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ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΑΕΒΕ 
ΑΡ.Μ.Α.Ε: 32601/06/B/95/25 

ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 4 ΑΛΙΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
(ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008) 
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EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

(ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008) 
 
Η παρούσα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ,συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν.3556/2007 και 
την επ’ αυτού εκδοθείσα Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με 
αριθμό 7/448/11.10.2007 και περιλαμβάνει :   
 
 

• τις δηλώσεις των μελών του Δ.Σ. 3 
• την εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού 

Συμβουλίου  4 έως 7 
• την έκθεση επισκόπησης των Ορκωτών 

Ελεγκτών Λογιστών  8 
• τις εξαμηνιαίες οικονομικές που αφορούν 

το Ά εξάμηνο της χρήσεως 2008 9 έως 28 
• τα στοιχεία και πληροφορίες περιόδου 

1.1.2008 – 30.6.2008 29 
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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
(σύμφωνα με το άρθο 5 παρ.2 του Ν.3556/2007) 

    
Τα μέλη του  Διοικητικού Συμβουλίου της ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με 
την παρούσα ότι ,εξ΄ όσων γνωρίζουμε : 
α)οι εξαμηνιαίες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας  «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ 
Α.Ε.Β.Ε.» για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 30η Ιουνίου 2008, οι οποίες καταρτίσθηκαν 
σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής. Πληροφόρησης, απεικονίζουν κατά 
τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού ,την καθαρή θέση  και τα αποτελέσματα 
χρήσεως του Ομίλου και της Εταιρείας καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην 
ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5 του 
άρθρου 5 του ν.3556/2007. 
β)η εξαμηνιαία έκθεση του διοικητικού συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που 
απαιτούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 5 του ν.3556/2007. 
                                                    Άλιμος  26 Αυγούστου 2008 
    

Οι βεβαιούντες 
 
Γεώργιος Ε. Χαιδεμένος                         Ευστράτιος Γ. Χαιδεμένος                     Μαρίνα Γ.Χαιδεμένου 
 
 
Πρόεδρος του Διοικητικού                       Αντιπρόεδρος &Διευθύνων           Μέλος του Διοικητικού 
       Συμβουλίου                                                      Σύμβουλος                        Συμβουλίου 
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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΈΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Της περιόδου 1.1.2008- 30.6.2008. 

 
H παρούσα Εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία ακολουθεί (εφεξής «Έκθεση») 
αφορά στην χρονική περίοδο του Α Εξαμήνου της τρέχουσας χρήσεως 2008 (1.1.2008 - 30.6.2008) 
Η Έκθεση συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με τις σχετικές διατάξεις του νόμου 3556/2007(ΦΕΚ  
91Α/30.4.2007  και τις επ΄ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά χρηματοοικονομικές πληροφορίες της εταιρείας 
«ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΑΕΒΕ» και των θυγατρικών εταιρειών, για την περίοδο και την επίδραση τους στις 
εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις . Επίσης γίνεται περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων και 
αβεβαιοτήτων που η Εταιρεία ενδέχεται να αντιμετωπίσει κατά το δεύτερο εξάμηνο της οικονομικής 
χρήσης και παρατίθενται οι σημαντικές  συναλλαγές που καταρτίσθηκαν μεταξύ του εκδότη και 
συνδεδεμένων με αυτόν πρόσωπων.  
 
Α.ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
 
Η ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε κατά το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης συνεχίζεται η δυναμική 
ανάπτυξη του ομίλου και της εταιρείας και έχοντας  υλοποιήσει σημαντικές επενδύσεις σε πάγιο 
εξοπλισμό την τελευταία τριετία   παρουσιάζει σημαντική αύξηση κύκλου εργασιών και κατά  συνέπεια 
κερδοφορία  που  απεικονίζεται τόσο στα ενοποιημένα όσο και στα εταιρικά στοιχεία. 
 
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Ο κύκλος εργασιών σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθε στα € 16,19 εκ έναντι € 
11,86 εκ σημειώνοντας αύξηση 36.43% σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2007. Ο κύκλος εργασιών της 
ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΑΕΒΕ αυξήθηκε κατά 36,45 % και ανήλθε σε € 16,18 εκ έναντι € 11,86 εκ την 
αντίστοιχη περίοδο του 2007. 
 H αύξηση του κύκλου εργασιών οφείλεται στην αύξηση  της παραγωγικής δυναμικότητας  λόγω των 
επενδύσεων που έχει πραγματοποιήσει και οι οποίες τις δίνουν  την δυνατότητα να προσφέρει καλύτερη  
ποιότητα και καλύτερες τιμές με αποτέλεσμα να απορροφά  ένα σημαντικό  ποσοστό   της  συνολικής 
πίτας  της αγοράς.     
     
 ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ ΦΟΡΩΝ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ : Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων ,φόρων και 
αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 18,17% και διαμορφώθηκαν € 2,49 εκ. Το EBITDA της 
ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΑΕΒΕ   διαμορφώθηκε στα € 2,31 εκ. σημειώνοντας αύξηση 26,12%. 
Η αύξηση στα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων ,φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) είναι συνέπεια των : 
Αύξηση των αποσβέσεων λόγω σημαντικών προσθηκών παγίων συνολικής αξίας € 7.6 εκ.   
Αύξηση των χρηματοοικονομικών εξόδων σαν συνέπεια της αύξηση του τραπεζικού δανεισμού, η οποία 
οφείλεται στην σύναψη δύο νέων συμβάσεων leasing και 
Στην αύξηση κερδών τόσο της μητρικής όσο και της συνδεδεμένης κατά 49%  Clear Channel 
ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ A.E. τα οποία κατά το Ά Εξάμηνο 2008 ανήλθαν τα € 503,73 χιλ εκ των οποίων ποσό 
246.829,71 ωφέλησαν τα ενοποιημένα αποτελέσματα της περιόδου .  
Αντίστοιχα το Ά Εξάμηνο του 2007 τα κέρδη ανήλθαν σε € 81,05 χιλ. εκ των οποίων ποσό  €39,72  χιλ 
ωφέλησαν τα ενοποιημένα αποτελέσματα της περιόδου. 
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ  ΦΟΡΩΝ :  Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων του ομίλου αυξήθηκαν κατά 85,71% 
φθάνοντας στα € 948,16 χιλ. αύξηση που οφείλεται στο γεγονός ότι τα κέρδη της ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ 
ΑΕΒΕ σημείωσαν αύξηση 85,35% και διαμορφώθηκαν στα € 689,88 χιλ έναντι €  372,22 χιλ το 2007 ως 
αποτέλεσμα  της αύξησης των πωλήσεων. 
  
KΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ: 
Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από  φόρους του ομίλου αυξήθηκαν κατά 75,22% φθάνοντας στα € 688,64 
χιλ. Τα κέρδη της ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΑΕΒΕ σημείωσαν αύξηση 59,33% και διαμορφώθηκαν στα € 
428,61 χιλ.  
Στα ενοποιημένα κέρδη δεν υπάρχουν δικαιώματα μειοψηφίας. 
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ΔΑΝΕΙΑ -ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ :  Ο Συνολικός μακροπρόθεσμος δανεισμός του ομίλου 
ανέρχεται στα € 9.388,11 εκ. εκ’ των οποίων το ποσό των € 8.221,44 εκ αφορά συμβάσεις  Leasing για 
αγορά πάγιου εξοπλισμού έναντι  € 4.390,68 εκ. την 31 12 2007 σημειώνοντας αύξηση στην τρέχουσα 
περίοδο αύξηση 113,8% . 
Η αύξηση  οφείλεται  στις νέες συμβάσεις Leasing που υπέγραψε η εταιρεία με την Πειραιώς Leasing για 
αγορά πάγιου εξοπλισμού διάρκειας πέντε ετών  και για τις οποίες εγκρίθηκε η υπαγωγή τις εταιρείας 
στις διατάξεις του Ν.3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιδότησης 
χρηματοδοτικής μίσθωσης. 
 
Ο Συνολικός βραχυπρόθεσμος δανεισμός της εταιρείας συνολικού ύψους € 9.591,76 εκ. εκ’ των οποίων 
ποσό € 1.827,93 εκ αφορά συμβάσεις Leasing για αγορά πάγιου εξοπλισμού ετών έναντι   € 9.947,82 εκ 
31 12 2007 εκ  των οποίων € 3.200,02  εκ  αφορά συμβάσεις  Leasing για αγορά πάγιου εξοπλισμού 
διάρκειας πέντε ετών  
Στον Βραχυπρόθεσμο δανεισμό ότι ποσό αναφέρεται σε leasing αφορά  συμβάσεις με την  
Πειραιώς Leasing για αγορά πάγιου εξοπλισμού έχει επιδότηση. 
Αναλυτικά ο δανεισμός τις εταιρείας απεικονίζεται στην σημείωση 8.6 των οικονομικών καταστάσεων. 
 
Αντίστοιχα τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου ανήλθαν στα € 642,32 χιλ και της εταιρείας στα € 624,71 
χιλ.  
 
ΜΕΡΙΣΜΑ &ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: Το μέρισμα για την οικονομική χρήση 2007 ανήλθε σε 
0,04 ευρώ ανά μετοχή συνολικού ποσού 333,63χιλ €.και εγκρίθηκε στις 23 06 2008 από την Τακτική 
γενική συνέλευση των μετόχων. 
 
 Β.ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2008 
Σημαντικά  γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα κατά την περίοδο του Α εξαμήνου και επηρέασαν θετικά 
είτε αρνητικά τις εξαμηνιαίες καταστάσεις είναι τα κάτωθι: 
 
Τον Μάιο του 2008  σημαντικότερο γεγονός που έλαβε χώρα κατά την διάρκεια της τρέχουσας χρήσης 
ήταν η εγκατάσταση της νέας εκτυπωτικής μηχανής στο Κορωπί, με συνολικό ύψος επένδυσης 8.000.000 
ευρώ . 
Για την παραπάνω επένδυση η εταιρεία έχει υπογράψει  σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης με την 
Πειραιώς leasing Α.Ε. και η ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΑΕΒΕ έχει ζητήσει επιχορήγηση από το Υπουργείο  
Ανάπτυξης . 
Επίσης ξεκινούν οι διαδικασίες συγχώνευσης με την κατά 100% θυγατρική της εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΉ Α.Ε. και αναμένετε να ολοκληρωθεί η διαδικασία τους επόμενους μήνες. 
Στις 23 Ιουνίου 2008 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 
Εταιρείας       
  
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων  παραβρέθηκαν 12 μέτοχοι  κατέχοντας το 79%  των 
μετοχών της εταιρείας ήτοι  6.653.842 μετοχές έναντι 8.340.750 του συνόλου των μετοχών της εταιρείας   
Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων πήρε τις εξής αποφάσεις: 

1. Ενέκρινε τον  Ισολογισμό της εταιρικής χρήσης 2007 μετά των επ΄ αυτού εκθέσεων του 
Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 

2. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε 
ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2007. 

3. H Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε και εξέλεξε ομόφωνα ως μέλη του νέου 
Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για μία πενταετή θητεία τους κάτωθι : 

                                        
Γεώργιο Χαϊδεμένο Εκτελεστικό Μέλος 
Ευστράτιο Χαϊδεμένο Εκτελεστικό Μέλος 
Αριστομένη Βουρνά Εκτελεστικό Μέλος 
Μαρίνα Χαϊδεμένου Εκτελεστικό Μέλος 
Δημήτριος Χριστακόπουλος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 
Αικατερίνη Μαρία Χατζηδάκη Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 
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4. Ενέκρινε τις αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  
5. Ενέκρινε την  διανομή μερίσματος € 0,04 ανά μετοχή και δικαιούχοι μερίσματος θα είναι οι 

μέτοχοι της συνεδρίασης του ΧΑΑ την  07-07-2008. Από την 08 Ιουλίου2008 ( ημερομηνία 
αποκοπής μερίσματος)  οι μετοχές της εταιρείας  θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα 
μερίσματος . Η καταβολή του θα πραγματοποιηθεί από 16-07-2008 μέσω της Εθνικής 
Τράπεζας της Ελλάδος. 

6. Εκλέγεται Ορκωτός Λογιστής Ελεγκτής  ο κύριος Δεληγιάννης Γιώργος   της εταιρείας 
GRANT THORNTON A.E και αναπληρωματικός η  κυρία Μπουζούρα  Μαριλένα  της ίδιας 
εταιρείας. 

7. Ενέκρινε την μη διάθεση ποσού του υπολοίπου κερδών εις νέον για μία πενταετία λόγω της 
υπαγωγής της εταιρείας στις διατάξεις  του αναπτυξιακού νόμου 3399/2004 που έχει εγκριθεί η 
εταιρεία με την 9106/5-5-2006 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. 

 
Όλα τα θέματα της Τακτικής  Γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί . 

 
 
Γ.ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ –ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΗΣ 
ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ   
Η διοίκηση της εταιρείας ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΑΕΒΕ  προβλέποντας τις γενικότερες τάσεις της αγοράς και 
σε συνδυασμό με τις ανάγκες της, υιοθετεί την πολιτική της δυναμικής ανάπτυξης  με την ενίσχυση του 
πάγιου μηχανολογικού της εξοπλισμού   με νέες εκτυπωτικές μονάδες, με σκοπό να ανταποκριθεί στις 
γενικότερες συνθήκες και ανάγκες της αγοράς στο μέλλον. 
Το πρώτο εξάμηνο του 2008 εγκαταστάθηκε η νέα εκτυπωτική μονάδα και τέθηκε σε λειτουργία το 
δεύτερο εξάμηνο . 
Οι στρατηγικές επενδυτικές πρωτοβουλίες της διοίκησης του Ομίλου έχουν στόχο την καθετοποίηση τη 
βελτίωση των οικονομικών μεγεθών και της θέσης του Ομίλου ώστε να αποτελέσει ένα ισχυρό όμιλο στο 
χώρο των εκτυπωτικών εργασιών. 

 
Δ.ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ  

   
Ακολούθως περιγράφονται οι βασικοί κίνδυνοι όπως παρακάτω : 
 
Πελάτες  
 
Οι λογαριασμοί των πελατών καταχωρούνται και παρουσιάζονται στην ονομαστική αξία(αξία 
τιμολογίου)μετά από προβλέψεις για τυχόν μη εισπρακτέα ποσά. 
Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες διενεργείται όταν δεν είναι πλέον πιθανή η είσπραξη ολόκληρου 
ή μέρους του οφειλόμενου ποσού. 
 Δεν υπάρχουν  σημαντικοί κίνδυνοι για μη είσπραξη απαιτήσεων δεδομένου ότι η εταιρεία και ο 
Όμιλος έχουν εφαρμόσει διαδικασίες αξιολόγησης με κριτήρια που ελαχιστοποιούν το κίνδυνο . 
 
Κίνδυνος επιτοκίου  
 
Ο κίνδυνος  επιτοκίου που εκτίθεται ο όμιλος ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΑΕΒΕ είναι ο κίνδυνος του 
επιτοκίου λόγω του μακροπρόθεσμου και βραχυπρόθεσμου δανεισμού με βάση το κυμαινόμενο 
επιτόκιο (Euribor μηνός ,τριμήνου ή εξαμήνου). 
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσματος της χρήσης καθώς και των 
ιδίων κεφαλαίων σε μια λογική μεταβολή του επιτοκίου της τάξεως του +0,5%.  

30.06.2008
Αποτέλεσμα περιόδου 18.541,17  

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



 

 7 

       
Κίνδυνος ρευστότητας  
Ο Όμιλος  παρακολουθεί τις ανάγκες ρευστότητας σε καθημερινή, εβδομαδιαία βάση καθώς και σε 
κυλιόμενη περίοδο 30 ημερών . 
Οι ανάγκες ρευστότητας προγραμματίζονται   για ολόκληρο το έτος προγραμματίζονται μηνιαία . 
Η πραγματοποίηση των πληρωμών  και των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων γίνεται με 
προσεκτική παρακολούθηση. 
  
   
γ)Σημαντικές Συναλλαγές με Συνδεδεμένα μέρη    
 
Οι συναλλαγές  με τα συνδεδεμένα μέρη κατά την διάρκεια του Α΄ εξαμήνου  της  χρήσης 2008 
έχουν πραγματοποιηθεί υπό τους συνήθεις  όρους της αγοράς . 
Οι σημαντικότερες  συναλλαγές της εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 , 
αφορούν συναλλαγές της εταιρείας με τις κατωτέρω συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις κατά την 
έννοια του άρθρου 42 ε τουΚ.Ν.2190/20 οι οποίες εμφανίζονται στον κατωτέρω πίνακα : 
 
Συναλλαγές της εταιρείας με συνδεδεμένες εταιρείες 
 

 
 
 
-Το ποσό € 1.134.405 αφορά εκτυπωτικές εργασίες που ανέλαβε η κατά 100% θυγατρική της 
ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε., για λογαριασμό της 
ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΑΕΒΕ.     
-Το ποσό € 257.086 αφορά εκτυπωτικές εργασίες που ανέλαβε η ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΑΕΒΕ, για 
λογαριασμό της συνδεδεμένης κατά 49%, CLEAR CHANNEL XΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΑΕΒΕ.     
 
Συναλλαγές  και υπόλοιπα με βασικά διοικητικά  και διευθυντικά στελέχη. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 30  06  2008 30  06  2007 30  06  2008 30  06  2007
Μ ικτές  αποδοχές  μελών  Δ .Σ . 191 .115 186 .115 191 .115 186 .115
Εργοδοτικές  εισφορές  12 .643 12 .601 12 .643 12 .601
Σύνολο 203 .758 198 .716 203 .758 198 .716

Μ ικτές  αποδοχές  λο ιπών  δ ιευθυντικών  στελεχών  271 .271 345 .198 271 .271 345 .198
Εργοδοτικές  εισφορές  39 .420 30 .318 39 .420 30 .318
Σύνολο 310 .692 375 .516 310 .692 375 .516
Γενικό  Σύνολο  5 14 .449 574 .232 514 .449 574 .232

ΟΜ ΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕ ΙΑ

 
 

 
 

26 08 2008 
 

Γεώργιος Ε. Χαϊδεμένος                      
 

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου        
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Έκθεση επισκόπησης ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης 
Προς τους μετόχους της «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» 
 
Εισαγωγή 
Επισκοπήσαμε τον συνημμένο ισολογισμό της «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» (η εταιρεία) της 30ης 
Ιουνίου 2008 καθώς και τον ενοποιημένο ισολογισμό της εταιρείας και των θυγατρικών της (ο Όμιλος), 
τις σχετικές καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της εξάμηνης 
περιόδου που έληξε αυτήν την ημερομηνία καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που 
συνθέτουν την ενδιάμεση οικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του άρθρου 5 του Ν.3556/2007. Η Διοίκηση της εταιρείας έχει την 
ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής οικονομικής πληροφόρησης, 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην ενδιάμεση οικονομική πληροφόρηση («ΔΛΠ 34»). Δική 
μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής οικονομικής 
πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. 
 
Εύρος της εργασίας επισκόπησης  
Διενεργήσαμε την επισκόπηση μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση 
Ενδιάμεσης Οικονομικής Πληροφόρησης που Διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της 
Οικονομικής Μονάδας» στο οποίο παραπέμπουν τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα. Η επισκόπηση 
συνίσταται στη διενέργεια διαδικασιών για την αναζήτηση πληροφοριών, κυρίως από πρόσωπα που είναι 
υπεύθυνα για οικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή κριτικής ανάλυσης και λοιπών 
διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος μίας εργασίας επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από έναν 
έλεγχο που διενεργείται σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα και επομένως, δεν μας δίδει την 
δυνατότητα να αποκτήσουμε την διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά 
θέματα τα οποία θα είχαν επισημανθεί σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, η παρούσα δεν αποτελεί έκθεση 
ελέγχου. 
 
Συμπέρασμα Επισκόπησης 
Με βάση την διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας 
οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση οικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, 
από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 
 
Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων  
Πέραν της ανωτέρω ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης επισκοπήσαμε και τα υπόλοιπα στοιχεία 
της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του άρθρου 5 του Ν.3556/2007 και των κατ’ εξουσιοδότηση 
αυτού του Νόμου, Αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Από την ανωτέρω επισκόπηση 
διαπιστώσαμε ότι η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει τα  στοιχεία και τις πληροφορίες που προβλέπονται 
από τον Νόμο και τις Αποφάσεις και είναι συνεπής με την συνημμένη οικονομική πληροφόρηση. 
 

 
Αθήνα, 27/08/2008 

 
O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 

Γιώργος Δεληγιάννης 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15791 
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EΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
(ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2008 -30.6.2008 είναι εκείνες 
που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» την 21/08/2008  και 
έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στην διεύθυνση  www.haidemenos.gr όπου 
και θα παραμείνουν στην διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) 
ετών από την ημερομηνία της συντάξεως και δημοσιοποιήσεώς της. 
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 Εταιρίας και του Ομίλου, σύμφωνα με τα 
Διεθνή  Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.  

 
 

Ευστράτιος Γ. Χαιδεμένος                      
 

Αντιπρόεδρος &Διευθύνων            
Σύμβουλος 
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1. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης. 
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2. Ισολογισμός. 
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5. Κατάσταση Ταμειακών Ροών. 

 
 
Για την περίοδο που έληξε 30 Ιουνίου 2008 και 2007 αντίστοιχα. 
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6. Οικονομικές Πληροφορίες Κατά Τομέα. 

 
Πρωτεύων τομέας πληροφόρησης – επιχειρηματικοί τομείς 
 
Η Χαϊδεμένος Α .Ε . Β .Ε . 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: 
 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η Εταιρεία παράγει και 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 του ομίλου και της επιχείρησης: 
 
Για τον Όμιλο 01.01 – 30.06.2008 
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Για τον Όμιλο 01.01 – 30.06.2007 
 

 
 
 
 
Για την εταιρεία 01.01 – 30.06.2008 
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Για την εταιρεία 01.01 – 30.06.2007 
 

 
 
 
 
 
Η κατανομή των ενοποιημένων στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων στους επιχειρηματικούς 
τομείς την 30/06/2008 και 31/12/2007 αναλύεται ως εξής: 
 
 

 
 
Η κατανομή των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων στους επιχειρηματικούς τομείς της εταιρείας, 
την 30/06/2008 και 31/12/2007 αναλύεται ως εξής: 
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Ο αναφερόμενος κύκλος εργασιών για την εταιρεία ποσού € 16.185.195,30 εντάσσεται στους εξής Κωδικούς 
Οικονομικής Δραστηριότητας ( ΣΤΑΚΟΔ 03) 

• Κωδικός 222.2 Εκτυπωτικές Δραστηριότητες μ.α.κ. ποσό € 16.006.358,8  
• Κωδικός 222.3 Βιβλιοδεσία και φινίρισμα ποσό € 2.010,00 
• Κωδικός 222.9 Άλλες δραστηριότητες συναφείς με την εκτύπωση € 176.826,5 

Ο αναφερόμενος κύκλος εργασιών για τον όμιλο ποσό € 16.187.054,38 εντάσσεται στους εξής Κωδικούς 
Οικονομικής Δραστηριότητας ( ΣΤΑΚΟΔ 03) 

• Κωδικός 222.2 Εκτυπωτικές Δραστηριότητες μ.α.κ. ποσό €16.008.217,88 
• Κωδικός 222.3 Βιβλιοδεσία και φινίρισμα ποσό € 2.010,00 
• Κωδικός 222.9 Άλλες δραστηριότητες συναφείς με την εκτύπωση ποσό € 176.826,5  

 
Δευτερεύων τομέας πληροφόρησης – γεωγραφικοί τομείς 
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7. Πρόσθετες Πληροφορίες και Επεξηγήσεις 

 
Οι Ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ  Α .Ε . Β .Ε την 30η Ιουνίου 2008, που καλύπτουν την περίοδο 1/1-30/6/2008, 
έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο («ΔΛΠ») 34 «Ενδιάμεσες οικονομικές 
καταστάσεις» και πρέπει να εξετάζονται σε συνάρτηση με τις δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 
της 31ης Δεκεμβρίου 2007 που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.  
 

7.1 Πλαίσιο Κατάρτισης Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. της 30 
Ιουνίου 2008 (εφεξής οι «οικονομικές καταστάσεις») έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ») όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις». Δεν υπάρχουν 
Πρότυπα που να έχουν εφαρμοστεί πριν την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής τους. Επίσης, οι οικονομικές 
καταστάσεις έχουν συνταχθεί βάσει της αρχής 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 (IFRIC) της IASB.  
To νόμισμα παρουσίασης είναι το Ευρώ (νόμισμα της χώρας έδρας της Μητρικής του Ομίλου) και όλα τα 
ποσά εμφανίζονται σε Ευρώ εκτός όπου ορίζεται διαφορετικά. 
Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν περιορισμένη πληροφόρηση σε σχέση με 
αυτές των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Ως εκ τούτου, οι συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές 
καταστάσεις πρέπει να διαβάζονται σε συνδυασμό με τις τελευταίες δημοσιευθείσες ετήσιες οικονομικές 
καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2007. 
 
Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ  (ή IFRS) 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. 
Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις, είναι συνεπείς με αυτές που 
χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2007 και έχουν 
εφαρμοσθεί με συνέπεια σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται πλην της παρακάτω αναφερόμενης 
περίπτωσης.  
 

7.1.1 Νέα Λογιστικά Πρότυπα και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων 

Μέχρι την ημερομηνία εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων, εκδόθηκαν νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και 
Τροποποιήσεις υφισταμένων Προτύπων, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές χρήσεις που ξεκινούν την 
1η Ιανουαρίου 2008 ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της Διοίκησης της Εταιρείας σχετικά με την επίδραση από 
την εφαρμογή αυτών των νέων Προτύπων και Διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω: 
 
ΔΛΠ 1, Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων – Τροποποιημένο  
Η τροποποίηση του πρότυπου απαιτεί όπως στην κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων περιλαμβάνονται 
μόνο οι συναλλαγές με τους μετόχους. Γίνεται εισαγωγή μια καινούριας κατάστασης συνολικού εισοδήματος 
και τα μερίσματα προς τους μέτοχους θα εμφανίζονται μόνο στην κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων ή 
στις σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων. Ο Όμιλος είναι στην διαδικασία της αξιολόγησης της 
επίδρασης από την εφαρμογή της τροποποίησης του προτύπου στις οικονομικές καταστάσεις. Το ΔΛΠ 1 
ισχύει για χρήσεις που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου του 2009. 
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ΔΠΧΠ 2, Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών "όροι εξάσκησης και 
ακυρώσεις" – Τροποποιημένο 
 
Η τροποποίηση του προτύπου διευκρινίζει δύο θέματα: Τον ορισμό της «προϋπόθεσης κατοχύρωσης», με την 
εισαγωγή του όρου «μη-προϋπόθεση κατοχύρωσης» για όρους που δεν αποτελούν όρους υπηρεσίας ή 
απόδοσης. Επίσης διευκρινίζεται ότι όλες οι ακυρώσεις, είτε προέρχονται από την οντότητα είτε από τα 
συμβαλλόμενα μέρη, πρέπει να έχουν την ίδια λογιστική αντιμετώπιση.  Το ΔΠΧΠ 2 ισχύει για χρήσεις που 
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου του 2009. 
 
ΔΠΧΠ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ΔΛΠ 27 Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές 
Καταστάσεις 
 
Το ΔΠΧΠ 3 θα έχει εφαρμογή στις συνενώσεις επιχειρήσεων που προκύπτουν σε αυτές τις περιόδους και το 
πεδίο εφαρμογής του έχει τροποποιηθεί για να περιλαμβάνει συνενώσεις επιχειρήσεων που τελούν υπό κοινό 
έλεγχο και συνενώσεις χωρίς καταβολή τιμήματος (παράλληλη εισαγωγή μετοχών). Το ΔΠΧΠ 3 και το ΔΛΠ 
27, μεταξύ άλλων, απαιτούν μεγαλύτερη χρήση της εύλογης αξίας μέσω της κατάστασης λογαριασμού 
αποτελεσμάτων και την ενδυνάμωση της οικονομικής κατάστασης της αναφερόμενης οντότητας. Επιπλέον, 
αυτά τα πρότυπα εισάγουν τις ακόλουθες απαιτήσεις: (1) να γίνεται επανυπολογισμός του μεριδίου συμμετοχής 
όταν ο έλεγχος ανακτάται ή χάνεται (2) να αναγνωρίζεται άμεσα στα ίδια κεφάλαια η επίδραση όλων των 
συναλλαγών μεταξύ ελεγχόμενων και μη ελεγχόμενων μερών, όταν ο έλεγχος δεν έχει χαθεί, και (3) εστιάζεται 
στο τι έχει δοθεί στον πωλητή ως τίμημα παρά στο ποσό της δαπάνης για την απόκτηση. Πιο συγκεκριμένα, 
στοιχεία όπως κόστη που σχετίζονται άμεσα με την αγορά, μεταβολές στην αξία του ενδεχόμενου τιμήματος, 
παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και εξοφλήσεις συμβολαίων που προϋπήρχαν θα 
λογιστικοποιούνται ξεχωριστά από τις συνενώσεις επιχειρήσεων και θα επηρεάζουν συχνά και την κατάσταση 
λογαριασμού αποτελεσμάτων. Η τροποποίηση στο ΔΠΧΠ 3 και στο ΔΛΠ 27 ισχύουν για χρήσεις που 
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου του 2009. 
 
ΔΠΧΠ 8 Λειτουργικοί Τομείς 
 
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. Εάν οι επεξηγηματικές 
σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων περιέχουν τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της μητρικής 
Εταιρείας εντός του πεδίου εφαρμογής του ΔΠΧΠ 8, όπως επίσης και τις οικονομικές καταστάσεις της 
μητρικής Εταιρείας, οι οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα απαιτούνται μόνο για τις ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις. Το ΔΠΧΠ 8 ισχύει για χρήσεις που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου του 
2009. 
 
ΔΛΠ 23 Κόστος δανεισμού (τροποποίηση) 
 
Στην τροποποιημένη έκδοση του ΔΛΠ 23 «Κόστος δανεισμού», η προηγουμένως θεωρούμενη βασική 
μέθοδος της αναγνώρισης του κόστους δανεισμού στα αποτελέσματα, έχει εξαλειφθεί. Αντιθέτως, κόστος 
δανεισμού το οποίο είναι άμεσα αποδιδόμενο στην απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός επιλέξιμου 
στοιχείου του ενεργητικού, όπως αυτό καθορίζεται από το ΔΛΠ 23, θα πρέπει να αποτελεί μέρος του κόστους 
αυτού του στοιχείου. Η τροποποιημένη έκδοση του ΔΛΠ 23 είναι υποχρεωτική για ετήσιες περιόδους οι 
οποίες αρχίζουν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009. 
 
ΔΛΠ 32 και ΔΛΠ 1 Χρηματοοικονομικά Μέσα διαθέσιμα από τον κάτοχο (ή “puttable” μέσο) 
 
Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 32 απαιτεί όπως ορισμένα χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα από τον κάτοχο 
(“puttable” μέσα) και υποχρεώσεις που ανακύπτουν κατά τη ρευστοποίηση μιας οντότητας καταταχθούν ως 
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Ίδια Κεφάλαια εάν πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια. Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 1 απαιτεί γνωστοποίηση 
πληροφοριών αναφορικά με τα “puttable” μέσα που κατατάσσονται ως Ίδια Κεφάλαια. Τροποποιημένη 
έκδοση του ΔΛΠ 32 ισχύει για χρήσεις που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου του 2009. 
 
ΕΔΔΠΧΠ 11 ΔΠΧΠ 2- Συναλλαγές συμμετοχικών τίτλων της ιδίας επιχείρησης ή 
επιχειρήσεων του ίδιου ομίλου 
 
Αυτή η Διερμηνεία εφαρμόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Μαρτίου 
2007. Η ΕΔΔΠΧΠ 11 παρέχει οδηγίες για το εάν 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. Αυτή είναι μία σημαντική διάκριση καθώς υπάρχουν σημαντικές διαφορές στους 
απαιτούμενους λογιστικούς χειρισμούς. Για παράδειγμα, οι πληρωμές με μετρητά αποτιμώνται στην εύλογη 
αξία σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού. Αντιθέτως, στις πληρωμές με συμμετοχικούς τίτλους η εύλογη αξία 
προσδιορίζεται κατά την ημερομηνία της παροχής και αναγνωρίζεται στην περίοδο που η σχετική υπηρεσία 
παρέχεται. Η Διερμηνεία δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΕΔΔΠΧΠ 12 Συμφωνίες Παραχώρησης Δικαιώματος Παροχής Υπηρεσιών 
 
Αυτή η Διερμηνεία εφαρμόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 
Ιανουαρίου 2008. Η ΕΔΔΠΧΠ 12 παρέχει οδηγίες για τον λογιστικό χειρισμό συμφωνιών στις οποίες (i) μία 
οντότητα του δημοσίου τομέα (ο «παραχωρητής») χορηγεί συμβάσεις για την παροχή δημοσίων υπηρεσιών σε 
επιτηδευματίες του ιδιωτικού τομέα («διαχειριστές των παραχωρήσεων») και (ii) αυτές οι υπηρεσίες που 
παρέχονται προϋποθέτουν τη χρήση της υποδομής από τον διαχειριστή της παραχώρησης (ιδιωτική 
επιχείρηση). Η IFRIC 12 είναι μία εκτενής Διερμηνεία που αναφέρεται σε ένα σύνθετο θέμα. Η ερμηνεία 12 
δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο.  
 
ΕΔΔΠΧΠ 13 Προγράμματα αφοσίωσης πελατών 
 
Η ΕΔΔΠΧΠ εξέδωσε μια διερμηνεία η οποία σχετίζεται με την εφαρμογή των όσων ορίζει το ΔΛΠ 18 για την 
αναγνώριση των εσόδων. Η ΕΔΔΠΧΠ 13 «Προγράμματα αφοσίωσης πελατών» διευκρινίζει ότι όταν οι 
επιχειρήσεις παρέχουν ανταλλάγματα επιβράβευσης (π.χ. πόντους) ως μέρος μια συναλλαγής πώλησης και οι 
πελάτες μπορούν να εξαργυρώσουν αυτά τα ανταλλάγματα στο μέλλον για τη λήψη δωρεάν ή με έκπτωση 
αγαθών ή υπηρεσιών, θα πρέπει να εφαρμόζεται η παράγραφος 13 του ΔΛΠ 18. Αυτή απαιτεί τα ανταλλάγματα 
επιβράβευσης να χειρίζονται λογιστικά ως ένα ξεχωριστό στοιχείο της συναλλαγής πώλησης και ένα μέρος του 
αντιτίμου το οποίο εισπράχθηκε ή της απαίτησης η οποία αναγνωρίστηκε να κατανέμεται στα ανταλλάγματα 
επιβράβευσης. Ο χρόνος αναγνώρισης αυτού του στοιχείου του εσόδου αναβάλλεται έως ότου η επιχείρηση 
ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις της που συνδέονται με τα ανταλλάγματα επιβράβευσης, είτε παρέχοντας τα 
ανταλλάγματα αυτά άμεσα είτε μεταβιβάζοντας την υποχρέωση σε κάποιο τρίτο μέρος. Η εφαρμογή της 
ΕΔΔΠΧΠ 13 είναι υποχρεωτική για περιόδους οι οποίες αρχίζουν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2008. 
 
ΕΔΔΠΧΠ 14 Όριο πάνω σε ένα περιουσιακό στοιχείο καθορισμένων παροχών, οι ελάχιστες 
κεφαλαιακές υποχρεώσεις και οι αλληλεπιδράσεις τους. 
 
Αυτή η Διερμηνεία εφαρμόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 
Ιανουαρίου 2008. Η Διερμηνεία δεν ισχύει για τις δραστηριότητες του Ομίλου. Η Διερμηνεία δεν έχει ακόμα 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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7.2 Υφιστάμενα Εμπράγματα Βάρη  

 
Επί των ακινήτων της θυγατρικής, κατά 100%, εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε. υπάρχει 
προσημείωση ποσού 2.600.000 ,00 ευρώ υπέρ της Alpha Τράπεζας Πίστεως.  
 

7.3 Επίδικες ή Υπό Διαιτησία Διαφορές   

 
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρίας και του Ομίλου, καθώς και αποφάσεις 
δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή 
λειτουργία τους. 
 

7.4 Ανέλεγκτες Φορολογικά Χρήσεις   

 
Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 2004, ενώ η θυγατρική της Ελληνική Εκτυπωτική 
έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 2003. Συνοπτικά οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις του Ομίλου 
έχουν ως εξής : 
 

                          

Ε τ α ιρ ε ί ε ς  Έ τ η
Χ Α ΙΔ Ε Μ Ε Ν Ο Σ  Α Ε Β Ε 2 0 0 7 , 2 0 0 6 & 2 0 0 5
Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η  Ε Κ Τ Υ Π Ω Τ ΙΚ Η  Α .Ε . 2 0 0 7 - 2 0 0 4

                                    

7.5 Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 

 
Από την 1 Ιανουαρίου 2008 μέχρι 30 Ιουνίου 2008, δεν υπήρξαν διαφοροποιήσεις στις κατεχόμενες από τον 
Όμιλο μετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις (Clear Channel Χαϊδεμένος Α .Ε.). Στα Ενοποιημένα Αποτελέσματα 
Χρήσης του Ομίλου αναγνωρίζεται το μερίδιο επί των προ φόρων αποτελεσμάτων της συγγενούς επιχείρησης. 
To κέρδος   που αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα της περιόδου είναι € 246.829,71 
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία της συγγενούς επιχείρησης (Clear Channel Χαϊδεμένος Α .Ε) στις 
30/06/2008 και 30/06/2007 είχαν ως εξής: 
 

 
 

7.6 Δανειακές Υποχρεώσεις 

 
Οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 30.06.2008 και 31.12.2007 αναλύονται στον 
πίνακα που ακολουθεί.  
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7.7 Αριθμός Απασχολούμενου Προσωπικού 

 
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού  την 30η Ιουνίου 2008 και 2007, του Ομίλου και της Εταιρείας 
είναι :  
 

Α Ρ ΙΘΜ Ο Σ  Ε ΡΓΑ ΖΟΜ ΕΝ Ω Ν 3 0  0 6  2 0 0 8 3 1  12  2 0 0 7
Ο μ ιλο ς 1 8 9 1 8 8
Ε τα ιρ ε ία 1 7 3 1 6 8

 
 

Το συνολικό ποσό της πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού λόγο εξόδου από την υπηρεσία ανέρχεται σε € 
613.099,27 για την εταιρεία και € 711.658,42 για τον όμιλο, ενώ το ποσό το οποίο επιβάρυνε τα αποτελέσματα 
της ελεγχόμενης περιόδου 01.01 – 30.06.2008 ως πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγου εξόδου από 
την υπηρεσία ανέρχεται σε € 23.321,25 για την εταιρεία και € 27.642,50 για τον όμιλο. Το ποσό το οποίο 
καταβλήθηκε από την εταιρεία, σε εργαζομένους, λόγου εξόδου από την υπηρεσία ανέρχεται σε € 24.763,68. 
 
 

7.8 Δεσμεύσεις 

 
Δεσμεύσεις Χρηματοδοτικών μισθώσεων- της εταιρείας λειτουργώντας ως Μισθωτής. Η εταιρεία προέβη στην 
σύναψη χρηματοδοτικής μίσθωσης και συμβολαίου ενοικίασης με δικαίωμα αγοράς για μηχανήματα τα οποία 
χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία. Οι ελάχιστες καταβολές χρηματοδοτικών μισθώσεων και 
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συμβολαίων ενοικίασης με δικαίωμα αγοράς με την παρούσα αξία των ελάχιστων καθαρών καταβολών 
μισθωμάτων αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα: 
 

 
 

7.9 Φόρος Εισοδήματος  

 
Ο φόρος εισοδήματος της ενδιάμεσης περιόδου έχει υπολογιστεί κατ’ εκτίμηση χρησιμοποιώντας  
τον μέσο συντελεστή που αναμένεται να ισχύει για όλη την χρήση 2008 οποίος είναι  25%. Η εταιρεία 
σχημάτισε πρόβλεψη για φορολογικές διαφορές ποσού € 50.000,00. Το συνολικό ποσό της πρόβλεψης για 
ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ανέρχεται στα € 300.000,00 για την εταιρεία και € 320.000,00 για τον όμιλο. 
 
 

7.10 Κέρδη ανά μετοχή 

 
Ακολούθως παρατίθεται ανάλυση των κερδών ανά μετοχή που αναλογούν στους μετόχους της  
Εταιρείας. 
 

 
 
 

7.11 Παροχές στη Διοίκηση 

 
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τα βασικά διοικητικά στελέχη του Ομίλου και της εταιρείας 30 06 2008  
και 30 06 2007 αντίστοιχα  έχουν ως εξής: 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 30 06 2008 30 06 2007 30 06 2008 30 06 2007
Μικτές αποδοχές μελών Δ.Σ. 191.115 186.115 191.115 186.115
Εργοδοτικές εισφορές 12.643 12.601 12.643 12.601
Σύνολο 203.758 198.716 203.758 198.716

Μικτές αποδοχές λοιπών διευθυντικών στελεχών 271.271 345.198 271.271 345.198
Εργοδοτικές εισφορές 39.420 30.318 39.420 30.318
Σύνολο 310.692 375.516 310.692 375.516
Γενικό Σύνολο 514.449 574.232 514.449 574.232

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

 
Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη του Ομίλου(και τις  
Οικογένειες τους).   
 

7.12 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις /απαιτήσεις 

 
Η εταιρεία έχει παράσχει εγγυήσεις σε εταιρείες του Ομίλου, που ανέρχονταν, κατά την 30 Ιουνίου 2008, 
ποσού € 3.773.881,14 
Η εταιρεία 30 Ιουνίου 2008 & 30 Ιουνίου 2007 είχε τις εξής εγγυητικές επιστολές. 
 

 
 

                             

7.13 Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη 

 
Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24:  
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7.14 Οψιγενή Γεγονότα 

 
H εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία τακτικού φορολογικού ελέγχου για τις χρήσεις 2005,2006,2007. 
Έχει τεθεί σε λειτουργία η νέα εκτυπωτική μονάδα στο υποκατάστημα στο Κορωπί.  
Εγκρίθηκε η υπαγωγή τις εταιρείας στις διατάξεις του Ν.3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της 
με το κίνητρο της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης.    
Πέρα των ήδη αναφερθέντων δεν υπάρχουν άλλα γεγονότα που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην 
οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας.    
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Γεώργιος Ε. Χαϊδεμένος Ευστράτιος Γ. Χαϊδεμένος Ειρήνη Γαβριλάκη 

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Αντιπρόεδρος & Διευθύνων 
Σύμβουλος 

Οικονομική Διευθύντρια 
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