
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΕΒΕ .
Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε oποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της   (www.haidemenos .gr) όπου αναρτώνται 
οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.
ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΖΑΣ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ : GRANT THORNTON A.E.
ΤΥΠΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ :  ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ  ΓΝΩΜΗ

30.06.2005 31.12.2004 30.06.2005 31.12.2004
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού 22.714.309 22.010.111 22.678.167 21.587.893

Αποθέματα 2.747.609 3.547.381 2.512.858 3.338.115

Απαιτήσεις από πελάτες 12.117.579 9.834.025 12.066.963 10.467.761

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 1.235.969 619.620 1.160.803 308.615
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 38.815.466 36.011.137 38.418.791 35.702.384

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.784.776 2.834.176 995.380 1.047.970
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 5.486.553 3.480.202 5.404.559 3.313.536

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 6.546.497 5.367.785 5.357.741 4.463.635
Σύνολο υποχρεώσεων (α) 14.817.826 11.682.163 11.757.680 8.825.141

Καθαρή Θέση μετόχων Εταιρίας 23.997.640 24.328.974 26.661.111 26.877.243

Δικαιώματα Μειοψηφίας 0 0 - -

Σύνολο Καθαρής Θέσης (β) 23.997.640 24.328.974
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β) 38.815.466 36.011.137 38.418.791 35.702.384

1.1 - 30.6.2005 1.4 - 30.06.2005 1.1 - 30.6.2004 1.4 - 30.06.2004 1.1 - 30.6.2005 1.4 - 30.06.2005 1.1 - 30.6.2004 1.4 - 30.06.2004
Κύκλος εργασιών 11.423.533 6.480.140 11.149.810 6.051.296 11.396.206 6.485.998 11.137.139 6.059.127
Μικτά κέρδη / (ζημιές) 2.733.796 1.535.553 2.996.231 1.790.178 2.328.806 1.302.155 2.766.158 1.637.661
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 538.390 281.225 381.487 229.044 362.167 171.251 413.697 216.277
αποσβέσεων 1.507.274 765.258 1.390.980 728.934 1.201.204 590.262 1.292.300 650.280
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 177.926 117.847 46.929 142.016 286.046 138.037 261.495 127.684
Μείον φόροι 175.629 127.891 101.553 22.850 168.547 122.722 91.957 23.702
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους 2.297 -10.044 -54.624 119.166 117.499 15.315 169.538 103.982
Κατανέμονται σε:
Μετόχους Εταιρίας 2.297 -10.044 -54.624 119.166
Δικαιώματα Μειοψηφίας 0 0 0 0

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε ) 0,0003 -0,0012 -0,0065 0,0143 0,0141 0,0018 0,0203 0,0125

30.06.2005 30.06.2004 30.06.2005 30.06.2004

Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (01.01.2005 και 01.01.2004 αντίστοιχα) 24.328.974 23.970.376 26.877.243 26.638.010
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου
Διανεμηθέντα  μερίσματα -333.630 -333.630 -333.630 -333.630
Δικαιώματα Μειοψηφίας από νεοενοποιούμενες εταιρίες 0 0 0 0
Κέρδη / (ζημιές) της περιόδου, μετά από φόρους 2.297 -54.624 117.499 169.538
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (30.06.2005 και 30.06.2004 αντίστοιχα) 23.997.640 23.582.122 26.661.111 26.473.918

1.1 - 30.6.2005 1.1 - 30.06.2004 1.1 - 30.6.2005 1.1 - 30.06.2004
Λειτουργικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από απαιτήσεις 9.317.539 9.215.025 9.638.800 9.004.586
Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους, κλπ. -8.156.531 -8.207.990 -8.654.397 -8.299.458
Πληρωμές  φόρων εισοδήματος -82.854 -36.736 -82.854 -36.736
Τόκοι πληρωθέντες -157.387 -210.842 -112.993 -162.342
Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 920.766 759.457 788.555 506.050
Επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άϋλων παγίων -3.930.267 -150.951 -3.919.931 -86.275
Εισπράξεις από επιστροφή προκαταβολών και πώληση ενσώματων και άϋλων
παγίων

1.650.626 3.600 1.645.626 3.000

Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών
κλπ
Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) επενδυτικών τίτλων (μετοχών,
αξιόγραφων)
Τόκοι εισπραχθέντες 25.269 3.422 25.267 3.422
Μερίσματα εισπραχθέντα 2.012 900 2.012 900
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -2.252.360 -143.028 -2.247.026 -78.952
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 2.006.420 2.091.023
Εξοφλήσεις δανείων -269.456 -194.791
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)
Μερίσματα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 2.006.420 -269.456 2.091.023 -194.791

Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα  (α)+(β)+(γ) 674.826 346.973 632.552 232.307

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 147.191 139.687 103.722 122.424

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 822.017 486.660 736.274 354.731

31.12.2004 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2003
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (01.01.2005 και 01.01.2004 αντίστοιχα) 25.501.528 25.281.212 27.774.671 27.572.494

Προσαρμογές των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων:
Μεταφορά των κρατικών επιχορηγήσεων από τα Ίδια Κεφάλαια στα Έσοδα 
Επομένων Χρήσεων -652.860 -723.260 -652.860 -723.260
Επίδραση στις Διαφορές Ενοποίησης (Εμπορική Εύνοια) που προέκυψαν με τις 
προηγούμενες Λογιστικές Αρχές 356.072 356.072
Αντιλογισμός Φορολογικών Αναπροσαρμογών -341.985 -121.000 -341.985 -121.000
Αναπροσαρμογή Αποθεματικών Από Αποτίμηση Χρεογράφων 88.519 88.519 71.321 71.321
Αδιανέμητα Κέρδηρ η η  ξ    ρ    μ  η  μ  ης ρής 
θέσης λόγω των αναπροσαρμογών των οικονομικών καταστάσεων  από την 
εφαρμογή των προτύπων -46.326 -58.483
Απόσβεση Εξόδων, που είχαν κεφαλαιοποιηθεί στο παρελθόν -349.639 -594.087 -125.591 -268.767

Μεταφορά Εξόδων  που είχαν κεφαλαιοποιηθεί στο παρελθόν στην Αξία των Παγίων Σ 455.920 446.259 395.390 413.750
Προσαρμογή της αξίας των απαιτήσεων -456.322 -456.322 -456.322 -456.322
Αναγνώριση μακροχρόνιας υποχρέωσης για αποζημίωση των εργαζομένων λόγω 
συνταξιοδότησης -449.715 -433.495 -352.801 -351.361
Επίπτωση Αναβαλλόμενης Φορολογίας 106.750 111.208 75.118 54.132
Αναγνώριση Κερδών από συναλλαγματικές διαφορές που προέρχονται από 
αποτίμηση υποχρεώσεων και απαιτήσεων σε Ξένο Νόμισμα 91.808 63.714 91.808 63.714
Μεταφορά Αναπροσαρμογών στα Αδιανέμητα Κέρδη 121.000 121.000 121.000 121.000
Μετάθεση Μερισμάτων στο χρόνο έγκρισης της καταβολής τους 333.630 333.630 333.630 333.630
Μεταφορά Εμπορικής Εύνοιας στα Αδιανέμητα Κέρδη -356.072 -356.072
Διάφορες Άλλες Εγγραφές -73.334 -88.519 -56.137 -71.321
Σύνολο Προσαρμογών -1.172.554 -1.310.836 -897.428 -934.484

Επενδεδυμένα Κεφάλαια, κατά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 24.328.974 23.970.376 26.877.243 26.638.010

1. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 2001. Ανέλεγκτες χρήσεις για την εταιρεία 2002, 2003, 2004  
2. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία καθώς  και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων 
που ενδέχεται να έχουν  σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας και του Ομίλου   
3. Οι εταιρείες που ενοποιούνται με την μέθοδο της πλήρους ενοποίησης παρατίθενται στον κατωτέρω πίνακα

ΟΝΟΜΑΣΙΑ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε.                                                      ΕΛΛΑΔΑ                           
Ποσοστό συμμετοχής  100% . Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 2001 και ανέλεγκτες χρήσεις 2002, 2003, 2004
4. Οι εταιρείες που ενσωματώθηκαν  με την μέθοδο της καθαρής θέσης παρατίθενται στον κατωτέρω πίνακα

ΟΝΟΜΑΣΙΑ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
CLEAR CHANNEL XAΪΔΕMENOΣ Α.Ε                                        ΕΛΛΑΔΑ                     

Ποσοστό συμμετοχής  49% , η Clear Channel XΑΪΔΕΜΈΝΟΣ Α.Ε.δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από την σύστασή της και ανέλεγκτες χρήσεις 2002, 2003, 2004 
5. Επί των ακινήτων της Μητρικής δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη.  Επί του ακινήτου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗΣ Α.Ε υπάρχει προσημείωση υπέρ της
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ .

6. Ο αριθμός απασχολουμένου προσωπικού κατά την 30/06/2005 ανέρχεται σε 171 άτομα για τον Όμιλο  και 142 για την εταιρεία .

7.Τα ποσά των αγορών/πωλήσεων της εταιρείας σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης με τις συνδεδεμένες εταιρείες κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 

είναι  1.478.686,33 και 60.234,60 ευρώ  αντίστοιχα.Τα υπόλοιπα των υποχρεώσεων και απαιτήσεων της εταιρείας κατά την έννοια
 του ΔΛΠ 24 με τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις στην λήξη της τρέχουσας περιόδου  είναι  9.754,93 ευρώ  και 379.368,29 ευρώ.

Τα ποσά των αγορών/πωλήσεων σε ενοποιημένη βάση ( μετά την απαλοιφή των διεταιρικών συναλλαγών) σωρευτικά από την έναρξη της  
οικονομικής χρήσης με τα συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24  ανέρχονται στα ποσά  44.257,00 και 59.480,00 ευρώ αντίστοιχα.

Τα υπόλοιπα των υποχρεώσεων  και απαιτήσεων σε ενοποιημένη βάση στη λήξη της τρέχουσας περιόδου με τα συνδεδεμένα μέρη  κατά την έννοια του ΔΛΠ 24

ανέρχονται ποσά 9.754,93 ευρώ και 6.307,00 ευρώ αντίστοιχα
8. Ο όμιλος εφαρμόζει τα "The I.F.R.S.stable Platform 2005" από την 1η Ιανουαρίου 2005

9. Η ημερομηνία έγκρισης των ανωτέρω ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων Α' εξαμήνου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι η 25.08.2005 

Σύμφωνα με την απόφαση Αρ.17/336/21.04.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΦΕΚ Β 614/10.05.2005  

ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 32601/06/Β/95/25

ΕΔΡΑ :ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 4 ΤΡΑΧΩΝΩΝ 4  - ΑΛΙΜΟΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  ΑΠΌ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005

1. ΣTOIXEIA ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  01.01 - 30.06.2005 ( Ενοποιημένα και μη Ενοποιημένα ) ποσά εκφρασμένα σε 
Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΑΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ( ενοποιημένα και μη ενοποιημένα ) ποσά εκφρασμένα σε 

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ( ενοποιημένα και μη ενοποιημένα ) ποσά εκφρασμένα σε 
 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ  ΚΑΘΑΡΗΣ  ΘΕΣΗΣ ( ενοποιημένα και μη ενοποιημένα ) ποσά εκφρασμένα σε 

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ( 01/01/2005 ΚΑΙ 01/01/2004 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ) ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (Ε.Λ.Π) ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (ΔΛΠ) 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

e - mail: haniotis@otenet.gr - τηλ. 210 - 29 33 260

                                              ΧΩΡΑ ΕΔΡΑΣ                                                   

                                             ΧΩΡΑ ΕΔΡΑΣ                                                    

   
 

  
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
 

ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΔΤ Ρ 667607 

 
 
 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 
ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 

ΑΔΤ Τ 049887 
 
 
 
 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 

ΑΔΤ Τ 048906 
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