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Οικονομικές καταστάσεις  Χαϊδεμένος Α.Ε.Β.Ε 
31 Μαρτίου 2007 

  
 
 
Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 – 
31/03/2007 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ 
ΑΕΒΕ» την 18/05/2007 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη 
διεύθυνση www.haidemenos.gr. Επισημαίνεται ότι τα δημοσιοποιηθέντα στον τύπο συνοπτικά 
οικονομικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισμένα γενικά οικονομικά 
στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των 
αποτελεσμάτων της Εταιρείας και του Ομίλου, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.  
 
 
Χαϊδεμένος Γιώργος 
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
Χαϊδεμένος ΑΕΒΕ 
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1. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης. 
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2. Ισολογισμός. 
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3. Κατάσταση Μεταβολών Επενδεδυμένων Κεφαλαίων Ομίλου. 

 
 
 
 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο Υπέρ το Άρτιο Tακτικό Αποθεματικό

Αποθεματικά 
Αναπροσαρμογ

ής

Λοιπά 
αποθεματικά 

Υπεραξία 
(από 

προηγούμεν
ες 

Λογιστικές 
Αρχές)

Κρατικές 
Επιχορηγ
ήσεις

Αδιανέμητα 
Κέρδη

Ίδια Κεφάλαια 
κατανεμημένα στους 
Μετόχους της 
Μητρικής

Υπόλοιπο στις 31/12/2005 10.008.900 14.950.748 325.491 0 648.093 0 0 -1.391.771 24.541.461
Μεταβολές στην καθαρή θέση στην περίοδο 1.1 έως 31.12.2006 0
Κέρδος από αναπροσαρμογή ενσώματων ακινητοποιήσεων 748.886 -748.886 0
Καθαρό Κέρδος/ζημιά Αναγνωριζόμενο απ΄ευθείας στα ίδια 
κεφάλαια 0
Κέρδος περιόδου 1.224.140 1.224.140

Συνολικά αναγνωριζόμενο κέρδος ή ζημιά περιόδου 1.1 - 31.12.2006 0 0 0 0 748.886 0 0 475.254 1.224.140
Μερίσματα -417.038 -417.038
Διανομή Κερδών 28.624 -28.624 0
Εκδοθέντα Δικαιώματα καθαρής θέσης 0
Υπόλοιπο στις 31/12/2006 10.008.900 14.950.748 354.114 0 1.396.980 0 0 -1.362.178 25.348.564
Μεταβολές στην καθαρή θέση στην περίοδο 1.1 έως 31.03.2007 0
Κέρδος από αναπροσαρμογή ενσώματων ακινητοποιήσεων 0
Καθαρό Κέρδος/ζημιά Αναγνωριζόμενο απ΄ευθείας στα ίδια 
κεφάλαια 0
Κέρδος περιόδου 190.257 190.257

Συνολικά αναγνωριζόμενο κέρδος ή ζημιά περιόδου 1.1 - 31.03.2007 0 0 0 0 0 0 0 190.257 190.257
Μερίσματα 0
Διανομή Κερδών 0
Εκδοθέντα Δικαιώματα καθαρής θέσης 0
Υπόλοιπο στις 31/03/2007 10.008.900 14.950.748 354.114 0 1.396.980 0 0 -1.171.921 25.538.821

Ο ΟΜΙΛΟΣ
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4. Κατάσταση Μεταβολών Επενδεδυμένων Κεφαλαίων Μητρικής. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Μετοχικό Κεφάλαιο Υπέρ το Άρτιο Tακτικό Αποθεματικό

Αποθεματ
ικά 

Αναπροσα
ρμογής

Λοιπά αποθεματικά 

Υπεραξία 
(από 

προηγούμενες 
Λογιστικές 
Αρχές)

Κρατικές 
Επιχορηγή

σεις

Αποθεματι
κό 

μετατροπή
ς 

Ισολογισμ
ών σε Ξ/Ν

Αδιανέμητα 
Κέρδη Σύνολο

Υπόλοιπο στις 31/12/2005 10.008.900 14.950.748 325.491 0 653.565 0 0 0 1.194.548 27.133.251

Μεταβολές στην καθαρή θέση στην περίοδο 1.1 έως 31.12.2006

Δικαιωμάτα μειοψηφίας από Εξαγορά Εταιρείας 748.886 -748.886 0

Διαφορές μετατροπής ισολογισμών σε ξ/ν

Κέρδος περιόδου 864.522 864.522
Καθαρό Κέρδος/ζημιά Αναγνωριζόμενο απ΄ευθείας στα ίδια 
κεφάλαια
Συνολικά αναγνωριζόμενο κέρδος ή ζημιά περιόδου 1.1 - 
31.12.2005 10.008.900 14.950.748 325.491 0 1.402.452 0 0 0 1.310.183 27.997.774
Μερίσματα -417.038 -417.038

Διανομή Κερδών 28.624 -28.624 0

Εκδοθέντα Δικαιώματα καθαρής θέσης
Υπόλοιπο στις 31/12/2006 10.008.900 14.950.748 354.114 0 1.402.452 0 0 0 864.522 27.580.736
Μεταβολές στην καθαρή θέση στην περίοδο 1.1 έως 
31.03.2007

Δικαιωμάτα μειοψηφίας από Εξαγορά Εταιρείας 

Διαφορές μετατροπής ισολογισμών σε ξ/ν

Κέρδος περιόδου 215.304 215.304
Καθαρό Κέρδος/ζημιά Αναγνωριζόμενο απ΄ευθείας στα ίδια 
κεφάλαια
Συνολικά αναγνωριζόμενο κέρδος ή ζημιά περιόδου 1.1 - 
31.03.2007 10.008.900 14.950.748 354.114 0 1.402.452 0 0 0 1.079.827 27.796.041

Μερίσματα

Διανομή Κερδών

Εκδοθέντα Δικαιώματα καθαρής θέσης
Υπόλοιπο στις 31/03/2007 10.008.900 14.950.748 354.114 0 1.402.452 0 0 0 1.079.827 27.796.041  
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5. Κατάσταση Ταμειακών Ροών. 

Για την περίοδο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 και 2006 αντίστοιχα. 
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6. Σημειώσεις επί των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου που έληξε την 31 Μαρτίου 
2007 

 

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.    
Επίσης η εταιρεία  λειτουργεί υποκατάστημα στην οδό Αρχιμήδους 74 στην θέση Τζίμα Κορωπί 
ενοικιαζόμενο από την 100% θυγατρική της Ελληνική Εκτυπωτική A.E. συνολικής επιφάνειας 
κτιριακών εγκαταστάσεων  5.147 τ.μ. σε οικόπεδο  9.635 τ.μ. και  λειτουργούν βάσει της αδείας 
λειτουργίας υπ’ αριθμόν 5535/6.12.2006 της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής 
Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί προς Δημοσίευση  από το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Εταιρείας την 18/05/2007.   
 

6.2 Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων 

Οι ενδιάμεσες μη ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με το 
Διεθνές Λογιστικό (εφεξής Δ.Λ.Π.) αριθμός 34.   
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Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Χαϊδεμένος Α.Ε.Β.Ε. την 31η Μαρτίου 2007 
(ημερομηνία μετάβασης αποτελεί η 1η Ιανουαρίου 2004) που καλύπτουν περίοδο έως και την 
31η Μαρτίου 2007 , 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) . 
 

6.3 Βασικές λογιστικές αρχές 

 
Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνημμένες ενδιάμεσες μη ελεγμένες 
Οικονομικές Καταστάσεις και τις οποίες συστηματικά εφαρμόζει ο Όμιλος, είναι συνεπείς με τις 
λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη  των οικονομικών καταστάσεων  της 
εταιρείας και του ομίλου για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006.     
Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη σε συνδυασμό με τις 
οικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2006 που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του 
Ομίλου με ηλεκτρονική διεύθυνση www.haidemenos.gr      
 
 

6.4 Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα  

 
Πρωτεύων τομέας πληροφόρησης – επιχειρηματικοί τομείς 
 
Η Χαϊδεμένος ΑΕΒΕ με βάση τα ειδικά της χαρακτηριστικά αξιολογεί ότι πρωτεύοντας τομέας 
πληροφόρησης θα προκύπτει με βάση τους επιχειρηματικούς τους τομείς. Η πηγή και η φύση των 
κινδύνων και των αποδόσεων μιας επιχείρησης, καθορίζουν εάν η πρωτεύουσα πληροφόρηση θα 
είναι κατά επιχειρηματικούς ή κατά γεωγραφικούς τομείς.  
Οι επιχειρηματικοί κίνδυνοι και οι αποδόσεις της επιχείρησης εξαρτώνται από τα προϊόντα ή τις 
υπηρεσίες που αυτή παρέχει, επομένως ο επιχειρηματικός τομέας θεωρείται ο πρωτεύων τομέας 
πληροφόρησης και ο γεωγραφικός τομέας δευτερεύων.  
 
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στον κλάδο των γραφικών τεχνών, κυρίως στην Ελλάδα και 
δευτερευόντως στο εξωτερικό, και συγκεκριμένα στον τομέα της εκτύπωσης. Ειδικότερα, η 
Εταιρεία προωθεί τα ακόλουθα προϊόντα: 
 
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: 
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Για τον Όμιλο 01.01 – 31.03.2007 
 

 
 
 
Για τον Όμιλο 01.01 – 31.03.2006 
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Για την εταιρεία 01.01 – 31.03.2007 

 
 
 
Για την εταιρεία 01.01 – 310.03.2006 
 

OFFSET ΨHΦΙΑΚΑ /ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑ ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΟ
Κύκλος εργασιών 4.270.623 605.164 66.253 4.942.040

Κόστος πωληθέντων 3.350.807 494.564 35.890 3.881.261

Μικτό Κέρδος 919.816 110.600 30.363 1.060.778

Άλλα  έσοδα εκμετάλευσης 163.868

Εξοδα Διοίκησης 563.371 57.658 23.861 644.890

Εξοδα Διάθεσης 209.408 31.463 967 241.838

Άλλα λειτουργικά έξοδα 17.112

Λειτουργικό Κέρδος 147.037 21.479 5.534 320.807
Κέρδη (Ζημίες) από επενδυτικές δραστηριότητες 26.451
Χρηματοοικονομικά έξοδα 69.933
Κέρδος προ φόρων 277.325
Φόρος Εισοδήματος 98.510
Κέρδος μετά από φόρους  178.815

Εταιρεία- 31 03 2006
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Δευτερεύων τομέας πληροφόρησης – γεωγραφικοί τομείς 
 
 

 

01/01/07-31/03/07  01/01/06-31/03/06  01/01/07-31/03/07  01/01/06-31/03/06  

Κύκλος εργασιών 5.447.775 4.942.731 5.381.836 4.942.040

πωλήσεις εσωτερικού 5.416.850 4.924.091 5.350.911 4.923.400
πωλήσεις ενδοκοινοτικές 30.925 18.640 30.925 18.640
πωλήσεις σε τρίτες χώρες 0 0 0 0

ΣΥΝΟΛΑ 5.447.775 4.942.731 5.381.836 4.942.040

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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7. Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις. 

7.1 Ενσώματες ακινητοποιήσεις. 

 
Κατά την διάρκεια της περιόδου1 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 η εταιρεία δαπάνησε 
συνολικά € 308.713,51 ευρώ ποσό που αφορά  αγορές  σε ενσώματα πάγια . 
Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας Χαϊδεμένος ΑΕΒΕ δεν υφίστανται 
προσημειώσεις ή άλλα εμπράγματα βάρη . 
Στην Θυγατρική κατά 100% εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε. υπάρχει προσημείωση 
στο ακίνητο της ποσού 2.600.000 ,00 ευρώ υπέρ της Άλφα Τράπεζας Πίστεως Α.Ε.  
 

7.2 Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 

 
Από την 1 Ιανουαρίου 2007 μέχρι 31 Μαρτίου 2007, δεν υπήρξαν διαφοροποιήσεις στις 
κατεχόμενες από τον Όμιλο μετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις (Clear Channel Χαϊδεμένος ΑΕ). 
Στα Ενοποιημένα Αποτελέσματα Χρήσης του Ομίλου αναγνωρίζεται το μερίδιο επί των προ 
φόρων αποτελεσμάτων της συγγενούς επιχείρησης. 
H ζημιά που αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα της περιόδου είναι € (55.811,05).  
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία της συγγενούς επιχείρησης (Clear Channel Χαϊδεμένος ΑΕ) στις 
31/03/2006 και 31/03/2007 είχαν ως εξής: 
 

Επωνυμία Χώρα 
εγκατάστασης Ενεργητικό Υποχρεώσεις Έσοδα Κέρδη 

(ζημιές)
Ποσοστό 

συμμετοχής

31/3/2007
Clear Channel Χαϊδεμένος Α.Ε. Ελλάδα 7.235.712 1.650.188 1.446.492 -113.900 49%

7.235.712 1.650.188 1.446.492 -113.900

31/3/2006
Clear Channel Χαϊδεμένος Α.Ε. Ελλάδα 6.543.905 1.718.415 1.266.487 -278.902 49%

6.543.905 1.718.415 1.266.487 -278.902  
 

 

 

 

7.3 Επενδύσεις σε Θυγατρικές επιχειρήσεις. 

Η εταιρία αναγνώρισε στις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής επιχείρησης την συμμετοχή 
της στην εταιρία «Ελληνική Εκτυπωτική ΑΕ» στην αξία κτήσεως της. Στους παρακάτω πίνακες 
αναγράφονται αναλυτικά οι συναλλαγές που διενεργήθηκαν κατά την διάρκεια των χρήσεων 
2006 και 2007 αντίστοιχα στα πλαίσια του Ομίλου: 
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Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τα βασικά διοικητικά στελέχη του Ομίλου και της εταιρείας 
για το Α τρίμηνο 2007   και 2006 αντίστοιχα  έχουν ως εξής:: 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 31 3 2007 31 3 2006 31 3 2007 31 3 2006
Μικτές αποδοχές μελών Δ.Σ. 89.618 89.618 89.618 89.618
Εργοδοτικές εισφορές 5.750 5.671 5.750 5.671
Σύνολο 95.368 95.290 95.368 95.290

Μικτές αποδοχές λοιπών διευθυντικών στελεχών 131.889 82.860 131.889 82.860
Εργοδοτικές εισφορές 14.088 13.477 14.088 13.477
Σύνολο 145.977 96.337 145.977 96.337
Γενικό Σύνολο 241.345 191.627 241.345 191.627

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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

7.4 Αναβαλλόμενος φόρος. 

 
Ο υπολογισμός των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων διενεργείται 
στο επίπεδο της κάθε επιμέρους εταιρείας του Ομίλου. Η αναγνωρισθείσα αναβαλλόμενη 
φορολογική υποχρέωση για το τρίμηνο 1.1.2007 με 31.3.2007 ανέρχονται σε € 91.878,09 για την 
εταιρία  και € 93.230,57 ευρώ για τον όμιλο. 
 
 
 

7.5 Αποθέματα. 

 
Τα αποθέματα του Ομίλου και της Εταιρείας, κατά την 31 Μαρτίου 2007  και 31 Μαρτίου 2006  , 
αναλύονται ως εξής: 
 

31 03 2007 31 03 2006 31 03 2007 31 03 2006
Εμπορεύματα 39.330 53.093 38.763 38.277

Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή - 
Υποπροϊόντα και Υπολείμματα

391.603 170.353 376.127 140.249
Πρώτες και βοηθητικές ύλες - 
Αναλώσιμα υλικά - 
Ανταλλακτικά και Είδη 
συσκευασίας 4.685.664 2.705.616 4.535.811 2.594.619
Πρόβλεψη υποτίμησης 
αποθεμάτων 0 0 0 0

Σύνολο 5.116.597 2.929.061 4.950.701 2.773.144

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ
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7.6 Δεσμέυσεις. 

 
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 συμβολαίων ενοικίασης με δικαίωμα αγοράς με την 
παρούσα αξία των ελάχιστων καθαρών καταβολών μισθωμάτων αναλύονται στον ακόλουθο 
πίνακα: 
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7.7 Δανειακές υποχρεώσεις 

 
Κατά την διάρκεια της περιόδου που έληξε την 31.12.2007, ο Όμιλος / Εταιρεία δεν προέβη στην 
σύναψη κάποιου νέου βραχυπρόθεσμου ή μακροπρόθεσμου δανείου, ούτε σε νέα σύμβαση 
χρηματοδοτικής μίσθωσης,  πέραν τον ήδη υφιστάμενων, κατά την 31.12.2006. Οι καταβολές 
κεφαλαίου των χρηματοδοτικών μισθώσεων ανήλθαν για το ίδιο χρονικό διάστημα σε € 
257.891,27. 
 

7.8 Κέρδη ανά μετοχή 

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

31/03/07 31/03/06 31/03/07 31/03/06
Καθαρά κέρδη αναλογούντα στους μετόχους

190.257 181.271 215.304 178.815
Σταθμικός μέσος όρος των σε κυκλοφορία
μετοχών (σε χιλιάδες τεμάχια) 8.340.750 8.340.750 8.340.750 8.340.750
Κέρδη ανά μετοχή 0,023 0,022 0,026 0,021

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

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 2007 οποίος είναι  25%. 

 

8. ΔεσμεύσειςΕνδεχόμενες υποχρεώσεις /απαιτήσεις 

 
Η eταιρεία έχει παράσχει εγγυήσεις σε εταιρείες του Ομίλου, που ανέρχονταν, κατά την 31 
Μαρτίου 2007, ποσού €4.360.821,72. 
Η eταιρεία 31 Μαρτίου 2007 είχε τις εξής εγγυητικές επιστολές . 

                                  

31 03 2007 31 12 2006
Εγγυητικές Επιστολές καλής εκτέλεσης 26.244 26.244
Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής 0 517.651  

  

9. 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 : 
 

Εταιρείες Έτη 
ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε. 2005 & 2006 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε. 2004 - 2006 
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10. Οψιγενή Γεγονότα 

H εταιρεία έλαβε στις 12/02/2007 ,ποσό 313.727,60 ευρώ που αφορά ποσοστό 20% της 
επιχορήγησης του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004. 
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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