
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε .
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.
Εποπτεύουσα Αρχή Αρχή : Υπουργείο Ανάπτυξης,Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών & Πίστεως Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου : Xαϊδεμένος  Γεώργιος ( πρόεδρος Δ.Σ.)- Χαϊδεμένος Ευστράτιος (Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ) -    

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής  : ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ                     Βουρνάς Αριστομένης (Μέλος Δ.Σ. )- Χαϊδεμένου Μαρίνα (Μέλος Δ.Σ.)   - Κωστόπουλος Στέφανος (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος )  - 

Ελεκτική εταιρεία  : GRANT THORNTON A.E.                    Χατζηδάκη Μαρία Αικατερίνη (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος ) 

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Δεν απαιτείται

Μέθοδος Συμπλήρωσσης Κατάστασης Ταμ.Ροών :    Άμεση Μέθοδος 

Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 18-Μαϊ-07

31.03.2007 31.12.2006 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2007 31.03.2006 31.03.2007 31.03.2006
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρή θέση έναρξης περιόδου 
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού 30.468.838 30.837.939 30.986.545 31.253.884 (01.01.2007 και 01.01.2006 αντίστοιχα) 25.348.564 24.541.461 27.580.736 27.133.251

Αποθέματα 5.116.597 3.701.913 4.950.701 3.565.719
Κέρδη / (ζημιές) της περιόδου, μετά από 
φόρους 190.257 181.271 215.305 178.815

Απαιτήσεις από πελάτες 11.052.465 12.176.873 11.073.291 11.614.637 Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου 0 0 0 0
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 773.883 845.487 642.748 1.149.743 Διανεμηθέντα  μερίσματα (κέρδη) 0 0 0 0

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 47.411.782 47.562.212 47.653.286 47.583.983
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας 
στην καθαρή θέση 0 0 0 0

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Αγορές /(πωλήσεις) ιδίων μετοχών 0 0 0 0
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 7.434.225 7.634.986 5.949.906 6.156.908 Καθαρή θέση λήξης περιόδου
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 8.021.289 8.263.974 7.833.750 8.097.307 (31.03.2007 και 31.03.2006 αντίστοιχα) 25.538.821 24.722.732 27.796.041 27.312.066
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 6.417.448 6.314.689 6.073.589 5.749.032
Σύνολο υποχρεώσεων (α) 21.872.962 22.213.649 19.857.245 20.003.247
Καθαρή Θέση μετόχων Εταιρίας(β) 25.538.821 25.348.564 27.796.041 27.580.736
Δικαιώματα Μειοψηφίας(γ) 0 0
Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ)=(β)+(γ) 25.538.821 25.348.564 27.796.041 27.580.736
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ε)= (α) + (δ) 47.411.782 47.562.212 47.653.286 47.583.983

31.03.2007 31.03.2006 31 03 2007 31.03.2006
Κύκλος εργασιών 5.447.775 4.942.731 5.381.836 4.942.040
Μικτά κέρδη / (ζημιές) 1.290.364 1.318.075 1.180.079 1.060.778
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 1.147.801 855.683 1.026.700 762.732
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων 530.689 473.369 474.423 320.807
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 283.487 281.250 307.182 277.325
Μείον φόροι 93.231 99.979 91.878 98.510
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους από συνεχειζόμενες 
δραστηριότητες(α) 190.257 181.271 215.304 178.815
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους από  διακοπείσες  
δραστηριότητες(β) 0 0 0 0
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους από  συνεχειζόμενες και  
διακοπείσες  δραστηριότητες(α)+(β) 190.257 181.271 215.304 178.815

Κατανέμονται σε:
Μετόχους Εταιρίας 190.257 181.271 215.304 178.815
Δικαιώματα Μειοψηφίας 0,00 0,00
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €) 0,0228 0,0217 0,0258 0,0214
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή(σε €)

1. Η εταιρεία έχει ελεχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 2004. Ανέλεγκτες χρήσεις για την εταιρεία 2005 ,2006 

31.03.2007 31.03.2006 31.03.2007 31.03.2006 2. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία καθώς  και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων 

Λειτουργικές δραστηριότητες που ενδέχεται να έχουν  σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας και του Ομίλου   
Εισπράξεις από απαιτήσεις 7.167.864 7.285.454 6.578.562 7.587.699 3. Οι εταιρείες που ενοποιούνται με την μέθοδο της πλήρους ενοποίησης παρατίθενται στον κατωτέρω πίνακα
Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους, κλπ. -6.140.914 -5.131.785 -5.576.416 -5.449.878

ΟΝΟΜΑΣΙΑ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ   
 

ΧΩΡΑ ΕΔΡΑΣ

Πληρωμές  φόρων εισοδήματος 0 -82.133 0 -82.133 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε.                        ΕΛΛΑΔΑ
Τόκοι πληρωθέντες -191.391 -61.778 -167.241 -40.308 Ποσοστό συμμετοχής  100% .Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 2003 και  ανέλεγκτες χρήσεις , 2004, 2005,2006.
Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 835.560 2.009.758 834.905 2.015.380

4. Οι εταιρείες που ενσωματώθηκαν  με την μέθοδο της καθαρής θέσης παρατίθενται στον κατωτέρω πίνακα:

Επενδυτικές δραστηριότητες ΟΝΟΜΑΣΙΑ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ                       ΧΩΡΑ ΕΔΡΑΣ                                               

Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άϋλων παγίων -332.585 -679.762 -308.684 -679.762 CLEAR CHANNEL XAΪΔΕMENOΣ Α.Ε.                    ΕΛΛΑΔΑ                     

Εισπράξεις από επιστροφή προκαταβολών και πώληση Ποσοστό συμμετοχής  49% Η Clear Channel XΑΪΔΕΜΈΝΟΣ Α.Ε. δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από την σύστασή της και ανέλεγκτες χρήσεις 2002, 2003, 2004, 2005,2006. 
ενσώματων και άϋλων παγίων 5.017 0 0 0 5. Επί των ακινήτων της Μητρικής δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη.  Επί του ακινήτου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗΣ Α.Ε υπάρχει προσημείωση υπέρ της
Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) θυγατρικών, ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ .

συγγενών, κοινοπραξιών κλπ 0 0 0 0 6. Ο αριθμός απασχολουμένου προσωπικού κατά την 31/03/2007 ανέρχεται σε 193 άτομα για τον Όμιλο  και 169 για την εταιρεία 
Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) επενδυτικών 60.070 0 0 0 και αντίστοιχα στις 31 12 2006  σε 189 άτομα για τον Όμιλο  και 164 για την εταιρεία
τίτλων (μετοχών, αξιόγραφων) 0 0 60.070 0 7. Ο αναφερόμενος κύκλος εργασιών για την εταιρεία ποσού 5.381.835,71 εντάσεται στους εξής Κωδικούς Οικονομικής Δραστηριότητας  (ΣΤΑΚΟΔ 03)
Τόκοι εισπραχθέντες 0 4.375 0 4.375 Κωδ 222.2 Εκτυπωτικές Δραστηριότητες μ.α.κ.ποσό 5.335.187,13 ευρώ Κωδ 222.3 Βιβλιοδεσία και φινίρισμα ποσό 2.678,00 ευρώ 
Μερίσματα εισπραχθέντα 0 0 0 0 Κωδ 222.9 Άλλες δραστηριότητες συναφείς με την εκτύπωση43.970,58 ευρώ.
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -267.498 -675.386 -248.614 -675.386 Ο αναφερόμενος κύκλος εργασιών για τον όμιλο ποσό 5.447.774,56 εντάσεται στους εξής Κωδικούς Οικονομικής Δραστηριότητας  (ΣΤΑΚΟΔ 03)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες Κωδ 222.2 Εκτυπωτικές Δραστηριότητες μ.α.κ.ποσό 5.401.125,98 ευρώ Κωδ 222.3 Βιβλιοδεσία και φινίρισμα ποσό 2.678,00 ευρώ 

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0 0 0 0 Κωδ 222.9 Άλλες δραστηριότητες συναφείς με την εκτύπωση 43.970,58 ευρώ.

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 20.872 0 0 0 8.Oι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη κατά την ένοια του ΔΛΠ 24:  
Εξοφλήσεις δανείων -536.712 -1.198.290 -536.712 -1.198.637             ΟΜΙΛΟΣ
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρη/δοτικές μισθώσεις 0 0 0 0
Μερίσματα πληρωθέντα 0 0 0 0 31/3/2007 31/3/2006 31/3/2007 31/3/2006
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
(γ)

-515.840 -1.198.290 -536.712 -1.198.637
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 126.772 99.868 154.505 8.097

Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 0 0 583.762 813.687

& ισοδύναμα  (α)+(β)+(γ) 52.222 136.082 49.580 141.357 Απαιτήσεις 135.713 32.744 188.401 202.314

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 65.468 68.779 54.559 50.689 Υποχρεώσεις 0 0 321.239 0

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 117.689 204.861 104.138 192.046 Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ           Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ διοίκησης 241.345 191.627 241.345 191.627

Απαιτήσεις από Διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης 0 0 0 0

Υποχρεώσεις  προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της

ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ διοίκησης 16.667 24.480 16.667 24.480

ΑΔΤ Ρ 667607 9. H  εταιρεία έχει παράσχει  εγγυήσεις  σε  εταιρείες του ομίλου  συνολικού ύψους 4.360.821,72 ευρώ.  

10.Ο όμιλος εφαρμόζει τα "The I.F.R.S.stable Platform2005" από την 1η Ιανουαρίου 2005.Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές του ισολογισμού 31 12 2005

11.Οι ανωτέρω  οικονομικές  καταστάσεις  εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 18.05.2007.

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  ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 ΕΩΣ 31 MAΡΤΙΟΥ 2007
Σύμφωνα με την απόφαση 2/396/31.8.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

ΣTOIXEIA ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ   Ποσά εκφρασμένα σε € ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ  ΚΑΘΑΡΗΣ  ΘΕΣΗΣ  ποσά εκφρασμένα σε €
                          Ο ΟΜΙΛΟΣ             Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ                   Ο ΟΜΙΛΟΣ             Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

                 ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  ποσά εκφρασμένα σε €
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TAMEIAKΩN ΡΟΩΝ   ποσά εκφρασμένα σε € Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες 

ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ                                                             ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΑΔΤ Τ 049887                                                                                      ΑΔΤ Τ 048906

                                 Ο ΟΜΙΛΟΣ     Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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