΩΩΝΝ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΕΕΩΩΝΝ          

            11  11  22000077  ΈΈωωςς  3311  1122  22000077  
  
  
  
  
  

 
Α. Γενική ανασκόπηση 
 
 
To  2007,  είναι η πρώτη χρονιά που η νέα εκτυπωτική μονάδα άρχισε να είναι σε 
ολοκληρωμένη λειτουργία και να αποδίδει  .   
 
Συνοπτικά αναφέρουμε ότι οι πωλήσεις στον όμιλο ήταν αυξημένες κατά 16,31 % σε 
σχέση   με το 2006 , στις πωλήσεις του ομίλου δεν συμπεριλαμβάνεται ο κύκλος 
εργασιών της Clear Channel XAΪΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε. η  οποία ενοποιείται μόνο ως προς 
την καθαρή της θέση. 
Οι πωλήσεις της εταιρείας παρουσίασαν  επίσης αύξηση 16,26 % . 
 
Όσο  αναφορά τα κέρδη της εταιρείας πρό φόρων παρουσίασαν σημαντική αύξηση
9,31%  και τα  ενοποιημένα  κέρδη 1,5%.    
 
Σημειώνεται ότι τα μετά από φόρους αποτελέσματα τόσο της μητρικής όσο και του 
ομίλου παρουσιάζουν αύξηση 29,38% και  12,07% το 2007 σε σχέση με το 2006. 
 
Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια της εταιρείας το 2007 ανήλθαν  στο ποσό των 9.947,82
χιλιάδες ευρώ συμπεριλαμβανομένου  ποσού 1.054,19 χιλιάδες ευρώ  αναλογία 
βραχυπρόθεσμης υποχρέωσης leasing . 
 
Tα Μακροπρόθεσμα δάνεια για την εταιρεία ανήλθαν στο ποσό των 3.200,02
χιλιάδες ευρώ το 2007 σε σχέση με 4.316,00 το 2006 και αφορά τη σύμβαση leasing
για την επένδυση της νέας εκτυπωτικής μονάδας που εγκαταστάθηκε  στο Κορωπί.    
 
Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια του  ομίλου  ανήλθαν στο ποσό των 10.114,48 χιλιάδες 
ευρώ συμπεριλαμβανομένου  ποσού 1.054,19 χιλιάδες ευρώ  αναλογία 
βραχυπρόθεσμης υποχρέωσης leasing σε σχέση με το  2006 ποσού 8.263,87
χιλιάδες ευρώ βραχυπρόθεσμα δάνεια το 2006 . 
Tα Μακροπρόθεσμα δάνεια για τον όμιλο ανήλθαν στο ποσό των 4.390,68 χιλιάδες 
ευρώ συμπεριλαμβανομένου  ποσού 3.200,02 χιλιάδες ευρώ  αναλογία 
μακροπρόθεσμης υποχρέωσης leasing το 2007 σε σχέση με 5.671,72 το 2006 .    
  
 
 
 
 



 

 5 

Συνοπτικά αναφέρουμε τα αποτελέσματα της εταιρείας και του ομίλου στους 
παρακάτω 
Πίνακες.  
 
 
Στοιχεία εταιρίας 31 12 2007 31 12 2006
Kύκλος εργασιών 27.601.192 16% 23.741.023
Μεικτά  5.911.977 17% 5.064.761
Κέρδη προ Φόρων Τόκων Αποσβέσεων (ΕΒΙTDA) 4.601.324 24% 3.704.086
Κέρδη προ Φόρων Τόκων  (ΕΒΙT) 2.373.789 31% 1.805.977
Κέρδη προ Φόρων  (ΕΒT) 1.530.731 9% 1.400.364
Κέρδη μετά από Φόρους (ΕAT) 1.118.788 29% 864.522

Ενοποιημένα στοιχεία 31 12 2007 31 12 2006
Kύκλος εργασιών 27.600.975 16% 23.731.105
Μεικτά  6.265.435 6% 5.905.769
Κέρδη προ Φόρων Τόκων Αποσβέσεων (ΕΒΙTDA) 5.122.410 14% 4.500.650
Κέρδη προ Φόρων Τόκων  (ΕΒΙT) 2.638.820 13% 2.343.359
Κέρδη προ Φόρων  (ΕΒT) 1.808.902 2% 1.782.093
Κέρδη μετά από Φόρους (ΕAT) 1.372.204 12% 1.224.140  
 
 
 
 
Η  εταιρεία συνέχισε και την χρονιά αυτή την σταθερή αναπτυξιακή της πορεία σε 
συνδυασμό με το αναπτυξιακό της πλάνο που ολοκληρώθηκε κατά μεγάλο ποσοστό 
εντός του 2007  και τέθηκαν οι βάσεις για την μελλοντική δυναμική αναπτυξιακή 
πορεία της  . 
 
Τέλος σημειώνουμε ότι από την ημερομηνία ισολογισμού(31 12 2007)δεν έχει 
σημειωθεί κάποιο σημαντικό γεγονός που  θα μπορούσε να επηρεάσει την πορεία 
της εταιρείας και των αποτελεσμάτων της .     
 
 
 
 
Β. Στόχοι –Προοπτικές 
 
Το τρέχον  έτος 2008 βρίσκει τον όμιλο  έτοιμο , έχοντας υλοποιήσει τις  επενδύσεις 
του 2006 2007 και  έχοντας  θέσει  σε πλήρη  λειτουργία την  νέα εκτυπωτική 
μονάδα. 
Επίσης το 2008 η εταιρεία στοχεύει να ολοκληρώσει το νέο επενδυτικό πλάνο της και 
με την παραγγελία της νέας εκτυπωτικής της μονάδας και την απορρόφηση της 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗΣ Α.Ε με ημερομηνία 31 12 2007, στοχεύει σε ακόμα 
μεγαλύτερη  αύξηση  της παραγωγής και κατά συνέπεια των πωλήσεών της 
συνδυάζοντας χαμηλό κόστος παραγωγής και επέκταση των στρατηγικών 
συνεργασιών.  
 
Η διοίκηση της  ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΑΕΒΕ αποτιμά θετικά τα αποτελέσματα 
του 2007 και  έχοντας  ουσιαστική γνώση των συνθηκών της αγοράς και σε 
συνδιασμό με την μέχρι τώρα πορεία της το τρέχον  έτος 2008 βρίσκει τον όμιλο 
έτοιμο με  συντονισμένες δράσεις  για την υλοποίηση των στόχων του 2008. 
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Γ. Εταιρική διακυβέρνηση  
 
 
Αποσκοπώντας στην μεγιστοποίηση της αξίας αυτής προς όφελος των μετόχων  η 
εταιρεία XAΙΔΕΜΕΝΟΣ ΑΕΒΕ έχει  υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής 
Διακυβέρνησης στοχεύοντας στην επίτευξη της διαφάνειας ..   
   
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΑΕΒΕ έχει επιφορτισθεί με 
την εφαρμογή των Αρχών της  Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ομίλου. Αποτελείται 
από( 6 )μέλη:( 4) εκτελεστικά και(2) μη εκτελεστικά μέλη. 
 
    Η υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΑΕΒΕ αποτελεί 
ανεξάρτητη οργανωτική μονάδα η οποία αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της 
Εταιρίας. 
 
Κύριες αρμοδιότητες της είναι η εξακρίβωση της εφαρμογής των εγκεκριμένων 
πολιτικών και διαδικασιών όπως αυτές οροθετούνται από την ισχύουσα Νομοθεσία. 
 
 
 
 
Δ. Μερισματική πολιτική   
 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του 
Ομίλου για τη χρήση 2007 θα προτείνει στην Τακτική  Γενική Συνέλευση των 
Μετόχων μέρισμα 0,04 ευρώ ανά μετοχή. 
 
Tο μέρισμα για την χρήση 2006 ήταν 0,04 ευρώ ανά μετοχή και κατά συνέπεια το
μέρισμα της χρήσης θα είναι  ίδιο με το 2006 λαμβάνοντας, υπόψιν ότι η εταιρεία 
υλοποιεί επιχειρηματικό σχέδιο του Υπουργείου ανάπτυξης βάσει του ν.3299/04 και 
έχει υποχρέωση σχηματισμού φορολογηθέντος αποθεματικού.  
 
Η μερισματική πολιτική της εταιρείας είναι άμεσα συνδεδεμένη με την στρατηγική 
επέκταση της εταιρίας  και κατ  επέκταση με τις κεφαλαιουχικές ανάγκες της. 
 
 

 
 
 

ΑΘΗΝΑ 12/03/ 2008 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
Γεώργιος Χαϊδεμένος  

 
 

 
 
 
 
  



 

 7 

 
 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΤΗΣ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 

Α.Ε.Β.Ε. ΚΑΤ΄ ΑΡΘΡΟ 11α Ν. 3371/2005 

 

Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την 

Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της περιέχει αναλυτικές πληροφορίες 

αναφορικά  τα ζητήματα της παραγράφου 1 του Άρθρου 11α του Ν. 3371/2005. 

 

Ι. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 

 

 

To  Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε δέκα εκατομμύρια οκτώ χιλιάδες 

εννιακόσια  ( 10.008.900) ΕΥΡΩ και διαιρείται σε     8.340.750 κοινές ονομαστικές 

μετά ψήφου μετοχές ,ονομαστικής αξίας 1,20 ΕΥΡΩ εκάστης. Οι μετοχές της 

Εταιρείας είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην αγορά Αξιών του 

Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

 

Τα δικαιώματα των μετόχων της Εταιρείας που πηγάζουν από τη μετοχή της είναι 

ανάλογα με το ποσοστό του κεφαλαίου στο οποίο αντιστοιχεί η καταβεβλημένη αξία 

της μετοχής. Κάθε μετοχή παρέχει όλα τα δικαιώματα που προβλέπει ο νόμος και το 

καταστατικό της, και ειδικότερα: 

 

Το δικαίωμα επί του μερίσματος το οποίο προδιορίζεται από τα ετήσια ή τα κατά την 
εκκαθάριση κέρδη της Εταιρείας μετά την αφαίρεση των κρατήσεων του άρθ.45 
Ν.2190 /20 και σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και τις αποφάσεις της 
Γ.Σ.. Μέρισμα δικαιούται κάθε μέτοχος, ο οποίος αναφέρεται στο τηρούμενο από την 
Εταιρεία μητρώο μετόχων  κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων 
μερίσματος. Το μέρισμα κάθε μετοχής θα καταβάλλεται στο μέτοχο εντός δυο μηνών 
από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις .  Ο τρόπος και ο τόπος καταβολής ανακοινώνεται μέσω 
του Τύπου.  Το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος παραγράφεται και το αντίστοιχο 
ποσό περιέρχεται στο   
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• Δημόσιο μετά  την παρέλευση 5 ετών από το τέλος του έτους, κατά το οποίο 

ενέκρινε τη διανομή του η Γενική Συνέλευση, 

 

• το δικαίωμα ανάληψης της εισφοράς κατά την εκκαθάριση ή αντίστοιχα της 

απόσβεσης κεφαλαίου που αντιστοιχεί στη μετοχή, εφόσον αυτό αποφασισθεί 

από τη Γενική Συνέλευση, 

 

• το δικαίωμα προτίμησης σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 

Εταιρείας με μετρητά και την ανάληψη νέων μετοχών, 

 

• το δικαίωμα λήψης αντιγράφου των οικονομικών καταστάσεων και των 

εκθέσεων των ορκωτών λογιστών και του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Εταιρείας,  

 

• το δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, το οποίο εξειδικεύεται στα 

εξής επιμέρους δικαιώματα : νομιμοποίησης, παρουσίας, συμμετοχής στις 

συζητήσεις, υποβολής προτάσεων σε θέματα της ημερήσιας διάταξης, 

καταχώρησης των απόψεων στα πρακτικά και ψήφου. 

 

• η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας διατηρεί όλα τα δικαιώματά 

της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης (σύμφωνα με την παράγρ.4 του άρθρου 

33 του Καταστατικού της). 

 

Η ευθύνη των μετόχων της Εταιρείας περιορίζεται στην ονομαστική αξία των 

μετοχών που κατέχουν. 

 

 

 

II. Περιορισμοί στη μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας 

 

Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας γίνεται όπως ορίζει ο Νόμος και δεν 
υφίστανται εκ του καταστατικού της περιορισμοί στη μεταβίβασή τους,   
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δεδομένου μάλιστα ότι πρόκειται για άυλες μετοχές εισηγμένες στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών. 

 

 

 

III. Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια του Π.Δ. 

51/1992 

 

Οι μέτοχοι (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που κατέχουν άμεσο ή έμμεσο ποσοστό 

μεγαλύτερο από 5% του συνολικού αριθμού των μετοχών της παρατίθενται στον 

κάτωθι πίνακα. 

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

1.ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.  

2.ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 

3.ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

4.ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 

 

 

41,17% 

8,46% 

7,93% 

8,00 % 

 

 

 

 

IV. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου 

 

Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρείας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά 

δικαιώματα ελέγχου. 

 

V. Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου 

 

Δεν προβλέπονται στο καταστατικό της Εταιρείας περιορισμοί του δικαιώματος 

ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές της. 
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VI. Συμφωνίες μετόχων της Εταιρείας 

 

Δεν είναι γνωστή στην Εταιρεία η ύπαρξη συμφωνιών μεταξύ των μετόχων της , οι 

οποίες συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση των μετοχών της ή στην άσκηση 

των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές της. 

 

 

VII. Κανόνες διορισμού κα αντικατάστασης μελών Δ.Σ. και τροποποίησης 

καταστατικού. 

 

Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της Εταιρείας για το διορισμό και την 

αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της και την τροποποίηση των 

διατάξεων του καταστατικού της που δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα 

στον Κ.Ν. 2190/1920 . 

 

 

VIII. Αρμοδιότητα του Δ.Σ. για την έκδοση νέων ή για την αγορά ιδίων μετοχών. 

 

Στο καταστατικό της Εταιρείας δεν υπάρχει ειδική πρόβλεψη για την αρμοδιότητα 

του διοικητικού συμβουλίου ή ορισμένων μελών του διοικητικού συμβουλίου , για 

την έκδοση νέων μετοχών ή την αγορά ίδιων μετοχών και ισχύουν τα προβλεπόμενα 

από το άρθρο 16 του  Κ.Ν. 2190/1920 . 

 

IX. Σημαντικές συμφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε 

περίπτωση αλλαγής ελέγχου κατόπιν δημόσιας πρότασης. 

Δεν υφίστανται συμφωνίες οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε 

περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης. 
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X. Συμφωνίες με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή το προσωπικό της 

Εταιρείας 

Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή 

με το προσωπικό της, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε 

περίπτωση παραίτησης  ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή 

της απασχόλησής τους εξαιτίας δημόσιας πρότασης. Οι σχηματισμένες προβλέψεις 

για αποζημιώσεις λόγω εξόδου από την υπηρεσία, συνεπεία και της εφαρμογής των 

διατάξεων  του Ν. 3371/2005 ανήλθαν την 31.12.2007  συνολικά  στο ποσό των 

614.542,00 χιλ.  .  
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2. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 

 
 
Προς τους Μετόχους της XAΪΔΕΜΕΝΟΣ ΑΕΒΕ 
 
 
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΑΕΒΕ (η «Εταιρεία»), καθώς 

και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και της θυγατρικής της (ο «Όμιλος»), που 

αποτελούνται από τον εταιρικό και ενοποιημένο ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2007, και τις 

καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσης που έληξε την 

ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές 

σημειώσεις. 

 
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις  
 
Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως 
αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή 
και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση 
οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η 
ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών, και την 
διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. 
 
Ευθύνη Ελεγκτή 
 
Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό 
μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα 
με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα.  Τα πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες 
δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας, με σκοπό την εύλογη διασφάλιση, ότι οι 
οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 
Ο έλεγχος περιλαμβάνει την διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά 
με  τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις.  Οι διαδικασίες 
επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου  ουσιώδους 
ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου 
αυτού,  ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και 
εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό τον σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για 
τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος 
εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της 
καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν και του ευλόγου των εκτιμήσεων που 
έγιναν από την Διοίκηση,  καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών 
καταστάσεων.  
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Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για την 
θεμελίωση της γνώμης μας. 
 
Γνώμη 
 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν 
εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση της Εταιρίας και του Ομίλου κατά την 31 
Δεκεμβρίου 2007, τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις Ταμειακές τους Ροές για τη χρήση που 
έληξε την ημερομηνία  αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, 
όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 
Αναφορά επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 
 
Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από τα άρθρα 
43α παράγραφος 3 και 107 παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/1920 καθώς και το άρθρο 11α του 
Ν.3371/2005  και το περιεχόμενό της είναι συνεπές με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις. 
 
 

Γιώργος Δεληγιάννης 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 15791 

Aθήνα, 14 Μαρτίου 2008 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής –  Λογιστής 

 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 127 

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 
Bασιλέως Κωνσταντίνου 44 

116 35 Αθήνα 

Μανώλης Μιχαλιός 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 25131 
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3. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 

 
 

1.1 - 31/12/2007 1.1 - 31/12/2006 1.1 - 31/12/2007 1.1 - 31/12/2006

Έσοδα 10.19 27.600.975,00 23.731.104,74 27.601.191,75 23.741.023,32

Κόστος πωλήσεων 10.20 21.335.539,83 17.825.335,77 21.689.214,62 18.676.261,95

Μικτό κέρδος 6.265.435,17 5.905.768,97 5.911.977,13 5.064.761,37

Άλλα  έσοδα εκματάλλευσης 10.22 509.974,24 603.250,59 270.073,92 518.744,32

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 10.20 1.330.344,36 1.234.371,25 1.330.344,36 1.234.371,25

Έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης 0,00 0,00 0,00 0,00

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 10.20 2.693.324,86 2.656.450,05 2.399.995,42 2.270.227,80

Άλλα λειτουργικά έξοδα 10.22 112.919,96 274.839,01 77.922,24 272.929,24

κέρδος εργασιών 2.638.820,23 2.343.359,25 2.373.789,03 1.805.977,40

Χρηματοοικονομικά έξοδα  - καθαρά 10.23 950.661,30 528.189,38 848.558,10 430.218,37

Κέρδη (Ζημιές) από Επενδυτικές Δραστηριότητ10.23 120.742,69 -33.076,43 5.500,17 24.604,79

Κέρδη προ φόρων 1.808.901,62 1.782.093,44 1.530.731,10 1.400.363,82

Φόρος εισοδήματος 10.24 436.697,17 557.953,42 411.942,79 535.841,56

Κέρδη μετά φόρων 1.372.204,45 1.224.140,02 1.118.788,31 864.522,26

Κατανεμημένα σε:
Μετόχους Μητρικής 1.372.204,45 1.224.140,02 1.118.788,31 864.522,26

Δικαιώματα Μειοψηφίας 0,00 0,00

Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή 10.25 0,1645 0,1468 0,1341 0,1037

Προτεινόμενο  μέρισμα ανά μετοχή 0,0400 0,0400

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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4. Ισολογισμός 

 
 

31/12/07 31/12/06 31/12/07 31/12/06

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Πάγια και εξοπλισμός 10.1 27.639.678,65 28.656.935,95 23.836.507,47 24.469.628,09
Επενδύσεις σε Θυγατρικές 10.3 0,00 0,00 3.052.541,00 3.052.541,00
Επενδύσεις σε Συνδεδεμένες 10.2 2.144.478,73 2.029.267,09 3.657.039,34 3.657.039,34
Επενδύσεις Διαθέσιμες Προς Πώληση 10.5 8.010,48 8.010,48 8.010,48 8.010,48
Άλλες απαιτήσεις 10.4 104.760,76 143.725,66 58.666,84 66.665,57
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 10.6 0,00 0,00 0,00 0,00

29.896.928,62 30.837.939,18 30.612.765,13 31.253.884,48
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα 10.7 5.195.300,10 3.701.913,04 5.079.789,00 3.565.719,11
Απαιτήσεις 10.8 13.861.828,64 12.176.873,23 13.660.870,35 11.614.637,19
Λοιπές Απαιτήσεις 10.9 380.638,27 660.053,57 379.308,87 975.218,48
Επενδύσεις κατεχόμενες για Εμπορικούς Σκοπούς 10.10 136.371,60 119.965,60 136.371,60 119.965,60
Διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων 10.11 134.970,30 65.467,76 69.016,87 54.558,54

19.709.108,91 16.724.273,20 19.325.356,69 16.330.098,92

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 49.606.037,53 47.562.212,38 49.938.121,82 47.583.983,40

ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό Κεφάλαιο 5&6 10.008.900,00 10.008.900,00 10.008.900,00 10.008.900,00
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 5&6 14.950.747,84 14.950.747,84 14.950.747,84 14.950.747,84
Αποθεματικά 5&6 2.281.986,38 1.751.094,20 2.287.458,30 1.756.566,12
Αδιανέμητα κέρδη 5&6 -854.496,07 -1.362.178,26 1.118.788,31 864.522,26
Ίδια Κεφάλαια αποδιδόμενα στους Μετόχους της Μητρικής 26.387.138,15 25.348.563,78 28.365.894,45 27.580.736,22
Δικαιώματα Μειοψηφίας 0,00 0,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 26.387.138,15 25.348.563,78 28.365.894,45 27.580.736,22

Μη Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Δάνεια Τραπεζών 10.13 4.390.684,11 5.671.724,59 3.200.020,02 4.316.600,81
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 10.6 180.645,29 59.607,76 155.028,43 48.745,28
Παροχές σε Εργαζομένους 10.14 708.779,60 623.329,07 614.541,70 511.237,17
Έσοδα Επομένων Χρήσεων 10.18 1.151.234,39 1.280.324,35 1.151.234,39 1.280.324,35
προβλέψεις 0,00 0,00 0,00 0,00

6.431.343,39 7.634.985,77 5.120.824,54 6.156.907,61
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικοί και άλλοι Πιστωτές 10.15 4.662.602,50 4.643.253,59 4.782.353,07 4.309.427,02
Δάνεια 10.13 10.114.487,14 8.263.973,86 9.947.820,48 8.097.307,20
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 10.17 1.163.277,63 894.182,72 1.087.808,43 855.952,61
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 10.16 847.188,72 777.252,66 633.420,85 583.652,74

16.787.555,99 14.578.662,83 16.451.402,83 13.846.339,57

ΣΥΝΟΛΟ  ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 49.606.037,53 47.562.212,38 49.938.121,82 47.583.983,40

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ
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7. Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

1.1 - 31/12/2007 1.1 - 31/12/2006 1.1 - 31/12/2007 1.1 - 31/12/2006
Λειτουργικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από απαιτήσεις 28.970.215,76 24.388.429,63 26.318.334,06 24.590.256,32

Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους, κλπ. -26.602.491,39 -20.039.229,83 -24.176.100,84 -20.533.735,05

Πληρωμές  φόρων εισοδήματος -162.387,57 -488.935,00 -162.387,57 -488.935,00

Τόκοι πληρωθέντες -950.692,17 -529.656,76 -848.558,10 -431.685,75

Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 1.254.644,63 3.330.608,04 1.131.287,55 3.135.900,52

Επενδυτικές δραστηριότητες

Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άϋλων παγίων -1.647.401,25 -9.407.177,80 -1.623.499,86 -9.370.699,62

Εισπράξεις από επιστροφή προκαταβολών και πώληση ενσώματων και άϋλων παγίων 214.167,24 37.395,93 94.150,00 37.395,93

Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών
κλπ
Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) επενδυτικών τίτλων (μετοχών,
αξιόγραφων)

5.637,39 16.338,03 5.637,39 16.336,62

Τόκοι εισπραχθέντες 1.873,95 6.351,15 1.843,07 6.351,15

Μερίσματα εισπραχθέντα 3.657,10 3.384,40 3.657,10 3.384,40

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -1.422.065,57 -9.343.708,29 -1.518.212,30 -9.307.231,52

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 1.788.119,06 7.353.272,17 1.788.119,06 7.518.684,12

Εξοφλήσεις δανείων -164.459,60 0,00 0,00 0,00

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) -1.054.186,57 -927.712,63 -1.054.186,57 -927.712,63

Μερίσματα πληρωθέντα -332.549,41 -415.770,80 -332.549,41 -415.770,80

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 236.923,48 6.009.788,74 401.383,08 6.175.200,69

Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα  (α)+(β)+(γ)
69.502,54 -3.311,51 14.458,33 3.869,69

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 65.467,76 68.779,26 54.558,54 50.688,85

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 134.970,30 65.467,76 69.016,87 54.558,54

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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8. Οικονομικές Πληροφορίες κατά 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.  
 
Ο Όμιλος 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: 
 
 
♦ Αφίσες με τη μέθοδο offset,   
♦ Έντυπα / Βιβλία, και  
♦ Προϊόντα ψηφιακής εκτύπωσης  
♦ Προϊόντα μεταξοτυπίας 
♦ Προϊόντα stands 
 
Στους επόμενους πίνακες παρουσιάζεται ο πρωτεύων τομέας πληροφόρησης της επιχείρησης για τις 
χρήσεις 2007 και 2006: 
 
 

• Για την εταιρία (1.1 – 31.12.2007) 

OFFSET ΨHΦΙΑΚΑ /ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑ ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΟ
Κύκλος εργασιών 25.045.487 2.134.764 420.941 27.601.192

Κόστος πωληθέντων 20.244.599 1.254.962 189.653 21.689.215

Μικτό Κέρδος 4.800.888 879.801 231.288 5.911.977

Άλλα  έσοδα εκμετάλευσης 270.074

Εξοδα Διοίκησης 2.155.196 240.000 4.800 2.399.995

Εξοδα Διάθεσης 1.223.917 79.821 26.607 1.330.344

Άλλα λειτουργικά έξοδα 77.922

Λειτουργικό Κέρδος 1.421.775 559.981 199.881 2.373.789
Κέρδη (Ζημίες) από επενδυτικές δραστηριότητες 5.500
Χρηματοοικονομικά έξοδα 848.558

Κέρδος προ φόρων 1.530.731
Φόρος Εισοδήματος 411.943
Κέρδος μετά από φόρους  1.118.788

Εταιρεία- 31 12 2007
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OFFSET ΨHΦΙΑΚΑ /ΜΕΤΑΞ. ΛΟΙΠΑ Μη κατανεμημένο ΣΥΝΟΛΑ
Ενεργητικό Τομέα 42.763.262 5.966.967 994.494 49.724.723
Μη κατανεμόμενα  στοιχεία ενεργητικού 213.399 213.399
Ενεργητικό 42.763.262 5.966.967 994.494 213.399 49.938.122

Υποχρεώσεις Τομέα 17.981.049 2.508.984 418.164 20.908.197
Μη κατανεμόμενα  στοιχεία Υποχρεώσεων 664.031 664.031
Υποχρεώσεις 17.981.049 2.508.984 418.164 664.031 21.572.227

Εταιρεία- 31 12  2007

 
 
 
 
 
 

- Για την εταιρία (1.1 – 31.12.2006) 
 

OFFSET ΨHΦΙΑΚΑ /ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑ ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΟ
Κύκλος εργασιών 21.599.751 1.866.988 274.284 23.741.023

Κόστος πωληθέντων 16.847.805 1.586.940 241.516 18.676.262

Μικτό Κέρδος 4.751.945 280.048 32.768 5.064.761

Άλλα  έσοδα εκμετάλευσης 518.744

Εξοδα Διοίκησης 2.111.312 147.565 11.351 2.270.228

Εξοδα Διάθεσης 1.108.590 108.750 17.031 1.234.371

Άλλα λειτουργικά έξοδα 272.929

Λειτουργικό Κέρδος 1.532.043 23.734 4.386 1.805.977
Κέρδη (Ζημίες) από επενδυτικές δραστηριότητες 24.605
Χρηματοοικονομικά έξοδα 430.218

Κέρδος προ φόρων 1.400.364
Φόρος Εισοδήματος 535.842
Κέρδος μετά από φόρους  864.522

Εταιρεία- 31/12/2006

 
 

OFFSET ΨHΦΙΑΚΑ /ΜΕΤΑΞ. ΛΟΙΠΑ Μη κατανεμημένο ΣΥΝΟΛΑ
Ενεργητικό Τομέα 41.191.795 5.208.158 946.938 47.346.890
Μη κατανεμόμενα  στοιχεία ενεργητικού 237.093 237.093
Ενεργητικό 41.191.795 5.208.158 946.938 237.093 47.583.983

Υποχρεώσεις Τομέα 16.977.476 2.341.721 195.143 19.514.340
Μη κατανεμόμενα  στοιχεία Υποχρεώσεων 488.907 488.907
Υποχρεώσεις 16.977.476 2.341.721 195.143 488.907 20.003.247

Εταιρεία- 31 12 2006

 
-  
-  
 
 
Για τον Όμιλο (1.1 – 31.12.2006) 

 



 

 21 

OFFSET ΨHΦΙΑΚΑ /ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑ ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΟ
Κύκλος εργασιών 24.597.121 1.866.988 281.844 26.745.954
Ενδοεταιρικές συναλλαγές 3.014.849 3.014.849
Σύνολο Πωλήσεων 21.582.272 1.866.988 281.844 23.731.105
Κόστος πωληθέντων 19.004.728 1.586.940 248.516 20.840.185
Κόστος ενδοεταιρικών Συναλλαγών 3.014.849 3.014.849
Σύνολο Κόστους πωληθέντων 15.989.879 1.586.940 248.516 17.825.336
Μικτό Κέρδος 5.592.393 280.048 33.328 5.905.769
Άλλα  έσοδα εκμετάλευσης 745.000
 Eνδοεταιρικές Συναλλαγές 141.749
Σύνολο -Άλλα Λειτουργικά έσοδα 603.251
Εξοδα Διοίκησης 2.637.689 147.565 12.945 2.798.199
Ενδοεταιρικά έξοδα Διοίκησης 141.749 141.749

Εξοδα Διάθεσης 1.108.590 108.750 17.031 1.234.371
Άλλα λειτουργικά έξοδα 274.839
Λειτουργικό Κέρδος 1.987.862 23.734 3.352 2.343.359
Χρηματοοικονομικά έξοδα 528.188
Αποτέλεσμα από επενδυτικές  δραστηριότητες 33.078
Κέρδος προ φόρων 1.782.093
Φόρος Εισοδήματος 557.953
Κέρδος μετά από φόρους  1.224.140

Όμιλος- 31 12  2006

 
 
 
 
 
 

OFFSET ΨHΦΙΑΚΑ /ΜΕΤΑΞ. ΛΟΙΠΑ Μη κατανεμημένο ΣΥΝΟΛΑ
Ενεργητικό Τομέα 41.085.788 5.289.205 850.051 47.225.043
Μη κατανεμόμενα  στοιχεία ενεργητικού 337.169 337.169
Ενεργητικό 41.085.788 5.289.205 850.051 337.169 47.562.212

Υποχρεώσεις Τομέα 18.859.896 2.354.762 588.690 21.803.348
Μη κατανεμόμενα  στοιχεία Υποχρεώσεων 410.301 0
Ενοποιημένες Υποχρεώσεις 18.859.896 2.354.762 588.690 410.301 22.213.649

Όμιλος- 31/12/2006
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8.1 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 2.815 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 6.866 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.    
 
8.2 Φύση Δραστηριοτήτων  
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: 

 
Α. OFFSET  Έντυπα / Βιβλία 

 
Κάθε είδους έντυπο και βιβλίο όπως είναι απολογισμοί χρήσεως εταιρειών, διαφημιστικά έντυπα 
(τρίπτυχα και τετράπτυχα), κάρτες, ημερολόγια, κατάλογοι, χάρτες, τουριστικοί οδηγοί, βιβλία τέχνης, 
ένθετα εφημερίδων και περιοδικών, ενημερωτικά δελτία, εξώφυλλα περιοδικών και οποιαδήποτε άλλη 
εφαρμογή σε χαρτί επίσης για αφίσες κάθε μεγέθους, μέχρι και γιγαντοαφίσες οι οποίες αποσκοπούν στη 
διαφήμιση και προβολή προϊόντων. 

 
Β. Προϊόντα ψηφιακής εκτύπωσης 

 
Τα προϊόντα ψηφιακής εκτύπωσης (digital) καλύπτουν επιφάνειες μικρών αλλά και μεγάλων διαστάσεων 
(η μέγιστη διάσταση της εκτύπωσης ανέρχεται σε 5 x 50 μέτρα χωρίς ένωση, ενώ ενώνοντας δύο ή 
περισσότερα κομμάτια δημιουργούνται ευδιάκριτες εκτυπώσεις μεγάλων διαστάσεων), παράγονται με 
υπερσύγχρονες ψηφιακές μεθόδους και ανεξίτηλα χρώματα προσφέροντας 4 χρόνια αντοχή στις πιο 
δύσκολες καιρικές συνθήκες. Εκτυπώνονται σε διάφορα υλικά όπως χαρτί, βινύλιο, αυτοκόλλητα, καμβά, 
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ύφασμα, μοκέτα κλπ. και προορίζονται για διάφορες χρήσεις ανάλογα με τις απαιτήσεις των πελατών, 
μεταξύ των οποίων: υπαίθρια διαφημιστική προβολή, εικαστικές παρεμβάσεις στον εξωτερικό και 
εσωτερικό χώρο κτιρίων (Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Εθνική Πινακοθήκη, κα), βιτρίνες καταστημάτων, 
αθλητικές εγκαταστάσεις, σκηνικά θεατρικών έργων και τηλεοπτικών παραγωγών, προβολή σε τρόλεϊ, 
τραίνα, εκθεσιακά περίπτερα κα, με στόχο τη διαφημιστική προβολή και προώθηση των προϊόντων των 
πελατών τους. Τα προϊόντα ψηφιακής εκτύπωσης παράγονται από την Εταιρεία και εν συνεχεία 
προορίζονται για την Ελληνική αγορά ή εξάγονται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
Γ. Προϊόντα Μεταξοτυπίας 

 
Τα προϊόντα μεταξοτυπίας, που εντός του 2001 ξεκίνησε να παράγει η Εταιρεία, προσφέρονται σε 
μεγάλες εκτυπωτικές διαστάσεις 1,6 Χ 3,3 μ. Η εκτυπωτική μηχανή μεταξοτυπίας αποτελεί τη μοναδική 
πεντάχρωμη μηχανή στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Τα χρώματα της μεταξοτυπίας είναι ανεξίτηλα με 
μοναδική αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Εκτυπώνονται σε διάφορα υλικά, ανάλογα με τις 
απαιτήσεις του πελάτη, όπως χαρτί, PVC, ύφασμα, κλπ. ενώ προσφέρουν ποικίλες εφαρμογές τόσο 
διαφημιστικές όσο και χρηστικές, π.χ. προϊόντα out - door (μεταφορικά μέσα, στάσεις λεωφορείων), 
χάρτινα stands για τοποθέτηση φυλλαδίων, βιβλίων, ή για αποθήκευση αντικειμένων. 
Οι στρατηγικοί στόχοι που έχει θέση η διοίκηση της εταιρείας ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ Α. Ε. Β. Ε. , έχοντας 
υπόψη ότι δραστηριοποιείται σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο  πιστεύει ότι θα της διασφαλίσουν 
σταθερή  κερδοφόρα αναπτυξιακή πορεία. 
 
Σημειώνεται ότι η εταιρεία είναι μία από τις πλέον αξιόλογες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον 
κλάδο των γραφικών τεχνών και συγκεκριμένα στον τομέα των εκτυπώσεων, παρουσιάζοντας ταχύτατους 
ρυθμούς ανάπτυξης. Αυτό οφείλεται αφενός στη μακρόχρονη εμπειρία των φορέων της στο 
συγκεκριμένο αντικείμενο της αγοράς και αφετέρου στον έντονα επενδυτικό αναπτυξιακό χαρακτήρα 
της. Η Εταιρεία, από τη σύστασή της, έχει πραγματοποιήσει επενδύσεις σημαντικού ύψους σε 
μηχανολογικό εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό με βασικότερο στόχο την περαιτέρω ανάπτυξή της.  
 
Κύριοι στόχοι της ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ Α. Ε. Β. Ε. αποτελούν η διατήρηση της αναγνωρισιμότητας και 
της εμπιστοσύνης των πελατών στο όνομα της εταιρείας σε υψηλά επίπεδα, διασφάλιση της ποιότητας 
των παρεχόμενων προϊόντων, ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών, διεύρυνση της πελατειακής βάσης 
και του μεριδίου της αγοράς, καθιέρωση της εταιρείας στις πρώτες θέσεις του κλάδου. 
 

9. Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων 

 
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Χαϊδεμένος Α.Ε. την 31η Δεκεμβρίου 2007 (ημερομηνία 
μετάβασης αποτελεί η 1η Ιανουαρίου 2004) που καλύπτουν περίοδο έως και την 31η  Δεκεμβρίου 2007, 
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 της 
συνέχισης της δραστηριότητάς (going concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την 
Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB. 
 
 
9.1 Βασικές Λογιστικές Αρχές 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης και με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται με την 
αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού σε εύλογες αξίες, την αρχή της 
συνεχιζόμενης δραστηριότητας (going concern) και είναι σύμφωνες με το πλαίσιο κατάρτισης των 
οικονομικών καταστάσεων (framework) του ΙΑSB. 
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Το IASB έχει εκδώσει μια σειρά από πρότυπα τα οποία αναφέρονται ως «IFRS Stable Platform 
2005».Η εταιρία εφαρμόζει το «IFRS Stable Platform 2005», στο οποίο περιλαμβάνονται και τα 
ακόλουθα πρότυπα: 

• Δ.Λ.Π. 1 Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων 
• Δ.Λ.Π. 2 Αποθέματα 
• Δ.Λ.Π. 7 Καταστάσεις ταμειακών ροών 
• Δ.Λ.Π. 8 Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές στις λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη 
• Δ.Λ.Π. 10 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 
• Δ.Λ.Π. 12 Φόροι εισοδήματος 
• Δ.Λ.Π. 14 Πληροφόρηση κατά τομέα 
• Δ.Λ.Π. 16 Ενσώματα πάγια 
• Δ.Λ.Π. 17 Μισθώσεις 
• Δ.Λ.Π. 18 Έσοδα 
• Δ.Λ.Π. 19 Παροχές σε εργαζομένους 
• Δ.Λ.Π. 21 Οι επιδράσεις των μεταβολών στις τιμές του συναλλάγματος 
• Δ.Λ.Π. 23 Κόστος Δανεισμού 
• Δ.Λ.Π. 24 Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών 
• Δ.Λ.Π. 26 Λογιστική απεικόνιση και παρουσίαση των προγραμμάτων αποχώρησης 

εργαζομένων 
• Δ.Λ.Π. 27 Ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις 
• Δ.Λ.Π. 28 Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες 
• Δ.Λ.Π. 32 Χρηματοοικονομικά μέσα : Γνωστοποιήσεις και Παρουσίαση 
• Δ.Λ.Π. 33 Κέρδη ανά μετοχή 
• Δ.Λ.Π. 34 Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 
• Δ.Λ.Π. 36 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 
• Δ.Λ.Π. 37 Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις 
• Δ.Λ.Π. 38 Άϋλα στοιχεία ενεργητικού 
• Δ.Λ.Π. 39 Χρηματοοικονομικά μέσα : Αναγνώριση και αποτίμηση 
• Δ.Π.Χ.Π. 2 Πληρωμές με στοιχεία καθαρής θέσης 
• Δ.Π.Χ.Π. 3 Ενοποίηση επιχειρήσεων 
• Δ.Π.Χ.Π. 5 Μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού που προορίζονται για πώληση 

και διακοπείσες εκμεταλλεύσεις 
 
 
 
9.2 Νέα Λογιστικά Πρότυπα και Ερμηνείες της ΕΔΔΠΧΠ με ισχύ από το 2007 που έχουν σχέση 
με τις δραστηριότητες του Ομίλου 
 
 
Έχει γίνει έκδοση νέων ΔΠΧΠ, τροποποιήσεων και Διερμηνειών, τα οποία είναι υποχρεωτικά για 
λογιστικές χρήσεις που ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου 2007 ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της Διοίκησης 
στην εταιρία και τον Όμιλο σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων και 
διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω: 
 

• ΔΛΠ1 (τροποποίηση) Γνωστοποιήσεις κεφαλαίων  
 
Με βάση την τροποποίηση του προτύπου η εταιρία καλείται να γνωστοποιήσει τους σκοπούς, τις 
πολιτικές και τις διαδικασίες αναφορικά με την διαχείριση του κεφαλαίου της στις ετήσιες οικονομικές 
καταστάσεις. 
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• ΔΛΠ 19 (τροποποίηση) – παροχές σε εργαζόμενους (υποχρεωτική ισχύς από την 
1/1/2006) 

 

Η συγκεκριμένη τροποποίηση είναι υποχρεωτική για τις χρήσεις που ξεκινούν την ή μετά την 1η 
Ιανουαρίου του 2006. Η τροποποίηση αυτή παρέχει τη δυνατότητα μίας εναλλακτικής προσέγγισης για 
την αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζημιών και επιπλέον παραθέτει νέες απαιτήσεις 
γνωστοποιήσεων. Καθώς ο Όμιλος δεν έχει πρόθεση να μεταβάλλει την λογιστική αρχή που 
εφαρμόζεται για την αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζημιών και δεν συμμετέχει σε κάποιο 
πρόγραμμα πολλών εργοδοτών, η εφαρμογή αυτής της τροποποίησης δεν αναμένεται να επηρεάσει τις 
οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 
 

• ΔΛΠ 39 (τροποποίηση) - επιλογή της εύλογης αξίας  
 
Η τροποποίηση αυτή περιορίζει την ταξινόμηση χρηματοοικονομικών μέσων ως χρηματοοικονομικά 
μέσα αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης. Δεν συνέτρεξε 
τέτοια περίπτωση για την εταιρεία έως την 31/12/2007. 
 

• ΕΔΔΠΧΠ 4. Προσδιορισμός εάν μια απαίτηση περιλαμβάνει μίσθωση 
 

Η διερμηνεία αυτή θέτει κριτήρια προκειμένου να εκτιμηθεί εάν μια μίσθωση περιλαμβάνεται σε μια 
συμφωνία που δεν έχει τον νομικό τύπο της μίσθωσης. Η εφαρμογή της συγκεκριμένης διερμηνείας δεν 
αναμένεται να επηρεάσει το λογιστικό χειρισμό οποιασδήποτε από τις συμβάσεις του Ομίλου. 
 

• ΔΛΠ 39 (τροποποίηση) - αντιστάθμιση ταμειακών ροών σε προβλεπόμενες διεταιρικές 
συναλλαγές 

 
Η τροποποίηση επιτρέπει μια προβλεπόμενη διεταιρική συναλλαγή να ταξινομηθεί ως αντισταθμιζόμενο 
στοιχείο σε μια αντιστάθμιση ταμειακών ροών συναλλάγματος στις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις, με τις προϋποθέσεις ότι, α) η συναλλαγή είναι πολύ πιθανό να πραγματοποιηθεί και πληροί 
όλα τα κριτήρια της λογιστικής αντιστάθμισης του ΔΛΠ 39, β) η συναλλαγή θα πραγματοποιηθεί σε 
διαφορετικό νόμισμα από το λειτουργικό νόμισμα της και γ) ο συναλλαγματικός κίνδυνος θα επηρεάσει 
την ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης (π.χ. πώληση αποθεμάτων εκτός Ομίλου). Η 
τροποποίηση δεν θα επηρεάσει τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου αφού δεν υπάρχουν διεταιρικές 
συναλλαγές που να ταξινομούνται ως αντισταθμισμένα στοιχεία. 
 

• ΔΠΧΠ 7, Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις και τροποποίηση στο ΔΛΠ 1, 
Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων – Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίου (εφαρμόζεται 
για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2007) 

 
Το ΔΠΧΠ 7 απαιτεί περαιτέρω γνωστοποιήσεις αναφορικά με τα χρηματοοικονομικά μέσα, με σκοπό 
την βελτίωση της παρεχόμενης πληροφόρησης και συγκεκριμένα απαιτεί την γνωστοποίηση ποιοτικών 
και ποσοτικών πληροφοριών σχετικά με την έκθεση σε κινδύνους προερχόμενους από 
χρηματοοικονομικά μέσα. Η σχετική προσαρμογή του ΔΛΠ 1 αφορά σε γνωστοποιήσεις σχετικά με το 
ύψος των κεφαλαίων μιας επιχείρησης καθώς και για τον τρόπο που γίνεται η διαχείριση αυτών. Ο 
όμιλος εφαρμόζει το ΔΠΧΠ 7 από την 1/1/2007. 
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9.3 Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες με υποχρεωτική ισχύ το 2006  
 
Οι αλλαγές σε λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν και είναι σύμφωνες με αυτές προηγούμενων ετών, 
αναλύονται ως ακολούθως: 
 

• Τροποποίηση του ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Εξαιτίας της έκδοσης του ΔΠΧΠ 7 κάποιες τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών 
Καταστάσεων ήταν απαραίτητες και κάποιες επιπλέον απαιτήσεις προστέθηκαν στο ΔΛΠ 1 που αφορούν 
στις γνωστοποιήσεις πληροφοριών μιας οικονομικής οντότητας. Ο Όμιλος πλέον δημοσιεύσει στοιχεία 
που αφορούν στους σκοπούς διαχείρισης των κεφαλαίων τις διαδικασίες και πολιτικές που ακολουθεί.  
 

• Υιοθέτηση του ΔΠΧΠ 7 Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις 
 

Το ΔΠΧΠ 7 εφαρμόζεται υποχρεωτικά για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύονται για 
περίοδο που ξεκινά την 1.1.2007 ή μεταγενέστερα. Το ΔΠΧΠ 7 αντικαθιστά και τροποποιεί τις 
απαιτούμενες γνωστοποιήσεις που προηγουμένως καθοριζόταν από το IAS 32 και υιοθετήθηκε από τον 
Όμιλο για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του 2007. Όλες οι γνωστοποιήσεις που αφορούν σε 
χρηματοοικονομικά μέσα καθώς και τα στοιχεία της συγκριτικής περιόδου έχουν επικαιροποιηθεί με 
σκοπό να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του νέου προτύπου. 
Πιο συγκεκριμένα, στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου πλέον παρουσιάζεται: 

1. Ανάλυση ευαισθησίας με σκοπό την αιτιολόγηση την έκθεση του Ομίλου στους κινδύνους της 
αγοράς που συνδέονται με τα χρηματοοικονομικά της μέσα, και 

2. Ανάλυση ληκτότητας των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων που δείχνει τις συμβατικές 
οφειλές που απομένουν, 

για κάθε παρουσιαζόμενη οικονομική κατάσταση. Η πρώτη εφαρμογή του Προτύπου δεν έχει οδηγήσει 
σε αναπροσαρμογές των κονδυλίων των προηγούμενων χρήσεων όσον αφορά στις ταμειακές ροές, τα 
καθαρά αποτελέσματα ή σε άλλα κονδύλια του Ισολογισμού. 
 
       (που δεν έχουν σχέση με τις δραστηριότητες του Ομίλου)  

• ΕΔΔΠΠ 5. Δικαιώματα από επένδυση σε ταμείο για χρηματοδότηση παροπλισμού, ανάπλασης 
και περιβαλλοντικής αποκατάστασης 

• ΕΔΔΠΧΠ 6. Υποχρεώσεις που προκύπτουν από δραστηριότητα σε ειδικούς κλάδους – 
Διαχείριση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών απορριμμάτων.  

• ΕΔΔΠΧΠ 7, Εφαρμογή της μεθόδου της αναδιατύπωσης σε υπέρ πληθωριστικές οικονομίες.  
• ΕΔΔΠΧΠ 9, Επανεκτίμηση των ενσωματωμένων παραγώγων 

 
 
 
 
9.4 Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες σε ισχύοντα πρότυπα με μεταγενέστερη ημερομηνία 
εφαρμογής ( και ο Όμιλος δεν έχει προχωρήσει σε προαιρετική εφαρμογή) 
 
 
Η Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων καθώς και η Επιτροπή Ερμηνειών έχουν ήδη εκδώσει μια 

σειρά νέων λογιστικών προτύπων και ερμηνειών τα οποία δεν είναι υποχρεωτικό να εφαρμοστούν για τις 
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λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2007. Η εκτίμηση του Ομίλου σχετικά με 

την επίδραση αυτών των νέων προτύπων και ερμηνειών έχει ως εξής: 

• ΔΠΧΠ 8, Λειτουργικοί Τομείς (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν κατά ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009) 

 
Το ΔΠΧΠ 8 διατηρεί τον γενικό σκοπό του ΔΛΠ 14. Απαιτεί οι οικονομικές οντότητες των οποίων οι 
μετοχές ή οι ομολογίες είναι δημόσια διαπραγματεύσιμες, καθώς και οι οικονομικές οντότητες που είναι 
στη διαδικασία έκδοσης μετοχών ή ομολογιών, να παρουσιάζουν οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα. 
 

• ΕΔΔΠΧΠ 11: ΔΠΧΠ 2 – Συναλλαγές με Ίδιες Μετοχές και Μεταξύ Εταιρειών Ιδίου 
Ομίλου  
 
Η ΕΔΔΠΧΠ 11 παρέχει οδηγίες για το αν οι συμφωνίες παροχών που εξαρτώνται από την αξία των 
μετοχών θα πρέπει να θεωρούνται πληρωμές με μετρητά ή με συμμετοχικούς τίτλους στις οικονομικές 
καταστάσεις της επιχείρησης. 
 

• ΕΔΔΠΧΠ 12, Συμβάσεις Παραχώρησης (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν κατά ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2008) 

Η συγκεκριμένη διερμηνεία παρέχει οδηγίες για το λογιστικό χειρισμό συμφωνιών στις οποίες μία 
οντότητα του δημόσιου τομέα χορηγεί συμβάσεις για την παροχή δημοσίων υπηρεσιών σε 
επιτηδευματίες του ιδιωτικού τομέα. 
 

•  ΕΔΔΠΧΠ 13, Προγράμματα Πιστότητας Πελατών (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 1 Ιουλίου 2008)  

Τα προγράμματα πιστότητας πελατών παρέχουν στους πελάτες κίνητρα να αγοράζουν προϊόντα ή 
υπηρεσίες μιας επιχείρησης. Εάν ο πελάτης αγοράσει προϊόντα ή υπηρεσίες, τότε η επιχείρηση του 
χορηγεί award credits «πόντους» τα οποία ο πελάτης μπορεί να εξαγοράσει στο μέλλον προς απόκτηση 
δωρεάν ή σε μειωμένη τιμή προϊόντων/υπηρεσιών. 
 

• ΕΔΔΠΧΠ 14: ΔΛΠ 19 - Όριο Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισμένων Παροχών, 
Ελάχιστες Απαιτήσεις Χρηματοδότησης και η Αλληλεπίδρασή τους(εφαρμόζεται για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2008) 

Η ΕΔΔΠΧΠ 14 καλύπτει την αλληλεπίδραση μεταξύ των ελαχίστων απαιτήσεων χρηματοδότησης (οι 
οποίες συνήθως επιβάλλονται από νόμους και κανονισμούς) και της μέτρησης ενός περιουσιακού 
στοιχείου καθορισμένων παροχών Το θέμα μελέτης της ΕΔΔΠΧΠ 14 σχετίζεται μόνο με περιορισμένες 
περιπτώσεις προγραμμάτων καθορισμένων παροχών μετά την έξοδο από την υπηρεσία τα οποία 
βρίσκονται «σε πλεόνασμα» ή υπόκεινται σε ελάχιστες απαιτήσεις χρηματοδότησης. 
 

• ΔΛΠ 23: Κόστος Δανεισμού (αναθεωρημένο 2007) (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους            που ξεκινούν κατά ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2009) 

 
Το αναθεωρημένο ΔΛΠ 23 καταργεί την επιλογή της άμεσης αναγνώρισης σαν έξοδο του κόστους 
δανεισμού που αφορά σε απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή παγίου στοιχείου του ενεργητικού. Το 
χαρακτηριστικό αυτού του παγίου είναι ότι απαιτείται ένα σημαντικό χρονικό διάστημα προκειμένου να 
έλθει σε κατάσταση για χρήση ή πώληση. Μία επιχείρηση, παρόλα αυτά, απαιτείται να κεφαλαιοποιεί 
τέτοια κόστη δανεισμού σαν μέρος του κόστους του παγίου. 
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Το αναθεωρημένο Πρότυπο δεν απαιτεί την κεφαλαιοποίηση του κόστους δανεισμού που σχετίζονται με 
πάγια στοιχεία που μετρώνται στην εύλογη αξία και αποθέματα που κατασκευάζονται ή παράγονται σε 
μεγάλες ποσότητες συστηματικά ακόμη και αν χρειάζεται ένα σημαντικό χρονικό διάστημα προκειμένου 
να έλθουν σε κατάσταση για χρήση ή πώληση. 
 
Ο Όμιλος και η εταιρία δεν έχει σκοπό να εφαρμόσει κανένα από τα Πρότυπα ή τις Διερμηνείες 
νωρίτερα. 
 
 
9.5 Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις 
 
Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) 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. 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. 

 

Κρίσεις 

Κατά τη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών πολιτικών η διοίκηση της εταιρείας χρησιμοποιώντας ως 

βάση την πληρέστερη πληροφόρηση που έχει στη διάθεσή της εφαρμόζει την κρίση της με γνώμονα τη 

γνώση της για την εταιρεία αλλά και της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται. Μεταγενέστερες πιθανές 

αλλαγές στις υπάρχουσες συνθήκες λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να εφαρμοστεί η κατάλληλη 

λογιστική πολιτική. Οι κρίσεις της διοίκησης αναφορικά με τη διενέργεια εκτιμήσεων σε ότι αφορά τις 

λογιστικές πολιτικές συνοψίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες στοιχείων: 

• Κατηγοριοποίηση των επενδύσεων – Η διοίκηση αποφασίζει κατά την απόκτηση μιας 

επένδυσης, εάν αυτή θα κατηγοριοποιηθεί ως διακρατούμενη ως τη λήξη, κατεχόμενη για 

εμπορικούς σκοπούς, αποτιμώμενη στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, ή διαθέσιμη 

προς πώληση. Επίσης η κρίση της εταιρείας αναφορικά με τη μελλοντική πορεία των 

επενδύσεών της ασκεί σημαντική επίδραση στις εκτιμήσεις της σε ότι αφορά την αποτίμηση των 

συγκεκριμένων επενδύσεων. 
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• Ανακτησιμότητα των απαιτήσεων – η κρίση της διοίκησης αναφορικά με την εκτίμηση για 

ανακτησιμότητα των απαιτήσεων αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την αξιολόγηση των 

υπολοίπων ως επισφαλή ή μη και την επιμέτρηση τυχόν απομείωσης της αξίας τους. 

• Απαξίωση των αποθεμάτων – οι κρίσεις και οι γνώσεις της διοίκησης αναφορικά με την 

απαξίωση ή όχι του υπολοίπου των αποθεμάτων υπόκειται τόσο σε υποκειμενικά (κρίση σε ότι 

αφορά τη χρήση του αποθέματος) όσο και σε αντικειμενικά κριτήρια (φυσική καταλληλότητα 

του αποθέματος)  

• Κατά πόσο μια μίσθωση που συνάπτεται με έναν εκμισθωτή κατατάσσεται ως λειτουργική ή 

χρηματοδοτική – η αξιολόγηση τέτοιων συμβάσεων δεν εναπόκειται μόνο στον έλεγχο του 

τύπου που τη διέπει αλλά κυρίως στην αξιολόγηση της ουσίας της συναλλαγής. Για την 

αξιολόγηση της ουσίας της συναλλαγής λαμβάνονται υπόψη γεγονότα όπως ο χρόνος της 

μίσθωσης, η υπολειπόμενη εύλογη αξία του παγίου και διάφοροι άλλοι παράχοντες. 

• Λογιστικοποίηση υποχρεώσεων / απαιτήσεων συντήρησης αεροσκαφών – η λογιστικοποίηση 

και επιμέτρηση των εν λόγω απαιτήσεων/υποχρεώσεων βασίζεται σε κρίσεις και υποθέσεις της 

διοίκησης αναφορικά με τη χρήση των αεροσκαφών και των προγραμματισμών αναφορικά με 

την εισαγωγή των αεροσκαφών για συντήρηση. 

 

Εκτιμήσεις και υποθέσεις   

Συγκεκριμένα ποσά τα οποία περιλαμβάνονται ή επηρεάζουν τις οικονομικές μας καταστάσεις καθώς και 

τις σχετικές γνωστοποιήσεις εκτιμώνται, απαιτώντας από εμάς να σχηματίζουμε υποθέσεις σχετικά με 

αξίες ή συνθήκες οι οποίες δεν είναι δυνατόν να είναι γνωστές με βεβαιότητα κατά την περίοδο σύνταξης 

των οικονομικών καταστάσεων. Μία λογιστική εκτίμηση θεωρείται σημαντική όταν είναι σημαντική για 

την εικόνα της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας και τα αποτελέσματα και απαιτεί τις πιο δύσκολες, 

υποκειμενικές ή περίπλοκες κρίσεις της διοίκησης, συχνά ως αποτέλεσμα της ανάγκης για σχηματισμό 

εκτιμήσεων σχετικά με την επίδραση υποθέσεων οι οποίες είναι αβέβαιες. Ο όμιλος αξιολογεί τέτοιες 

εκτιμήσεις σε συνεχή βάση, βασιζόμενος στα αποτελέσματα του παρελθόντος και στην εμπειρία, σε 

συσκέψεις με ειδικούς, σε τάσεις και σε άλλες μεθόδους οι οποίες θεωρούνται λογικές στις συγκεκριμένες 

συνθήκες, όπως επίσης και τις προβλέψεις μας σχετικά με το πώς αυτά ενδέχεται να αλλάξουν στο μέλλον 

• Φόροι εισοδήματος. Η αξιόπιστη επιμέτρηση των φόρων εισοδήματος βασίζεται σε εκτιμήσεις 

τόσο του τρέχοντος όσο και του αναβαλλόμενου φόρου. Ο Όμιλος και η Εταιρεία 

αναγνωρίζουν υποχρεώσεις για αναμενόμενα θέματα φορολογικού ελέγχου, βασιζόμενοι σε 

εκτιμήσεις του κατά πόσο θα οφείλονται επιπλέον φόροι 
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• Επισφαλείς απαιτήσεις. Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων βασίζονται στην ιστορικότητα των 

στατιστικών στοιχείων που διατηρεί η εταιρεία και ο Όμιλος, αναφορικά με τον κίνδυνο 

απαιτήσεις κατά πρακτόρων κυρίως να μην ανακτηθούν.  

• Ενδεχόμενα γεγονότα. Ο Όμιλος εμπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζημιώσεις κατά 

τη συνήθη πορεία των εργασιών του. Η διοίκηση κρίνει ότι οποιοιδήποτε διακανονισμοί δε θα 

επηρέαζαν σημαντικά την οικονομική θέση του Ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου 2007. Παρόλα 

αυτά, ο καθορισμός των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που σχετίζονται με τις δικαστικές 

διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που περιλαμβάνει κρίσεις 

σχετικά με τις πιθανές συνέπειες και τις διερμηνείες σχετικά με τους νόμους και τους 

κανονισμούς. 

 

 
 
9.6  Βασικές λογιστικές αρχές 
 
Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις και τις 
οποίες συστηματικά εφαρμόζει ο Όμιλος είναι οι ακόλουθες  
 
 
9.6.1 Ενοποίηση 
 
Θυγατρικές  
 
Είναι όλες οι εταιρείες που διοικούνται και ελέγχονται, άμεσα ή έμμεσα, από άλλη εταιρεία (μητρική), 

είτε µέσω της κατοχής της πλειοψηφίας των μετοχών της εταιρείας στην οποία έγινε η επένδυση, είτε 

µέσω της εξάρτησής της από την τεχνογνωσία που της παρέχει ο Όμιλος. Θυγατρικές είναι όλες οι 

επιχειρήσεις στις οποίες ο όμιλος έχει τη δύναμη να ελέγχει την χρηματοοικονομική και επιχειρηματική 

πολιτική. Η ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε αποκτά και ασκεί έλεγχο µέσω των δικαιωμάτων ψήφου. 

Θυγατρικές είναι οι επιχειρήσεις πάνω στις οποίες ασκείται έλεγχος από την μητρική. Η ύπαρξη τυχόν 

δυνητικών δικαιωμάτων ψήφου τα οποία είναι ασκήσιμα κατά τον χρόνο σύνταξης των οικονομικών 

καταστάσεων, λαμβάνεται υπόψη προκειμένου να στοιχειοθετηθεί αν η μητρική ασκεί τον έλεγχο επί των 

θυγατρικών. Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) από την ημερομηνία που αποκτάται 

ο έλεγχος επ’ αυτών και παύει να ενοποιείται από την ημερομηνία που τέτοιος έλεγχος δεν υφίσταται. 

 
Η εξαγορά θυγατρικής από τον Όμιλο αναγνωρίζεται με βάση την μέθοδο εξαγοράς.  Το κόστος κτήσης 

μιας θυγατρικής είναι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν, των μετοχών που 

εκδόθηκαν και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την ημερομηνία της ανταλλαγής, πλέον τυχόν 

κόστους άμεσα συνδεδεμένου με την συναλλαγή.  Τα εξατομικευμένα περιουσιακά στοιχεία, 

υποχρεώσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που αποκτώνται σε μία επιχειρηματική συνένωση 
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επιμετρώνται κατά την εξαγορά στις εύλογες αξίες τους ανεξαρτήτως του ποσοστού συμμετοχής.  Το 

κόστος εξαγοράς πέραν της εύλογης αξίας των επί μέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, καταχωρείται ως 

υπεραξία.  Αν το συνολικό κόστος της εξαγοράς είναι μικρότερο από την εύλογη αξία των επί μέρους 

στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά καταχωρείται άμεσα στα αποτελέσματα. 

 

Διεταιρικές συναλλαγές, υπόλοιπα και μη πραγματοποιημένα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ των 

εταιρειών του Ομίλου απαλείφονται.  Οι μη πραγματοποιημένες ζημιές, επίσης απαλείφονται, εκτός εάν 

η συναλλαγή παρέχει ενδείξεις απομείωσης, του μεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι λογιστικές 

αρχές των θυγατρικών έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι ομοιόμορφες με αυτές που έχουν υιοθετηθεί 

από τον Όμιλο. 

 

Συνδεδεμένες επιχειρήσεις, είναι οι επιχειρήσεις στις οποίες η εταιρία μπορεί να ασκήσει σημαντική 

επιρροή, αλλά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστούν είτε θυγατρικές είτε συμμετοχή σε 

κοινοπραξία και το κατεχόμενο ποσοστό κυμαίνεται μεταξύ 20% και 50% των δικαιωμάτων ψήφου. Οι 

επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις καταχωρούνται αρχικά στην αξία κτήσης τους και μεταγενέστερα 

ενσωματώνονται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Με την μέθοδο της καθαρής θέσης, το κόστος 

αυξάνεται με την αναλογία του Ομίλου στις μεταβολές της καθαρής θέσης της συγγενούς επιχείρησης 

και μειώνεται με τα λαμβανόμενα από τη συγγενή μερίσματα. Μη πραγματοποιημένα κέρδη από 

συναλλαγές μεταξύ της εταιρίας και των συγγενών επιχειρήσεων απαλείφονται κατά το ποσοστό 

συμμετοχής της εταιρίας. Μη πραγματοποιημένες ζημιές απαλείφονται, εκτός εάν η συναλλαγή παρέχει 

ενδείξεις απομείωσης του μεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Όταν η συμμετοχή του Ομίλου στις 

ζημίες σε μία συγγενή επιχείρηση ισούται ή υπερβαίνει τη συμμετοχή της στη συγγενή επιχείρηση 

συμπεριλαμβανομένων οποιονδήποτε άλλων επισφαλών απαιτήσεων, ο Όμιλος δεν αναγνωρίζει 

περαιτέρω ζημιές, εκτός κι αν έχει καλύψει υποχρεώσεις ή έχει ενεργήσει πληρωμές εκ μέρους της 

συγγενούς επιχείρησης και εν γένει εκείνων που προκύπτουν από τη μετοχική ιδιότητα. Στις ατομικές 

οικονομικές καταστάσεις οι συγγενείς επιχειρήσεις αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις ζημίες 

απομείωσης. 

 

Συναλλαγές με την μειοψηφία: Για τη λογιστική αντιμετώπιση ενδεχόμενων συναλλαγών με την 

μειοψηφία, ο Όμιλος εφαρμόζει τη λογιστική αρχή κατά την οποία αντιμετωπίζει τις συναλλαγές αυτές 

ως συναλλαγές με τρίτα μέρη εκτός Ομίλου. Οι πωλήσεις προς την μειοψηφία δημιουργούν κέρδη και 

ζημιές για τον Όμιλο τα οποία καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Οι αγορές από την 

μειοψηφία δημιουργούν υπεραξία, η οποία είναι η διαφορά ανάμεσα στο αντίτιμο που πληρώθηκε και 

στο ποσοστό της λογιστικής αξίας της καθαρής θέσης της θυγατρικής εταιρείας που αποκτήθηκε. 
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9.6.2  Πληροφόρηση κατά τομέα 
 
Ως επιχειρηματικός τομέας ορίζεται μία ομάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών που παρέχουν 

προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα 

άλλων επιχειρηματικών τομέων.  Ως γεωγραφικός τομέας, ορίζεται μία γεωγραφική περιοχή, στην οποία 

παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις 

από άλλες περιοχές. 

 
 
9.6.3 Συναλλαγματικές Μετατροπές 
 
Α)  Λειτουργικό Νόμισμα και Νόμισμα Παρουσίασης 
 
Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών του Ομίλου επιμετρώνται βάσει του 

νομίσματος του πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο κάθε εταιρεία λειτουργεί 

(«λειτουργικό νόμισμα»).  Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι 

το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα παρουσίασης της μητρικής Εταιρείας και των θυγατρικών της. 

 
Β)  Συναλλαγές και Υπόλοιπα 
 
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με την χρήση των ισοτιμιών 

που ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών (spot exchange rate).  Κέρδη και ζημιές από 

συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά την 

διάρκεια της περιόδου και από την μετατροπή των νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο 

νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία ισολογισμού, καταχωρούνται στα 

αποτελέσματα εκτός των περιπτώσεων που αφορούν συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από την 

αποτίμηση παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων που χρησιμοποιούνται ως μέσα αντιστάθμισης 

ταμειακών ροών.  Οι συναλλαγματικές διαφορές από μη νομισματικά στοιχεία που αποτιμώνται στην 

εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τμήμα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι 

διαφορές της εύλογης αξίας. 

 
 
9.6.4 Ενσώματα Πάγια 
 
Τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στις αξίες κτήσης τους 

ή στο  κόστος μειωμένο με τις συσσωρεμένες αποσβέσεις και τυχόν απομειώσεις των παγίων.  Το κόστος 

κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. Στο κόστος 

των ενσώματων ακινητοποιήσεων περιλαμβάνεται και το κόστος ανταλλακτικών μερικών τμημάτων των 

ενσώματων ακινητοποιήσεων τα οποία απαιτούν αντικατάσταση ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων παγίων ή ως 

ξεχωριστό πάγιο μόνον εάν είναι πιθανό τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη να εισρεύσουν στον Όμιλο και 
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το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα.  Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται 

στα αποτελέσματα όταν πραγματοποιούνται καθώς επίσης και το κόστος των καθημερινών συντηρήσεων. 

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται.  Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων 

υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής: 

 
- Κτίρια 20 έτη 

- Μηχανολογικός 
εξοπλισμός 8 – 8,5 έτη 

- Αυτοκίνητα 5 έως 6,5 έτη 

- Λοιπός εξοπλισμός 3 έως 5 έτη 
 

 
Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε 

ισολογισμό. 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά 

(απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα. 

Κατά την πώληση ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της 

λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα.   

Χρηματοοικονομικά έξοδα που αφορούν στην κατασκευή στοιχείων ενεργητικού κεφαλαιοποιούνται για 

το χρονικό διάστημα που απαιτείται μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής.  Όλα τα άλλα 

χρηματοοικονομικά έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσεως. 

 
 
9.6.5  Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία 
 
Α)  Σήματα και Άδειες 
 
Τα σήματα και οι άδειες αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις 

διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών. Κατά 

την 31.12.2007, ο Όμιλος δεν είχε αναγνωρίσει στις οικονομικές του καταστάσεις αντίστοιχα Άϋλα 

Περιουσιακά Στοιχεία. 

 
Β)  Λογισμικό 
 
Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις 

διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η 

οποία κυμαίνεται από 3 έως 5 χρόνια. Δαπάνες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και συντήρηση του 

λογισμικού αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν πραγματοποιούνται.  Κατά την 31.12.2007, ο Όμιλος δεν 

είχε αναγνωρίσει στις οικονομικές του καταστάσεις αντίστοιχα Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία. 
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Γ)  Έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης 
 
Τα έξοδα έρευνας αναγνωρίζονται ως έξοδα της χρήσης όταν αυτά προκύπτουν.  Τα έξοδα που 

προκύπτουν λόγω αναπτυξιακών προγραμμάτων (και σχετίζονται με τον σχεδιασμό και δοκιμές νέων ή 

βελτιωμένων προϊόντων) αναγνωρίζονται ως ασώματες ακινητοποιήσεις εάν είναι πιθανό να προσφέρουν 

στην εταιρεία μελλοντικά οικονομικά οφέλη.  Τα υπόλοιπα έξοδα ανάπτυξης καταχωρούνται στους 

λογαριασμούς εξόδων μόλις αυτά προκύπτουν.  Έξοδα ανάπτυξης τα οποία σε προηγούμενες 

οικονομικές χρήσεις είχαν καταχωρηθεί σαν έξοδα, δεν καταχωρούνται σαν ασώματες ακινητοποιήσεις 

σε μεταγενέστερη οικονομική χρήση.  Τα έξοδα ανάπτυξης τα οποία έχουν κεφαλαιοποιηθεί 

αποσβένονται από την εκκίνηση της εμπορικής παραγωγής του προϊόντος, βάση της σταθερής μεθόδου 

απόσβεσης κατά την περίοδο των αναμενόμενων ωφελειών του προϊόντος.  Η χρονική περίοδος 

απόσβεσης που έχει υιοθετηθεί από τον Όμιλο δεν υπερβαίνει τα 5 έτη. Κατά την 31.12.2007, ο Όμιλος 

δεν είχε αναγνωρίσει στις οικονομικές του καταστάσεις αντίστοιχα Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία. 

 

 
9.6.6  Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων 
 
Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται και υπόκεινται 

σε έλεγχο απομείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να 

μην είναι ανακτήσιμη κάθε διαφορά που προκύπτει επιβαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης. Τα 

στοιχεία του ενεργητικού που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους όταν 

υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιμη αξία είναι το μεγαλύτερο 

ποσό μεταξύ της καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης. Η ζημιά λόγω μείωσης της αξίας 

των στοιχείων του ενεργητικού αναγνωρίζεται από την επιχείρηση, όταν η λογιστική αξία των στοιχείων 

αυτών (ή της Μονάδας Δημιουργίας Ταμειακών Ροών) είναι μεγαλύτερη από το ανακτήσιμο ποσό τους. 

 

Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται το ποσό από την πώληση ενός στοιχείου του ενεργητικού στα πλαίσια 

μιας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικιοθελώς, 

μετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του στοιχείου ενεργητικού, ενώ, αξία 

χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να 

εισρεύσουν στην επιχείρηση από τη χρήση ενός στοιχείου ενεργητικού και από την διάθεσή του στο 

τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. 

 
 
9.6.7  Χρηματοοικονομικά Μέσα 
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Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο 

ενεργητικού σε μία επιχείρηση και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα συμμετοχικό τίτλο σε μια 

άλλη επιχείρηση.  
 

Τα χρηματοοικονομικά μέσα του Ομίλου ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες με βάση την ουσία 

της σύμβασης και το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. 

 

i) Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους μέσω της κατάστασης 
αποτελεσμάτων χρήσης 
Πρόκειται για χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού, που ικανοποιούν οποιαδήποτε από τις 

παρακάτω προϋποθέσεις: 

 - Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται για εμπορικούς σκοπούς 

(συμπεριλαμβάνονται τα παράγωγα, εκτός από εκείνα που είναι καθορισμένα και αποτελεσματικά μέσα 

αντιστάθμισης, αυτά που αποκτώνται ή δημιουργούνται με σκοπό την πώληση ή την επαναγορά και 

τέλος αυτά που αποτελούν μέρος ενός χαρτοφυλακίου από αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά μέσα). 

 - Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που αποτιμάται στην εύλογη 

αξία, με αναγνώριση των μεταβολών στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης με την προυπόθεση ότι 

πληρούνται τα κριτήρια που θέτει η τροποποίηση του ΔΛΠ 39 «Επιλογή της Εύλογης  Αξίας». 

 

ii) Δάνεια και απαιτήσεις 
Περιλαμβάνουν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού με σταθερές ή 

προσδιορισμένες πληρωμές, τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. Στην κατηγορία αυτή 

(Δάνεια και Απαιτήσεις) δεν περιλαμβάνονται:   

α) απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών,  

β) απαιτήσεις που έχουν να κάνουν με δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί νομοθετικά από το 

κράτος,  

γ) οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύμβαση ώστε να δίνει δικαίωμα στην επιχείρηση για λήψη μετρητών ή 

άλλων χρηματοοικονομικών παγίων στοιχείων.  

 

Τα Δάνεια και οι απαιτήσεις περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα με λήξεις 

μεγαλύτερες των 12 μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού. Τα τελευταία συμπεριλαμβάνονται στα μη 

κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού. 

 

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του 

πραγματικού επιτοκίου. Τα πραγματοποιημένα και μη πραγματοποιημένα κέρδη ή ζημίες που 

προκύπτουν από τις μεταβολές της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού 
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αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους με μεταβολές στα αποτελέσματα, αναγνωρίζονται στα 

αποτελέσματα την περίοδο που προκύπτουν. 

 

iii) Επενδύσεις κατεχόμενες ως την λήξη 
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες η προσδιορισμένες 

πληρωμές και συγκεκριμένη λήξη και τα οποία ο Όμιλος έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να τα 

διακρατήσει ως την λήξη τους. Ο Όμιλος δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας. 

 

 

iv) Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται 

σε αυτήν την κατηγορία, είτε δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω. Στη συνέχεια, τα 

διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους 

και τα σχετικά κέρδη ή ζημιές καταχωρούνται σε αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων μέχρι τα στοιχεία 

αυτά πωληθούν ή χαρακτηρισθούν ως απομειωμένα. 

Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν ως απομειωμένα, τα κέρδη ή οι ζημιές μεταφέρονται στα 

αποτελέσματα. Ζημιές απομείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσματα δεν αντιστρέφονται μέσω 

αποτελεσμάτων. 

 

Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία της συναλλαγής, που 

είναι και η ημερομηνία που ο Όμιλος δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο. Οι επενδύσεις 

αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον των άμεσα επιρριπτέων στη συναλλαγή δαπανών, με 

εξαίρεση όσον αφορά τις άμεσα επιρριπτέες στη συναλλαγή δαπάνες, για τα στοιχεία εκείνα που 

αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους με μεταβολές στα αποτελέσματα. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν 

το δικαίωμα στις ταμειακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή μεταβιβάζεται και ο Όμιλος έχει 

μεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις ανταμοιβές που συνεπάγεται η ιδιοκτησία. 

 

Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που είναι διαπραγματεύσιμα σε 

ενεργές αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές ζήτησης. Για τα μη διαπραγματεύσιμα στοιχεία 

οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται με την χρήση τεχνικών αποτίμησης όπως ανάλυση πρόσφατων 

συναλλαγών, συγκρίσιμων στοιχείων που διαπραγματεύονται και προεξόφληση ταμειακών ροών. Οι μη 

διαπραγματεύσιμοι σε ενεργό αγορά συμμετοχικοί τίτλοι που ταξινομούνται στην κατηγορία Διαθέσιμα 

προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία και των οποίων η εύλογη αξία δεν είναι δυνατόν να 

προσδιοριστεί με αξιοπιστία αποτιμώνται στο κόστος κτήσης τους. 
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Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού ο Όμιλος εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις που να οδηγούν 

στο συμπέρασμα ότι τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού έχουν υποστεί απομείωση. Για 

μετοχές εταιρειών που έχουν ταξινομηθεί ως χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση, 

τέτοια ένδειξη συνιστά η σημαντική ή παρατεταμένη μείωση της εύλογης αξίας σε σχέση με το κόστος 

κτήσεως. Αν στοιχειοθετείται απομείωση, η σωρευμένη στα ίδια κεφάλαια ζημιά που είναι η διαφορά 

μεταξύ κόστους κτήσεως και εύλογης αξίας, μεταφέρεται στα αποτελέσματα.  

 
 
 
 
 
 
9.6.8  Απομείωση Περιουσιακών Στοιχείων Απεικονιζόμενα στο Αποσβεσμένο Κόστος 
 
Αν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι υπάρχει ζημία απομείωσης που αφορά δάνεια και απαιτήσεις ή 

διακρατούμενες μέχρι τη λήξη επενδύσεις που τηρούνται λογιστικά στο αποσβεσμένο κόστος, το ποσό 

της ζημίας επιμετράται ως η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου και της 

παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμιακών ροών (εξαιρώντας μελλοντικές πιστωτικές 

ζημίες που δεν έχουν πραγματοποιηθεί) προεξοφλημένες με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο του 

περιουσιακού στοιχείου (ήτοι το πραγματικό επιτόκιο που υπολογίστηκε κατά την αρχική αναγνώριση. 

Η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου θα μειώνεται είτε απευθείας είτε μέσω της χρήσης ενός 

λογαριασμού πρόβλεψης. Το ποσό της ζημίας θα αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα.  

Ο Όμιλος αξιολογεί αρχικά αν υφίσταται αντικειμενική απόδειξη για την απομείωση αξίας μεμονωμένα 

για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που είναι από μόνα τους σημαντικά και μεμονωμένα ή 

συλλογικά για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που δεν είναι σημαντικά από μόνα τους. Αν ο 

Όμιλος προσδιορίσει ότι δεν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη της ύπαρξης απομείωσης αξίας για 

χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο που αξιολογήθηκε μεμονωμένα, είτε είναι σημαντικό είτε όχι, 

εντάσσει το περιουσιακό στοιχείο σε ομάδα χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων με συναφή 

χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου τα οποία αξιολογεί για απομείωση σε συλλογικό επίπεδο. 

Περιουσιακά στοιχεία που αξιολογούνται για απομείωση μεμονωμένα και για τα οποία αναγνωρίζεται ή 

συνεχίζει να αναγνωρίζεται ζημία απομείωσης δεν περιλαμβάνονται σε συλλογική αξιολόγηση για 

απομείωση.  

Σε περίπτωση που σε μεταγενέστερη περίοδο, το ύψος της ζημίας απομείωσης μειώνεται και η μείωση 

σχετίζεται εξ’ αντικειμένου με γεγονός που συμβαίνει μετά την αναγνώριση της απομείωσης η ζημία 

απομείωσης που είχε αναγνωριστεί προηγουμένως θα αναστρέφεται. Το ποσό της αναστροφής 

αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων στον βαθμό που η λογιστική αξία του 

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου δεν υπερβαίνει το αποσβεσμένο κόστος κατά την 

ημερομηνία αναστροφής της ζημιάς της απομείωσης. 
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9.6.9  Αποθέματα 
 
 
Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής 

ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους. Το 

κόστος των ετοίμων προϊόντων και των ημιτελών αποθεμάτων περιλαμβάνει το κόστος των υλικών, το 

άμεσο εργατικό κόστος και αναλογία των γενικών εξόδων παραγωγής.  Χρηματοοικονομικά έξοδα δεν 

περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως των αποθεμάτων. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η 

εκτιμώμενη τιμή πώλησης κατά τη συνήθη ροή των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, μείον το 

εκτιμώμενο κόστος που είναι αναγκαίο για να πραγματοποιηθεί η πώληση και προσδιορίζεται με βάση 

τις τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουμένων 

και των τυχόν εξόδων πώλησης, όπου συντρέχει περίπτωση. 

 
9.6.10  Εμπορικές Απαιτήσεις 
 
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα 

αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων και των 

ζημιών απομείωσης.  Οι ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι ο 

Όμιλος δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους.  

Το ποσό της ζημιάς απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της 

παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλούμενων με το πραγματικό 

επιτόκιο. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα. 

 
 
9.6.11  Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 
 
 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν μετρητά στις τράπεζες και στο ταμείο 

καθώς και βραχυπρόθεσμες, υψηλής ρευστότητας επενδύσεις, όπως αξίες της χρηματαγοράς και 

τραπεζικές καταθέσεις με ημερομηνία λήξης σε τρεις μήνες ή λιγότερο. Οι αξίες της χρηματαγοράς είναι 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά που απεικονίζονται στη εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 

Για τον σκοπό των ενοποιημένων Καταστάσεων Ταμιακών Ροών, τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά 

ισοδύναμα αποτελούνται από ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα όπως προσδιορίστηκαν 

ανωτέρω, χωρίς να περιλαμβάνονται τα εκκρεμή υπόλοιπα των τραπεζικών υπεραναλήψεων (bank 

overdrafts). 

 
 
9.6.12 Ίδια Κεφάλαια 
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Το μετοχικό κεφάλαιο προσδιορίζεται σύμφωνα με την ονομαστική αξία των μετοχών που έχουν 

εκδοθεί. Οι κοινές μετοχές ταξινομούνται στα ίδια κεφάλαια. Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τις 

κοινές μετοχές της Εταιρείας. Έξοδα για την έκδοση μετοχών, εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του 

σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Άμεσα έξοδα που σχετίζονται με 

την έκδοση μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της 

επιχειρήσεως που αποκτάται. 

Κατά την απόκτηση ιδίων μετοχών, το καταβληθέν τίμημα, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών 

δαπανών, απεικονίζεται μειωτικά των ιδίων κεφαλαίων. Κατά την αγορά, πώληση, έκδοση, ή ακύρωση 

ιδίων συμμετοχικών τίτλων της οικονομικής οντότητας δεν αναγνωρίζεται κανένα κέρδος ή ζημία στα 

αποτελέσματα. 

 
9.6.13  Φορολογία Εισοδήματος και Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 
 
Η επιβάρυνση της περιόδου με φόρους εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους 

αναβαλλόμενους φόρους, δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται με τα 

οικονομικά οφέλη που προκύπτουν στην περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από 

τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους. Ο φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται στον 

λογαριασμό των αποτελεσμάτων της περιόδου, εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που 

καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια, στην οποία περίπτωση καταχωρείται απευθείας, κατά 

ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια. 

 

Οι τρέχοντες φόροι εισοδήματος περιλαμβάνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ή και απαιτήσεις 

προς τις δημοσιονομικές αρχές που σχετίζονται με τους πληρωτέους φόρους επί του φορολογητέου 

εισοδήματος της περιόδου και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήματος που αφορούν προηγούμενες 

χρήσεις. Οι τρέχοντες φόροι επιμετρώνται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές και τους 

φορολογικούς νόμους που εφαρμόζονται στις διαχειριστικές περιόδους με τις οποίες σχετίζονται, 

βασιζόμενοι στο φορολογητέο κέρδος για το έτος. Όλες οι αλλαγές στα βραχυπρόθεσμα φορολογικά 

στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν μέρος των φορολογικών εξόδων στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. 

 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει 

από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών 

στοιχείων και των υποχρεώσεων.  Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από 

την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής 

συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος 

ή ζημία.   
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Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει 

μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την 

αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. Η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση επανεξετάζεται σε κάθε 

ημερομηνία ισολογισμού και μειώνεται  κατά την έκταση που δεν είναι πλέον πιθανό ότι επαρκές 

φορολογητέο κέρδος θα είναι διαθέσιμο για να επιτρέψει την αξιοποίηση της ωφέλειας μέρους ή του 

συνόλου αυτής της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης. 

 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από 

επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις, με εξαίρεση την περίπτωση που η αναστροφή 

των προσωρινών διαφορών ελέγχεται από τον Όμιλο και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα 

αναστραφούν στο μέλλον. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται με 

τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένονται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα 

τακτοποιηθεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές που 

έχουν θεσπιστεί ή ουσιωδώς θεσπιστεί, μέχρι την ημερομηνία του ισολογισμού.  

 
 
 
9.6.14  Παροχές προς το Προσωπικό 
 

α) Υποχρεώσεις Συνταξιοδότησης 
 
Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση συνταξιοδότησης υπολογίζονται στη προεξοφλημένη αξία των 

μελλοντικών παροχών που έχουν συσσωρευθεί κατά τη λήξη του έτους, με βάση την αναγνώριση 

δικαιώματος παροχών των εργαζομένων κατά την διάρκεια της αναμενόμενης εργασιακής ζωής. Οι 

ανωτέρω υποχρεώσεις υπολογίζονται με βάση τις οικονομικές και αναλογιστικές παραδοχές που 

αναλύονται στην Σημείωση 10.14 και καθορίζονται χρησιμοποιώντας την αναλογιστική μέθοδο 

αποτίμησης των εκτιμώμενων μονάδων υποχρέωσης (Projected Unit Method). Τα καθαρά κόστη 

συνταξιοδότησης της περιόδου συμπεριλαμβάνονται στο κόστος μισθοδοσίας στην επισυναπτόμενη 

ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων και αποτελούνται από τη παρούσα αξία των παροχών που 

έγιναν δεδουλευμένες κατά τη διάρκεια του έτους, τους τόκους επί της υποχρέωσης παροχών, το κόστος 

προγενέστερης υπηρεσίας, τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες και όποια άλλα πρόσθετα συνταξιοδοτικά 

κόστη. Τα κόστη προγενέστερης υπηρεσίας αναγνωρίζονται σε σταθερή βάση πάνω στην μέση περίοδο 

έως ότου τα οφέλη του προγράμματος κατοχυρωθούν. Τα μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη και 

ζημίες, αναγνωρίζονται πάνω στην μέση υπολειπόμενη διάρκεια περίοδο παροχής υπηρεσιών των 

ενεργών υπαλλήλων και συμπεριλαμβάνονται σαν μέρος του καθαρού κόστους συνταξιοδότησης κάθε 

έτους εάν, κατά την έναρξη της περιόδου υπερβαίνουν το 10% της μελλοντικής εκτιμώμενης 

υποχρέωσης για παροχές. Οι υποχρεώσεις για παροχές συνταξιοδότησης δεν χρηματοδοτούνται.  
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β) Κρατικά Ασφαλιστικά Προγράμματα  
 

Το προσωπικό της Εταιρείας καλύπτεται κυρίως από τον κύριο Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα που 

αφορά στον ιδιωτικό τομέα (ΙΚΑ) που χορηγεί συνταξιοδοτικές και ιατροφαρμακευτικές παροχές. Κάθε 

εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να συνεισφέρει μέρος το μηνιαίου μισθού του στο ταμείο, ενώ τμήμα 

της συνολικής εισφοράς καλύπτεται από την Εταιρεία. Κατά την συνταξιοδότηση το συνταξιοδοτικό 

ταμείο είναι υπεύθυνο για την καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών στους εργαζομένους. Κατά 

συνέπεια η Εταιρεία δεν έχει καμία νομική ή τεκμαρτή υποχρέωση για την πληρωμή μελλοντικών 

παροχών με βάση αυτό το πρόγραμμα.  

 

 
 

9.6.15  Επιχορηγήσεις 
 
Ο Όμιλος αναγνωρίζει τις κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες ικανοποιούν αθροιστικά τα εξής κριτήρια: 

 

α) Υπάρχει τεκμαιρόμενη βεβαιότητα ότι η επιχείρηση έχει συμμορφωθεί ή πρόκειται να συμμορφωθεί 

µε τους όρους της επιχορήγησης και 

 

β) πιθανολογείται ότι το ποσό της επιχορήγησης θα εισπραχθεί. Καταχωρούνται στην εύλογη αξία και 

αναγνωρίζονται µε τρόπο συστηματικό στα έσοδα, µε βάση την αρχή του συσχετισμού των 

επιχορηγήσεων µε τα αντίστοιχα κόστη τα οποία και επιχορηγούν. 

Οι επιχορηγήσεις που αφορούν στοιχεία του ενεργητικού περιλαμβάνονται στις μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις ως έσοδο επόμενων χρήσεων και αναγνωρίζονται συστηματικά και ορθολογικά στα έσοδα 

κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του παγίου στοιχείου του ενεργητικού. 

 
 
9.6.16  Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Απαιτήσεις 
 
 
Οι προβλέψεις για αποκατάσταση περιβάλλοντος, έξοδα αναδιάρθρωσης και αποζημιώσεις 

αναγνωρίζονται όταν: 

(1) Υπάρχει μία παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα παρελθοντικών 

γεγονότων 

(2) Είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για τον διακανονισμό της δέσμευσης 

(3) Το απαιτούμενα ποσό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. 
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Όπου υπάρχουν διάφορες παρόμοιες υποχρεώσεις, η πιθανότητα ότι θα απαιτηθεί εκροή κατά την 

εκκαθάριση προσδιορίζεται με την εξέταση της κατηγορίας υποχρεώσεων συνολικά.  Πρόβλεψη 

αναγνωρίζεται ακόμα κι αν η πιθανότητα εκροής σχετικά με οποιοδήποτε στοιχείο που περιλαμβάνεται 

στην ίδια κατηγορία υποχρεώσεων μπορεί να είναι μικρή. 

 

Όταν μέρος ή το σύνολο της απαιτούμενης δαπάνης για τον διακανονισμό μιας πρόβλεψης αναμένεται 

να αποζημιωθεί από κάποιο άλλο μέρος, η αποζημίωση θα αναγνωρίζεται όταν και μόνον όταν, είναι 

κατ’ ουσίαν βέβαιο ότι η αποζημίωση θα εισπραχθεί, αν η οικονομική οντότητα διακανονίσει την 

υποχρέωση και αυτή αντιμετωπιστεί ως ένα ιδιαίτερο περιουσιακό στοιχείο. Το ποσό που αναγνωρίζεται 

για την αποζημίωση δεν υπερβαίνει το ποσό της πρόβλεψης. Το έξοδο σχετικά με μία πρόβλεψη 

παρουσιάζεται στα αποτελέσματα, καθαρό από το ποσό που αναγνωρίστηκε για την αποζημίωση.  

 

Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία Ισολογισμού και προσαρμόζονται προκειμένου να 

απεικονίζουν την τρέχουσα καλύτερη εκτίμηση. Οι προβλέψεις αποτιμώνται στο προσδοκώμενο κόστος 

που απαιτείται για να προσδιοριστεί η παρούσα δέσμευση, με βάση τα πιο αξιόπιστα τεκμήρια που είναι 

διαθέσιμα κατά την ημερομηνία Ισολογισμού, περιλαμβάνοντας τους κινδύνους και τις αβεβαιότητες 

σχετικά με την παρούσα δέσμευση.  

Όταν η επίδραση της διαχρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική, το ποσό της πρόβλεψης είναι η 

παρούσα αξία των εξόδων που αναμένονται να απαιτηθούν προκειμένου να τακτοποιηθεί η υποχρέωση. 

Το προ-φόρου επιτόκιο προεξόφλησης αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για τη 

διαχρονική αξία του χρήματος και τους συναφείς με την υποχρέωση κινδύνους. Το επιτόκιο δεν 

αντανακλά κινδύνους για τους οποίους οι μελλοντικές εκτιμήσεις ταμιακών ροών έχουν προσαρμοστεί. 

Όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος της προεξόφλησης, η λογιστική αξία μιας πρόβλεψης αυξάνει σε κάθε 

περίοδο έτσι ώστε να αντανακλά την πάροδο του χρόνου. Αυτή η αύξηση αναγνωρίζεται ως κόστος στα 

αποτελέσματα. 

Πιθανές εισροές από οικονομικά οφέλη για τον Όμιλο που δεν πληρούν ακόμη τα κριτήρια ενός 

περιουσιακού στοιχείου θεωρούνται ενδεχόμενες απαιτήσεις. 

 
 
9.6.17  Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις 
 
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του Ομίλου περιλαμβάνουν λογαριασμούς υπεραναλήψεως 

(overdraft), εμπορικές και άλλου είδους υποχρεώσεις. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος συμμετέχει σε μία συμβατική συμφωνία του χρηματοοικονομικού μέσου 

και διαγράφονται όταν ο Όμιλος απαλλάσσεται από την υποχρέωση ή αυτή ακυρώνεται ή λήγει.    
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Οι τόκοι αναγνωρίζονται ως έξοδο στο κονδύλι των “Χρηματοοικονομικών Εξόδων” στην Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων. Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικώς στην ονομαστική τους αξία και 

ακολούθως αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος μείον τις καταβολές διακανονισμού. 

 

Τα μερίσματα στους μετόχους περιλαμβάνονται στο κονδύλι “Λοιπές βραχυπρόθεσμες 

χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις”, όταν τα μερίσματα εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των 

Μετόχων. Τα κέρδη και οι ζημιές αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων όταν οι 

υποχρεώσεις διαγράφονται καθώς και μέσω της διενέργειας αποσβέσεων.  

 
 
9.6.18  Αναγνώριση Εσόδων και Δαπανών 
 
Αναγνώριση εσόδων 
Τα έσοδα αναγνωρίζονται, όταν πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην 

οικονομική οντότητα και αυτά τα οφέλη μπορεί να επιμετρηθούν με αξιοπιστία. 

Το έσοδο επιμετράται στην εύλογη αξία του εισπραχθέντος ανταλλάγματος και είναι καθαρό από φόρο 

προστιθέμενης αξίας, επιστροφές, κάθε είδους εκπτώσεις και αφού περιοριστούν οι πωλήσεις εντός του 

Ομίλου. Το ποσό του εσόδου θεωρείται ότι μπορεί να μετρηθεί με αξιοπιστία όταν όλες οι ενδεχόμενες 

υποχρεώσεις που σχετίζονται με την πώληση έχουν επιλυθεί. 

 

Πώληση αγαθών 
Το έσοδο από την πώληση αγαθών αναγνωρίζεται όταν οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη της 

κυριότητας των αγαθών έχουν μεταβιβαστεί στον αγοραστή, συνήθως με την αποστολή των αγαθών. 

 
Πώληση υπηρεσιών 
Το έσοδο από συμβάσεις με προκαθορισμένη τιμή αναγνωρίζεται με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της 

συναλλαγής κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Σύμφωνα με τη μέθοδο ποσοστιαίας ολοκλήρωσης, 

το έσοδο γενικά αναγνωρίζεται βάσει της δραστηριότητας παροχής υπηρεσιών και της επίδοσης μέχρι 

σήμερα σε ποσοστό του συνόλου των υπηρεσιών που πρόκειται να εκτελεστούν. 

Όταν το αποτέλεσμα της συναλλαγής που αφορά παροχή υπηρεσιών δεν μπορεί να εκτιμηθεί βάσιμα, το 

έσοδο αναγνωρίζεται μόνον κατά την έκταση που οι αναγνωρισμένες δαπάνες είναι ανακτήσιμες. 

Το ποσό της τιμής πώλησης που σχετίζεται με συμφωνία για υπηρεσίες που θα παρασχεθούν 

μεταγενέστερα, εγγράφεται σε μεταβατικό λογαριασμό και αναγνωρίζεται στα έσοδα της περιόδου στην 

οποία παρέχονται οι υπηρεσίες. Αυτή το έσοδο (deferred income) περιλαμβάνεται στο κονδύλι «λοιπές 

υποχρεώσεις». 
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Σε περιπτώσεις που ίσως μεταβληθούν οι αρχικές εκτιμήσεις των εσόδων, οι δαπάνες ή ο βαθμός 

ολοκλήρωσης αναθεωρούνται. Αυτές οι αναθεωρήσεις μπορεί να οδηγήσουν σε αυξήσεις ή μειώσεις των 

εκτιμώμενων εσόδων ή δαπανών και εμφανίζονται στα έσοδα της περιόδου στις οποίες οι περιπτώσεις οι 

οποίες καθιστούν αναγκαία την αναθεώρηση γνωστοποιούνται από τη διοίκηση. 

 

Έσοδα από τόκους 
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου το οποίο 

είναι το επιτόκιο το οποίο προεξοφλεί με ακρίβεια μελλοντικές καταβολές τοις μετρητοίς ή εισπράξεις 

για τη διάρκεια της αναμενόμενης ζωής του χρηματοοικονομικού μέσου ή, όταν απαιτείται, για 

συντομότερο διάστημα, στην καθαρή λογιστική αξία του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή 

τις υποχρέωσης. 

Όταν μία απαίτηση έχει υποστεί μείωση της αξίας, ο Όμιλος μειώνει τη λογιστική αξία στο ποσό που 

αναμένεται να ανακτηθεί, και το οποίο είναι οι εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές προεξοφλημένες 

με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο του μέσου, και συνεχίζει την προεξόφληση αναγνωρίζοντας έσοδο 

από τόκους. Έσοδα από τόκους σε δάνεια τα οποία έχουν υποστεί απομείωση αναγνωρίζονται 

χρησιμοποιώντας το αρχικό  πραγματικό επιτόκιο.  

Έσοδα από δικαιώματα 
Τα έσοδα από δικαιώματα αναγνωρίζονται σύμφωνα με την αρχή των δεδουλευμένων εσόδων/εξόδων, 

ανάλογα με την ουσία της σχετικής σύμβασης. 

Έσοδα από μερίσματα 
Τα έσοδα από τα μερίσματα θα αναγνωρίζονται όταν οριστικοποιείται το δικαίωμα είσπραξής τους από 

τους μετόχους.  

Αναγνώριση εξόδων 
Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. Οι πληρωμές που 

πραγματοποιούνται για λειτουργικές μισθώσεις μεταφέρονται στο αποτελέσματα ως έξοδα, κατά το 

χρόνο χρήσεως του μισθίου. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση. 

 
 
9.6.19  Μισθώσεις 
 
Η εκτίμηση του κατά πόσο μία συμφωνία περιέχει μία μίσθωση πραγματοποιείται κατά την έναρξη της 

συμφωνίας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλα τα στοιχεία και τις συνθήκες. Η επαναξιολόγηση μετά την έναρξη 

της συμφωνίας πραγματοποιείται όταν κάποιο από τα παρακάτω συμβαίνει: 

● Υπάρχει μεταβολή στους όρους της σύμβασης, εκτός κι αν η μεταβολή απλά ανανεώνει ή 

παρατείνει τη συμφωνία 

● Ασκείται δικαίωμα ανανέωσης ή συμφωνείται μια παράταση, εκτός κι αν όρος της ανανέωσης ή 

της παράτασης αρχικά είχε περιληφθεί στη μισθωτική περίοδο.  
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● Υπάρχει μια μεταβολή στο κατά πόσο η εκπλήρωση εξαρτάται από ένα καθορισμένο  

περιουσιακό στοιχείο. 

● Υπάρχει σημαντική αλλαγή στο περιουσιακό στοιχείο. 

Εάν μια συμφωνία επαναξιολογείται, η λογιστική αντιμετώπιση για μισθώσεις εφαρμόζεται από την 

ημερομηνία που η μεταβολή στις συνθήκες συνεπάγεται επαναξιολόγηση για τα (α), (γ) or (δ), και από 

την ημερομηνία της ανανέωσης ή της παράτασης για την περίπτωση (β). 

 

Ο όμιλος ως μισθωτής 

Η ιδιοκτησία ενός μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου μεταβιβάζεται στο μισθωτή εάν μεταβιβάζονται 

ουσιαστικά στο μισθωτή όλοι οι κίνδυνοι ή οι ωφέλειες που σχετίζονται με την ιδιοκτησία του 

μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου. Το σχετικό περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται κατά την έναρξη 

της μίσθωσης στην εύλογη αξία του μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου ή εάν αυτή είναι χαμηλότερη, η 

παρούσα αξία των καταβολών μισθωμάτων πλέον κάποιων επιπρόσθετων μισθωμάτων, εάν υπάρχουν, 

που καλύπτονται από το μισθωτή. Ένα αντίστοιχο ποσό αναγνωρίζεται ως μια υποχρέωση από 

χρηματοδοτική μίσθωση ανεξαρτήτως εάν μερικές από τις καταβολές μισθωμάτων είναι προκαταβολικά 

πληρωτέες κατά την έναρξη της μίσθωσης. 

Η μεταγενέστερη λογιστική αντιμετώπιση για τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχουν  αποκτηθεί με 

συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, π.χ μέθοδοι απόσβεσης και ωφέλιμες ζωές, αντιστοιχεί σε αυτή 

που εφαρμόζεται σε συγκρίσιμα αποκτώμενα περιουσιακά στοιχεία. Η αντίστοιχη υποχρέωση από 

χρηματοδοτική μίσθωση μειώνεται με τις καταβολές των μισθωμάτων μείον τις χρηματοοικονομικές 

επιβαρύνσεις, οι οποίες αναγνωρίζονται ως έξοδα στα χρηματοοικονομικά έξοδα. Οι 

χρηματοοικονομικές επιβαρύνσεις αντιπροσωπεύουν ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο στο ανεξόφλητο 

υπόλοιπο της υποχρέωσης από τη χρηματοδοτική μίσθωση. 

Όλες οι υπόλοιπες μισθώσεις αντιμετωπίζονται ως λειτουργικές μισθώσεις. Επομένως οι συμφωνίες 

μισθώσεων όπου ο εκμισθωτής μεταβιβάζει το δικαίωμα χρήσης ενός στοιχείου του ενεργητικού για µία 

συμφωνημένη χρονική περίοδο, χωρίς ωστόσο να μεταβιβάζει και τους κινδύνους και ανταμοιβές της 

ιδιοκτησίας του παγίου στοιχείου, ταξινομούνται ως λειτουργικές  μισθώσεις. Οι καταβολές στις 

συμβάσεις λειτουργικής μίσθωσης αναγνωρίζονται ως έξοδο στα αποτελέσματα με τη σταθερή μέθοδο. 

Οι σχετιζόμενες δαπάνες, όπως η συντήρηση και η ασφάλιση, αναγνωρίζονται ως έξοδο, όταν 

πραγματοποιούνται.  
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Ο όμιλος ως εκμισθωτής 

Οι μισθώσεις στις οποίες ο όμιλος δε μεταβιβάζει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις ωφέλειες του 

περιουσιακού στοιχείου κατατάσσονται ως λειτουργικές μισθώσεις. Αρχικά άμεσα κόστη που βαρύνουν 

τους εκμισθωτές στη διαπραγμάτευση και συμφωνία μιας λειτουργικής μίσθωσης προστίθενται στη 

λογιστική αξία του μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου και αναγνωρίζονται καθ΄ όλη τη διάρκεια της 

μίσθωσης ως έσοδα μίσθωσης. 

 
9.7  Διαχείριση Χρηματοοικονομικού Κίνδυνου 
 
Παράγοντες Χρηματοοικονομικού Κινδύνου 
 
Ο Όμιλος εκτίθεται σε αρκετούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε 

τιμές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας.  Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από 

την κεντρική υπηρεσία διαχείρισης διαθεσίμων, η οποία λειτουργεί με συγκεκριμένους κανόνες που 

έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.  Η Κεντρική υπηρεσία διαχείρισης διαθεσίμων 

προσδιορίζει, εκτιμά και αντισταθμίζει τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους σε συνεργασία με τις 

υπηρεσίες που αντιμετωπίζουν αυτούς τους κινδύνους.  Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει οδηγίες και 

κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για την διαχείριση 

συγκεκριμένων κινδύνων όπως ο συναλλαγματικός κίνδυνος και ο πιστωτικός κίνδυνος. 

Α) Κίνδυνος Αγοράς 
 
     1)   Συναλλαγματικός Κίνδυνος 
 
Ο Όμιλος εκτίθεται σε περιορισμένο συναλλαγματικό κίνδυνο προερχόμενο κυρίως από τις συναλλαγές 

σε ξένα νομίσματα, οι οποίες δεν λαμβάνουν μεγάλη έκταση. Αυτός ο κίνδυνος προκύπτει κυρίως από 

εμπορικές συναλλαγές, απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα. 

• Κίνδυνος Τιμής 
 
H ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.  εκτίθεται σε περιορισμένο κίνδυνο από μεταβολές της αξίας μετοχών 

που κατέχονται είτε για εμπορία είτε ως διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία.  

Β)  Πιστωτικός Κίνδυνος 
 
Ο Όμιλος δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου.  Οι πωλήσεις  γίνονται κυρίως σε 

πελάτες με αξιολογημένο ιστορικό πιστώσεων. Η συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου είναι επίσης 

περιορισμένη σε σχέση με το συνολικό ύψος των εμπορικών απαιτήσεων λόγω της μεγάλης διασποράς 

των υπολοίπων.  
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Γ)  Κίνδυνος Ρευστότητας 
 
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, διατηρώντας επαρκή διαθέσιμα και άμεσα 

ρευστοποιήσιμα χρεόγραφα. 

 
 
9.8  Δομή του Ομίλου και Μέθοδος Ενοποίησης Εταιρειών 
 
Οι εταιρείες του Ομίλου οι οποίες περιλαμβάνονται στην ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι οι 
εξής: 
 

Εταιρεία Ποσοστό Συμμετοχής Μέθοδος Ενοποίησης 
ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε Μητρική  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ 100% Πλήρη Ενοποίηση 
CLEAR CHANNEL 49% Καθαρή Θέση 

 

 

 

 

10. Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις 

10.1 Ενσώματες ακινητοποιήσεις 
10.1.1  Ενσώματες ακινητοποιήσεις Ομίλου 
 
Τα οικόπεδα, τα κτίρια και τα μηχανήματα αποτιμήθηκαν κατά την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΠ 
(01/01/2004) στην αξία κτήσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΠΧΠ 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 ΔΠΧΠ 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 του Ομίλου αναλύονται ως εξής: 
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Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου (θυγατρική επιχείρηση Ελληνική Εκτυπωτική ΑΕ) 

υφίστανται προσημειώσεις επί των ακινήτων ποσού 2.600.000 €. 

 
 
10.1.2 Ενσώματες ακινητοποιήσεις Εταιρίας 
 
Τα  ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας αναλύονται ως εξής: 
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Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας Χαϊδεμένος ΑΕΒΕ δεν υφίστανται προσημειώσεις 
ή άλλα εμπράγματα βάρη.  
 
 
 
10.2 Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 
 
Από 1 Ιανουαρίου 2007 µέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2007, δεν υπήρξαν διαφοροποιήσεις στις κατεχόμενες 
από τον Όμιλο μετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις (Clear Channel Χαϊδεμένος ΑΕ). Στα Ενοποιημένα 
Αποτελέσματα Χρήσης του Ομίλου αναγνωρίζεται το μερίδιο επί των προ φόρων αποτελεσμάτων της 
συγγενούς επιχείρησης: 
 
                       
 

31/12/2007 31/12/2006
Aρχή περιόδου (01/01/2007και 01/01/2006) 2.029.267 2.086.950

Μερίδιο Αποτελεσμάτων(προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας) 115.212 -57.683

2.144.479 2.029.267  
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Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία της συγγενούς επιχείρησης (Clear Channel Χαϊδεμένος ΑΕ) στις 
31/12/2007 και 31/12/2006 είχαν ως εξής: 
 

Επωνυμία Χώρα 
εγκατάστασης Ενεργητικό Υποχρεώσεις Έσοδα Κέρδη 

(ζημιές)

Ποσοστό 
συμμετοχ

ής
31/12/2007
Clear Channel Χαϊδεμένος Α.Ε. Ελλάδα 7.747.374 1.571.428 7.491.810 235.127 49%

7.747.374 1.571.428 7.491.810 235.127

31/12/2006
Clear Channel Χαϊδεμένος Α.Ε. Ελλάδα 6.755.912 2.528.849 6.425.160 -117.720 49%

6.755.912 2.528.849 6.425.160 -117.720  
 
 

Σημειώνεται ότι η εταιρία αποτίμησε στις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής επιχείρησης την 
συμμετοχή της στην εταιρία «Clear Channel Xαϊδεμένος ΑΕ» στης αξία κτήσεως της.  
 
Σημειώνεται ότι η μητρική επιχείρηση Χαϊδεμένος Α.Ε.Β.Ε. προχώρησε σε έλεγχο απομείωσης της 
αξίας της συμμετοχής της στην «Clear Channel Xαϊδεμένος ΑΕ» και προέβη σε σύγκριση της λογιστικής 
της αξίας με το ανακτήσιμο ποσό, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει ανάγκη αναγνώρισης ζημιάς 
λόγω μείωσης της αξίας της θυγατρικής επιχείρησης.  
 
Συγκεκριμένα ανατέθηκε η αποτίμηση της θυγατρικής επιχείρησης σε ανεξάρτητο Οίκο. Από την  
μελέτη της αποτίμησης του ανεξάρτητου οίκου δεν προέκυψαν προϋποθέσεις αναγνώρισης ζημιάς λόγω 
μείωσης της αξίας της συγγενούς επιχείρησης. 
 
 
 
 
10.3 Επενδύσεις σε Θυγατρικές επιχειρήσεις 
 
Η εταιρία αναγνώρισε στις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής επιχείρησης την συμμετοχή της στην 
εταιρία «Ελληνική Εκτυπωτική ΑΕ» στην αξία κτήσης της.  
Σημειώνεται ότι η μητρική επιχείρηση Χαϊδεμένος Α.Ε.Β.Ε. προχώρησε σε έλεγχο απομείωσης της 
αξίας της συμμετοχής της στην Θυγατρική επιχείρηση και προέβη σε σύγκριση της λογιστικής της αξίας 
με το ανακτήσιμο ποσό, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει ανάγκη αναγνώρισης ζημιάς λόγω 
μείωσης της αξίας της θυγατρικής επιχείρησης.  
Συγκεκριμένα ανατέθηκε η αποτίμηση της θυγατρικής επιχείρησης σε ανεξάρτητο Οίκο. Από την  
μελέτη της αποτίμησης του ανεξάρτητου οίκου δεν προέκυψαν προϋποθέσεις αναγνώρισης ζημιάς λόγω 
μείωσης της αξίας της θυγατρικής επιχείρησης. 
 
Στους παρακάτω πίνακες αναγράφονται αναλυτικά οι συναλλαγές που διενεργήθηκαν κατά την διάρκεια 
των χρήσεων 2007 και 2006 αντίστοιχα στα πλαίσια του Ομίλου, καθώς και οι παροχές προς τα βασικά 
διοικητικά στελέχη :         
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Πωλήσεις αγαθών Πωλήσεις αγαθών
31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006

Μητρική 0,00 0,00 Μητρική 0,00 0,00
Θυγατρικές 0,00 0,00 Θυγατρικές 11.660,73 17.616,00
Συνδεδεμένες 506.739,90 205.763,00 Συνδεδεμένες 506.739,90 205.763,00
Βασικά διοικητικά στελέχη 0,00 0,00 Βασικά διοικητικά στελέχη 0,00 0,00

Κοινοπραξίες 0,00 0,00 Κοινοπραξίες 0,00 0,00
Άλλα συνδεδεμένα μέρη 0,00 0,00 Άλλα συνδεδεμένα μέρη 0,00 0,00
Σύνολο 506.739,90 205.763,00 Σύνολο 518.400,63 223.379,00
Αγορές αγαθών Αγορές αγαθών

31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006
Μητρική 0,00 0,00 Μητρική 0,00 0,00
Θυγατρικές 0,00 0,00 Θυγατρικές 268.909,78 161.537,19
Συνδεδεμένες 0,00 0,00 Συνδεδεμένες 0,00 0,00
Βασικά διοικητικά στελέχη 0,00 0,00 Βασικά διοικητικά στελέχη 0,00 0,00
Κοινοπραξίες 0,00 0,00 Κοινοπραξίες 0,00 0,00
Άλλα συνδεδεμένα μέρη 0,00 0,00 Άλλα συνδεδεμένα μέρη 0,00 0,00
Σύνολο 0,00 0,00 Σύνολο 268.909,78 161.537,19
Πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων Πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων

31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006
Μητρική 0,00 0,00 Μητρική 0,00 0,00
Θυγατρικές 0,00 0,00 Θυγατρικές 20.000,00 0,00
Συνδεδεμένες 0,00 0,00 Συνδεδεμένες 0,00 0,00
Βασικά διοικητικά στελέχη 0,00 0,00 Βασικά διοικητικά στελέχη 0,00 0,00
Κοινοπραξίες 0,00 0,00 Κοινοπραξίες 0,00 0,00
Άλλα συνδεδεμένα μέρη 0,00 0,00 Άλλα συνδεδεμένα μέρη 0,00 0,00
Σύνολο 0,00 0,00 Σύνολο 20.000,00 0,00
Αγορές περιουσιακών στοιχείων Αγορές περιουσιακών στοιχείων

31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006
Μητρική 0,00 0,00 Μητρική 0,00 0,00
Θυγατρικές 0,00 0,00 Θυγατρικές 5.017,24 0,00
Συνδεδεμένες 0,00 0,00 Συνδεδεμένες 0,00 0,00
Βασικά διοικητικά στελέχη 0,00 0,00 Βασικά διοικητικά στελέχη 0,00 0,00
Κοινοπραξίες 0,00 0,00 Κοινοπραξίες 0,00 0,00
Άλλα συνδεδεμένα μέρη 0,00 0,00 Άλλα συνδεδεμένα μέρη 0,00 0,00
Σύνολο 0,00 0,00 Σύνολο 5.017,24 0,00
Πωλήσεις υπηρεσιών Πωλήσεις υπηρεσιών

31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006
Μητρική 0,00 0,00 Μητρική 0,00 0,00
Θυγατρικές 0,00 0,00 Θυγατρικές 1.056,00 21.749,00
Συνδεδεμένες 55.436,00 55.450,00 Συνδεδεμένες 55.436,00 55.450,00
Βασικά διοικητικά στελέχη 0,00 0,00 Βασικά διοικητικά στελέχη 0,00 0,00
Κοινοπραξίες 0,00 0,00 Κοινοπραξίες 0,00 0,00
Άλλα συνδεδεμένα μέρη 528,25 528,00 Άλλα συνδεδεμένα μέρη 528,25 528,00
Σύνολο 55.964,25 55.978,00 Σύνολο 57.020,25 77.727,00

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Αγορές υπηρεσιών Αγορές υπηρεσιών
31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006

Μητρική 0,00 0,00 Μητρική 0,00 0,00
Θυγατρικές 0,00 0,00 Θυγατρικές 2.164.969,94 2.935.695,81
Συνδεδεμένες 0,00 0,00 Συνδεδεμένες 0,00 0,00
Βασικά διοικητικά στελέχη 0,00 0,00 Βασικά διοικητικά στελέχη 0,00 0,00
Κοινοπραξίες 0,00 0,00 Κοινοπραξίες 0,00 0,00
Άλλα συνδεδεμένα μέρη 0,00 0,00 Άλλα συνδεδεμένα μέρη 0,00 0,00
Σύνολο 0,00 0,00 Σύνολο 2.164.969,94 2.935.695,81
Απαιτήσεις Απαιτήσεις

31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006
Μητρική 0,00 0,00 Μητρική 0,00 0,00
Θυγατρικές 0,00 0,00 Θυγατρικές 20.000,00 20.000,00
Συνδεδεμένες 148.079,26 10.998,38 Συνδεδεμένες 148.079,26 10.998,38
Βασικά διοικητικά στελέχη 0,00 0,00 Βασικά διοικητικά στελέχη 0,00 0,00
Κοινοπραξίες 0,00 0,00 Κοινοπραξίες 0,00 0,00
Άλλα συνδεδεμένα μέρη 0,00 537,76 Άλλα συνδεδεμένα μέρη 0,00 537,76
Σύνολο 148.079,26 11.536,14 Σύνολο 168.079,26 31.536,14
Προμηθευτές/πιστωτές Προμηθευτές/πιστωτές

31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006
Μητρική 0,00 0,00 Μητρική 0,00 0,00
Θυγατρικές 0,00 0,00 Θυγατρικές 432.439,56 321.238,56
Συνδεδεμένες 0,00 0,00 Συνδεδεμένες 0,00 0,00
Βασικά διοικητικά στελέχη 0,00 0,00 Βασικά διοικητικά στελέχη 0,00 0,00
Κοινοπραξίες 0,00 0,00 Κοινοπραξίες 0,00 0,00
Άλλα συνδεδεμένα μέρη 0,00 0,00 Άλλα συνδεδεμένα μέρη 0,00 0,00
Σύνολο 0,00 0,00 Σύνολο 432.439,56 321.238,56

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 

 
 
Οι αμοιβές των μελών Δ.Σ. για την χρήση 2007 ανήλθαν στο ποσό των € 450.113,67. Από το ποσό αυτό 
τα € 250.113,69 αφορούν τις τακτικές αποδοχές  των μελών του Δ.Σ. ενώ τα υπόλοιπα € 199.999,98 
αφορούν αμοιβές παραστάσεων για τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. 
 
 
 

10.4 Άλλες Απαιτήσεις 
 
Οι Άλλες Απαιτήσεις του Ομίλου και της Μητρικής επιχείρησης αφορούν δοσμένες εγγυήσεις ενοικίων 
και αναλύονται ως εξής: 
 

31 12 2007 31 12 2006 31 12 2007 31 12 2006
Δοσμένες Εγγυήσεις 104.761 143.726 58.667 66.666
Σύνολο λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων 104.761 143.726 58.667 66.666

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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10.5 Επενδύσεις Διαθέσιμες προς Πώληση 
 
Οι επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση αφορούν μετοχές της εταιρείας «Ζέφυρος Α.Ε.», οι οποίες 
καταχωρήθηκαν στην τιμή κτήσης τους. Οι επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση του Ομίλου και της 
Μητρικής Επιχείρησης αναλύονται ως εξής: 
 

31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006
Μετοχές 
Ζέφυρος 8.010 8.010 8.010 8.010
Σύνολο λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων 8.010 8.010 8.010 8.010

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
 
10.6 Αναβαλλόμενος φόρος 
 
Ο υπολογισμός των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων διενεργείται στο 
επίπεδο της κάθε επιµέρους εταιρείας του Ομίλου. Οι αναγνωρισθείσες αναβαλλόμενες φορολογικές 
απαιτήσεις και υποχρεώσεις ανάγονται στις εξής αιτίες: 
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10.7 Αποθέματα 
 
Τα αποθέματα του Ομίλου και της Εταιρείας, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007, αναλύονται ως εξής: 
 

31 12 2007 31 12 2006 31 12 2007 31 12 2006

Εμπορεύματα 41.766 69.253 41.766 60.265

Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή - 
Υποπροϊόντα και Υπολείμματα

204.775 200.758 201.280 185.840
Πρώτες και βοηθητικές ύλες - 
Αναλώσιμα υλικά - 
Ανταλλακτικά και Είδη 
συσκευασίας 5.085.738 3.568.881 4.973.722 3.456.593

Πρόβλεψη υποτίμησης 
αποθεμάτων  -136.979 -136.979 -136.979 -136.979

Σύνολο 5.195.300 3.701.913 5.079.789 3.565.719

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 
 
 
 
10.8 Απαιτήσεις και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 
 
Οι απαιτήσεις κατά τρίτων του Ομίλου και της Εταιρείας, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007, αναλύονται ως 
εξής: 
 

 
 
 
10.9 Λοιπές απαιτήσεις 
 
Οι λοιπές απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007, αναλύονται ως εξής: 
 

 
 

 
10.10 Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού αποτιμημένα στην εύλογη αξία μέσω της 
κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης  
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Τα Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού αποτιμημένα στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης 
αποτελεσμάτων χρήσης του Οµίλου (μετοχές εισηγμένες στο ΧΑΑ) και της Εταιρείας, κατά την 31 
Δεκεμβρίου 2007, αναλύονται ως εξής: 
 

3 1 .1 2 .2 0 0 7 3 1 .1 2 .2 0 0 6 3 1 .1 2 .2 0 0 7 3 1 .1 2 .2 0 0 6

Υπ ό λο ιπ ο  έ να ρ ξη ς  π ερ ιό δ ο υ 1 1 9 .9 6 6 1 0 4 .1 6 3 1 1 9 .9 6 6 1 0 4 .1 6 3

Π ρ οσ θή κ ε ς 5 1 .6 8 6 5 1 .6 8 6

Πω λήσ ε ις /  Δ ια γρ αφ ές 5 .6 7 0 4 5 .6 0 0 5 .6 7 0 4 5 .6 0 0

Π ρ οσ αρ μ ο γη  σ ε  ε ύ λ ο γη  α ξ ία 2 2 .0 7 6 9 .7 1 7 2 2 .0 7 6 9 .7 1 7

Υπ ό λο ιπ ο  τ έ λο υ ς  π ερ ιό δ ο υ 1 3 6 .3 7 2 1 1 9 .9 6 6 1 3 6 .3 7 2 1 1 9 .9 6 6

Ό  Ό Μ ΙΛ Ο Σ Η  Ε Τ Α ΙΡ Ε ΙΑ

 
 
 
 
 
 
10.11 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων 
 
 
Τα Ταμειακά διαθέσιμα του Οµίλου και της Εταιρείας, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007, αναλύονται ως 
εξής: 
 
 

31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006
Διαθέσιμα στο ταμείο και σε τράπεζες 19.301 19.642 19.016 19.086
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις 115.669 45.826 50.001 35.473
Σύνολο 134.970 65.468 69.017 54.559

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ
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10.12 Ίδια κεφάλαια 
10.12.1 Μετοχικό Κεφάλαιο 
 
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007 , το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 8.340.750 κοινές 
μετοχές, ονομαστικής αξίας € 1,20 η κάθε µια.  
 
Η εξέλιξη και ο τρόπος κάλυψης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας από τη σύστασή της 
παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί: 
 

Ημερομηνία Αριθμός ΦΕΚ Συνολικό Ονομαστική Αξία Τιμή

Γενικής Συνέλευσης & Ημερομηνία Καταβολή Μετρητών
Κεφαλαιοποίηση 
Αποθεματικών Μετοχικό Κεφάλαιο (σε Δρχ.) Έκδοσης

(σε Δρχ.) (σε Δρχ.) (σε Δρχ.) (σε Δρχ.)

Σύσταση 103 \ 5.1.95 1.400.000.000 - 1.400.000.000 Δρχ. 1.400.000 1.000 Δρχ. 1.000 Δρχ.
Δ.Σ. 2.9.95 86 \ 5.1.96 100.000.000 - 1.500.000.000 Δρχ. 1.500.000 1.000 Δρχ. 1.000 Δρχ.
Δ.Σ. 2.11.96 7446 \ 12.11.96 30.000.000 - 1.530.000.000 Δρχ. 1.530.000 1.000 Δρχ. 1.000 Δρχ.
23.12.97 391\ 26.1.98 252.000.000 160.000.000 1.942.000.000 Δρχ. 1.942.000 1.000 Δρχ. 1.000 Δρχ.
30.6.98 7483\22.9.98 366.000.000 149.000.000 2.457.000.000 Δρχ. 2.457.000 1.000 Δρχ. 1.000 Δρχ.
26.3.99 9835\9.12.99 2.457.000.000 Δρχ. 6.142.500 400 Δρχ. -
2.8.99 10422\28.12.99 3.033.000.000 Δρχ. 7.582.500 400 Δρχ. 4.200 Δρχ.
29.6.2001 6313\20.7.2001 303.300.000 - 3.336.300.000 Δρχ. 7.582.500 400 Δρχ.
29.6.2001 6313\20.7.2001 74.232.675 - 3.410.532.675 Δρχ. 8.340.750 408,90 Δρχ.
28.6.2002 8753\20.8.2002 - - 10.008.900 € 8.340.750 1,20 €

Αύξηση με:

Σύνολο 
Μετοχών μετά 
την Αύξηση

Μείωση Ονομαστικής Αξίας
576.000.000

 
 
 
 
Σύμφωνα µε το Μητρώο Μετόχων της Εταιρείας, κατά την 31.12.2007, οι μέτοχοι µε ποσοστό 
συµµετοχής στην Εταιρεία και οι μέτοχοι που συµµετέχουν στη διοίκηση του Ομίλου ήταν οι: 
 
 

ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 3.433.908 41,17%
Χαϊδεμένου Βαρβάρα , συζ. Γεωργίου 705.947 8,46%
Χαϊδεμένου Αντωνία, του Γεωργίου 667.480 8,00%
Χαϊδεμένου Αγγελική, του Γεωργίου 660.844 7,93%
Χαϊδεμένος Ευστράτιος, του Γεωργίου 433.275 5,19%
Χαϊδεμένος Γεώργιος, του Ευστρατίου 330.001 3,96%
Χαϊδεμένου Μαρίνα, του Γεωργίου 157.009 1,88%
Νηστικάκης Γεώργιος του Νικολάου 93.840 1,13%
Βουρνάς Αριστομένης 90.037 1,08%
Λοιποί Μέτοχοι (με ποσοστό <2%) 1.768.409 21,20%
Σύνολο Μετοχών 8.340.750 100,00%  
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10.12.2 Αποθεματικά 
 
Σύμφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής νομοθεσίας, η δημιουργία «τακτικού αποθεματικού» - 

µε την κατ’ έτος μεταφορά ποσού ίσου µε το 5% των ετήσιων, µετά από φόρους, κερδών - είναι υποχρεωτική 
µέχρι να φθάσει το ύψος του αποθεματικού το ήμισυ του μετοχικού κεφαλαίου. Το «τακτικό αποθεµατικό» 
διανέμεται µόνο κατά τη διάλυση της Εταιρείας µπορεί, όµως, να συμψηφισθεί µε συσσωρευµένες ζηµιές. Τα 
αποθεματικά φορολογικών νόμων δημιουργήθηκαν µε βάση τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας οι 
οποίες, είτε παρέχουν τη δυνατότητα μετάθεσης της φορολογίας ορισμένων εισοδημάτων στο χρόνο της 
διανομής τους προς τους μετόχους, είτε παρέχουν φορολογικές ελαφρύνσεις ως κίνητρο διενέργειας  
επενδύσεων. Η κίνηση των αποθεματικών του Ομίλου και της εταιρίας εμφανίζεται στην Κατάσταση 
Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων. Η εταιρία δεν προτίθεται να διανείμει ή  να κεφαλαιοποιήσει αποθεματικά 
που έχουν σχηματισθεί με βάση ειδικές φορολογικές διατάξεις έως και το τέλος της χρήσης 2007. 

 
 

 
 
 
 
10.12.3 Μερίσματα 
 
Για την χρήση 2007 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά 
αποτελέσματα πρότεινε τη διανομή μερίσματος € 0,04 ανά μετοχή.   
 
10.13 Δανειακές υποχρεώσεις 
 
Τα δάνεια του Οµίλου και της Εταιρείας έχουν χορηγηθεί από Ελληνικές τράπεζες και είναι 
εκφρασμένα, κατά µείζονα λόγο, σε Ευρώ. Τα ποσά, που είναι αποπληρωτέα εντός ενός έτους από την 
ηµεροµηνία του ισολογισμού, χαρακτηρίζονται ως βραχυπρόθεσμα ενώ τα ποσά, που είναι αποπληρωτέα 
σε μεταγενέστερο στάδιο, χαρακτηρίζονται ως µακροπρόθεσµα. Τα δάνεια του Ομίλου και της 
Εταιρείας αναλύονταν στις 31/12/2007 και 31/12/2006, ανά τράπεζα, ως εξής: 
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10.14 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 
 
Η υποχρέωση της Εταιρείας και του Ομίλου προς τα πρόσωπα που εργάζονται στην Ελλάδα, για την 
μελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα µε το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, προσµετράται και 
απεικονίζεται µε βάση το αναµενόµενο να καταβληθεί δεδουλευμένο δικαίωμα του κάθε εργαζομένου, 
κατά την ηµεροµηνία του ισολογισμού, προεξοφλούµενο στην παρούσα του αξία, σε σχέση µε τον 
προβλεπόμενο χρόνο καταβολής του. Η διακίνηση του λογαριασμού των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων, εντός του 2006 καθώς και της περιόδου 1.1 έως 31.12.2007, είχε ως εξής: 
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10.15 Εμπορικοί και Άλλοι Πιστωτές 
 
Οι υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας προς τρίτους, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007, είχαν ως 
εξής: 

 

31/12/07 31/12/06 31/12/07 31/12/06
Προμηθευτές 2.606.552 2.010.312 2.828.204 1.987.289
Επιταγές Πληρωτέες 1.072.373 1.632.555 970.472 1.321.751
Γραμμάτια  Πληρωτέα 983.677 1.000.387 983.677 1.000.387

Σύνολο 4.662.603 4.643.254 4.782.353 4.309.427

Ο  ΟΜΙΛΟΣ Η  ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
 
 
10.16 Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
 
Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας προς τρίτους κατά την 31 
Δεκεμβρίου 2007, είχαν ως εξής: 
 

 
 

 
 
10.17 Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 
 
Οι φορολογικές υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας προς τρίτους, κατά την 31 Δεκεμβρίου 
2007, είχαν ως εξής: 
 

 
 
 
 
 
10.18 Κρατικές Επιχορηγήσεις 
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Οι κρατικές επιχορηγήσεις αφορούν την μητρική επιχείρηση Χαϊδεμένος ΑΕΒΕ. Οι επιχορηγήσεις 
αυτές αναγνωρίζονται ως έσοδα παράλληλα µε την απόσβεση των περιουσιακών στοιχείων 
(µηχανηµάτων) - που επιδοτήθηκαν. Ανάλογα µε τις διατάξεις του νόμου, στα πλαίσια του οποίου έγινε η 
επιχορήγηση, ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί ως προς τη μεταβίβαση των επιχορηγηθέντων 
µηχανηµάτων και ως προς τη διαφοροποίηση της νομικής υπόστασης της επιχορηγουμένης εταιρείας. Η 
διακίνηση, εντός της χρήσης 2007, του λογαριασμού των επιχορηγήσεων, που θα αναγνωρισθούν ως 
έσοδα σε μελλοντικές χρήσεις, είχε ως εξής: 
 

 
 
 
 
 
 
10.19 Έσοδα 
 
Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται (καταχωρούνται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων), όταν 
οι βασικοί κίνδυνοι και τα οφέλη, που διασυνδέονται µε την ιδιοκτησία των αγαθών, έχουν μεταβιβαστεί 
στον αγοραστή. Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται (καταχωρούνται στο λογαριασμό 
αποτελεσμάτων) ανάλογα µε το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας, κατά την ηµεροµηνία 
του κλεισίματος κάθε περιόδου. Τα έσοδα δεν αναγνωρίζονται, εάν υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα, 
όσον αφορά την ανάκτηση του  οφειλόµενου τιµήµατος ή την ενδεχομένη επιστροφή των αγαθών. 
 
 

31/12/07 31/12/06 31/12/07 31/12/06

Πωλήσεις εμπορευμάτων 788.333 276.773 788.333 115.293

Πωλήσεις προϊόντων 26.618.259 23.145.038 26.618.259 23.351.751

Πωλήσεις λοιπών αποθεμ.& αχρήστων 158.015 103.687 158.231 75.932

Πωλήσεις υπηρεσιών 36.368 205.607 36.368 198.047

27.600.975 23.731.105 27.601.192 23.741.023

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
 
10.20 Ανάλυση Λειτουργιών 
 
Το κόστος λειτουργιών του Ομίλου και της Εταιρίας κατά τις ημερομηνίες 31 Δεκεμβρίου 2007 και 
2006 διαμορφώθηκε όπως φαίνεται στους παρακάτω πίνακες: 
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Στις αμοιβές και έξοδα τρίτων περιλαμβάνονται τα έξοδα επισκευών και συντηρήσεων, τα έξοδα 
τηλεπικοινωνιών, τα ενοίκια, τα έξοδα των ελεύθερων επαγγελματιών καθώς και οι επεξεργασίες από 
τρίτους (facon) κλπ. 
Στα λοιπά έξοδα περιλαμβάνονται τα έξοδα κίνησης, τα έξοδα προβολής και διαφήμισης, τα υλικά 
άμεσης ανάλωσης, έξοδα από φόρους και τέλη καθώς και λοιπά έξοδα. 
 
10.21 Παροχές και αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 
 

Οι παροχές και ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού για την εταιρεία και τον όμιλο αναλύονται 
ως εξής: 
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31/12/07 31/12/06 31/12/07 31/12/06

Ημερομίσθια, μισθοί 5.301.893 5.035.794 4.648.989 4.225.837

Κόστος κοινωνικής ασφάλισης 1.143.005 1.060.455 1.083.025 988.355

Παρεπόμενες παροχές σε εργαζόμενους 41.823 47.456 37.969 43.096

Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 103.305 190.250 151.032 170.036

Σύνολο 6.590.027 6.333.954 5.921.014 5.427.325

Αριθμός εργαζομένων 188 189 168 164

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
  
10.22 Άλλα Λειτουργικά Έσοδα και Έξοδα 
 
Τα άλλα λειτουργικά έσοδα και έξοδα του Ομίλου και της Εταιρείας, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007 και 
2006, είχαν ως εξής: 
 

 
 
 
 
 
Στα άλλα λειτουργικά έσοδα συμπεριλαμβάνεται το μέρος από τις κρατικές επιχορηγήσεις που 
αντιστοιχεί στην περίοδο. Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις όταν 
υπάρχει εύλογη διασφάλιση ότι θα εισπραχθούν και ότι ο Όμιλος θα συµµορφωθεί µε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που έχουν τεθεί για την καταβολή τους. Οι επιχορηγήσεις που καλύπτουν 
πραγµατοποιηθείσες δαπάνες καταχωρούνται ως έσοδο της περιόδου εντός της οποίας 
πραγματοποιηθήκαν οι επιχορηγούμενες δαπάνες. Οι επιχορηγήσεις που καλύπτουν το κόστος 
αποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων αναγνωρίζονται ως έσοδο και άγονται στον λογαριασμό 
αποτελεσμάτων, κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του επιχορηγηθέντος περιουσιακού στοιχείου. 
 
 
10.23 Χρηματοοικονομικά Έξοδα - Έσοδα 
 
Τα καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα του Ομίλου και της Εταιρείας, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007 και 
2006, είχαν ως εξής: 
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10.24 Φόρος Εισοδήματος 
 
Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσμάτων προσδιορίσθηκε ως εξής: 
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Το γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έσοδα και έξοδα αναγνωρίζονται λογιστικά σε χρόνο 
διαφορετικό από το χρόνο που τα έσοδα αυτά φορολογούνται ή τα έξοδα εκπίπτονται, για σκοπούς 
προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος, δημιουργεί την ανάγκη της λογιστικής αναγνώρισης 
αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων ή υποχρεώσεων (deferred tax assets ή deferred tax liabilities).  
 
10.25 Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή 
 
Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται µε τη διαίρεση του αναλογούντος στους μετόχους του Ομίλου και 
της Εταιρείας κέρδους  (ή ζημίας) µε τον σταθµισµένο µέσο όρο των σε κυκλοφορία µετοχών κατά την 
διάρκεια της χρήσεως. 
               

 
 
 
 
Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει ανειληµµένη υποχρέωση προς έκδοση νέων μετοχών στο μέλλον και 
συνεπώς, δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τον υπολογισμό και την παράθεση άλλου δείκτη κερδών 
ανά μετοχή (δηλαδή δείκτη που να λαμβάνει υπ’ όψιν την ύπαρξη δυνητικών μετοχών δηλ. των 
μειωμένων κερδών ανά μετοχή). 
 
 
10.26 Δεσμεύσεις 
 
Η Εταιρεία έχει παράσχει εγγυήσεις σε εταιρείες του Ομίλου, που ανέρχονταν, κατά την 31 Δεκεμβρίου 
2007, σε  € 4.800.000,00.  
Επιπλέον κατά την κλειόμενη χρήση η εταιρεία προέβη στην σύναψη χρηματοοικονομικών μισθώσεων 
και συμβολαίων ενοικίασης με δικαίωμα αγοράς για μηχανήματα, τα οποία χρησιμοποιούνται στην 
παραγωγική διαδικασία. Οι ελάχιστες καταβολές μελλοντικών μισθωμάτων βάσει χρηματοδοτικών 
μισθώσεων και συμβολαίων ενοικίασης με δικαίωμα αγοράς με την παρούσα αξία των ελάχιστων 
καθαρών καταβολών μισθωμάτων αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα. 
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Ελάχιστες  
Πληρωμές

Παρούσα  Αξία  
Πληρωμών

Ελάχιστες  
Πληρωμές

Παρούσα  Αξία  
Πληρωμών

Μέσα  σε  ένα  έτος 1.336.196,51 1.216.813,97 1.336.196,51 1.216.813,97
Αργότερα  από  1 έτος αλλά  
νωρίτερα  από  5 έτη 3.451.841,01 3.099.786,83 3.451.841,01 3.099.786,83
Περ ισσότερο  από  5 έτη     

Σύνολο  ελάχιστης  
καταβολής  μελλοντικών  
μισθωμάτων 4.788.037,52 4.316.600,80 4.788.037,52 4.316.600,80

Μείον : Χρηματοοικονομικά  
έξοδα -471.436,72  -471.436,72  
Παρούσα  αξία  ελάχιστων  
εκτιμήσεων     
Σύνολο  ελάχιστων  
πληρωμών  μίσθωσης 4.316.600,80 4.316.600,80 4.316.600,80 4.316.600,80

2007 2007
Όμιλος Εταιρεία

 
 
 
10.27  Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις και Υποχρεώσεις 
 

Οι Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2004 ενώ η θυγατρική Ελληνική Εκτυπωτική 
Α.Ε. έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 2003. Συνοπτικά οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 
του Ομίλου είναι ο ακόλουθες : 
 

Εταιρείες Έτη 
ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε. 2005,2006,2007 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε. 2004,2005,2006,2007 

 

Η εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη για φορολογικές διαφορές για την χρήση 2007 συνολικού ποσού € 
70.000,00€, ενώ το συνολικό ποσό της πρόβλεψης για ανέλεγκτες χρήσεις ανέρχεται σε € 250.000,00. 
 
 
10.28  Επίδικες/ υπό διαιτησία δικαστικές υποθέσεις 
 
Ο Όμιλος δεν έχει επίδικες και υπό διαιτησία δικαστικές υποθέσεις καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή 
διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή 
λειτουργία του. 
 
10.29  Σκοποί και πολιτικές Διαχείρισης Κινδύνων  
 
Η εταιρία είναι εκτεθειμένη σε πολλαπλούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως ο κίνδυνος της αγοράς  

(επιτόκια κτλ.), πιστωτικός κίνδυνος και κίνδυνος ρευστότητας. Τα χρηματοοικονομικά μέσα της εταιρίας  

αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, δικαιώματα ανάληψης σε τράπεζες, βραχυπρόθεσμα 

χρηματοοικονομικά προϊόντα υψηλής ρευστότητας διαπραγματεύσιμα στην χρηματαγορά, εμπορικούς χρεώστες 

και πιστωτές . 
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Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η εταιρεία δεν εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο. 

 

Ανάλυση ευαισθησίας κίνδυνου επιτοκίου 

Η πολιτική του Ομίλου είναι να ελαχιστοποιήσει την έκθεση του στο κίνδυνο ταμειακών ροών επιτοκίου όσον 

αφορά τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση. Την 31η Δεκεμβρίου 2007, ο όμιλος είναι εκτεθειμένος στις 

μεταβολές της αγοράς του επιτοκίου όσον αφορά τον τραπεζικό δανεισμό του, ο οποίος υπόκεινται σε μεταβλητό 

ποσοστό επιτοκίου. Όπως και στο προηγούμενο έτος τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

ενεργητικού και οι λοιπές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις έχουν σταθερά ποσοστά. 

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 –0,5% (2006: +1% ή -0,5%). Οι αλλαγές στα 

επιτόκια εκτιμάται ότι κινούνται σε μία λογική βάση σε σχέση με τις πρόσφατες συνθήκες της αγοράς. 

 

 

 2007 2006 

Αποτέλεσμα Χρήσης 57.698,87 69.193,32 

 

Σύμφωνα με την πολιτική του ομίλου, καμία συγκεκριμένη πολιτική αντιστάθμισης δεν ακολουθείται για τις 

επενδύσεις αυτές.  

 

Ανάλυση πιστωτικού κινδύνου 

H έκθεση του ομίλου  όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία(μέσα) τα οποία την ημερομηνία του Ισολογισμού αναλύονται ως εξής: 

 

Κατηγορίες 
Χρηματοοικονομικών 

Στοιχείων 

2007 2006 
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Ταμιακά Διαθέσιμα & 

Ταμιακά Ισοδύναμα 271.341,90 185.433,36 

Πελάτες και Λοιπές 

Απαιτήσεις 14.242.466,91 12.836.926,80 

Σύνολο 14.513.808,81 13.022.360,16 

 

Ο όμιλος ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις του, είτε χωριστά είτε κατά ομάδα και ενσωματώνει τις πληροφορίες 

αυτές στα control  του πιστωτικού ελέγχου. 

Η διοίκηση θεωρεί ότι όλα τα ανωτέρω χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, είναι υψηλής πιστωτικής 

ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων και των οφειλομένων.  

Κανένα από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας δεν έχει ασφαλιστεί με κάποια μορφή 

πιστωτικής ασφάλισης. 

Για τους πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις, η εταιρία  δεν εκτίθεται σε σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. 

Ο πιστωτικός κίνδυνος για απαιτήσεις ρευστοποιήσιμες καθώς και για άλλα βραχυπρόθεσμα χρηματοοικονομικά 

στοιχεία θεωρείται αμελητέος, δεδομένου ότι συνεργάζεται με αξιόπιστες τράπεζες υψηλής ποιότητας.   

 

Ανάλυση κινδύνου ρευστότητας 

Η εταιρία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας της με προσεκτική παρακολούθηση των χρεών των 

μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωμών που πραγματοποιούνται 

καθημερινά. Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε διάφορες χρονικές ζώνες, σε καθημερινή και 

εβδομαδιαία βάση καθώς και σε μια κυλιόμενη περίοδο 30 ημερών. Οι μακροπρόθεσμες ανάγκες ρευστότητας για 

τους επόμενους 6 μήνες και το επόμενο έτος προσδιορίζονται μηνιαία.  

Η εταιρία διατηρεί μετρητά για να καλύψει ανάγκες ρευστότητας για περιόδους έως 30 ημερών. Τα κεφάλαια για 

τις μακροπρόθεσμες ανάγκες ρευστότητας εξασφαλίζονται πρόσθετα από ένα επαρκές ποσό εγκεκριμένων 

δανειακών ορίων από τράπεζες  και την δυνατότητα να πωληθούν μακροπρόθεσμα χρηματοοικονομικά στοιχεία. 

Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31η Δεκεμβρίου 2007 για τον Όμιλο αναλύεται ως εξής 

 

2007 Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες 
 Εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη 5 έτη και άνω 
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Μακροπρόθεσμος 
Δανεισμός 83.333,50 83.333,50 833.335,00 357.329,09 
Βραχυπρόθεσμος 
Δανεισμός 4.498.953,50 4.498.953,50  
Υποχρεώσεις 
Χρηματοδοτικής 
Μίσθωσης 550.265,28 566.315,50 3.200.020,02 0,00 
Εμπορικές 
Υποχρεώσεις 4.662.602,50  
Λοιπές 
Βραχυπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις 847.188,72  
Σύνολο 10.642.343,50 5.148.602,50 4.033.355,02 357.329,09 
 
Η αντίστοιχη ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για την 31η Δεκεμβρίου 2006 είχε ως εξής: 

2006 Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες 
 Εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη 5 έτη και άνω 

Μακροπρόθεσμος 
Δανεισμός 83.333,50 83.333,50 833.335,00 521.788,78 
Βραχυπρόθεσμος 
Δανεισμός 3.604.894,00 3.604.894,00  
Υποχρεώσεις 
Χρηματοδοτικής 
Μίσθωσης 519.516,62 534.669,95 4.316.600,81 0,00 
Εμπορικές 
Υποχρεώσεις 4.710.734,38  
Λοιπές 
Βραχυπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις 709.771,87  
Σύνολο 9.628.250,37 4.222.897,45 5.149.935,81 521.788,78 
 
Οι ανωτέρω συμβατικές ημερομηνίες λήξης αντικατοπτρίζουν τις μικτές ταμειακές ροές, οι οποίες ενδέχεται να 

διαφέρουν από τις λογιστικές αξίες των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.  

 
10.30  Σύνοψη Χρηματοοικονομικών μέσων ανά κατηγορία  
 
Τα ποσά που αφορούν τον όμιλο αναφορικά με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και 

χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που αναγνωρίστηκαν στον ισολογισμό στις περιόδους που αναφέρονται μπορούν 

να κατηγοριοποιηθούν ως ακολούθως: 
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Κυκλοφορούντα Περιουσιακά 
Στοιχεία Εμπορικές και Λοιπές 

Απαιτήσεις 

2007 2006 

Εμπορικές Απαιτήσεις και Λοιπές 

Απαιτήσεις 14.242.466,91 12.836.926,80 

Ταμιακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 271.341,90 185.433,36 

Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις 

επιμετρούμενες στο αναπόσβεστο 

κόστος  4.390.684,11 5.671.724,59 

 
 
Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου 

Οι στόχοι της εταιρίας  όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι οι εξής: 

• να εξασφαλίσει την ικανότητα της εταιρίας να συνεχίσει τη δραστηριότητα της και 

• να εξασφαλίσει μια ικανοποιητική απόδοση στους μετόχους 

τιμολογώντας προϊόντα και υπηρεσίες αναλογικά με το επίπεδο κινδύνου. 

Η εταιρία  παρακολουθεί το κεφάλαιο στη βάση του ποσού των ιδίων κεφαλαίων πλέον τα δάνεια μειωμένης 

εξασφάλισης μείον τα ταμιακά διαθέσιμα και τα ταμειακά ισοδύναμα όπως αυτά απεικονίζονται στον Ισολογισμό. 

Το κεφάλαιο για τις χρήσεις 2007 και 2006 αναλύεται ως εξής:  

 

 2007 2006 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 26.387.138,15 25.348.563,78 

Πλέον Δάνεια 14.505.171,25 13.935.698,45 

Μείον Ταμιακά Διαθέσιμα και 

Ισοδύναμα (271.341,90) (185.433,36) 
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Σύνολο 40.620.967,50 39.098.828,87 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 26.387.138,15 25.348.563,78 

Πλέον Δάνεια 14.505.171,25 13.935.698,45 

Σύνολο Κεφαλαίων 40.892.309,40 39.284.262,23 

Κεφάλαιο προς Σύνολο Κεφαλαίων 0,993 0,995 

 
 
 

 
10.31  Οψιγενή Γεγονότα 
 
Η εταιρεία έχει ανακοινώσει την απορρόφηση της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗΣ Α.Ε. με 
ισολογισμό μετασχηματισμού 31 12 2007. Επίσης είναι σε διαδικασία τακτικού  ελέγχου η Clear 
Channel Χαϊδεμένος Α.Ε για τις χρήσεις μέχρι και το 2004.  
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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