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1. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 

 

Σημειώσεις 1/1 - 30/9/2005 1/1 - 30/9/2004 1/7 - 30/9/2005 1/7 - 30/9/2004 1/1 - 30/9/2005 1/1 - 30/9/2004 1/7 - 30/9/2005 1/7 - 30/9/2004

Έσοδα 11.19 16.063.153,77 15.920.923,37 4.639.620,28 4.771.113,45 16.024.968,08 15.891.551,40 4.628.762,38 4.754.412,80
Κόστος πωλήσεων 11.20 12.226.269,90 11.732.119,68 3.536.532,89 3.578.540,93 12.769.297,20 12.027.491,35 3.701.897,74 3.656.510,61
Μικτό κέρδος 3.836.883,87 4.188.803,69 1.103.087,39 1.192.572,52 3.255.670,88 3.864.060,05 926.864,64 1.097.902,19

Άλλα  έσοδα εκματάλλευσης 11.21 232.070,78 184.558,56 87.257,85 67.834,70 144.901,10 122.750,64 57.737,41 49.311,14
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 11.20 885.758,36 974.617,68 257.955,21 316.037,37 885.758,36 974.617,68 257.955,21 316.037,37
Έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξη 11.20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 11.20 1.990.235,72 2.138.427,04 477.415,01 757.608,90 1.574.621,47 1.701.046,68 338.856,18 625.190,46
Άλλα λειτουργικά έξοδα 11.21 214.231,14 708.523,21 14.635,32 16.453,41 204.869,99 707.917,73 14.635,32 16.453,41
κέρδος εργασιών 978.729,42 551.794,32 440.339,69 170.307,54 735.322,16 603.228,61 373.155,34 189.532,09

Χρηματοοικονομικά έξοδα  - 
καθαρά 11.22 234.868,37 233.718,48 104.761,65 31.081,08 160.947,16 161.748,59 75.233,03 7.610,67

Κέρδη (Ζημιές) από 
Επενδυτικές Δραστηριότητες 11.22 -254.354,13 181.015,77 -23.996,98 312.936,31 45.456,51 2.626,00 35.863,11 690,00
Κέρδη προ φόρων 489.506,92 499.091,61 311.581,06 452.162,77 619.831,51 444.106,02 333.785,42 182.611,42

Φόρος εισοδήματος 11.23 298.665,73 179.111,35 123.036,82 77.558,23 284.619,39 158.972,25 116.072,01 67.015,46
Κέρδη μετά φόρων 190.841,18 319.980,26 188.544,24 374.604,54 335.212,12 285.133,77 217.713,41 115.595,96

Κατανεμημένα σε:
Μετόχους Μητρικής 190.841,18 319.980,26 188.544,24 374.604,54 335.212,12 285.133,77 217.713,41 115.595,96
Δικαιώματα Μειοψηφίας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή 11.24 0,02 0,04 0,02 0,04 0,04 0,03 0,03 0,01

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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2. Ισολογισμός 

30/9/2005 31/12/2004 30/9/2005 31/12/2004

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σημειώσεις
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 0,00 0,00 0,00 0,00
Πάγια και εξοπλισμός 11.1 21.304.364,02 19.267.756,30 16.833.123,19 15.258.673,76
Επενδύσεις σε Θυγατρικές 11.3 0,00 0,00 3.052.541,00 2.555.093,00
Επενδύσεις σε Συνδεδεμένες 11.2 2.196.765,45 2.496.552,65 3.657.039,34 3.657.015,89
Επενδύσεις Διαθέσιμες Προς Πώληση 11.5 8.010,48 8.010,48 8.010,48 8.010,48
Άλλες απαιτήσεις 11.4 128.142,70 131.041,70 31.082,61 33.981,61
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 11.6 0,00 106.749,91 0,00 75.118,27

23.637.282,66 22.010.111,04 23.581.796,62 21.587.893,02
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα 11.7 3.037.237,22 3.547.380,81 2.829.949,89 3.338.114,72
Απαιτήσεις 11.8 10.951.644,23 9.834.025,38 11.289.008,10 10.467.760,95
Λοιπές Απαιτήσεις 11.9 402.326,55 404.967,38 153.110,81 137.430,78
Επενδύσεις κατεχόμενες για Εμπορικούς Σκοπούς 11.10 85.639,40 67.462,00 85.639,40 67.462,00
Διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων 11.11 154.635,60 147.190,84 86.185,43 103.722,20

14.631.483,00 14.001.026,41 14.443.893,63 14.114.490,65

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 38.268.765,66 36.011.137,44 38.025.690,25 35.702.383,67

ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό Κεφάλαιο 11.12 10.008.900,00 10.008.900,00 10.008.900,00 10.008.900,00
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 11.12 14.950.747,84 14.950.747,84 14.950.747,84 14.950.747,84
Αποθεματικά 11.12 979.056,02 979.056,02 979.056,02 979.056,02
Αδιανέμητα κέρδη 11.12 -1.752.519,16 -1.609.730,34 940.121,01 938.538,90
Ίδια Κεφάλαια αποδιδόμενα στους Μετόχους της Μητρικής 24.186.184,70 24.328.973,53 26.878.824,87 26.877.242,76
Δικαιώματα Μειοψηφίας 0,00 0,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 24.186.184,70 24.328.973,53 26.878.824,87 26.877.242,76

Μη Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Δάνεια Τραπεζών 11.13 1.689.361,33 1.689.292,28 0,00 0,00
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 11.6 41.360,76 0,00 58.946,06 0,00
Παροχές σε Εργαζομένους 11.14 482.637,11 492.024,00 372.209,61 395.110,00
Έσοδα Επομένων Χρήσεων 11.18 600.059,90 652.859,90 600.059,90 652.859,90
προβλέψεις 0,00 0,00 0,00

2.813.419,10 2.834.176,18 1.031.215,57 1.047.969,90
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικοί και άλλοι Πιστωτές 11.15 3.062.381,86 3.338.301,15 2.421.535,90 2.900.066,33
Δάνεια 11.13 5.930.191,53 3.480.202,44 5.848.447,19 3.313.535,78
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 11.17 519.742,11 783.992,94 509.892,39 763.356,02
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 11.16 1.756.846,35 1.245.491,21 1.335.774,33 800.212,88

11.269.161,85 8.847.987,74 10.115.649,81 7.777.171,01

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 38.268.765,65 36.011.137,45 38.025.690,24 35.702.383,67

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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3. Κατάσταση Μεταβολών Επενδεδυμένων Κεφαλαίων Ομίλου 

 

Μετοχικό Κεφάλαιο Υπέρ το Άρτιο Tακτικό 
Αποθεματικό

Αποθεματικά 
Αναπροσαρμογής

Λοιπά 
αποθεματικά 

Υπεραξία (από 
προηγούμενες 

Λογιστικές Αρχές)

Κρατικές 
Επιχορηγήσεις Αδιανέμητα Κέρδη Ίδια Κεφάλαια κατανεμημένα 

στους Μετόχους της Μητρικής
Δικαιώματα 
Μειοψηφίας

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 
Ομίλου

Υπόλοιπα 31/12/2003 σύμφωνα με τις προηγούμενες 
λογιστικές αρχές 10.008.900,00 14.950.747,84 305.808,64 121.000,44 565.046,64 -356.072,14 723.259,90 -1.037.479,01 25.281.212,31 0,00 25.281.212,31

Προσαρμογές Μετάβασης στα ΔΠΧΠ -121.000,44 88.518,68 356.072,14 -723.259,90 -911.166,86 -1.310.836,37 0,00 -1.310.836,37

Αναπροσαρμοσμένα Υπόλοιπα 31/12/2003 10.008.900,00 14.950.747,84 305.808,64 0,00 653.565,32 0,00 0,00 -1.948.645,87 23.970.375,94 0,00 23.970.375,94

Κέρδος από αναπροσαρμογή ενσώματων ακινητοποιήσεων 0,00

Κέρδος περιόδου 319.980,26 319.980,26 0,00 319.980,26
Συνολικά αναγνωριζόμενο κέρδος ή ζημιά περιόδου 1.1 - 
30.06.2004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -54.624,28 -54.624,28 0,00 -54.624,28

Μερίσματα -333.630,00 -333.630,00 0,00 -333.630,00

Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00

Εκδοθέντα Δικαιώματα καθαρής θέσης 0,00 0,00 0,00
Υπόλοιπο στις 30/06/2004 10.008.900,00 14.950.747,84 305.808,64 0,00 653.565,32 0,00 0,00 -2.336.900,14 23.582.121,66 0,00 23.582.121,66

Μετοχικό Κεφάλαιο Υπέρ το Άρτιο Tακτικό 
Αποθεματικό

Αποθεματικά 
Αναπροσαρμογής

Λοιπά 
αποθεματικά 

Υπεραξία (από 
προηγούμενες 

Λογιστικές Αρχές)

Κρατικές 
Επιχορηγήσεις Αδιανέμητα Κέρδη Σύνολο Δικαιώματα 

Μειοψηφίας
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 

Ομίλου

Υπόλοιπα 31/12/2004 σύμφωνα με τις προηγούμενες 
λογιστικές αρχές 10.008.900,00 14.950.747,84 325.490,70 341.985,25 565.046,64 -356.072,14 652.859,90 -987.430,66 25.501.527,53 0,00 25.501.527,53

Προσαρμογές Μετάβασης στα ΔΠΧΠ -341.985,25 88.518,68 356.072,14 -652.859,90 -622.299,67 -1.172.553,99 0,00 -1.172.553,99

Αναπροσαρμοσμένα Υπόλοιπα 31/12/2004 10.008.900,00 14.950.747,84 325.490,70 0,00 653.565,32 0,00 0,00 -1.609.730,33 24.328.973,54 0,00 24.328.973,54
Μεταβολές στην καθαρή θέση στο 2004

Κέρδος από αναπροσαρμογή ενσώματων ακινητοποιήσεων 0,00

Κέρδος περιόδου 190.841,18 190.841,18 0,00 190.841,18
Συνολικά αναγνωριζόμενο κέρδος ή ζημιά περιόδου 1.1 - 
30.06.2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.841,18 190.841,18 0,00 190.841,18

Μερίσματα -333.630,00 -333.630,00 0,00 -333.630,00

Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00

Εκδοθέντα Δικαιώματα καθαρής θέσης 0,00 0,00 0,00
Υπόλοιπο στις 30/06/2005 10.008.900,00 14.950.747,84 325.490,70 0,00 653.565,32 0,00 0,00 -1.752.519,14 24.186.184,72 0,00 24.186.184,72

Ο ΟMIΛΟΣ

Ο ΟΜΙΛΟΣ
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4. Κατάσταση Μεταβολών Επενδεδυμένων Κεφαλαίων Μητρικής 
 

 
 
 
 
 
 



 

 8 

  5. Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

 
 

 
 
 

 
 
 



 

 9 

6. Πληροφορίες για την εταιρεία 

 
6.1 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 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.    
 
6.2 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. 
 

7. Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων 

 
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Χαϊδεμένος Α.Ε. την 30η Σεπτεμβρίου 2005 
(ημερομηνία μετάβασης αποτελεί η 1η Ιανουαρίου 2004) που καλύπτουν περίοδο έως και την 30 
Σεπτεμβρίου 2005, έχουν συνταχθεί με βάση  την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται 
με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες 
(χρεόγραφα, απαιτήσεις κλπ), 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. 
 
Η IASB έχει εκδώσει μια σειρά από πρότυπα τα οποία αναφέρονται ως «IFRS Stable Platform 2005». Ο 
Όμιλος εφαρμόζει το IFRS Stable Platform 2005 από τη 1η Ιανουαρίου 2005 το οποίο περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα πρότυπα: 
 
Δ.Λ.Π. 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων 

Δ.Λ.Π. 2 Αποθέματα 

Δ.Λ.Π. 7 Καταστάσεις ταμειακών ροών  
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Δ.Λ.Π. 8 Καθαρό Κέρδος ή Ζημιά Χρήσης, Βασικά Λάθη και μεταβολές στις Λογιστικές 

Μεθόδους 

Δ.Λ.Π. 10 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 

Δ.Λ.Π. 11 Κατασκευαστικά συμβόλαια 

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. 20 Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της κρατικής υποστήριξης 

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 προσωπικού 

Δ.Λ.Π. 27 Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και λογιστική επενδύσεων σε θυγατρικές 

Δ.Λ.Π. 28 Λογιστική επενδύσεων σε συγγενείς εταιρίες 

Δ.Λ.Π. 29 Οι οικονομικές καταστάσεις σε υπερπληθωριστικές οικονομίες 

Δ.Λ.Π. 30 Γνωστοποιήσεις με τις οικονομικές καταστάσεις των τραπεζών και των ομοίων 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 

Δ.Λ.Π. 31 Χρηματοοικονομική παρουσίαση των δικαιωμάτων σε κοινοπραξίες 

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 Μείωση της αξίας στοιχείων του ενεργητικού 

Δ.Λ.Π. 37 Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις 

Δ.Λ.Π. 38 Άυλα στοιχεία του ενεργητικού 

Δ.Λ.Π. 39 Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και αποτίμηση 

Δ.Λ.Π. 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα 

Δ.Λ.Π. 41 Γεωργία 

Δ.Π.Χ.Π 1  Πρώτη εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Π. 

Δ.Π.Χ.Π 2 Πληρωμές με στοιχεία καθαρής θέσης  

Δ.Π.Χ.Π 3 Ενοποίηση επιχειρήσεων 

Δ.Π.Χ.Π 4 Ασφαλιστικά συμβόλαια 

Δ.Π.Χ.Π 5 Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού κατεχόμενα προς πώληση και Διακοπείσες 

Δραστηριότητες 
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Οι οικονομικές καταστάσεις καλύπτονται από το ΔΠΧΠ 1 «Πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ», γιατί 
αποτελούν τις πρώτες οικονομικές καταστάσεις που συντάσσονται και δημοσιοποιούνται πάνω σε αυτή 
την βάση. 
 
Οι πολιτικές που αναφέρονται παρακάτω έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια σε όλες τις περιόδους που 
παρουσιάζονται. 
 
Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ   απαιτεί τη χρήση εκτιμήσεων και κρίσης 
κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Σημαντικές παραδοχές από την διοίκηση για 
την εφαρμογή των λογιστικών μεθόδων της εταιρείας έχουν επισημανθεί όπου κρίνεται κατάλληλα.. 

8. Βασικές λογιστικές αρχές 

 
Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις και τις 
οποίες συστηματικά εφαρμόζει ο Όμιλος είναι οι ακόλουθες  
 
 
8.1 Ενοποίηση 
 
Θυγατρικές: Είναι όλες οι εταιρείες που διοικούνται και ελέγχονται, άµεσα ή έµµεσα, από άλλη εταιρία 
(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. Δηλαδή, 
θυγατρικές είναι οι επιχειρήσεις πάνω στις οποίες ασκείται έλεγχος από την μητρική. Η Χαϊδεμένος 
αποκτά και ασκεί έλεγχο μέσω των δικαιωμάτων ψήφου. Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 
Χαϊδεμένος συμπεριλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας καθώς επίσης και 
της εταιρείας (Ελληνική Εκτυπωτική Α.Ε.) που ελέγχονται από τον όμιλο με ολική ενοποίηση. 
 
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. Στην περίπτωση ολικής ενοποίησης, οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως, από 
την ημερομηνία που αποκτάται ο έλεγχος επ’ αυτών και παύουν να ενοποιούνται από την ημερομηνία 
που τέτοιος έλεγχος δεν υφίσταται. 
 
Η εξαγορά θυγατρικής από τον Όμιλο λογιστικοποιείται βάσει της μεθόδου της αγοράς. 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 
επιμετρώνται κατά την εξαγορά στις εύλογες αξίες τους ανεξαρτήτως του ποσοστού συμμετοχής.  Το 
κόστος αγοράς πέραν της εύλογης αξίας των επί μέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, καταχωρείται ως 
υπεραξία.  Αν το συνολικό κόστος της αγοράς είναι μικρότερο από την εύλογη αξία των επί μέρους 
στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά καταχωρείται άμεσα στα αποτελέσματα.  
Σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Π. 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 
Παρουσίασης», μια επιχείρηση η οποία υιοθετεί τα Δ.Π.Χ.Π. για πρώτη φορά μπορεί να επιλέξει να μην 
εφαρμόσει το Δ.Λ.Π. 22 καθώς και το I.F.R.S. 3 που το αντικαθιστά, αναδρομικά σε ενοποιήσεις 
επιχειρήσεων που πραγματοποιηθήκαν (ενοποιούσε η επιχείρηση) πριν την ημερομηνία μετάβασης στα 
Δ.Π.Χ.Π.  Πρακτικά δίδεται η δυνατότητα παρέκκλισης κατά την πρώτη υιοθέτηση των Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων από το Δ.Π.Χ.Π. 3 και το ΔΛΠ 22 για τις εταιρείες οι οποίες απεικονίζονταν 
στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις προηγούμενες λογιστικές αρχές. Η 
Χαϊδεμένος ΑΕΒΕ επέλεξε να μην εφαρμόσει το ΔΛΠ 22 και το Δ.Π.Χ.Π. 3 αναδρομικά στην 
προηγούμενη ενοποίηση (Ελληνική Εκτυπωτική ΑΕ)  και διατήρησε την ίδια ταξινόμηση που προέκυψε 
κατά την πρώτη ενοποίηση σύμφωνα με τις προηγούμενες παραδεκτές λογιστικές αρχές. Επομένως 
αναγνώρισε όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που προέκυψαν σε μια προγενέστερη 
επιχειρηματική συνένωση εκτός από α) χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που 
διαγράφηκαν με τις προηγούμενες λογιστικές αρχές β) περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που δεν 



 

 13 

είχαν αναγνωρισθεί στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του αγοραστή σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. 
γ) διέγραψε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση δεν εκπλήρωνε τα κριτήρια αναγνώρισης 
σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. και δ) αναγνώρισε την λογιστική αξία της υπεραξίας όπως υπολογίστηκε κατά 
την ημερομηνία μετάβασης σύμφωνα με τις προηγούμενες λογιστικές αρχές (μεταφορά του υπολοίπου 
των διαφορών ενοποίησης του πρώτου συμψηφισμού αφαιρετικά των αδιανέμητων κερδών). 
 
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. 
 
Συγγενείς: Είναι οι επιχειρήσεις αυτές πάνω στις οποίες ο Όμιλος μπορεί να ασκήσει σημαντική 
επιρροή αλλά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστούν είτε θυγατρικές είτε συμμετοχή σε 
κοινοπραξία. Οι παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν από τον όμιλο συνιστούν ότι το κατεχόμενο 
ποσοστό μεταξύ 20% και 50% δικαιωμάτων ψήφου μίας εταιρείας υποδηλώνει σημαντική επιρροή πάνω 
στην εταιρεία αυτή. Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος και κατόπιν 
θεωρούνται ότι χρησιμοποιούν τη μέθοδο της καθαρής θέσης. 
 
Το μερίδιο του Ομίλου στα κέρδη ή τις ζημιές των συνδεδεμένων επιχειρήσεων μετά την εξαγορά 
αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα, ενώ το μερίδιο των μεταβολών των αποθεματικών μετά την εξαγορά, 
αναγνωρίζεται στα αποθεματικά. Οι συσσωρευμένες μεταβολές επηρεάζουν την λογιστική αξία των 
επενδύσεων σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις. 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 ζημίες, εκτός και αν 
έχει καλύψει υποχρεώσεις ή έχει ενεργήσει πληρωμές εκ μέρους της συγγενούς επιχείρησης και εν γένη 
εκείνων που προκύπτουν από τη μετοχική ιδιότητα. 
 
Μη πραγματοποιημένα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ του Ομίλου και των συνδεδεμένων επιχειρήσεων 
απαλείφονται κατά το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου στις συνδεδεμένες επιχειρήσεις.  Μη 
πραγματοποιημένες ζημιές απαλείφονται, εκτός εάν η συναλλαγή παρέχει ενδείξεις απομείωσης του 
μεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι λογιστικές αρχές των συνδεδεμένων επιχειρήσεων έχουν 
τροποποιηθεί ώστε να είναι ομοιόμορφες με αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όμιλο. 
 
Τα διεταιρικά υπόλοιπα και οι διεταιρικές συναλλαγές καθώς και τα κέρδη του Ομίλου, που προκύπτουν 
από διεταιρικές συναλλαγές και δεν έχουν πραγματοποιηθεί ακόμη (σε επίπεδο Ομίλου), απαλείφονται 
κατά την σύνταξη των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 
 
8.2 Μετατροπή ξένου νομίσματος 
 
Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Χαϊδεμένος  παρουσιάζονται σε ευρώ (€), το 
οποίο αποτελεί το νόμισμα παρουσίασης της μητρικής Εταιρείας καθώς και το λειτουργικό της νόμισμα. 
Είναι το νόμισμα του κύριου οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση. 
 
Οι εκτός Ελλάδος δραστηριότητες του Οµίλου σε ξένα νομίσματα (οι οποίες αποτελούν κατά κανόνα 
μέρος των δραστηριοτήτων της μητρικής), μετατρέπονται στο νόμισμα λειτουργίας με την χρήση των 
ισοτιμιών που ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές 
διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών (δηλ. συναλλαγών σε ξένο 
νόμισμα) 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.  
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8.3 Ενσώματες ακινητοποιήσεις 
 
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεως τους, 
μείον,  κατ’ αρχήν τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και δεύτερον, τυχών απαξιώσεις των παγίων. Το 
κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. 
 
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 
το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα.  Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται 
στα αποτελέσματα όταν πραγματοποιούνται. 
 
Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν 
αποσβένονται) 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 ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία 
τους, η διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα. Κατά την πώληση 
ενσωμάτων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής τους 
αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα. Τέλος, όταν οι ενσώματες ακινητοποιήσεις 
αποτιμώνται στις εύλογες αξίες τους, το τυχόν αποθεματικό αναπροσαρμογής που υπάρχει στα ίδια 
κεφάλαια κατά την πώληση, μεταφέρεται στα Αδιανέμητα Κέρδη. Οι επισκευές και συντηρήσεις 
καταχωρούνται στα έξοδα της περιόδου που αφορούν.  
Οι ιδιοπαραγόμενες ενσώματες ακινητοποιήσεις στοιχειοθετούν προσθήκη στο κόστος κτήσεως των 
ενσώματων ακινητοποιήσεων σε αξίες που περιλαμβάνουν το άμεσο κόστος μισθοδοσίας του 
προσωπικού που συμμετέχει στην κατασκευή (αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές) και άλλα γενικά κόστη.  
 
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. 
 
 
8.4 Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων 
 
Η ανακτήσιμη αξία (το ψηλότερο ποσό μεταξύ της καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης) 
ενός περιουσιακού στοιχείου εκτιμάται στην περίπτωση όπου υπάρχει ένδειξη ότι αυτό τελεί υπό 
καθεστώς μόνιμης απομείωσης της αξίας του. Ο έλεγχος για να διαπιστωθεί εάν συντρέχουν 
προϋποθέσεις αναγνώρισης ζημίας λόγω μείωσης της αξίας πρέπει να γίνεται (σε ετήσια βάση) στα 
στοιχεία του ενεργητικού (ενσώματα) που προορίζονται προς πώληση, τα άυλα στοιχεία του ενεργητικού 
και την υπεραξία, η οποία αποτελεί ειδική περίπτωση, διότι ενώ δεν είναι διακριτό περιουσιακό στοιχείο, 
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των ενσώματων ή άυλων στοιχείων από τα οποία προέκυψε. Η ζημία 
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 
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περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια μιας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη 
γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, μετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης 
του περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών 
ταμειακών ροών που αναμένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση από τη χρήση ενός περιουσιακού 
στοιχείου και από την διάθεση του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. 
 
 
8.5 Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης 
 
Τα έξοδα έρευνας αναγνωρίζονται ως έξοδα της χρήσης στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης όταν 
αυτά πραγματοποιούνται. Όλα τα έξοδα που γίνονται κατά την φάση της έρευνας, αναγνωρίζονται άμεσα 
στα αποτελέσματα της χρήσης και μόνο τα έξοδα που αφορούν στάδιο ανάπτυξης μπορούν να 
κεφαλαιοποιηθούν. Τα υπόλοιπα έξοδα ανάπτυξης καταχωρούνται στους λογαριασμούς εξόδων μόλις 
αυτά προκύπτουν. Έξοδα ανάπτυξής τα οποία σε προηγούμενες οικονομικές χρήσεις είχαν καταχωρηθεί 
σαν έξοδα, δεν καταχωρούνται σαν ασώματες ακινητοποιήσεις σε μεταγενέστερη οικονομική χρήση.  
 
8.6 Χρηματοοικονομικά μέσα 
 
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. 

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 που έχουν να κάνουν με δοσοληψίες φόρων, 
οι οποίες έχουν επιβληθεί νομοθετικά από το κράτος, β) οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύμβαση ώστε 
να δίνει δικαίωμα στην επιχείρηση για λήψη μετρητών ή άλλων χρηματοοικονομικών παγίων στοιχείων. 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους μέσω της κατάστασης 
αποτελεσμάτων χρήσης  

Περιλαμβάνει κάθε χρηματοοικονομικό μέσο εάν: 
● αποκτάται ή δημιουργείται με πρωταρχικό σκοπό την πώληση ή την επαναγορά στο εγγύς 
μέλλον, 
● αποτελεί μέρος ενός χαρτοφυλακίου από αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά μέσα, τα οποία 
διαχειρίζονται συνολικά και για τα οποία υπάρχουν στοιχεία με βάση πρόσφατα δεδομένα βραχυχρόνιας 
απολαβής κερδών, 
● κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που αποτιμάται στην 
εύλογη αξία, με αναγνώριση των μεταβολών στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. 

Διαθέσιμα για 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  
 
Εφ’ όσον μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα, η μεταγενέστερη αποτίμηση αυτών των 
χρηματοοικονομικών μέσων γίνεται στην εύλογη αξία τους ενώ σε περίπτωση μη αξιόπιστου 
προσδιορισμού της, η αποτίμηση γίνεται στο κόστος κτήσης. 
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Τα κέρδη ή οι ζημίες που προκύπτουν από τα διαθέσιμα προς πώληση στοιχεία του ενεργητικού, 
μεταφέρονται κατ’ ευθείαν στα ίδια κεφάλαια, όπου και παραμένουν έως ότου το στοιχείο αυτό να 
διαγραφεί. 
 
Στην περίπτωση όπου παρατηρούμε μείωση της αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων του 
ενεργητικού, το ποσό δεν μεταφέρεται στα ίδια κεφάλαια, αλλά στα αποτελέσματα. Το ίδιο ισχύει και για 
τα κέρδη ή ζημίες που προέρχονται από μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. 
 
8.7 Αποθέματα  
 
Την ημερομηνία του ισολογισμού, τα αποθέματα αποτιμώνται στο χαμηλότερο του κόστους ή την 
καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμημένη τιμή πώλησης στην 
συνηθισμένη πορεία των εργασιών της επιχείρησης μείον οποιαδήποτε σχετικά έξοδα πώλησης. Το 
κόστος των αποθεμάτων δεν περιλαμβάνει χρηματοοικονομικά έξοδα.  
 
8.8 Εμπορικές απαιτήσεις 
 
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα 
αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας την μέθοδο του αποτελεσματικού επιτοκίου, 
μείον την πρόβλεψη για μείωση της αξίας τους. Στην περίπτωση που η αναπόσβεστη αξία ή το κόστος 
ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου υπερβαίνει την παρούσα αξία, τότε το στοιχείο αυτό αποτιμάται 
στο ανακτήσιμο ποσό αυτού, δηλαδή στη παρούσα αξία των μελλοντικών ροών του περιουσιακού 
στοιχείου, η οποία υπολογίζεται με βάση το πραγματικό αρχικό επιτόκιο. Η σχετική ζημία μεταφέρεται 
απευθείας στα αποτελέσματα χρήσης. Οι ζημιές απομείωσης, δηλαδή όταν υπάρχει αντικειμενική 
ένδειξη ότι ο Όμιλος δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους 
συμβατικούς όρους, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα.  
 
8.9 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων 
 
Τα διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων περιλαμβάνουν τα μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο καθώς 
επίσης και τις βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας όπως τα προϊόντα της αγοράς χρήματος 
και οι τραπεζικές καταθέσεις. Τα προϊόντα της αγοράς χρήματος είναι χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων. 
 
 
8.10 Μετοχικό κεφάλαιο 
 
Έξοδα τα οποία πραγματοποιήθηκαν για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του 
σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Τα έξοδα τα οποία 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. 
 
8.11 Κόστος δανεισμού 
 
Ο Όμιλος χρησιμοποιεί τη βασική λογιστική μέθοδο που προβλέπεται από το ΔΛΠ 23, «Κόστος 
Δανεισμού», σύμφωνα με το οποίο το κόστος δανεισμού αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα της χρήσης 
στην οποία πραγματοποιείται. Η μέθοδος αυτή, σύμφωνα και με το ΔΛΠ 23, μπορεί να ακολουθηθεί για 
οποιαδήποτε μορφή δανεισμού. 
 
 
8.12 Φορολογία εισοδήματος & αναβαλλόμενος φόρος 
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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, βασιζόμενα 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 στοιχείων του 
ενεργητικού 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. 
 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιμώνται με βάση τους φορολογικούς 
συντελεστές που αναμένεται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα διακανονιστεί η απαίτηση 
ή η υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που 
έχουν τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν μέχρι την ημερομηνία του Ισολογισμού. Σε περίπτωση 
αδυναμίας σαφούς προσδιορισμού του χρόνου αναστροφής των προσωρινών διαφορών εφαρμόζεται ο 
φορολογικός συντελεστής που ισχύει κατά την επόμενη της ημερομηνίας του ισολογισμού χρήση. 
 
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. 
 
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 προβλεπτό μέλλον. 
 
Οι περισσότερες αλλαγές στις  αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται 
σαν ένα κομμάτι των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. Μόνο αυτές οι 
μεταβολές στα στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις που επηρεάζουν τις προσωρινές διαφορές 
αναγνωρίζονται κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια του Ομίλου, όπως η επανεκτίμηση της αξίας της ακίνητης 
περιουσίας, έχουν ως αποτέλεσμα την σχετική αλλαγή στις  αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή 
υποχρεώσεις να χρεώνεται έναντι του σχετικού λογαριασμού της καθαρής θέσης. 
 
 
8.13 Παροχές στο προσωπικό 

 
Βραχυχρόνιες παροχές: Οι βραχυχρόνιες παροχές προς τους εργαζομένους (εκτός από παροχές λήξης 
της εργασιακής σχέσης και παροχές αποζημίωσης) σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται ως 
υποχρέωση, μετά την αφαίρεση κάθε ποσού που είδη καταβλήθηκε. Αναλυτικότερα, αν το ποσό που ήδη 
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καταβλήθηκε  υπερβαίνει το απροεξόφλητο ποσό των παροχών, η επιχείρηση πρέπει να αναγνωρίσει 
αυτό το υπερβάλλον στοιχείο του ενεργητικού της (προπληρωθέν έξοδο) κατά την έκταση που η 
προπληρωμή θα οδηγήσει σε μείωση μελλοντικών πληρωμών ή σε επιστροφή χρημάτων. 
 
 
8.14 Επιχορηγήσεις 
 
Ο Όμιλος αναγνωρίζει τις κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες ικανοποιούν αθροιστικά τα εξής κριτήρια: α) 
Υπάρχει εύλογη βεβαίωση (reasonable assurance) ότι η επιχείρηση έχει συμμορφωθεί ή πρόκειται να 
συμμορφωθεί με τους όρους της επιχορήγησης και β) υπάρχει εύλογη βεβαίωση 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 απεικονίζονται ως έσοδο επόμενων χρήσεων 
και αναγνωρίζονται συστηματικά και ορθολογικά στα έσοδα κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του 
παγίου στοιχείου του ενεργητικού. 
 
8.15 Προβλέψεις 
 
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος έχει παρούσες νομικές η τεκμηριωμένες υποχρεώσεις ως 
αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω εκροών πόρων και η 
εκτίμηση του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με αξιοπιστία. Οι 
προβλέψεις επισκοπούνται κατά την ημερομηνία σύνταξης κάθε ισολογισμού και προσαρμόζονται 
προκειμένου να αντανακλούν την παρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεται να απαιτηθεί για τη 
διευθέτηση της υποχρέωσης. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές 
καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι ενσωματώνουν 
οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές 
καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών οφελών είναι πιθανή. 
8.16 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 
 
Έσοδα: Το ύψος των εσόδων αποτελείται από την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής 
υπηρεσιών αφού αφαιρεθούν ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Αναγνωρίζονται 
με την μεταφορά των κινδύνων στον πελάτη. Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη 
βάση, με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Αναλυτικά η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 
 

- Πωλήσεις αγαθών: Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος παραδίδει τα αγαθά 

στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι 

εύλογα εξασφαλισμένη.  
- Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που 

παρέχονται οι  υπηρεσίες, με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας. 
-  Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με 

την χρήση του πραγματικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική 

αξία αυτών μειώνεται στο ανακτήσιμο ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των 

αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών προεξοφλουμένων με το αρχικό πραγματικό 

επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι με το ίδιο επιτόκιο επί της απομειωμένης (νέας 

λογιστικής) αξίας. 
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Τα έσοδα από διεταιρικές συναλλαγές του Ομίλου απαλείφονται. Τα έσοδα από επιχορηγήσεις 
αναγνωρίζονται με τρόπο συστηματικό στα έσοδα, με βάση την αρχή του συσχετισμού των 
επιχορηγήσεων με τα αντίστοιχα κόστη τα οποία και επιχορηγούν.  
Τα έσοδα από µερίσµατα αναγνωρίζονται ως έσοδα κατά την ηµεροµηνία έγκρισης της διανοµής τους. 
 
Έξοδα: 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. 
 
 
8.17 Μισθώσεις 
 

Εταιρία Ομίλου ως Μισθωτής: Οι μισθώσεις παγίων κατά τις οποίες μεταβιβάζονται στον Όμιλος όλοι 
οι κίνδυνοι και τα οφέλη που έχουν σχέση με την κυριότητα ενός στοιχείου του ενεργητικού, ανεξάρτητα 
από την τελική μεταβίβαση ή μη του τίτλου κυριότητας του στοιχείου αυτού, αποτελούν τις 
χρηματοοικονομικές μισθώσεις. Οι μισθώσεις αυτές κεφαλαιοποιούνται με την έναρξη της μίσθωσης στη 
χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων 
μισθωμάτων. Κάθε μίσθωμα επιμερίζεται μεταξύ της υποχρέωσης και των χρηματοοικονομικών εξόδων 
έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση. 
Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από μισθώματα, καθαρές από χρηματοοικονομικά έξοδα, απεικονίζονται 
στις υποχρεώσεις. Το μέρος του χρηματοοικονομικού εξόδου που αφορά σε χρηματοδοτικές μισθώσεις 
αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.  Τα πάγια που αποκτήθηκαν 
με χρηματοδοτική μίσθωση αποσβένονται στη μικρότερη περίοδο μεταξύ της ωφέλιμης ζωής των 
παγίων στοιχείων και της διάρκειας μίσθωσής τους. 
 

Συμφωνίες μισθώσεων όπου ο εκμισθωτής μεταβιβάζει το δικαίωμα χρήσης ενός στοιχείου του 

ενεργητικού για μια συμφωνημένη χρονική περίοδο, χωρίς ωστόσο να μεταβιβάζει και τους κινδύνους 

και ανταμοιβές της ιδιοκτησίας του παγίου στοιχείου, ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις.  Οι 

πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από 

τον εκμισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

 
Εταιρία Ομίλου ως εκμισθωτής: Όταν πάγια εκμισθώνονται με χρηματοδοτική μίσθωση, η παρούσα 
αξία των μισθωμάτων καταχωρείται ως απαίτηση. Η διαφορά μεταξύ του μικτού ποσού της απαίτησης 
και της παρούσας αξίας της απαίτησης καταχωρείται ως αναβαλλόμενο χρηματοοικονομικό έσοδο. Το 
έσοδο από την εκμίσθωση αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης κατά τη διάρκεια της μίσθωσης 
χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της καθαρής επένδυσης, η οποία αντιπροσωπεύει μια σταθερή περιοδική 
απόδοση. 
 
Πάγια που εκμισθώνονται με λειτουργικές μισθώσεις περιλαμβάνονται στις ενσώματες ακινητοποιήσεις 
του ισολογισμού.  Αποσβένονται κατά τη διάρκεια της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής τους σε βάση 
συνεπή με παρόμοιες ιδιόκτητες ενσώματες ακινητοποιήσεις. Το έσοδο του ενοικίου (καθαρό από τυχόν 
κίνητρα που δόθηκαν στους μισθωτές) αναγνωρίζεται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της 
περιόδου της μίσθωσης. 
 
 
8.18 Διανομή μερισμάτων 
 
Μόνο όταν η Γενική Συνέλευση των μετόχων εγκρίνει την διανομή μερισμάτων στους μετόχους της 
μητρικής, αυτή αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 
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9. Διαχείριση κινδύνων  

 
Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 
 
Ο Όμιλος εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς (τιμές αγοράς, 
επισφαλείς πελάτες), πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, κίνδυνο ταμειακών ροών και κίνδυνο 
εύλογης αξίας από μεταβολές επιτοκίων.   
Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική υπηρεσία διαχείρισης διαθεσίμων.  Η 
Κεντρική υπηρεσία διαχείρισης διαθεσίμων προσδιορίζει, εκτιμά και αντισταθμίζει τους 
χρηματοοικονομικούς κινδύνους σε συνεργασία με τις υπηρεσίες που αντιμετωπίζουν αυτούς τους 
κινδύνους.  Προ της διενέργειας σχετικών συναλλαγών λαμβάνεται έγκριση από τα στελέχη που έχουν το 
δικαίωμα δέσμευσης της εταιρίας προς τους αντισυμβαλλόμενούς της.  
 
Κίνδυνος τιμής 
 
Ο Όμιλος εκτίθεται σε όχι μεγάλες μεταβολές της αξίας  των πρώτων υλών.  
 
Πιστωτικός κίνδυνος 
 
Ο Όμιλος δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου.  
 
Κίνδυνος ρευστότητας 
 
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, διατηρώντας επαρκή διαθέσιμα και άμεσα 
ρευστοποιήσιμα χρεόγραφα. 
 
Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων 
 
Τα λειτουργικά έσοδα και ταμειακές ροές του Ομίλου είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από μεταβολές στις 
τιμές των επιτοκίων.  Ο Όμιλος δεν έχει στο ενεργητικό του σημαντικά έντοκα στοιχεία, η πολιτική δε 
του Ομίλου, είναι να διατηρεί περίπου το σύνολο του δανεισμού σε προϊόντα κυμαινόμενου επιτοκίου με 
εξασφαλισμένη απόδοση.   
 
 
Ο κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τα βραχυπρόθεσμα δάνεια. Πολιτική του 
Ομίλου είναι να διατηρεί το σύνολο σχεδόν των δανείων του σε μεταβλητό επιτόκιο. 
 

10. Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα  

 
Πρωτεύων τομέας πληροφόρησης – επιχειρηματικοί τομείς 
 
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: 
 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η Εταιρεία παράγει και προωθεί τα ακόλουθα προϊόντα:  
 
♦ Αφίσες με τη μέθοδο offset,   
♦ Έντυπα / Βιβλία, και  
♦ Προϊόντα ψηφιακής εκτύπωσης (με πλάτος έως 5 μέτρων και θεωρητικά απεριόριστο μήκος)  
♦ Προϊόντα μεταξοτυπίας 
♦ Προϊόντα stands 
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01/01 -  30/09/2005 01/01 -  30/09/2004
OFFSET 13.956.973 87% 12.584.349 79%
ΨΗΦΙΑΚΑ 1.316.044 8% 2.290.023 14%
ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑ 546.223 3% 761.451 5%
ΛΟΙΠΑ 243.913 2% 285.100 2%

16.063.153 100% 15.920.923 100%

ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ΟΜΙΛΟΥ

 

 

01/01 -  30/09/2005 01/01 -  30/09/2004
OFFSET 13.945.489 87% 12.578.003 79%
ΨΗΦΙΑΚΑ 1.316.044 8% 2.290.023 14%
ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑ 546.223 3% 761.451 5%
ΛΟΙΠΑ 217.213 1% 262.074 2%

16.024.968 100,00% 15.891.551 100%

ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 
 

1. Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις 

11.1 Ενσώματες ακινητοποιήσεις 
11.1.1  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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Οικόπεδα & 
Κτίρια

Μεταφορικά μέσα & 
μηχ/κός εξοπλισμός

Έπιπλα και Λοιπός 
εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις Υπό 
Εκτέλεση Σύνολο

Μικτή Λογιστική αξία 10.224.413,59 20.464.214,87 666.795,49 0,00 31.355.423,95

Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας 2.010.497,42 9.508.195,54 479.108,32 0,00 11.997.801,28

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2004 8.213.916,17 10.956.019,33 187.687,17 0,00 19.357.622,67
Μικτή Λογιστική αξία 10.252.117,69 19.843.573,62 706.782,48 1.912.626,08 32.715.099,87
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας 2.398.310,97 10.497.620,71 551.411,89 0,00 13.447.343,57

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2004 7.853.806,72 9.345.952,91 155.370,59 1.912.626,08 19.267.756,30
Μικτή Λογιστική αξία 14.904.947,97 19.940.068,60 730.424,52 2.542.588,08 38.118.029,17

Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας 2.689.948,11 11.605.239,71 605.851,24 1.912.626,08 16.813.665,14

Λογιστική αξία την 30 Σεπτεμβρίου 2005 12.214.999,86 8.334.828,89 124.573,28 629.962,00 21.304.364,03

Οικόπεδα & 
Κτίρια

Μεταφορικά μέσα & 
μηχ/κός εξοπλισμός

Έπιπλα και Λοιπός 
εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις υπό 
εκτέλεση Σύνολο

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2004 8.213.916,17 10.956.019,33 187.687,17 0,00 19.357.622,67

Προσθήκες 27.704,10 132.509,56 48.791,10 1.912.626,08 2.121.630,84
Πωλήσεις 0,00 -753.150,81 -8.804,11 -761.954,92
Αναπροσαρμογή Αξίας ( αύξηση αναγνωρισμένη στην καθαρή θέση) 0,00

Αποσβέσεις  Χρήσης 2004 -387.813,55 -1.541.465,60 -72.303,58 -2.001.582,73
Σωρευμένες Αποσβέσεις Πωληθέντων Παγίων 0,00 552.040,43 0,00 552.040,43
Καθαρές συναλλαγματικές Διαφορές 0,00

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2004 7.853.806,72 9.345.952,91 155.370,58 1.912.626,08 19.267.756,29

Προσθήκες 4.652.830,28 96.494,98 23.642,04 629.962,00 5.402.929,30
Πωλήσεις 
Αναπροσαρμογή Αξίας ( αύξηση αναγνωρισμένη στην καθαρή θέση) 0,00
 - Αποσβέσεις Περιόδου 1.1 - 30.09.05 -291.637,14 -1.107.619,00 -54.439,35 -1.453.695,49
Σωρευμένες Αποσβέσεις Πωληθέντων Παγίων

Μεταφορές από «υπό εκτέλεση» 

Επιστροφή προκαταβολών -1.912.626,08 -1.912.626,08

Λογιστική αξία την 31 Σεπτεμβίου 2005 12.214.999,86 8.334.828,89 124.573,27 629.962,00 21.304.364,02

Ο Όμιλος

 
 

Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου (θυγατρική επιχείρηση Ελληνική Εκτυπωτική ΑΕ) 

υφίστανται προσημειώσεις επί των ακινήτων ποσού 2.600.000 €. 

 
11.1.2 Ενσώματες ακινητοποιήσεις Εταιρίας 
 
Τα  ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας αναλύονται ως εξής: 
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Οικόπεδα & 
Κτίρια

Μεταφορικά μέσα & 
μηχ/κός εξοπλισμός

Έπιπλα και Λοιπός 
εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις Υπό 
Εκτέλεση Σύνολο

Μικτή Λογιστική αξία 7.264.972,72 18.872.645,25 622.372,61 0,00 26.759.990,58

Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας 1.889.807,56 9.274.073,39 444.552,27 0,00 11.608.433,22

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2004 5.375.165,16 9.598.571,86 177.820,34 0,00 15.151.557,36
Μικτή Λογιστική αξία 7.272.572,73 18.208.562,96 671.163,58 1.912.626,08 28.356.836,47
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας 2.147.358,26 10.138.727,22 520.166,11 0,00 12.882.573,16

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2004 5.125.214,47 8.069.835,74 150.997,47 1.912.626,08 15.258.673,76
Μικτή Λογιστική αξία 11.280.840,93 18.328.093,24 692.769,87 2.542.588,08 28.393.529,60

Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας 2.340.940,20 11.184.790,97 572.811,67 1.912.626,08 13.295.262,64

Λογιστική αξία την 30 Σεπτεμβρίου 2005 8.939.900,73 7.143.302,27 119.958,20 629.962,00 16.833.123,20

Οικόπεδα & 
Κτίρια

Μεταφορικά μέσα & 
μηχ/κός εξοπλισμός

Έπιπλα και Λοιπός 
εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις Υπό 
Εκτέλεση Σύνολο

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2004 5.375.165,16 9.598.571,86 177.820,34 0,00 15.151.557,36

Προσθήκες 7.600,01 87.759,57 48.790,97 1.912.626,08 2.056.776,63
Πωλήσεις 0,00 -751.850,81 -751.850,81
Αναπροσαρμογή Αξίας ( αύξηση αναγνωρισμένη στην καθαρή θέση)
Αποσβέσεις  Χρήσης 2004 -257.550,70 -1.416.685,31 -75.613,84 -1.749.849,85
Σωρευμένες Αποσβέσεις Πωληθέντων Παγίων 552.040,43 552.040,43
Καθαρές συναλλαγματικές Διαφορές

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2004 5.125.214,47 8.069.835,74 150.997,47 1.912.626,08 15.258.673,75

Προσθήκες 4.008.268,20 86.294,98 21.606,29 629.962,00 4.746.131,47
Πωλήσεις -33.235,30 -33.235,30
Αναπροσαρμογή Αξίας ( αύξηση αναγνωρισμένη στην καθαρή θέση) 0,00

Αποσβέσεις Περιόδου 1.1 - 30.09.05 -193.581,94 -1.012.828,45 -52.645,56 -1.259.055,95
Σωρευμένες Αποσβέσεις Πωληθέντων Παγίων 33.235,30 33.235,30
Μεταφορές από «υπό εκτέλεση» 0,00
Επιστροφές επιχορηγήσεων -1.912.626,08 -1.912.626,08

Λογιστική αξία την 30 Σεπτεμβρίου 2005 8.939.900,73 7.143.302,27 119.958,20 629.962,00 16.833.123,19

H εταιρία

 
 

 

Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου της εταιρίας Χαϊδεμένος ΑΕΒΕ δεν υφίστανται 

προσημειώσεις ή άλλα εμπράγματα βάρη. 

 

 
11.2 Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 
 
Από 1 Ιανουαρίου 2005 µέχρι την 30 Σεπτεμβρίου 2005, 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: 
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30/9/2005 31/12/2004
Αρχή περιόδου (01/01/2005 και 01/01/2004) 2.496.553 2.344.071 
Εξαγορά Συγγενούς 
Μερίδιο  Αποτελεσμάτων (προ φόρων και 
δικαιωμάτων μειοψηφίας) -299.811 152.482 
Συναλλαγματικές διαφορές
Προσθήκες
Πωλήσεις/ διαγραφές
Λοιπές μεταβολές ιδίων κεφαλαίων                      
(Σημ. 20)
Υπόλοιπο λήξεως 2.196.742 2.496.553  
 
 
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία της συγγενούς επιχείρησης (Clear Channel Χαϊδεμένος ΑΕ) στις 
31/12/2004 και 30/09/2005 είχαν ως εξής: 
 

 
 
Οι συναλλαγές της Χαϊδεμένος ΑΕΒΕ με την συγγενή εταιρία του Ομίλου Clear Channel Χαϊδεμένος 
ΑΕΒΕ εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: 
 
Σημειώνεται ότι η εταιρία αποτίμησε στις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής επιχείρησης την 
συμμετοχή της στην εταιρίας «Clear Channel Xαϊδεμένος ΑΕ» στης αξία κτήσεως της.  
 
Στους παρακάτω πίνακες εμφανίζονται οι διεταιρικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις καθώς και οι 
διεταιρικές συναλλαγές μεταξύ των συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου. 
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11.3 Επενδύσεις σε Θυγατρικές επιχειρήσεις 
 
Την 29/9/2005 η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού 
Κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας κατά το ποσό των € 497.448,00. Με το ποσό αυτό αυξήθηκε 
ισόποσα η συμμετοχή στην «Ελληνική Εκτυπωτική Α.Ε.». Η εταιρία αποτίμησε στις οικονομικές 
καταστάσεις της μητρικής επιχείρησης την συμμετοχή της στην εταιρία «Ελληνική Εκτυπωτική ΑΕ» 
στην αξία κτήσεως της.  
 
11.4 Άλλες Απαιτήσεις 
 
Οι Άλλες Απαιτήσεις του Ομίλου και της Μητρικής επιχείρησης αφορούν δοσμένες εγγυήσεις ενοικίων.  
Οι Άλλες Απαιτήσεις του Ομίλου και της Μητρικής επιχείρησης αναλύονται ως εξής: 
 

 
 
 
11.5 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: 
 

 
 
 

11.6 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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11.7 Αποθέματα 
 
Τα αποθέματα του Ομίλου και της Εταιρείας, κατά την 30 Σεπτεμβρίου 2005, αναλύονται ως εξής: 
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11.8 Απαιτήσεις και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 
 
Οι απαιτήσεις κατά τρίτων του Οµίλου και της Εταιρείας, κατά την 30 Σεπτεμβρίου 2005, αναλύονταιως 
εξής: 

 

 
 

 
 
11.9 Λοιπές απαιτήσεις 
 
Οι λοιπές απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας, κατά την 30 Σεπτεμβρίου 2005, αναλύονται ως 
εξής: 
 

 
 
11.10 Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού αποτιμημένα στην εύλογη αξία μέσω της 
κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης  
 
Τα Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού αποτιμημένα στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης 
αποτελεσμάτων χρήσης του Οµίλου (μετοχές εισηγμένες στο ΧΑΑ) και της Εταιρείας, κατά την 30 
Σεπτεμβρίου 2005, αναλύονται ως εξής: 
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11.11 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων 
 
 
Τα Ταμειακά διαθέσιμα του Οµίλου και της Εταιρείας, κατά την 30 Σεπτεμβρίου 2005, αναλύονται ως 
εξής: 
 

 
 
 

11.12 Ίδια κεφάλαια 
11.12.1 Μετοχικό Κεφάλαιο 
 
Κατά την 30 Σεπτεμβρίου 2005, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 8.340.700 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: 
 
  Αύξηση με:     

Ημερομηνία 
Γενικής 

Συνέλευσης 

Αριθμός 
ΦΕΚ 

& 
Ημερομηνία 

 
Καταβολή 
Μετρητών 
(σε Δρχ.) 

 
Κεφαλαιοποίηση 
Αποθεματικών 

(σε Δρχ.) 

Συνολικό 
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 
(σε Δρχ.) 

Σύνολο 
Μετοχών μετά 
την Αύξηση 

Ονομαστική 
Αξία 

(σε Δρχ.) 

Τιμή 
Έκδοσης 
(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 Μείωση Ονομαστικής Αξίας 2.457.000.000 

Δρχ. 

6.142.500 400 Δρχ. - 

2.8.99 10422\28.12.

99 

       576.000.000 3.033.000.000 

Δρχ. 

7.582.500 400 Δρχ. 4.200 Δρχ. 

29.6.2001 6313\20.7.20

01 

303.300.000 - 3.336.300.000 

Δρχ. 

7.582.500 400 Δρχ.  



 

 30 

29.6.2001 6313\20.7.20

01 

74.232.675 - 3.410.532.675 

Δρχ. 

8.340.750 408,90 Δρχ.  

28.6.2002 8753\20.8.20

02 

- - 10.008.900 € 8.340.750 1,20 €  

 
Σύμφωνα µε το Μητρώο Μετόχων της Εταιρείας, κατά την 30.09.2005, οι μέτοχοι µε ποσοστό 
συµµετοχής στην Εταιρεία και οι μέτοχοι που συµµετέχουν στη διοίκηση του Ομίλου ήταν οι: 
 
 

Μέτοχοι Αριθμός Μετοχών Ποσοστό 
 
ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

 
3.433.908 41.17%

 
Χαϊδεμένος Γεώργιος του Ευστρατίου 

 
330.001 3,95%

 
Χαϊδεμένου Βαρβάρα, σύζ. Γεωργίου 

 
705.947 8.46%

 
Χαϊδεμένος Ευστράτιος, του Γεωργίου 

 
433.275 5.19%

 
Χαϊδεμένου Μαρίνα, του Γεωργίου 

 
157.009 1.88%

 
Νηστικάκης Γεώργιος του Νικολάου 

 
93.840 1,12%

Βουρνάς Αριστομένης 90.037 1,07%

Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη 125.020 1,49%
 
Χαϊδεμένου Αγγελική, του Γεωργίου 

 
660.844 7,92%

 
Χαϊδεμένου Αντωνία, του Γεωργίου 

 
667.480 8,00%

 
Λοιποί Μέτοχοι (με ποσοστό <2%) 

 
1.643.389 19,70%

 
Σύνολο Μετοχών 

 
8.340.750 100.00%

 
 
11.12.2 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 2005. 
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11.12.3 Μερίσματα 
 
Από την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων την 30/06/2005 της Χαϊδεμένος ΑΕΒΕ, εγκρίθηκε 
µέρισµα € 0,04 ανά  µετοχή. 
 

11.13 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 31/12/2004 και 30/09/2005, ανά τράπεζα, ως εξής: 
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11.14 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 2004 καθώς και της περιόδου 1.1 έως 30.09.2005, είχε ως εξής: 
 

 
 
 

 
 
 
11.15 Εμπορικοί και Άλλοι Πιστωτές 
 
Οι υποχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρείας προς τρίτους, κατά την 30 Σεπτεμβρίου 2005, είχαν ως 
εξής: 
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11.16 Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
 

Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας προς τρίτους κατά την 30 
Σεπτεμβρίου 2005, είχαν ως εξής: 
 

 
 

11.17 Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 
 
Οι φορολογικές υποχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρείας προς τρίτους, κατά την 30 Σεπτεμβρίου 
2005, είχαν ως εξής: 
 

 
 
11.18 Κρατικές Επιχορηγήσεις 
 
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 του εννιαμήνου 2005, του λογαριασμού των επιχορηγήσεων, που θα αναγνωρισθούν ως 
έσοδα σε μελλοντικές χρήσεις, είχε ως εξής: 
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11.19 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. 
 

 
 
11.20 Ανάλυση Λειτουργιών 
 
Το κόστος λειτουργιών του Ομίλου και της Εταιρίας κατά τις ημερομηνίες 30 Σεπτεμβρίου 2004 και 
2005 διαμορφώθηκε όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 
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Κόστος 
Πωληθέντων

Έξοδα 
διοίκησης Έξοδα διάθεσης

Χρημ/κά 
έξοδα Σύνολο

Κόστος 
Πωληθέντων

Έξοδα 
διοίκησης

Έξοδα 
διάθεσης

Χρημ/κά 
έξοδα Σύνολο

Συνταξιοδοτικές παροχές 19.022 19.022 7.937 7.937 
Αμοιβές & λοιπές παροχές εργαζομένων 2.364.423 1.002.317 629.061 3.995.801 2.227.008 923.242 629.061 0 3.779.310 
Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο ως έξοδο 5.253.248 5.253.248 5.390.577 5.390.577 
Αποσβέσεις  παγίων 1.153.578 205.842 38.452 1.397.872 1.203.852 91.554 38.452 0 1.333.858 
Αμοιβές & έξοδα τρίτων 2.909.252 694.290 89.208 3.692.750 3.185.521 481.248 89.208 0 3.755.978 
Xρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα 248.615 176.645 
Λοιπά 51.618 216.955 217.897 486.471 20.532 197.065 217.897 435.495 

Σύνολο 11.732.120 2.138.427 974.618 248.615 14.845.164 12.027.491 1.701.047 974.618 176.645 14.703.156 

Ο Όμιλος Η εταιρία

30/09/04 30/09/04

 
 
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. 

  
11.21 Άλλα Λειτουργικά Έσοδα και Έξοδα 
 
Τα άλλα λειτουργικά έσοδα και έξοδα του Ομίλου και της Εταιρείας, κατά την 30 Σεπτεμβρίου 2005 και 
2004, είχαν ως εξής: 
 

 
 
Σ’ άλλα λειτουργικά έσοδα συμπεριλαμβάνονται  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. 
 
 
 



 

 36 

11.22 Χρηματοοικονομικά Έξοδα - Έσοδα 
 
Τα καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα του Ομίλου και της Εταιρείας, κατά την 30 Σεπτεμβρίου 2005 
και 2004, είχαν ως εξής: 
 

30/09/05 30/09/04 30/09/05 30/09/04
Έσοδα τόκων
-Τραπεζών 25.269  9.548  25.267  9.548 
 - Αποτίμηση Χρεογράφων στην Τρέχουσα Αξία

25.269 9.548 25.267 9.548 

Έξοδα τόκων από:
- Τραπεζικούς Τόκους και Εγγυητικές Επιστολές 234.870  248.615  160.947 176.645 
 - Αποτίμηση Χρεογράφων στην Τρέχουσα Αξία 0  

209.601 239.066 135.680 167.097 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
11.23 Φόρος Εισοδήματος 
 
Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσμάτων προσδιορίσθηκε ως εξής: 
 

 
 
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).  
 

Εταιρεία     Εκκρεμείς φορολογικές δηλώσεις 
Χαϊδεμένος ΑΕΒΕ     2002 έως και 2004 
Ελληνική Εκτυπωτική Α.Ε.                 2002 έως και 2004 

 
 
11.24 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. 
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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’ όψη την ύπαρξη δυνητικών µετοχών δηλ. των 
μειωμένων κερδών ανά μετοχή). 
 

11.25 Προσαρμογή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο       
Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης 1. 
 
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις είναι οι πρώτες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις που 
συντάσσει και δημοσιεύει ο Όμιλος Χαϊδεμένος, σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Παρουσίασης (∆ΠΧΠ), που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα µε το νόµο, η 
εφαρμογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων είναι υποχρεωτική για τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο 
Αξιών Αθηνών εταιρείες, από 1 Ιανουαρίου 2005.  
Οι κύριες προσαρμογές που κρίθηκαν αναγκαίες αφορούν :  
1) την άμεση απόσβεση διαφόρων εξόδων (έξοδα πολυετούς απόσβεσης), που είχαν κεφαλαιοποιηθεί 
σύμφωνα με τις προηγούμενες γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές σε προηγούμενες χρήσεις και 
αποσβένονταν τµηµατικά,  
2) την μεταφορά των εξόδων κτήσης ακινητοποιήσεων στο κόστος κτήσης των ενσώματων 
ακινητοποιήσεων (για την απόκτηση των οποίων πραγματοποιήθηκαν) καθώς και την διαγραφή των 
προηγούμενων φορολογικών αναπροσαρμογών (αναπροσαρμογές που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με 
τις προηγούμενες φορολογικές διατάξεις), προκειμένου τα πάγια στοιχεία της επιχείρησης να 
απεικονίζονται στο κόστος κτήσης  
3) την λογιστική αναγνώριση των υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Οµίλου προς τους εργαζομένους, 
σε σχέση µε την μελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα µε το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, 
σύμφωνα με αναλογιστική μελέτη ανεξάρτητου οίκου  
4) την μεταφορά των «µη δεδουλευμένων» κρατικών επιχορηγήσεων από τα ίδια κεφάλαια στις 
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και της  απεικόνισής τους ως εσόδων επομένων χρήσεων 
5) την λογιστική αναγνώρισης των επιπτώσεων της αναβαλλόμενης φορολογίας, δηλαδή των φόρων 
εισοδήματος που θα καταβληθούν ή θα ανακτηθούν μελλοντικά σε σχέση µε έσοδα ή έξοδα που ήδη 
αναγνωρίσθηκαν λογιστικά ή, αντίστροφα, σε σχέση µε έσοδα ή έξοδα που, ενώ φορολογήθηκαν ή 
εκπέσθηκαν ήδη και δεν αφορούν την τρέχουσα ή προηγούμενες χρήσεις και, συνεπώς, θα 
αναγνωρισθούν λογιστικά στο µέλλον, 
6) την μεταφορά των διαφορών ενοποίησης που είχαν προκύψει κατά την ημερομηνία αγοράς της 
θυγατρικής στα αδιανέμητα κέρδη (σύμφωνα με την δυνατότητα που παρέχεται στο Δ.Π.Χ.Π. 1) και την 
προσαρμογή των αποθεματικών από πώληση και αποτίμηση χρεογράφων. Η Χαϊδεμένος ΑΕΒΕ επέλεξε 
να μην εφαρμόσει το ΔΛΠ 22 και το Δ.Π.Χ.Π. 3 αναδρομικά στην προηγούμενη ενοποίηση (Ελληνική 
Εκτυπωτική ΑΕ)  και διατήρησε την ίδια ταξινόμηση που προέκυψε κατά την πρώτη ενοποίηση σύμφωνα 
με τις προηγούμενες παραδεκτές λογιστικές αρχές. Επομένως αναγνώρισε όλα τα περιουσιακά στοιχεία 
και τις υποχρεώσεις που προέκυψαν σε μια προγενέστερη επιχειρηματική συνένωση εκτός από α) 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που διαγράφηκαν με τις προηγούμενες 
λογιστικές αρχές β) περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που δεν είχαν αναγνωρισθεί στις ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις του αγοραστή σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. γ) διέγραψε οποιοδήποτε περιουσιακό 
στοιχείο ή υποχρέωση δεν εκπλήρωνε τα κριτήρια αναγνώρισης σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. και δ) 
αναγνώρισε την λογιστική αξία της υπεραξίας όπως υπολογίστηκε κατά την ημερομηνία μετάβασης 
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σύμφωνα με τις προηγούμενες λογιστικές αρχές (μεταφορά του υπολοίπου των διαφορών ενοποίησης του 
πρώτου συμψηφισμού αφαιρετικά των αδιανέμητων κερδών). 
7) Σε αντίθεση με τις προηγούμενα ισχύουσες λογιστικές αρχές, τα πληρωτέα μερίσματα αναγνωρίζονται 
ως υποχρέωση κατά την ημερομηνία έγκρισης της προτεινόμενης διανομής του Δ.Σ. από την Γενική 
Συνέλευση των μετόχων. 
 
Οι συνολικές  προσαρμογές ποσοτικοποιούνται όσο αφορά τα Ίδια Κεφάλαια καθώς και τα 
Αποτελέσματα στους πίνακες που ακολουθούν: 
 
 

 
 
 
 



 

 39 

 
 

 
11.26  Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Απαιτήσεις 

 
Η Εταιρεία έχει παράσχει εγγυήσεις σε εταιρείες του Ομίλου, που ανέρχονταν, κατά την 30 
Σεπτεμβρίου 2005, σε  € 4.360.821,72. 

  
11.27  Οψιγενή Γεγονότα 

 
 Μέσα στον Οκτώβριο 2005 ολοκληρώθηκε φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2002-2004 για την 

μητρική εταιρεία ενώ βρίσκεται εν εξελίξει και αναμένεται να περατωθεί μέχρι τον Δεκέμβριο του 2005 
φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2002-2003 για την «Ελληνική Εκτυπωτική Α.Ε.». Στις Οικονομικές 
Καταστάσεις της περιόδου 1.1-30.9.2005 δεν έχει γίνει καμία πρόβλεψη για επιβολή τυχόν πρόσθετων 
φόρων που θα προκύψουν από τον φορολογικό έλεγχο των εταιρειών. To ποσό των διαφορών 
φορολογικού ελέγχου θα αναγνωρισθεί συνολικά στις ετήσιες  Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 
2005. 
 

 
 


