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ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 

Προς τους κ.κ. Μετόχους  της Ανώνυµης Εταιρείας 
«ΧΑΪ∆ΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ» 

Επισκοπήσαµε τις συνηµµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις καθώς και τις ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις της Ανώνυµης Εταιρίας «ΧΑΪ∆ΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ», της εξάµηνης περιόδου που έληξε την 30 Ιουνίου 2005. Η ευθύνη της 
σύνταξης των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της εταιρίας.  

Η επισκόπησή µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκόπησης όπως 
προβλέπεται από τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα. Η κριτική αξιολόγηση των παρατιθέµενων 
στις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις στοιχείων και πληροφοριών και η εξασφάλιση επαρκών 
επεξηγήσεων επί των θεµάτων που θέσαµε στις οικονοµικές και λογιστικές υπηρεσίες της εταιρίας 
συνθέτουν το κύριο µέρος της εργασίας µας. Το εύρος της εργασίας αυτής είναι ουσιωδώς 
µικρότερο από την εργασία που επιτελείται στα πλαίσια έκδοσης έκθεσης ελέγχου, όπου ο στόχος 
είναι η διαµόρφωση και διατύπωση ολοκληρωµένης γνώµης επί των οικονοµικών καταστάσεων. 
Κατά συνέπεια, η παρούσα έκθεση δεν συνθέτει έκθεση ελέγχου. 

Βασιζόµενοι στη διενεργηθείσα επισκόπηση,  επιβεβαιώνουµε ότι δεν έχουν περιέλθει στην 
αντίληψή µας στοιχεία που θα απαιτούσαν ουσιώδεις διαφοροποιήσεις στις προαναφερόµενες 
ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις, ώστε να εξασφαλισθεί η συµµόρφωσή τους µε τα ∆ιεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα της επισκόπησης, επισηµαίνουµε ότι 
οι φορολογικές δηλώσεις για τις χρήσεις 2002 έως και 2004 και για την κλειόµενη περίοδο δεν 
έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές, µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής 
πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. 
Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και ως εκ 
τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα 
αυτό. 

Aθήνα, 31 Αυγούστου 2005 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής 

 
 
 
 
 

Βασίλης Καζάς 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 13281 

 

 
 

Bασιλέως Κωνσταντίνου 44 
116 35 Αθήνα 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 127 
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6. Πληροφορίες για την εταιρεία 

 
6.1 Γενικές Πληροφορίες  
Η Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «ΧΑΪ∆ΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
και διακριτικό τίτλο ΧΑΪ∆ΕΜΕΝΟΣ 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 «ΧΑΪ∆ΕΜΕΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ» (εφεξής η «ΧΑΪ∆ΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.») µε την εταιρεία «ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 
ΠΕΛΟΨ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 
 
Η εταιρεία «ΧΑΪ∆ΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.» προήλθε από την µετατροπή της Οµόρρυθµης εταιρείας «Γ. 
ΧΑΪ∆ΕΜΕΝΟΣ 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 ∆ήµο 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 ∆ήµο Αλίµου Αττικής λειτουργούν βάσει της αδείας λειτουργίας 
υπ’ αριθµόν Φ.14 ΑΛΙ 209/17.7.2002 της ∆ιεύθυνσης Ορυκτού Πλούτου και Βιοµηχανίας της 
Νοµαρχίας Αθηνών. Η άδεια λειτουργίας είναι αορίστου διάρκειας.    
 
6.2 Φύση ∆ραστηριοτήτων  
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. 
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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, 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 ΧΑΪ∆ΕΜΕΝΟΣ 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 ΧΑΪ∆ΕΜΕΝΟΣ 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 Ιουνίου 2005 
(ηµεροµηνία µετάβασης αποτελεί η 1η Ιανουαρίου 2004) που καλύπτουν περίοδο έως και την 30 
Ιουνίου 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 
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concern) και είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 
(∆ΠΧΠ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών 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: 
 
 
 
∆.Λ.Π. 1 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων 

∆.Λ.Π. 2 Αποθέµατα 

∆.Λ.Π. 7 Καταστάσεις ταµειακών ροών  

∆.Λ.Π. 8 Καθαρό Κέρδος ή Ζηµιά Χρήσης, Βασικά Λάθη και µεταβολές στις Λογιστικές 

Μεθόδους 

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

∆.Λ.Π. 11 Κατασκευαστικά συµβόλαια 

∆.Λ.Π. 12 Φόροι εισοδήµατος 

∆.Λ.Π. 14 Πληροφόρηση κατά τοµέα 

∆.Λ.Π. 16 Ενσώµατα Πάγια 

∆.Λ.Π. 17 Μισθώσεις  

∆.Λ.Π. 18 Έσοδα 

∆.Λ.Π. 19 Παροχές σε εργαζοµένους 

∆.Λ.Π. 20 Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της κρατικής υποστήριξης 

∆.Λ.Π. 21 Οι επιδράσεις των µεταβολών στις τιµές του συναλλάγµατος 

∆.Λ.Π. 23 Κόστος δανεισµού 

∆.Λ.Π. 24 Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών 

∆.Λ.Π. 26 Λογιστικη απεικόνιση και παρουσίαση των προγραµµάτων αποχώρησης προσωπικού 

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

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

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

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

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων 

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

∆.Λ.Π. 32 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις και παρουσίαση 

∆.Λ.Π. 33 Κέρδη ανά µετοχή 

∆.Λ.Π. 34 Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις 

∆.Λ.Π. 36 Μείωση της αξίας στοιχείων του ενεργητικού 

∆.Λ.Π. 37 Προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις 
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∆.Λ.Π. 38 Αϋλά στοιχεία του ενεργητικού 

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

∆.Λ.Π. 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα 

∆.Λ.Π. 41 Γεωργία 

∆.Π.Χ.Π 1  Πρώτη εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Π. 

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

∆.Π.Χ.Π 3 Ενοποίηση επιχειρήσεων 

∆.Π.Χ.Π 4 Ασφαλιστικά συµβόλαια 

∆.Π.Χ.Π 5 Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού κατεχόµενα προς πώληση και ∆ιακοπείσες 

∆ραστηριότητες 

 
Οι οικονοµικές καταστάσεις καλύπτονται από το ∆ΠΧΠ 1 «Πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΠ», 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 ∆ΠΧΠ   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. 
∆ηλαδή, 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 
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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 ∆.Π.Χ.Π. 1 «Πρώτη Εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 
Παρουσίασης», µια επιχείρηση η οποία υιοθετεί τα ∆.Π.Χ.Π. για πρώτη φορά µπορεί να επιλέξει 
να µην εφαρµόσει το ∆.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 ∆.Π.Χ.Π.  Πρακτικά δίδεται η δυνατότητα παρέκκλισης κατά την 
πρώτη υιοθέτηση των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων από το ∆.Π.Χ.Π. 3 και το ∆ΛΠ 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 ∆ΛΠ 22 και 
το ∆.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 ∆.Π.Χ.Π. γ) διέγραψε 
οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση δεν εκπλήρωνε τα κριτήρια αναγνώρισης 
σύµφωνα µε τα ∆.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). 
 
∆ιεταιρικές 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 



 

 15 

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.  
 
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 (πλήν 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 
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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 
∆ηµιουργίας Ταµειακών Ροών) είναι µεγαλύτερη από το ανακτήσιµο ποσό τους. Καθαρή αξία 
πώλησης θεωρείται το ποσό από την πώληση ενός 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. 
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∆άνεια και απαιτήσεις 
Περιλαµβάνουν µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού µε σταθερές ή 
προσδιορισµένες πληρωµές, τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές. Στην κατηγορία 
αυτή (∆άνεια 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. 

∆ιαθέσιµα 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. 
 
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 



 

 18 

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 ∆ΛΠ 23, «Κόστος 
∆ανεισµού», σύµφωνα µε το οποίο το κόστος δανεισµού αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα της 
χρήσης στην οποία πραγµατοποιείται. Η µέθοδος αυτή, σύµφωνα και µε το ∆ΛΠ 23, µπορεί να 
ακολουθηθεί για οποιαδήποτε µορφή δανεισµού. 
 
 
8.12 Φορολογία εισοδήµατος & αναβαλλόµενος φόρος 
 
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. 
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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 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. 
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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. 
 
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. 
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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 ∆ιανοµή µερισµάτων 
 
Μόνο όταν η Γενική Συνέλευση των µετόχων εγκρίνει την διανοµή µερισµάτων στους µετόχους 
της µητρικής, αυτή αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. 
 
 

9. ∆ιαχείριση κινδύνων  

 
Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
 



 

 22 

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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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 
∆ΠΧΠ (01/01/2004) στην αξία κτήσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆ΠΧΠ 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 ∆ΛΠ 16. Κατά την µετάβαση στα ∆ΠΧΠ η αξία κτήσης των ενσώµατων ακινητοποιήσεων 
σύµφωνα µε τις προηγούµενες λογιστικές αρχές, µειώθηκε και µε το ποσό των φορολογικών 
αναπροσαρµογών που πραγµατοποιήθηκαν στο παρελθόν προκειµένου η εταιρία να είναι  
σύµφωνη µε τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις. 
 Τα  ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου αναλύονται ως εξής: 
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Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου (θυγατρική επιχείρηση Ελληνική Εκτυπωτική 

ΑΕ) υφίστανται προσηµειώσεις επί των ακινήτων ποσού 2.600.000 €. 

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

 
 

 

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

υφίστανται προσηµειώσεις ή άλλα εµπράγµατα βάρη. 
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11.2 Επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 
 
Από 1 Ιανουαρίου 2005 µέχρι την 30 Ιουνίου 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: 

 

  
 
 
Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία της συγγενούς επιχείρησης (Clear Channel Χαϊδεµένος ΑΕ) στις 
31/12/2004 και 30/06/2005 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 
 
Από 1 Ιανουαρίου 2005 έως την 30 Ιουνίου 2005 δεν υπήρξαν διαφοροποιήσεις στις κατεχόµενες 
από τον Όµιλο µετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις. Η εταιρία αποτίµησε στις οικονοµικές 
καταστάσεις της µητρικής επιχείρησης την συµµετοχή της στην εταιρίας «Ελληνική Εκτυπωτική 
ΑΕ» στης 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 ∆ιαθέσιµες 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 Ιουνίου 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 Ιουνίου 2005, αναλύονται 
ως εξής: 

 
 

 
 

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

11.11 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων 
 
 
Τα Ταµειακά διαθέσιµα του Οµίλου και της Εταιρείας, κατά την 30 Ιουνίου 2005, αναλύονται ως 
εξής: 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

11.12 Ίδια κεφάλαια 
11.12.1 Μετοχικό Κεφάλαιο 
 
Κατά την 30 Ιουνίου 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 

Αριθµός 
ΦΕΚ 

 
Καταβολή 

 
Κεφαλαιοποίηση 

Συνολικό 
Μετοχικό 

Σύνολο 
Μετοχών µετά 

Ονοµαστική 
Αξία 

Τιµή 
Έκδοσης 
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Συνέλευσης & 
Ηµεροµηνία 

Μετρητών 
(σε ∆ρχ.) 

Αποθεµατικών 
(σε ∆ρχ.) 

Κεφάλαιο 
(σε ∆ρχ.) 

την Αύξηση (σε ∆ρχ.) (σε ∆ρχ.) 

     

Σύσταση 103 \ 5.1.95 1.400.000.000 - 1.400.000.000 

∆ρχ.

1.400.000 1.000 ∆ρχ. 1.000 ∆ρχ.

∆.Σ. 2.9.95 86 \ 5.1.96 100.000.000 - 1.500.000.000

∆ρχ.

1.500.000 1.000 ∆ρχ. 1.000 ∆ρχ.

∆.Σ. 2.11.96 7446 \ 

12.11.96 

30.000.000 - 1.530.000.000 

∆ρχ.

1.530.000 1.000 ∆ρχ. 1.000 ∆ρχ.

23.12.97 391\ 26.1.98 252.000.000 160.000.000 1.942.000.000 

∆ρχ.

1.942.000 1.000 ∆ρχ. 1.000 ∆ρχ.

30.6.98 7483\22.9.98 366.000.000 149.000.000 2.457.000.000 

∆ρχ.

2.457.000 1.000 ∆ρχ. 1.000 ∆ρχ.

26.3.99 9835\9.12.99 Μείωση Ονοµαστικής Αξίας 2.457.000.000 

∆ρχ.

6.142.500 400 ∆ρχ. -

2.8.99 10422\28.12.

99 

       576.000.000 3.033.000.000 

∆ρχ.

7.582.500 400 ∆ρχ. 4.200 ∆ρχ.

29.6.2001 6313\20.7.20

01 

303.300.000 - 3.336.300.000 

∆ρχ.

7.582.500 400 ∆ρχ.

29.6.2001 6313\20.7.20

01 

74.232.675 - 3.410.532.675 

∆ρχ.

8.340.750 408,90 ∆ρχ.

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 30.06.2005 οικονοµικών καταστάσεων, 
οι µέτοχοι µε ποσοστό συµµετοχής στην Εταιρεία και οι µέτοχοι που συµµετέχουν στη διοίκηση 
του Οµίλου ήταν οι: 
 
 
 
 

Μέτοχοι Αριθµός Μετοχών Ποσοστό 
 
ΧΑΙ∆ΕΜΕΝΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

 
3.433.908 

 
41.17% 

 
Χαϊδεµένος Γεώργιος του Ευστρατίου 

 
402.651 

 
4,82% 

 
Χαϊδεµένου Βαρβάρα, σύζ. Γεωργίου 

 
705.947 

 
8.46% 

 
Χαϊδεµένος Ευστράτιος, του Γεωργίου 

 
433.275 

 
5.19% 

 
Χαϊδεµένου Μαρίνα, του Γεωργίου 

 
157.009 

 
1.88% 
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∆ηµοσιογραφικός Οργανισµός Λαµπράκη Α.Ε. 126.270 1,51% 

 
Χαϊδεµένου Αγγελική, του Γεωργίου 

 
660.844 

 
7,92% 

 
Χαϊδεµένου Αντωνία, του Γεωργίου 

 
665.720 

 
7,98% 

 
Λοιποί Μέτοχοι (µε ποσοστό <2%) 

 
1.755.126 

 
21.41% 

 
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. 
 
 
11.12.3 Μερίσµατα 
 
Από την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων την 30/06/2005 της Χαϊδεµένος ΑΕΒΕ, 
εγκρίθηκε µέρισµα € 0,04 ανά  µετοχή. 
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11.13 ∆ανειακές 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 30/06/2005, ανά τράπεζα, ως εξής: 
 
 

 
 

 
 
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 30.06.2005, 
είχε ως εξής: 
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11.15 Εµπορικοί και Άλλοι Πιστωτές 
 
Οι υποχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρείας προς τρίτους, κατά την 30 Ιουνίου 2005, είχαν ως 
εξής: 
 

  
 
 

 

 

11.16 Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 
 

Οι λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρείας προς τρίτους κατά την 30 
Ιουνίου 2005, είχαν ως εξής: 
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11.17 Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 
 
Οι φορολογικές υποχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρείας προς τρίτους, κατά την 30 Ιουνίου 
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 εξαµήνου 2005, του λογαριασµού των 
επιχορηγήσεων, που θα αναγνωρισθούν ως έσοδα σε µελλοντικές χρήσεις, είχε ως εξής: 
 
 

 
 
 
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. 
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11.20 Ανάλυση Λειτουργιών 
 
 
Το κόστος λειτουργιών του Οµίλου και της Εταιρίας κατά τις ηµεροµηνίες 30 Ιουνίου 2004 και 30 
Ιουνίου 2005 διαµορφώθηκε όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 
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Στις αµοιβές και έξοδα τρίτων περιλαµβάνονται τα έξοδα επισκευών και συντηρήσεων, τα έξοδα 
τηλεπικοινωνιών, τα ενοίκια, τα έξοδα των ελεύθερων επαγγελµατιών καθώς και οι επεξεργασίες 
από τρίτους (facon) κλπ. 
Στα λοιπά έξοδα περιλαµβάνονται τα έξοδα κίνησης, τα έξοδα προβολής και διαφήµισης, τα υλικά 
άµεσης ανάλωσης, έξοδα από φόρους και τέλη καθώς και λοιπά έξοδα. 

  
 

 
11.21 Άλλα Λειτουργικά Έσοδα και Έξοδα 
 
Τα άλλα λειτουργικά έσοδα και έξοδα του Οµίλου και της Εταιρείας, κατά την 30 Ιουνίου 2005 
και την 30 Ιουνίου 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. 
 
 
 
 
11.22 Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα - Έσοδα 
 
Τα καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα του Οµίλου και της Εταιρείας, κατά την 30 Ιουνίου 2005 
και την 30 Ιουνίου 2004, είχαν ως εξής: 
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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 
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αναγνώρισης αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων ή υποχρεώσεων (deferred tax assets ή 
deferred tax liabilities).  
Οι κατωτέρω παρατιθέµενες δηλώσεις φόρου εισοδήµατος των Ελληνικών εταιρειών του Οµίλου 
δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής 
προσθέτων φόρων κατά τον χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η έκβαση των 
φορολογικών ελέγχων δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και ως εκ τούτου δεν 
έγινε οποιαδήποτε σχετική πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις. 
 

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. 

 
 
 

 
 

 
 
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). 
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11.25 Προσαρµογή στα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο       
Χρηµατοοικονοµικής Παρουσίασης 1. 
 
Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις είναι οι πρώτες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις που 
συντάσσει και δηµοσιεύει ο Όµιλος Χαϊδεµένος, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 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 ∆.Π.Χ.Π. 1) 
και την προσαρµογή των αποθεµατικών από πώληση και αποτίµηση χρεογράφων. Η Χαϊδεµένος 
ΑΕΒΕ επέλεξε να µην εφαρµόσει το ∆ΛΠ 22 και το ∆.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 ∆.Π.Χ.Π. γ) διέγραψε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση δεν εκπλήρωνε τα 
κριτήρια αναγνώρισης σύµφωνα µε τα ∆.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). 
7) Σε αντίθεση µε τις προηγούµενα ισχύουσες λογιστικές αρχές, τα πληρωτέα µερίσµατα 
αναγνωρίζονται ως υποχρέωση κατά την ηµεροµηνία έγκρισης της προτεινόµενης διανοµής του 
∆.Σ. από την Γενική Συνέλευση των µετόχων. 
 
 
Οι συνολικές  προσαρµογές ποσοτικοποιούνται όσο αφορά τα Ίδια Κεφάλαια καθώς και τα 
Αποτελέσµατα στους πίνακες που ακολουθούν: 
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11.26  Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και Απαιτήσεις 

 
Η Εταιρεία έχει παράσχει εγγυήσεις (Ε/Ε καλής εκτέλεσης, κλπ) σε τράπεζες, που ανέρχονται, 
κατά την 30 Ιουνίου 2005, σε  € 58.978,41. 

 
 

 
 




