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Α. Δηλώσεις Εκπροσώπων του Δ.Σ.
Στις κατωτέρω δηλώσεις, οι οποίες λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 ν. 3556/2007, όπως
ισχύει σήμερα, προβαίνουν οι ακόλουθοι Εκπρόσωποι του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας:
1. Γεώργιος Ε. Χαϊδεμένος – Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Ευστράτιος Γ. Χαϊδεμένος – Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος
3. Μαρίνα Γ. Χαϊδεμένου – Μέλος Δ.Σ.
Οι κάτωθι υπογράφοντες, υπό την ως άνω ιδιότητά μας, ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το
Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Χαϊδεμένος Α.Ε.Β.Ε.», δηλώνουμε
και βεβαιώνουμε με την παρούσα ότι εξ όσων γνωρίζουμε:

Α. Οι οικονομικές καταστάσεις της Ανώνυμης Εταιρείας Χαϊδεμένος Α.Ε.Β.Ε. για την χρήση
01.01.2010 - 31.12.2010 οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα,
απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα
αποτελέσματα χρήσεως του εκδότη καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση
εκλαμβανομένων ως σύνολο,
Β. Η έκθεση του διοικητικού συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και
την θέση της εταιρείας, καθώς και της επιχείρησης που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση
εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και
αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν.
Άλιμος 23/03/2011
Οι δηλούντες – βεβαιούντες
Ο πρόεδρος του Δ.Σ.
Γεώργιος Ε. Χαϊδεμένος
ΑΔΤ Ρ667607

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων
Σύμβουλος
Ευστράτιος Γ. Χαϊδεμένος
ΑΔΤ Τ049887

Το μέλος του Δ.Σ.
Μαρίνα Χαϊδεμένου
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Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε.

Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας
ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε. και της
συγγενούς της, που αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της
31 Δεκεμβρίου 2010, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών
ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη
σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές
δικλείδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών
και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε
σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να
σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι
εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με
τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι
επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των
κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, που
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής
εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των
εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της
αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την
αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των
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εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των
εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη
θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν
εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε. και της συγγενούς αυτής κατά την 31 Δεκεμβρίου
2010 και τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την
ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
α) Στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται δήλωση εταιρικής
διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3δ του
άρθρου 43α του Κ.Ν 2190/1920.
β) Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του
Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις,
στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2011
Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια
Μαριλένα Μπουζούρα
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 30511
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Γ. Έκθεση
Διοικητικού Συμβουλίου (Συμπεριλαμβάνουσα και την δήλωση Εταιρικής
Διακυβέρνησης)
Κύριοι Μέτοχοι,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43α παράγραφος 3, άρθρο 107 παράγραφος 3 και
άρθρο 136 παράγραφος 2, τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 άρθρο 4 παράγραφοι 2(γ), 6, 7 & 8 καθώς
και την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 7/448/11.10.2007 άρθρο 2 και το Καταστατικό της
Εταιρίας, σας υποβάλλουμε για την κλειόμενη χρήση από 01/01/2010 έως 31/12/2010 την ετήσια
έκθεση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνει, τις ελεγμένες εταιρικές οικονομικές
καταστάσεις, τις σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων και την έκθεση ελέγχου του ορκωτού
ελεγκτή λογιστή. Στην παρούσα έκθεση που συνοδεύει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2010
(01.01.2010-31.12.2010), περιγράφονται συνοπτικά πληροφορίες για τον Όμιλο και την Εταιρία
Χαϊδεμένος Α.Ε.Β.Ε., χρηματοοικονομικές πληροφορίες που στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση των
μετόχων και του επενδυτικού κοινού για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα, τη συνολική
πορεία και τις μεταβολές που επήλθαν κατά τη διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσης (01/01/2010
– 31/12/2010), σημαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα και την επίδραση αυτών στις οικονομικές
καταστάσεις της ίδιας περιόδου. Επίσης γίνεται περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων
που ενδέχεται να αντιμετωπίσει ο Όμιλος και η Εταιρεία στο μέλλον και παρατίθενται οι σημαντικότερες
συναλλαγές που καταρτίσθηκαν μεταξύ του εκδότη και των συνδεδεμένων με αυτόν προσώπων. Τέλος η
παρούσα Ετήσια Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου περιέχει τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης.

Α. Χρηματοοικονομικές Εξελίξεις & Επιδόσεις περιόδου αναφοράς
Οι πωλήσεις του ομίλου και της εταιρείας παρουσίασαν μείωση κατά 15,31% τη χρήση 2010 σε σχέση
με τη χρήση 2009 και ανήλθαν στην τρέχουσα χρήση στο ποσό των € 24.999.026 έναντι 29.519.310 το
2009.
Όσον αφορά τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας παρουσίασαν αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη
χρονιά και ανήλθαν στο ποσό των € 433.129 το 2010 έναντι ζημιών € -201.044 το 2009.
Τα κέρδη προ φόρων του ομίλου παρουσίασαν μείωση και ανήλθαν στα € 354.539 το 2010 έναντι €
905.945 το 2009.
Όσον αφορά τα κέρδη μετά φόρων τόσο της μητρικής εταιρείας όσο και του ομίλου ανήλθαν για την μεν
εταιρεία στα € 203.102 και για τον όμιλο στα € 124.512.
Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων για τον όμιλο και την εταιρεία ανήλθαν στα € 3.471.905 το
2010 έναντι 4.787.666 το 2009.
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Οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις στις 31.12.2010 για την εταιρεία και τον όμιλο ανερχόταν
στα € 13.622.555 έναντι € 12.064.938 την 31.12.2009.
Στο ανωτέρω ποσό συμπεριλαμβάνεται ποσό € 2.254.523 το οποίο αφορά το βραχυπρόθεσμο μέρος της
υποχρέωσης leasing.
Ο μακροπρόθεσμος δανεισμός του ομίλου και της εταιρείας στις 31.12.2010 ανερχόταν στο ποσό των €
3.746.562 συμπεριλαμβανομένου ποσού € 2.996.562 το οποίο αφορά την αναλογία της
μακροπρόθεσμης υποχρέωσης leasing, ενώ στις 31.12.2009 το σύνολο των μακροπροθέσμων δανείων
ήταν € 6.314.076.
Συνοπτικά αναφέρουμε τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας και του ομίλου για τις χρήσεις 2010
και 2009.

Επενδύσεις και Προοπτικές
Η διοίκηση της ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΑΕΒΕ κάνοντας απολογισμό της προηγούμενης χρήσης και έχοντας
λάβει υπ όψιν της, την οικονομική κρίση που έχει επηρεάσει αρνητικά όλους του τομείς της οικονομίας
εκτιμά ότι τα μεγέθη στα οποία κινήθηκε η εταιρεία είναι ικανοποιητικά και αποτιμά θετικά τα
αποτελέσματα της χρήσης 2010.
Όπως όλοι βιώσαμε το 2010 ήταν μια δύσκολη χρονιά και όλα δείχνουν ότι και η επόμενη χρονιά θα
κινηθεί στο ίδιο αρνητικό οικονομικό περιβάλλον.
Η εταιρεία επικεντρώνει τις προσπάθειες της στην αύξηση των μεριδίων αγοράς της μέσα από μια
συρρικνούμενη αγορά.
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Β. Σημαντικά γεγονότα
Κατά την διάρκεια της χρήσης η Χαϊδεμένος Α.Ε.Β.Ε. εισέπραξε το ποσό των € 1.968.408,37 ως μερική
επιστροφή κεφαλαίου, της υπό εκκαθάριση συνδεδεμένης εταιρείας Clear Channel Χαϊδεμένος Α.Ε.Β.Ε.
(στην οποία συμμετέχει με ποσοστό 49%), σύμφωνα με τις 10.03.2010 και 31.05.2010 αποφάσεις των
Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων της τελευταίας, η οποία με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων της, στις 21.12.2009 τέθηκε σε λύση και εκκαθάριση λόγω μη ανανέωσης της σύμβασης της
με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.

Γ. Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες
Παράγοντες Χρηματοοικονομικού Κινδύνου
Οι δραστηριότητες του Ομίλου δημιουργούν διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους,
συμπεριλαμβανομένων κινδύνων επιτοκίων, πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας.
Ο όμιλος δεν εκτελεί συναλλαγές κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή συναλλαγές που δεν σχετίζονται με τις
εμπορικές, επενδυτικές ή δανειοληπτικές δραστηριότητές του.
Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που χρησιμοποιεί ο Όμιλος αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε
τράπεζες, σύναψη δανείων, τραπεζικούς λογαριασμούς υπερανάληψης, λογαριασμούς εισπρακτέους και
πληρωτέους, επενδύσεις σε χρεόγραφα, μερίσματα πληρωτέα και υποχρεώσεις που προκύπτουν από
συμβόλαια χρηματοδοτικής μίσθωσης.
Ανάλυση πιστωτικού κινδύνου
Οι λογαριασμοί των πελατών καταχωρούνται και παρουσιάζονται στην ονομαστική αξία (αξία
τιμολογίου).
Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες διενεργούνται όταν δεν είναι πλέον πιθανή η είσπραξη ολόκληρου ή
μέρους του οφειλόμενου ποσού.
Σχετικά με τον πιστωτικό κίνδυνο η Διοίκηση προσπαθεί να ελέγχει τον συγκεκριμένο κίνδυνο με
κατάλληλες διαδικασίες και πολιτικές που ακολουθεί, βέβαια σε περίοδο ευρύτερης οικονομικής κρίσης
ο εν λόγω κίνδυνος είναι υπαρκτός πλην όμως οι όποιες επιπτώσεις του είναι περιορισμένες.
H έκθεση του ομίλου όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία τα οποία την ημερομηνία του Ισολογισμού αναλύονται ως εξής:

Κατηγορίες
Χρηματοοικονομικών Στοιχείων
Ταμιακά Διαθέσιμα & Ταμιακά
Ισοδύναμα
Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις
Σύνολο

31.12.2010

8.568.773
11.398.057
19.966.830

31.12.2009

2.468.313
15.889.830
18.358.143

Ο όμιλος ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις του, είτε χωριστά είτε κατά ομάδα και ενσωματώνει τις
πληροφορίες αυτές στα control του πιστωτικού ελέγχου.
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Η Διοίκηση θεωρεί ότι όλα τα ανωτέρω χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, είναι υψηλής
πιστωτικής ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων και των οφειλομένων.
Κανένα από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία του ομίλου δεν έχει ασφαλιστεί με κάποια
μορφή πιστωτικής ασφάλισης.
Κίνδυνος επιτοκίου
Ο κίνδυνος επιτοκίου που εκτίθεται ο όμιλος ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΑΕΒΕ οφείλεται κυρίως στο
μακροπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο δανεισμό βάση κυμαινόμενου επιτοκίου.
Η πορεία των επιτοκίων δεν μπορεί να προβλεφθεί με ακρίβεια, ωστόσο η Διοίκηση παρακολουθεί την
πορεία των επιτοκίων και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για να περιορίσει τον κίνδυνο.
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσματος της χρήσης καθώς και των ιδίων
κεφαλαίων σε μια λογική μεταβολή του επιτοκίου της τάξεως του +1% ή – 1% (2009: +1% ή -1%). Ο
παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσματος της χρήσης καθώς και των ιδίων
κεφαλαίων σε μια λογική μεταβολή του επιτοκίου της τάξεως του+1%, -1%.

Κίνδυνος ρευστότητας
Ο Όμιλος στην προσπάθεια να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο ρευστότητας διατηρεί επαρκή ταμειακά
διαθέσιμα και εγκεκριμένα πιστωτικά όρια.
Ο Όμιλος παρακολουθεί τις ανάγκες ρευστότητας σε καθημερινή, εβδομαδιαία βάση καθώς και σε
κυλιόμενη περίοδο 30 ημερών και προγραμματίζει για ολόκληρο το έτος.
Σχετικά με τον πιστωτικό κίνδυνο η Διοίκηση προσπαθεί να ελέγχει τον συγκεκριμένο κίνδυνο και με
βάσει τις εσωτερικές αρχές λειτουργίας, προσπαθεί να διασφαλίσει τις πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
που λαμβάνουν χώρα προς πελάτες χαμηλού ρίσκου.
Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών επιτοκίων
Τα λειτουργικά έσοδα και ταμειακές ροές του Ομίλου είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από μεταβολές στις
τιμές των επιτοκίων. Ο Όμιλος έχει στο ενεργητικό του σημαντικά έντοκα στοιχεία, η πολιτική του δε
είναι να διατηρεί περίπου το σύνολο του δανεισμού σε προϊόντα κυμαινόμενου επιτοκίου.
Στην λήξη της διαχειριστικής περιόδου το σύνολο του δανεισμού ήταν σε δάνεια κυμαινόμενου
επιτοκίου.
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Δ. Προβλεπόμενη πορεία και εξέλιξη του Ομίλου για την χρήση 2011

Η ύφεση την οποία αντιμετωπίζει η χώρα μας και επηρέασε την χρήση 2010 αναμένεται να επηρεάσει
και τη χρήση 2011.
Με δεδομένο ότι οι εξελίξεις είναι αδύνατον να προβλεφθούν η Διοίκηση δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει
την πορεία της αγοράς.
Ο Όμιλος με συνεχείς προσπάθειες εξορθολογισμού των εξόδων και την ορθολογική αξιολόγηση για
περιορισμό των δαπανών, σε συνδυασμό με την υγιή χρηματοοικονομική του διάρθρωση και με την
συνεχή προσπάθεια αύξησης της παραγωγικότητας, πιστεύει ότι θα αντιμετωπίσει την δύσκολη
οικονομική συγκυρία για το 2011.
Ε. Σημαντικές Συναλλαγές με Συνδεδεμένα μέρη
Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη κατά την διάρκεια της χρήσης 2010 έχουν πραγματοποιηθεί
υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς.
Οι σημαντικότερες συναλλαγές της εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24,
αφορούν συναλλαγές της εταιρείας με τις κατωτέρω συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις κατά την έννοια
του άρθρου 42ε του Κ.Ν.2190/20 οι οποίες εμφανίζονται στον κατωτέρω πίνακα:

01.01 - 31.12.2010
Εσοδα
Εξοδα
Clear channel Χαϊδεμένος Α.Ε.
Χαϊδεμένος Συμμετοχών Α.Ε.

31.12.2010
Απαιτήσεις Υποχρεώσεις

50.994

1.752

0

0

528

0

538

0

01.01 - 31.12.2009
Εσοδα
Εξοδα
Clear channel Χαϊδεμένος Α.Ε.
Χαϊδεμένος Συμμετοχών Α.Ε.

31.12.2009
Απαιτήσεις Υποχρεώσεις

402.026

0

496

0

528

0

0

0

Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων από την Clear Channel Χαϊδεμένος Α.Ε.Β.Ε. ποσού € 50.994 αφορά
έσοδα από ενοίκια.

Συναλλαγές και υπόλοιπα με βασικά διοικητικά και διευθυντικά στελέχη
Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Διευθυντικών Στελεχών για την
χρήση 2010 εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα:
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μικτές αποδοχές μελών Δ.Σ.
Εργοδοτικές εισφορές
Σύνολο

Μικτές αποδοχές λοιπών διευθυντικών στελεχών
Εργοδοτικές εισφορές
Σύνολο
Γενικό Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01.01 - 31.12.2010 01.01 - 31.12.2009 01.01 - 31.12.2010 01.01 - 31.12.2009
429.729
426.812
429.729
426.812
28.345
28.345
28.345
28.345
458.074
455.157
458.074
455.157

474.093
66.495
540.589
998.663

501.808
66.141
567.949
1.023.106

474.093
66.495
540.589
998.663

501.808
66.141
567.949
1.023.106

Οι αμοιβές των μελών Δ.Σ. για την χρήση 2010 ανήλθαν σε € 458.074, ενώ το 2009 ανήλθαν στο ποσό
των € 455.157. Από το ποσό αυτό τα € 258.459 αφορούν τις τακτικές αποδοχές των μελών του Δ.Σ. ενώ
τα υπόλοιπα € 199.615 αφορούν αμοιβές παραστάσεων για τις συνεδριάσεις του Δ.Σ.
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ΣΤ. Πληροφορίες της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Ν.3556/2007
ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
( Σύμφωνα με τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007)

Ι. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε δέκα εκατομμύρια οκτώ χιλιάδες εννιακόσια
(10.008.900) ευρώ και διαιρείται σε 8.340.750 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής
αξίας 1,20 ευρώ έκαστη. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην αγορά
Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Τα δικαιώματα των μετόχων της Εταιρείας που πηγάζουν από τη μετοχή της είναι ανάλογα με το
ποσοστό του κεφαλαίου στο οποίο αντιστοιχεί η καταβεβλημένη αξία της μετοχής. Κάθε μετοχή
παρέχει όλα τα δικαιώματα που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό της, και ειδικότερα:
•

Το δικαίωμα επί του μερίσματος το οποίο προσδιορίζεται από τα ετήσια ή τα κατά την
εκκαθάριση κέρδη της Εταιρείας μετά την αφαίρεση των κρατήσεων του άρθ.45 Ν.2190/20 και
σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γ.Σ.. Μέρισμα δικαιούται
κάθε μέτοχος, ο οποίος αναφέρεται στο τηρούμενο από την Εταιρεία μητρώο μετόχων κατά
την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος. Το μέρισμα κάθε μετοχής θα
καταβάλλεται στο μέτοχο εντός δυο μηνών από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Ο τρόπος και ο τόπος καταβολής
ανακοινώνεται μέσω του Τύπου. Το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος παραγράφεται και το
αντίστοιχο ποσό περιέρχεται στο Δημόσιο μετά την παρέλευση 5 ετών από το τέλος του έτους,
κατά το οποίο ενέκρινε τη διανομή του η Γενική Συνέλευση,

•

Το δικαίωμα ανάληψης της εισφοράς κατά την εκκαθάριση ή αντίστοιχα της απόσβεσης
κεφαλαίου που αντιστοιχεί στη μετοχή, εφόσον αυτό αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση,

•

Το δικαίωμα προτίμησης σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μετρητά
και την ανάληψη νέων μετοχών,

•

Το δικαίωμα λήψης αντιγράφου των οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων των ορκωτών
λογιστών και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

•

Το δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, το οποίο εξειδικεύεται στα εξής επιμέρους
δικαιώματα: νομιμοποίησης, παρουσίας, συμμετοχής στις συζητήσεις, υποβολής προτάσεων σε
θέματα της ημερήσιας διάταξης, καταχώρησης των απόψεων στα πρακτικά και ψήφου.

•

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη
διάρκεια της εκκαθάρισης (σύμφωνα με την παράγρ.4 του άρθρου 33 του Καταστατικού της).
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Η ευθύνη των μετόχων της Εταιρείας περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχουν.
II. Περιορισμοί στη μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας
Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας γίνεται όπως ορίζει ο Νόμος και δεν υφίστανται εκ του
καταστατικού της περιορισμοί στη μεταβίβασή τους, δεδομένου μάλιστα ότι πρόκειται για άυλες μετοχές
εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
III. Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια των άρθρων 9-11 του Ν.3556/2007.
Οι μέτοχοι (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που κατέχουν άμεσο ή έμμεσο ποσοστό μεγαλύτερο από 5%
του συνολικού αριθμού των μετοχών της παρατίθενται στον κάτωθι πίνακα.
Μέτοχοι
ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Χαϊδεμένος Γεώργιος του Ευστρατίου
Χαϊδεμένου Βαρβάρα, σύζ. Γεωργίου
Χαϊδεμένος Ευστράτιος του Γεωργίου
Χαϊδεμένου Αντωνία του Γεωργίου
Χαϊδεμένου Αγγελική του Γεωργίου
Χαϊδεμένου Μαρίνα του Γεωργίου
Λοιποί Μέτοχοι (με ποσοστό <2%)
Σύνολο Μετοχών

Αριθμός Μετοχών
3.433.908
320.981
705.947
433.275
667.480
660.844
157.009
1.961.306
8.340.750

Ποσοστό
41,17%
3,85%
8,46%
5,19%
8,00%
7,92%
1,88%
23,53%
100%

IV. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου
Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρείας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώματα ελέγχου.
V. Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου
Δεν προβλέπονται στο καταστατικό της Εταιρείας περιορισμοί του δικαιώματος ψήφου που απορρέουν
από τις μετοχές της.
VI. Συμφωνίες μετόχων της Εταιρείας
Δεν είναι γνωστή στην Εταιρεία η ύπαρξη συμφωνιών μεταξύ των μετόχων της, οι οποίες συνεπάγονται
περιορισμούς στη μεταβίβαση των μετοχών της ή στην άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν
από τις μετοχές της.
VII. Κανόνες διορισμού κα αντικατάστασης μελών Δ.Σ. και τροποποίησης καταστατικού.
Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της Εταιρείας για το διορισμό και την αντικατάσταση των
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της και την τροποποίηση των διατάξεων του καταστατικού της που
δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920.
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VIII. Αρμοδιότητα του Δ.Σ. για την έκδοση νέων ή για την αγορά ιδίων μετοχών.
Στο καταστατικό της Εταιρείας δεν υπάρχει ειδική πρόβλεψη για την αρμοδιότητα του διοικητικού
συμβουλίου ή ορισμένων μελών του διοικητικού συμβουλίου, για την έκδοση νέων μετοχών ή την αγορά
ίδιων μετοχών και ισχύουν τα προβλεπόμενα από το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920.
IX. Σημαντικές συμφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής
ελέγχου κατόπιν δημόσιας πρότασης.
Δεν υφίστανται συμφωνίες οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής
στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης.
X. Συμφωνίες με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή το προσωπικό της Εταιρείας.
Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή με το προσωπικό
της, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης
χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας δημόσιας πρότασης. Οι
σχηματισμένες προβλέψεις για αποζημιώσεις λόγω εξόδου από την υπηρεσία, συνεπεία και της
εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 3371/2005 ανήλθαν την 31.12.2010 συνολικά στο ποσό των €
908.277,19.
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ΕΝΟΤΗΤΑ Z.
ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
( η παρούσα δήλωση συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ. 3 περ.δ του κ.ν. 2190/1920 και
αποτελεί μέρος της Ετήσιας Έκθεσης του Δ.Σ. της Εταιρείας )
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
∗ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης
1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς συμμόρφωσης της Εταιρείας με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης
1.2 Αποκλίσεις από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και αιτιολόγηση αυτών. Ειδικές διατάξεις του
Κώδικα που δεν εφαρμόζει η Εταιρεία και εξήγηση των λόγων της μη εφαρμογής
1.3 Πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία επιπλέον των προβλέψεων του νόμου
2. Διοικητικό Συμβούλιο
2.1 Σύνθεση και τρόπος λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου
2.2 Πληροφορίες για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
2.3 Επιτροπή ελέγχου
∗ 3. Γενική Συνέλευση των μετόχων
3.1 Τρόπος λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης και βασικές εξουσίες αυτής
3.2 Δικαιώματα των μετόχων και τρόπος άσκησής τους
∗4. Σύστημα εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων
4.1 Κύρια χαρακτηριστικά του συστήματος εσωτερικού ελέγχου
4.2 Διαχείριση των κινδύνων της Εταιρείας και του Ομίλου σε σχέση με την διαδικασία σύνταξης των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων ( εταιρικών και ενοποιημένων).
∗ 5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας
∗ 6. Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Κάθε εταιρεία, οι μετοχές ή άλλες κινητές αξίες της οποίας έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε
οργανωμένη αγορά, οφείλει από την οικονομική χρήση του 2010 να συμπεριλαμβάνει στην ετήσια
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έκθεση διαχείρισης της και δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, στην οποία μεταξύ άλλων θα αναφέρει τον
κώδικα και τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, στις οποίες υπάγεται ή που έχει αποφασίσει
αυτοβούλως να εφαρμόζει σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 3873/2010.
Το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω της υιοθέτησης υποχρεωτικών
κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002. Επιπλέον, ένα πλήθος άλλων νομοθετικών πράξεων ενσωμάτωσαν
στο ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο τις ευρωπαϊκές οδηγίες εταιρικού δικαίου, δημιουργώντας νέους
κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ο Νόμος 3693/2008 και ο Νόμος 3884/2010. Ο πρόσφατος
Νόμος 3873/2010, αποτελεί «θεμέλιο λίθο» για τη δημιουργία του Κώδικα. Ο Νόμος περί ανωνύμων
εταιρειών Ν.2190/1920, τον οποίον τροποποιούν πολλές από τις παραπάνω διατάξεις νόμων κοινοτικής
θέσπισης περιλαμβάνει τους βασικούς κανόνες διακυβέρνησής τους.
Με τον όρο «εταιρική διακυβέρνηση» περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο η εταιρεία διοικείται και
ελέγχεται. Αρθρώνεται ως ένα σύστημα σχέσεων, όπως αυτές ορίζονται από τις Αρχές Εταιρικής
Διακυβέρνησης του (ΟΟΣΑ), ανάμεσα στη Διοίκηση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ),
τους μετόχους της και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.
Συνιστά τη δομή μέσω της οποίας προσεγγίζονται και τίθενται οι στόχοι της εταιρείας, προσδιορίζονται
τα μέσα επίτευξης των στόχων αυτών και καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση της απόδοσης της
Διοίκησης κατά τη διαδικασία εφαρμογής των παραπάνω. Θεσπίζει πρότυπα βέλτιστων πρακτικών
διακυβέρνησης και προάγει την αυξημένη διαφάνεια στο σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρείας.
∗1.Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης
1.1 Γνωστοποίηση

οικειοθελούς

συμμόρφωσης

της Εταιρείας με τον Κώδικα Εταιρικής

Διακυβέρνησης
Στην Ελλάδα το πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω της υιοθέτησης
υποχρεωτικών κανόνων όπως ο ν. 3016/2002 που επιβάλλει την συμμετοχή μη εκτελεστικών και
ανεξάρτητων εκτελεστικών μελών στα Διοικητικά Συμβούλια ελληνικών εταιρειών των οποίων οι μετοχές
διαπραγματεύονται σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, την θέσπιση και τη λειτουργία μονάδας
εσωτερικού ελέγχου και την υιοθέτηση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας. Επιπλέον και άλλα πιο
πρόσφατα νομοθετήματα ενσωμάτωσαν στο ελληνικό δίκαιο τις ευρωπαϊκές οδηγίες εταιρικού δικαίου,
δημιουργώντας νέους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ο ν. 3693/2008 που επιβάλλει την
σύσταση επιτροπών ελέγχου καθώς και σημαντικές υποχρεώσεις γνωστοποίησης όσον αφορά το
ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη διακυβέρνηση μίας εταιρείας και ο ν. 3884/2010 που αφορά σε
δικαιώματα των μετοχών και πρόσθετες εταιρικές υποχρεώσεις γνωστοποιήσεων προς τους μετόχους
κατά το στάδιο προετοιμασίας μιας γενικής συνέλευσης. Τέλος ο πλέον πρόσφατος νόμος 3873/2010
ενσωμάτωσε στην ελληνική έννομη τάξη την υπ’ αριθμό 2006/46/EC Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
λειτουργώντας με τον τρόπο αυτό ως υπενθύμιση της ανάγκης θέσπισης Κώδικα Εταιρικής
Διακυβέρνησης και αποτελώντας ταυτόχρονα τον θεμέλιο λίθο του.
18

Η Εταιρεία μας συμμορφώνεται πλήρως με τις επιταγές και τις ρυθμίσεις των κατά τα ανωτέρω
αναφερομένων νομοθετικών κειμένων ( ιδίως κ.ν. 2190/1920, 3016/2002 και 3693/2008), οι οποίες
αποτελούν και το ελάχιστο περιεχόμενο οποιουδήποτε Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και συνιστούν
( οι εν λόγω διατάξεις ) έναν άτυπο τέτοιο Κώδικα.
Κατά το παρόν χρονικό διάστημα η εταιρεία μας προκειμένου να συμμορφωθεί πλήρως με τις επιταγές
του ν. 3873/2010, η Εταιρεία μας δηλώνει αφενός μεν ότι κατά το παρόν χρονικό στάδιο υιοθετεί ως
Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΚΕΔ) τον γενικά (και μοναδικό μέχρι τώρα) ευρέως αποδεκτό
Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που διαμορφώθηκε από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και
Βιομηχανιών

(

Σ.Ε.Β)

(

διαθέσιμο

στο

http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/KED_TELIKO_JAN2011.pdf).
1.2 Αποκλίσεις από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και αιτιολόγηση αυτών. Ειδικές διατάξεις του
Κώδικα που δεν εφαρμόζει η Εταιρεία και εξήγηση των λόγων της μη εφαρμογής
Η Εταιρεία βεβαιώνει κατ’ αρχάς με την παρούσα δήλωση ότι εφαρμόζει πιστά και απαρέγκλιτα τις
διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας ( κ.ν. 2190/1920, ν. 3016/2002 και ν. 3693/2008) οι οποίες
διαμορφώνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληροί οιοσδήποτε Κώδικας Εταιρικής
Διακυβέρνησης, εφαρμοζόμενος από Εταιρεία, οι μετοχές της οποίας διαπραγματεύονται σε
οργανωμένη αγορά.
Οι εν λόγω ελάχιστες απαιτήσεις ενσωματώνονται στον ως άνω Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης
(ΣΕΒ) στον οποίο η Εταιρεία υπάγεται, πλην όμως ο εν λόγω Κώδικας περιέχει και μια σειρά από
επιπλέον ( των ελαχίστων απαιτήσεων ) ειδικές πρακτικές και αρχές. Σε σχέση με τις εν λόγω πρόσθετες
πρακτικές και αρχές υφίστανται κατά την παρούσα χρονική στιγμή ορισμένες αποκλίσεις (
συμπεριλαμβανομένης της περιπτώσεως της μη εφαρμογής), για τις οποίες ακολουθεί σύντομη ανάλυση
καθώς και επεξήγηση των λόγων που δικαιολογούν αυτές.
Μέρος Ά – Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του
I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου
-το Διοικητικό Συμβούλιο

δεν έχει προβεί στην σύσταση ξεχωριστής επιτροπής, η οποία

προίσταται στη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για εκλογή στο ΔΣ και προετοιμάζει
προτάσεις προς το ΔΣ όσον αφορά τις αμοιβές των εκτελεστικών μελών και των βασικών
ανώτατων στελεχών, δεδομένου ότι η πολιτική της Εταιρείας σε σχέση με τις αμοιβές αυτές είναι
σταθερή και διαμορφωμένη.
Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά
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II. Μέγεθος και σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
-

το Δ.Σ αποτελείται από επτά (7)

μέλη, καθώς το μέγεθος και η οργάνωση της

Εταιρείας δεν δικαιολογούν την ύπαρξη πολυπληθέστερου συμβουλίου.
-

Το Δ.Σ αποτελείται κατά πλειοψηφία από εκτελεστικά μέλη, δηλαδή τέσσερα (4)
εκτελεστικά και τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη, και με την συγκεκριμένη ισορροπία έχει
διασφαλισθεί στην διάρκεια όλων των τελευταίων ετών η αποτελεσματική και
παραγωγική λειτουργία του.

III. Ρόλος και απαιτούμενες ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου
-

δεν θεσπίζεται ρητή διάκριση μεταξύ των αρμοδιοτήτων του Προέδρου και του
Διευθύνοντος Συμβούλου, ούτε κρίνεται σκόπιμη ενόψει της οργανωτικής δομής και
λειτουργίας της Εταιρείας η δημιουργία της διάκρισης αυτής.

-

Το ΔΣ δεν διορίζει ανεξάρτητο Αντιπρόεδρο προερχόμενο από τα ανεξάρτητα μέλη
του, αλλά εκτελεστικό Αντιπροέδρου, καθώς αξιολογείται ως προέχουσας σημασίας η
συνδρομή εκ μέρους του Αντιπροέδρου, του Προέδρου του ΔΣ στην άσκηση των
εκτελεστικών του καθηκόντων.

IV. Καθήκοντα και συμπεριφορά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
-

το ΔΣ δεν έχει υιοθετήσει ως μέρος των εσωτερικών κανονισμών της Εταιρείας,
πολιτικές διαχείρισης συγκρούσεων συμφερόντων ανάμεσα στα μέλη του και στην
Εταιρεία, καθώς οι εν λόγω πολιτικές δεν έχουν ακόμη διαμορφωθεί.

-

δεν υφίσταται υποχρέωση αναλυτικής γνωστοποίησης τυχόν επαγγελματικών
δεσμεύσεων των μελών του ΔΣ ( συμπεριλαμβανομένων και σημαντικών μη
εκτελεστικών δεσμεύσεων σε εταιρείες και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα ) πριν από το
διορισμό τους στο ΔΣ.

V. Ανάδειξη υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
-

μέγιστη θητεία των μελών του ΔΣ δεν είναι τετραετής, αλλά μεγαλύτερη ( τουλάχιστον
πενταετής) ώστε να μην υπάρχει η ανάγκη εκλογής νέου ΔΣ σε συντομότερο χρονικά
διαστήματα, γεγονός που έχει ως συνέπεια την επιβάρυνση με επιπλέον διατυπώσεις (
νομιμοποίησης ενώπιον τρίτων κλπ).

-

δεν υφίσταται επιτροπή ανάδειξης υποψηφιοτήτων για το ΔΣ, καθώς λόγω της δομής
και λειτουργίας της εταιρείας η συγκεκριμένη επιτροπή δεν αξιολογείται ως απαραίτητη
κατά την παρούσα χρονική στιγμή.
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VI. Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου
-

δεν υφίσταται συγκεκριμένος κανονισμός λειτουργίας του ΔΣ, καθώς οι διατάξεις του
καταστατικού της εταιρείας αξιολογούνται ως επαρκείς για την οργάνωση και λειτουργία του
ΔΣ.

-

το ΔΣ στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους δεν υιοθετεί ημερολόγιο συνεδριάσεων και
12μηνο πρόγραμμα δράσης, το οποίο δύναται να αναθεωρείται ανάλογα με τις ανάγκες της
Εταιρείας, καθώς αφενός μεν ενόψει του γεγονότος ότι όλα τα μέλη αυτού είναι κάτοικοι
νομού Αττικής, είναι ευχερής η σύγκληση και συνεδρίαση του ΔΣ, όταν το επιβάλλουν οι
ανάγκες της εταιρείας ή ο νόμος, χωρίς την ύπαρξη προκαθορισμένου προγράμματος
δράσεως.

-

δεν υφίσταται πρόβλεψη για υποστήριξη του ΔΣ κατά την άσκηση του έργου του από ικανό,
εξειδικευμένο και έμπειρο εταιρικό γραμματέα, καθώς υφίσταται η τεχνολογική υποδομή για
την πιστή καταγραφή και αποτύπωση των συνεδριάσεων του ΔΣ.

-

δεν υφίσταται υποχρέωση για διενέργεια συναντήσεων σε τακτική βάση μεταξύ του Προέδρου
του ΔΣ και των μη εκτελεστικών μελών του χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών μελών
προκειμένου να συζητά την επίδοση και τις αμοιβές των τελευταίων, καθώς όλα τα σχετικά
θέματα συζητούνται παρουσία όλων των μελών του ΔΣ, χωρίς την ύπαρξη στεγανών μεταξύ
των.

-

δεν υφίσταται πρόβλεψη για ύπαρξη προγραμμάτων εισαγωγικής ενημέρωσης για τα νέα μέλη
του ΔΣ αλλά και την διαρκή επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση για τα υπόλοιπα
μέλη, δεδομένου ότι προτείνονται προς εκλογή ως μέλη του ΔΣ πρόσωπα που διαθέτουν
ικανή και αποδεδειγμένη εμπειρία και οργανωτικές – διοικητικές ικανότητες.

-

Δεν υφίσταται πρόβλεψη για παροχή επαρκών πόρων προς τις επιτροπές του ΔΣ για την
εκπλήρωση των καθηκόντων τους και για την πρόσληψη εξωτερικών συμβούλων στο βαθμό
που χρειάζονται, καθώς οι σχετικοί πόροι εγκρίνονται ανά περίπτωση από την διοίκηση της
εταιρείας, με βάση τις εκάστοτε ανάγκες.

VII. Αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου
- δεν υφίσταται θεσμοθετημένη διαδικασία με σκοπό την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας
του ΔΣ και των επιτροπών του ούτε αξιολογείται η επίδοσή του Προέδρου του ΔΣ κατά την
διάρκεια διαδικασίας στην οποία προΐσταται ο ανεξάρτητος Αντιπρόεδρος ή άλλο μη εκτελεστικό
μέλος του ΔΣ ελλείψει ανεξάρτητου Αντιπροέδρου. Η διαδικασία αυτή δεν θεωρείται ως αναγκαία
ενόψει της οργανωτικής δομής της εταιρείας.
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• Μέρος Β’- Εσωτερικός έλεγχος
Ι.Εσωτερικός έλεγχος – Επιτροπή Ελέγχου
-η επιτροπή ελέγχου δεν συνέρχεται άνω των δύο (2) φορών ετησίως
- δεν υφίσταται ειδικός και ιδιαίτερος κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής ελέγχου, καθώς τα
βασικά καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της ως άνω επιτροπής, προδιαγράφονται επαρκώς από τις
κείμενες διατάξεις.
- δεν διατίθενται ιδιαίτερα κονδύλια στην Επιτροπή για την εκ μέρους της χρήση υπηρεσιών
εξωτερικών συμβούλων, καθώς η σύνθεση της Επιτροπής και οι εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία
των μελών αυτής διασφαλίζουν την αποτελεσματική λειτουργία της.
Μέρος Γ’ – Αμοιβές
Ι. Επίπεδο και διάρθρωση των αμοιβών
- δεν υφίσταται επιτροπή αμοιβών και κατά συνέπεια δεν υπάρχουν ρυθμίσεις για τα καθήκοντα της εν
λόγω επιτροπής, την συχνότητα συνεδριάσεών της και για άλλα θέματα που αφορούν την λειτουργία της.
Η σύσταση της εν λόγω επιτροπής, ενόψει της δομής και λειτουργίας της Εταιρείας δεν έχει αξιολογηθεί
ως αναγκαία μέχρι σήμερα.
-η αμοιβή κάθε εκτελεστικού μέλους του ΔΣ δεν εγκρίνεται από το ΔΣ μετά από πρόταση της επιτροπής
αμοιβών, χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών μελών αυτού, δεδομένου ότι δεν υφίσταται επιτροπή
αμοιβών.
Μέρος Δ’- Σχέσεις με τους μετόχους
Ι. Επικοινωνία με τους μετόχους
- δεν παρατηρήθηκε κάποια απόκλιση

II.Η Γενική Συνέλευση των μετόχων
-

Δεν παρατηρήθηκε κάποια απόκλιση

1.3 Πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία επιπλέον των προβλέψεων του νόμου
Η Εταιρεία εφαρμόζει πιστά τις προβλέψεις του κειμένου ως άνω νομοθετικού πλαισίου σχετικά με την
εταιρική διακυβέρνηση. Δεν υφίστανται κατά την παρούσα χρονική στιγμή εφαρμοζόμενες πρακτικές
επιπλέον των ως άνω προβλέψεων.
Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά

22

2. Διοικητικό Συμβούλιο
2.1

Σύνθεση και τρόπος λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου

2.1.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού αυτής,
αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων
με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση. Τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου μπορεί να είναι μέτοχοι της Εταιρείας ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (μη μέτοχοι). Τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απεριορίστως επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά από την
Γενική Συνέλευση ανεξάρτητα από τον χρόνο λήξης της θητείας τους.
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ανέρχεται σε πέντε (5) έτη, αρχόμενη από την
επομένη της ημέρας της εκλογής τους από τη Γενική Συνέλευση και λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία
του πέμπτου έτους. Σε περίπτωση που κατά τη λήξη της θητείας του δεν έχει εκλεγεί νέο Διοικητικό
Συμβούλιο, παρατείνεται η θητεία του αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την
λήξη της θητείας του, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία. Κάθε σύμβουλος οφείλει να
προσέρχεται και να συμμετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
Κάθε σύμβουλος υποχρεούται να τηρεί αυστηρώς τα τυχόν απόρρητα της επιχειρήσεως τα οποία
γνωρίζει λόγω της ιδιότητος του.
2.1.2 Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που το απαιτεί ο νόμος, το Καταστατικό ή οι
ανάγκες της Εταιρείας, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού ή του αναπληρωτή του είτε στην
έδρα της Εταιρείας είτε στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός του νομού της έδρας αυτής.

Στην

πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,
διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.
2.1.3 Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίσταται ή
αντιπροσωπεύεται το πενήντα τοις εκατό (50%) συν ένα (1) των συμβούλων. Σε καμία όμως περίπτωση
ο αριθμός των συμβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως, δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών
(3).
2.1.4 Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, που είναι παρόντα ή
αντιπροσωπεύονται. Κάθε σύμβουλος έχει μία (1) ψήφο. Κατ΄ εξαίρεση μπορεί να έχει δύο (2) ψήφους
όταν αντιπροσωπεύει άλλο Σύμβουλο. Η ψηφοφορία στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι φανερή, εκτός αν
με απόφαση του ορισθεί ότι για συγκεκριμένο θέμα θα γίνει μυστική ψηφοφορία, οπότε στην περίπτωση
αυτή η ψηφοφορία διεξάγεται με ψηφοδέλτιο.
2.1.5 Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό
βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και το οποίο υπογράφεται από τον
Πρόεδρο και από τον Αναπληρωτή του και από τους παρισταμένους στην συνεδρίαση συμβούλους.
Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα
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πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των
παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η
κατάρτιση και υπογραφή του πρακτικού απ΄ όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους
αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει
προηγηθεί συνεδρίαση.
2.1.6 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τις εξουσίες και
αρμοδιότητες του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και τον εσωτερικό έλεγχο
της Εταιρείας, και την εκπροσώπησή της, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ή μέλη του ή μη
καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.
2.1.7 Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση Συμβούλου λόγω παραίτησης, θανάτου ή απώλειας της
ιδιότητας του μέλους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, επιβάλλεται στους Συμβούλους που απομένουν,
εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του
Συμβούλου που αναπληρώνεται υπό την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση αυτή δεν είναι εφικτή από τα
αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το
Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3) και
ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται.

Η απόφαση της εκλογής

υποβάλλεται στην δημοσιότητα του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό
Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες,
ακόμα και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
2.18 Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους
ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την
εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την
προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών,
όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν
επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).
2.2 Πληροφορίες για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
2.2.1 Το ισχύον Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι επταμελές και αποτελείται από τα ακόλουθα
μέλη:
1) ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ευστρατίου, Πρόεδρος του Δ.Σ.
2) ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ.
3) ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του Γεωργίου, Μέλος (εκτελεστικό)
4) ΒΟΥΡΝΑΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ του Νικολάου, Μέλος (εκτελεστικό)
5) ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, του Παρασκευά, Μέλος
6) ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΜΑΡΙΑ συζ. Ιωάννη, Μέλος
7) ΚΑΛΙΑΜΠΕΤΣΟΥ ΗΡΑ του Γεωργίου, Μέλος
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Το ως άνω Διοικητικό Συμβούλιο εξελέγη από την ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας
που πραγματοποιήθηκε την 24η Ιουλίου 2009 και η θητεία του είναι πενταετής, ισχύουσα μέχρι την 30η
Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά

Ιουνίου 2015.

2.2.2

Βιογραφικά στοιχεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν ως ακολούθως :

Η γενική διεύθυνση της Εταιρείας ασκείται από τον Ευστράτιο Χαϊδεμένο του Γεωργίου, ο οποίος
πλαισιώνεται από ένα επιτελείο Διευθυντικών στελεχών. Συνοπτικά βιογραφικά των μελών του Δ.Σ και
των διευθυντικών στελεχών παρουσιάζονται παρακάτω :
Χαϊδεμένος Ε. Γεώργιος : Πρόεδρος του Δ.Σ
Γεννήθηκε το 1937 και έχει μακρόχρονη εμπειρία στον τομέα των εκτυπώσεων. Ξεκίνησε τη
σταδιοδρομία του στην εταιρεία Ασπιώτη Έλκα το 1960 και αποτέλεσε ιδρυτικό στέλεχος της
ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
Χαϊδεμένος Γ.Ευστράτιος : Διευθύνων Σύμβουλος
Γεννήθηκε το 1967 και εργάζεται στην εταιρεία από τη σύστασή της αναλαμβάνοντας διάφορα
καθήκοντα, όπως υπεύθυνος λιθογραφείου, υπεύθυνος παραγωγής, υπεύθυνος πωλήσεων. Σήμερα είναι
Διευθύνων Σύμβουλος ενώ έχει αναλάβει και τη γενική διεύθυνση και οργάνωση της Εταιρείας.
Χαϊδεμένου Γ. Μαρίνα : Μέλος του Δ.Σ. – Διευθύντρια Διαχείρισης Ποιότητας
Γεννήθηκε το 1972. Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού τμήματος του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών (ΑΣΟΕΕ). Από το 1997 έχει αναλάβει το τμήμα διαχείρισης ποιότητας.
Βουρνάς Αριστομένης, γεννήθηκε το 1942, είναι Μέλος του Δ.Σ. από το 1997.
Χριστακόπουλος Δημήτριος, γεννήθηκε το 1971, είναι οικονομολόγος και Μέλος του Δ.Σ. από τον
Ιούνιο του 2008.
Χατζηδάκη Αικατερίνη-Μαρία, γενήθηκε το 1961 , είναι Μέλος του Δ.Σ. από τον Ιούλιο 2003.
Καλιαμπέτσου Ήρα, γεννήθηκε το 1971, είναι δικηγόρος και Μέλος του Δ.Σ. από τον Ιούλιο του 2009.
Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά
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2.3 Επιτροπή Ελέγχου
2.3.1 Η Εταιρεία συμμορφούμενη πλήρως με τις προβλέψεις και τις επιταγές του ν. 3693/2008 εξέλεξε
κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που έλαβε χώρα την 24η Ιουλίου 2009
Επιτροπή Ελέγχου αποτελούμενη από τα ακόλουθα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
της Εταιρείας:
-

Χριστακόπουλος Δημήτριος του Παρασκευά

-

Χατζηδάκη Αικατερίνη-Μαρία συζ. Ιωάννη

-

Καλιαμπέτσου ΄Ηρα του Γεωργίου

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω μέλη είναι και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.
2.3.2 Οι αρμοδιότητες και υποχρεώσεις της Επιτροπής Ελέγχου συνίστανται:
α) στην παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης,
β) στην παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και του
συστήματος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και την παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της μονάδας
των εσωτερικών ελεγκτών της Εταιρείας,
γ) στην παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας,
δ) στην επισκόπηση και παρακολούθηση θεμάτων συναφών με την ύπαρξη και διατήρηση της
αντικειμενικότητας και της ανεξαρτησίας του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, ιδιαιτέρως
όσον αφορά την παροχή στην Εταιρεία άλλων υπηρεσιών από το νόμιμο ελεγκτή ή το ελεγκτικό
γραφείο.
2.3.3

Αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι η διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της

αποδοτικότητας των εταιρικών εργασιών, ο έλεγχος της αξιοπιστίας της παρεχόμενης προς το επενδυτικό
κοινό και τους μετόχους της Εταιρείας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, η συμμόρφωση της
Εταιρείας με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, η περιφρούρηση των επενδύσεων και των
περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση των σημαντικότερων
κινδύνων.
2.3.4

Η Επιτροπή Ελέγχου κατά την διάρκεια της χρήσεως 2010 (01/01/2010-31/12/2010)

συνεδρίασε μία φορά.
2.3.5 Διευκρινίζεται ότι ο Τακτικός Ελεγκτής της Εταιρείας, ο οποίος διενεργεί τον έλεγχο των ετησίων
και των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων, δεν παρέχει άλλου είδους μη ελεγκτικές υπηρεσίες προς
την Εταιρεία ούτε συνδέεται με οποιαδήποτε άλλη σχέση με την Εταιρεία προκειμένου να διασφαλίζεται
με τον τρόπο αυτό η αντικειμενικότητα, η αμεροληψία και η ανεξαρτησία του.
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3. Γενική Συνέλευση των μετόχων
3.1 Τρόπος λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης και βασικές εξουσίες αυτής
3.1.1 Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, και δικαιούται να
αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και να αποφαίνεται για όλα τα ζητήματα, που υποβάλλονται σ΄
αυτήν.
Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικώς αρμόδια να αποφασίζει για:
α) τροποποιήσεις του Καταστατικού. Ως τροποποιήσεις νοούνται και οι αυξήσεις ή μειώσεις του
μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του
Καταστατικού καθώς και τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων.
β) την εκλογή των Ελεγκτών,
γ) την έγκριση ή μεταρρύθμιση του ισολογισμού και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της
Εταιρείας,
δ) τη διάθεση των ετησίων κερδών,
ε) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση της Εταιρείας,
στ) τη μετατροπή των μετοχών της Εταιρείας σε ονομαστικές,
ζ) την παράταση ή συντόμευση της διάρκειας της Εταιρείας,
η) τη λύση της Εταιρείας και το διορισμό εκκαθαριστών,
θ) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του
Καταστατικού και
ι) την έγκριση της εκλογής σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού, των προσωρινών συμβούλων σε
αντικατάσταση συμβούλων που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή εξέπεσαν κατ΄ άλλο τρόπο από το αξίωμά
τους.
3.1.2 Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωτικές και για τους μετόχους που είναι απόντες
ή διαφωνούν.
3.1.3

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο και

συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός του νομού της
έδρας, τουλάχιστον μια φορά σε κάθε εταιρική χρήση και πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη
λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του Δήμου
όπου βρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των
μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο ή αν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το κατά νόμο και το
Καταστατικό απαιτούμενο ποσοστό.
3.1.4 Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με
αυτές, συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται για την
συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης
της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται. Στην πρόσκληση των μετόχων
στην Γενική Συνέλευση, πρέπει να προσδιορίζονται η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα, όπου
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θα συνέλθει η Συνέλευση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, οι μέτοχοι που έχουν
δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείας οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα
μπορέσουν να μετάσχουν στην συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι΄
αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν
απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν
το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και
στην λήψη αποφάσεων.
3.1.5

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα ημερησίας

διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ΄ αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο
(1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή η
Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε είκοσι ημέρες (20) από την ημέρα της συνεδριάσεως που
ματαιώθηκε αφού προσκληθεί για το σκοπό αυτό πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες.

Η

επαναληπτική αυτή συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερησίας διατάξεως
οποιαδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ΄ αυτή.
3.1.6 Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, που
εκπροσωπούνται σ΄ αυτή.
Εξαιρετικώς όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: α) τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας
β) τη μεταβολή της έδρας της Εταιρείας, γ) τη μεταβολή του σκοπού ή του αντικειμένου της
επιχειρήσεως της Εταιρείας, δ) τη μετατροπή των μετοχών της Εταιρείας σε ονομαστικές, ε) την
επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στ) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις
αυξήσεις του άρθρου 5παρ. 2 και 3 του Καταστατικού ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων, ή γενομένη
με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την
παρ. 6 του άρθρου 16 του κ.ν.2190/1920, ζ) την έκδοση ομολογιακού δανείου κατά τις διατάξεις των
άρθρων 3α και 3β κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα, η) τη μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των
κερδών, θ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωσης της Εταιρείας, ι) την παράταση ή μείωση
της διαρκείας της Εταιρείας, ια) τη διάλυση της Εταιρείας, ιβ) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το
Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ. 2 και 3 του άρθρου 5 του
Καταστατικού, και ιγ) κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης
αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παραγράφους αυτής, η Γενική
Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της ημερησίας διατάξεως όταν
παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ΄ αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3.1.7 Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή, όταν
αυτό κωλύεται ο νόμιμος αναπληρωτής του, και ορίζει ως Γραμματέα ένα από τους μετόχους ή τους
αντιπροσώπους του που είναι παρόντες, μέχρι να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των
μετόχων, που δικαιούνται να μετάσχουν σ΄ αυτή και εκλεγεί το τακτικό προεδρείο. Το Προεδρείο
αποτελείται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.
28

3.1.8 Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως περιορίζονται στα θέματα της ημερησίας
διατάξεως. Η ημερησία διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις
προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Συνέλευση καθώς και τις τυχόν προτάσεις των ελεγκτών
ή των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Οι
συζητήσεις και οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο (βιβλίο
πρακτικών) και τα σχετικά πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της
Συνελεύσεως. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται ο κατάλογος των μετόχων, που είναι παρόντες ή
αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση, ο οποίος έχει συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 8 του
Καταστατικού.
Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως οφείλει να καταχωρήσει στα πρακτικά τη
γνώμη του μετόχου που το ζήτησε.
Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας (1) μόνον μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία
Συμβολαιογράφου, που προσυπογράφει τα πρακτικά της συνελεύσεως.
3.2Δικαιώματα των μετόχων και τρόπος άσκησής τους
3.2.1 Δικαιώματα συμμετοχής και ψήφου
3.2.1.1 Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους, εν σχέση προς τη Διοίκηση της Εταιρείας, μόνο στις
Γενικές Συνελεύσεις και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο και το Καταστατικό. Κάθε μετοχή παρέχει
δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 16 του κ.ν.
2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.
3.2.1.2 Στην Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία
του Συστήματος ΄Αϋλων Τίτλων που διαχειρίζεται η « Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο
οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές ) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται
με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας
ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να
υφίσταται κατά την ημερομηνία καταγραφής ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από
την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση
σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα
πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
3.2.1.3 Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση
μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε
περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος
μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.
3.2.1.4 Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει
την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία
περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί
ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
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3.2.1.5 Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω
αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους.
Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3)
φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε
περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να
ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε
σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να
ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην
Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το
οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο
αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευομένου μετόχου. Κατά την
έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο
αντιπρόσωπος :
α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία
ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,
β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί
τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος
ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,
γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή
άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της
Εταιρείας,
δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που
αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ).
Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην
Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της
Γενικής Συνέλευσης.
3.2.2 Λοιπά δικαιώματα μετόχων
3.2.2.1 Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από
την Εταιρεία αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεών της και των εκθέσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου και των ελεγκτών. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να έχουν κατατεθεί έγκαιρα από το Διοικητικό
Συμβούλιο στο γραφείο της Εταιρείας.
3.2.2.2 Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων,
ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45)
ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η
αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το
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Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση
διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς
πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.
Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.
3.2.2.3 Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής
συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό
Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα
πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο
26 του κ.ν. 2190/1920, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά
δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης
σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 39 του κ.ν. 2190/1920 και να προβούν οι ίδιοι στη
δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρείας.
3.2.2.4 Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27
παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης
, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια
διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν
από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
3.2.2.5 Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον
πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη
Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο
μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
3.2.2.6 Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλλει
για μια μόνο φορά την λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα από την Έκτακτη ή Τακτική Γενική
Συνέλευση, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για την λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην
αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την
ημέρα της αναβολής. Η μετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και
δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε
μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του
κ.ν. 2190/1920.
3.2.2.7 Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από
την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο ν’ ανακοινώνει στην Γενική
Συνέλευση τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την
Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και
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κάθε άλλη σύμβαση της Εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα. Επίσης
με αίτηση οιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται κατά τα ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο
υποχρεούται να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της
Εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας
διατάξεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για
αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι
κατά τις περιστάσεις η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις
παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920.
3.2.2.8 Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης
παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να παρέχει στην Γενική Συνέλευση,
πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της
Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για
αποχρώντα ουσιώδη λόγο αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να
είναι κατά τις περιστάσεις η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα
με 44 τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου έχουν λάβει την σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.
3.2.2.9 Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης της Γενικής
Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
3.2.2.10 Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές
Πρωτοδικείο της περιφερείας, στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά την διαδικασία της
εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις
των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
3.2.2.11 Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το, κατά την προηγούμενη
παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό
ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.
Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
4. Σύστημα εσωτερικού ελέγχου και διαχείριση κινδύνων
4.1 Κύρια χαρακτηριστικά του συστήματος εσωτερικού ελέγχου
4.1.1 Ο εσωτερικός έλεγχος της Εταιρείας διενεργείται από την Υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου.
Σημειώνεται ότι ο έλεγχος στην βάση του οποίου συντάσσεται και η σχετική Έκθεση
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διενεργείται εντός του κανονιστικού πλαισίου του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα, και ειδικότερα
σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του εν λόγω νόμου, καθώς επίσης και με βάση τα οριζόμενα στην
Απόφαση 5/204/2000 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της
από την Απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμό 3/348/19.7.2005.
4.1.2 Κατά την άσκηση του ελέγχου η Υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου λαμβάνει γνώση όλων των
αναγκαίων βιβλίων, εγγράφων, αρχείων, τραπεζικών λογαριασμών και χαρτοφυλακίων της Εταιρείας και
ζητεί την απόλυτη και διαρκή συνεργασία της Διοικήσεως προκειμένου να της παρασχεθούν όλες οι
αιτηθείσες πληροφορίες και στοιχεία με σκοπό την απόκτηση εκ μέρους της εύλογης διασφάλισης για
την κατάρτιση μίας Έκθεσης η οποία θα είναι απαλλαγμένη από ουσιώδεις ανακρίβειες σχετικά με τις
πληροφορίες και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτήν. Ο έλεγχος δεν περιλαμβάνει οιαδήποτε
αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν καθώς επίσης και του
εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς αυτά αποτελούν αντικείμενο του ελέγχου εκ
μέρους του νομίμου ελεγκτή της Εταιρείας.
4.1.3 Αντικείμενο του ελέγχου είναι η αξιολόγηση του γενικότερου επιπέδου και των
διαδικασιών λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Σε κάθε ελεγχόμενη περίοδο επιλέγονται
ορισμένες περιοχές-πεδία ελέγχου, ενώ σε σταθερή και μόνιμη βάση ελέγχονται και εξετάζονται αφενός
μεν η λειτουργία και οργάνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και αφετέρου η λειτουργία
των 2 βασικών Υπηρεσιών που λειτουργούν με βάση τις διατάξεις του ν. 3016/2002, ήτοι η Υπηρεσία
Εξυπηρέτησης Μετόχων και η Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων.
4.2 Διαχείριση των κινδύνω της Εταιρείας και του Ομίλου σε σχέση με την διαδικασία σύνταξης των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων)
Ο Όμιλος έχει επενδύσει στην ανάπτυξη και συντήρηση προηγμένων μηχανογραφικών υποδομών που
εξασφαλίζουν μέσα από σειρά δικλείδων ασφαλείας την ορθή απεικόνιση των οικονομικών μεγεθών.
Παράλληλα ανάλυση των αποτελεσμάτων πραγματοποιείται σε ημερήσια βάση καλύπτοντας όλα τα
σημαντικά πεδία της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Αντιπαραβολές

πραγματοποιούνται

μεταξύ

πραγματικών,

ιστορικών

και

προϋπολογισμένων

λογαριασμών εσόδων και εξόδων με επαρκή λεπτομερή εξήγηση όλων των σημαντικών αποκλίσεων.
5 Λοιπά διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας
Δεν υφίστανται κατά την παρούσα χρονική στιγμή άλλα διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα ή επιτροπές
της Εταιρείας.
6 Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία
6.1 Το άρθρο 10 παρ. 1 της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς, προβλέπει τα ακόλουθα σχετικά
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με τις εταιρείες των οποίων το σύνολο των τίτλων είναι εισηγμένο για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη
αγορά:
«1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 δημοσιεύουν
αναλυτικές πληροφορίες ως προς τα εξής:
α) διάρθρωση του κεφαλαίου τους, συμπεριλαμβανομένων των τίτλων που δεν είναι
εισηγμένοι προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά κράτους μέλους και, κατά
περίπτωση, ένδειξη των διαφόρων κατηγοριών μετοχών με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που συνδέονται με
κάθε κατηγορία μετοχών και το ποσοστό του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν,
β) όλους τους περιορισμούς στη μεταβίβαση τίτλων, όπως τους περιορισμούς στην κατοχή τίτλων ή την υποχρέωση
λήψης έγκρισης από την εταιρεία ή από άλλους κατόχους τίτλων, με την επιφύλαξη του άρθρου 46 της οδηγίας
2001/34/ΕΚ,
γ) τις σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές (συμπεριλαμβανομένων εμμέσων συμμετοχών μέσω πυραμιδικών
διαρθρώσεων ή αλληλοσυμμετοχής) κατά την έννοια του άρθρου 85 της οδηγίας 2001/34/ΕΚ,
δ) τους κατόχους κάθε είδους τίτλων που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου
και περιγραφή των εν λόγω δικαιωμάτων,
ε) τον μηχανισμό ελέγχου που τυχόν προβλέπεται σε ένα σύστημα συμμετοχής των
εργαζομένων, εφόσον τα δικαιώματα ελέγχου δεν ασκούνται άμεσα από τους εργαζόμενους,
στ) τους κάθε είδους περιορισμούς στο δικαίωμα ψήφου, όπως τους περιορισμούς των δικαιωμάτων ψήφου σε
κατόχους δεδομένου ποσοστού ή αριθμού ψήφων, τις προθεσμίες άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου, ή συστήματα στα
οποία, με τη συνεργασία της εταιρείας, τα χρηματοπιστωτικά δικαιώματα που απορρέουν από τίτλους διαχωρίζονται
από την κατοχή των τίτλων,
ζ) τις συμφωνίες μεταξύ μετόχων οι οποίες είναι γνωστές στην εταιρεία και δύνανται να συνεπάγονται περιορισμούς
στη μεταβίβαση τίτλων ή/και στα δικαιώματα ψήφου, κατά την έννοια της οδηγίας 2001/34/ΕΚ,
η) τους κανόνες όσον αφορά τον διορισμό και την αντικατάσταση μελών του συμβουλίου καθώς και όσον αφορά την
τροποποίηση του καταστατικού,
θ) τις εξουσίες των μελών του συμβουλίου, ιδίως όσον αφορά τη δυνατότητα έκδοσης ή επαναγοράς μετοχών,
ι) κάθε σημαντική συμφωνία στην οποία συμμετέχει η εταιρεία και η οποία αρχίζει να ισχύει, τροποποιείται ή λήγει σε
περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της εταιρείας κατόπιν δημόσιας προσφοράς εξαγοράς και τα αποτελέσματα της
συμφωνίας αυτής, εκτός εάν, ως εκ της φύσεώς της, η κοινολόγησή της θα προκαλούσε σοβαρή ζημία στην εταιρεία.
Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει όταν η εταιρεία είναι ρητά υποχρεωμένη να κοινολογεί παρόμοιες πληροφορίες βάσει
άλλων νομικών απαιτήσεων,
ια) κάθε συμφωνία που έχει συνάψει η εταιρεία με τα μέλη του συμβουλίου της ή του
προσωπικού της, η οποία προβλέπει αποζημίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή εάν
τερματισθεί η απασχόλησή τους εξαιτίας της δημόσιας προσφοράς εξαγοράς.»
6.2 Σχετικά με τα στοιχεία γ, δ, στ, η και θ της παρ. 1 του άρθρου 10 η Εταιρεία δηλώνει τα ακόλουθα:
Ως προς το σημείο γ΄: οι σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές της Εταιρείας είναι η ακόλουθη:
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η υπό εκκαθάριση Εταιρεία CLEAR CHANNEL – ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ Α.Ε., στην
οποία η Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 49% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου,
Επίσης σημαντικές άμεσες συμμετοχές στο μετοχικό κεφάλαιο και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας ,
κατά την εννοια των άρθρων 9 έως 11 του ν. 3556 / 2007 ( άνω του 5 %) είναι οι ακόλουθες :
•

Η Εταιρεία ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. με 3.433.908 μετοχές και δικαιώματα
ψήφου, ποσοστό 41,17%.

•

Βαρβάρα Χαϊδεμένου, 705.947 μετοχές και δικαιώματα ψήφου 8,46% (άμεση συμμετοχή)

•

Αντωνία Χαϊδεμένου, 667.480 μετοχές και δικαιώματα ψήφου 8% (άμεση συμμετοχή)

•

Αγγελική Χαϊδεμένου,660.844 μετοχές και δικαιώματα ψήφου 7,92% (άμεση συμμετοχή)

•

Ευστράτιος Χαϊδεμένος, 433.275 μετοχές και δικαιώματα ψήφου 5,19% (άμεση συμμετοχή)

Ως προς το σημείο δ’ : δεν υφίστανται οιουδήποτε είδους τίτλοι, οι οποίοι παρέχουν ειδικά
δικαιώματα ελέγχου.
Ως προς το σημείο στ’ :

δεν υφίστανται γνωστοί περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου ( όπως

περιορισμοί των δικαιωμάτων ψήφου σε κατόχους δεδομένου ποσοστού ή αριθμού ψήφων,
προθεσμίες άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου, ή συστήματα στα οποία, με τη συνεργασία της
εταιρείας, τα χρηματοπιστωτικά δικαιώματα που απορρέουν από τίτλους διαχωρίζονται από την
κατοχή των τίτλων). Αναφορικά με την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση
εκτενής αναφορά γίνεται στην Ενότητα 3 της παρούσας Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης.
Ως προς το σημείο η’ : αναφορικά με το διορισμό και την αντικατάσταση μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και τα σχετικά με την τροποποίηση του Καταστατικού της
Εταιρείας, δεν υφίστανται κανόνες οι οποίοι διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον κ.ν
2190/1920 , όπως ισχύει σήμερα. Οι κανόνες αυτοί περιγράφονται αναλυτικά στην Ενότητα 2.1 της
παρούσας Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης.
Ως προς το σημείο θ’ : δεν υφίστανται ειδικές εξουσίες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
αναφορικά με έκδοση ή την επαναγορά μετοχών.
Η παρούσα Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης αποτελεί αναπόσπαστο και ειδικό τμήμα της ετήσιας
Έκθεσης ( Διαχείρισης) του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ.
Γεώργιος Ε. Χαϊδεμένος
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Δ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της
«ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΑΕΒΕ» στις 23/03/2011 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο
διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.haidemenos.gr. καθώς και στον διαδικτυακό χώρο του ΧΑ, όπου και θα
παραμείνουν στην διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών
από την ημερομηνία της συντάξεως και δημοσιοποιήσεώς τους.
Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα στον Τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες που
προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη μία γενική
ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας, αλλά δεν παρέχουν την
ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης, των χρηματοοικονομικών επιδόσεων και των ταμειακών
ροών της Εταιρίας και του Ομίλου, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
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1. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος
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2. Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

38

3. Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων Ομίλου
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους Ιδιοκτήτες της ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2009
Μεταβολές σε λογιστικές πολιτικές
Αναπροσαρμοσμένο Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2009
Μεταβολές Ιδίων Κεφαλαίων περιόδου
Μερίσματα χρήσης 2008
Εκδοθείσες Μετοχές
Συναλλαγές με Ιδιοκτήτες
Αποτελέσματα Περιόδου 01.01 - 31.12.2009
Λοιπά Συνολικά Έσοδα:
Καθαρή αντισταθμισμένη επένδυση
Μετατροπή στο νόμισμα λειτουργίας
Καθαρά έσοδα /(έξοδα) που αναγνωρίζονται άμεσα στα ίδια κεφάλαια
Φόροι που συνδέονται με στοιχεία χρεούμενα ή
πιστούμενα στα ίδια κεφάλαια
Λοιπά Συνολικά Έσοδα περιόδου
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα περιόδου
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2009

Μετοχικό
Διαφορά υπέρ το
κεφάλαιο
άρτιο
Ίδιες μετοχές
10.008.900
14.950.748
10.008.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.008.900

14.950.748
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.950.748

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Άλλα
αποθεματικά
3.067.145

Αντισταθμίσεις
Ταμειακών Ροών

3.067.145
47.903
0
0
47.903
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.115.047

Κέρδη Εις Νέον
-137.016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-137.016
-47.903
-166.815
0
-214.718
649.152
0
0
0
0
0
0
0
649.152
297.417

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους Ιδιοκτήτες της ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2010
Μεταβολές σε λογιστικές πολιτικές
Αναπροσαρμοσμένο Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2010
Μεταβολές Ιδίων Κεφαλαίων περιόδου
Μερίσματα χρήσης 2009
Εκδοθείσες Μετοχές
Συναλλαγές με Ιδιοκτήτες
Αποτελέσματα Περιόδου 01.01 - 31.12.2010
Λοιπά Συνολικά Έσοδα:
Καθαρή αντισταθμισμένη επένδυση
Μετατροπή στο νόμισμα λειτουργίας
Καθαρά έσοδα /(έξοδα) που αναγνωρίζονται άμεσα στα ίδια κεφάλαια
Φόροι που συνδέονται με στοιχεία χρεούμενα ή
πιστούμενα στα ίδια κεφάλαια
Λοιπά Συνολικά Έσοδα περιόδου
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα περιόδου
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2010

Μετοχικό
Διαφορά υπέρ το
κεφάλαιο
άρτιο
Ίδιες μετοχές
10.008.900
14.950.748
10.008.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.008.900

14.950.748
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.950.748

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Άλλα
αποθεματικά
3.115.047
3.115.047
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.115.047

Αντισταθμίσεις
Ταμειακών Ροών

Κέρδη Εις Νέον
297.417
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

297.417
0
0
0
0
124.512
0
0
0
0
0
0
0
124.512
421.929
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4. Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων Μητρικής
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους Ιδιοκτήτες της ΧΑ

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2009
Μεταβολές σε λογιστικές πολιτικές
Αναπροσαρμοσμένο Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2009
Μεταβολές Ιδίων Κεφαλαίων περιόδου
Μερίσματα χρήσης 2008
Εκδοθείσες Μετοχές
Συναλλαγές με Ιδιοκτήτες
Αποτελέσματα Περιόδου 01.01 - 31.12.2009
Λοιπά Συνολικά Έσοδα:
Καθαρή αντισταθμισμένη επένδυση
Μετατροπή στο νόμισμα λειτουργίας
Καθαρά έσοδα /(έξοδα) που αναγνωρίζονται άμεσα στα ίδια κεφάλαια
Φόροι που συνδέονται με στοιχεία χρεούμενα ή
πιστούμενα στα ίδια κεφάλαια
Λοιπά Συνολικά Έσοδα περιόδου
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα περιόδου
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2009

Μετοχικό
Διαφορά υπέρ το
κεφάλαιο
άρτιο
Ίδιες μετοχές
10.008.900
14.950.748
10.008.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.008.900

14.950.748
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.950.748

Άλλα
αποθεματικά
3.067.145

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Αντισ
Ταμεια

3.067.145
47.903
0
0
47.903
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.115.047

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους Ιδιοκτήτες της Χ

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2010
Μεταβολές σε λογιστικές πολιτικές
Αναπροσαρμοσμένο Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2010
Μεταβολές Ιδίων Κεφαλαίων περιόδου
Μερίσματα χρήσης 2009
Εκδοθείσες Μετοχές
Συναλλαγές με Ιδιοκτήτες
Αποτελέσματα Περιόδου 01.01 - 31.12.2010
Λοιπά Συνολικά Έσοδα:
Καθαρή αντισταθμισμένη επένδυση
Μετατροπή στο νόμισμα λειτουργίας
Καθαρά έσοδα /(έξοδα) που αναγνωρίζονται άμεσα στα ίδια κεφάλαια
Φόροι που συνδέονται με στοιχεία χρεούμενα ή
πιστούμενα στα ίδια κεφάλαια
Λοιπά Συνολικά Έσοδα περιόδου
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα περιόδου
Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2010

Μετοχικό
Διαφορά υπέρ το
κεφάλαιο
άρτιο
Ίδιες μετοχές
10.008.900
14.950.748
10.008.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.008.900

14.950.748
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.950.748

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Άλλα
αποθεματικά
3.115.047

Αντι
Ταμε

3.115.047
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.115.047
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5. Κατάσταση Ταμειακών Ροών
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6. 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 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:

♦
♦
♦
♦
♦

Αφίσες με τη μέθοδο offset,
Έντυπα / Βιβλία, και
Προϊόντα ψηφιακής εκτύπωσης
Προϊόντα μεταξοτυπίας
Προϊόντα stands

Στους επόμενους πίνακες παρουσιάζεται ο πρωτεύων τομέας πληροφόρησης της επιχείρησης για τις
χρήσεις 2010 και 2009:

Για την εταιρία (1.1 – 31.12.2010)
Πρωτεύων τύπος παρουσίασης – επιχειρηματικοί τομείς
Αποτελέσματα τομέα την 31.12.2010

OFFSET

ΨΗΦΙΑΚΑ/
ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑ

23.532.057

988.468

ΛΟΙΠΑ

Σύνολο

478.501

24.999.026

Πωλήσεις
- σε εξωτερικούς πελάτες
- σε άλλους τομείς
Καθαρές πωλήσεις τομέα

Κέρδη εκμετάλλευσης
Κόστος υλικών/αποθεμάτων
Παροχές στο προσωπικό
Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων και απομείωση
μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
Λοιπά έξοδα
Λειτουργικό αποτέλεσμα τομέα

Περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις την 31.12.2010
Περιουσιακά στοιχεία τομέα
Επενδύσεις σε Συγγενείς Εταιρείες
Μη κατανεμημένα περιουσιακά στοιχεία
Σύνολο Περιουσιακών στοιχείων τομέα
Απομείωσεις περιουσιακών στοιχείων τομέα

641.860

641.860

23.532.057

988.468

1.120.361

25.640.886

9.644.564
3.151.817

254.323
369.490

136.311
422.364

10.035.198
3.943.671

2.146.451
7.876.489

270.047
33.080

304.710
226.745

2.721.208
8.136.314

712.737

61.527

30.230

804.495

OFFSET

ΨΗΦΙΑΚΑ/
ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑ

ΛΟΙΠΑ

Σύνολο

25.194.470

2.157.538

487.186

27.839.194

0

0

0

0

19.350.881
44.545.351

3.739.587
5.897.125

652.943
1.140.129

23.743.412
51.582.606

0

0

0

0
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Για την εταιρία (1.1 – 31.12.2009)
Πρωτεύων τύπος παρουσίασης – επιχειρηματικοί τομείς
Αποτελέσματα τομέα την 31.12.2009
Πωλήσεις
- σε εξωτερικούς πελάτες
- σε άλλους τομείς
Καθαρές πωλήσεις τομέα
Κέρδη εκμετάλλευσης
Κόστος υλικών/αποθεμάτων

OFFSET

ΨΗΦΙΑΚΑ/
ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑ

27.803.122

1.402.208

27.803.122

1.402.208

ΛΟΙΠΑ

Σύνολο

313.980
730.017
1.043.997

29.519.310
730.017
30.249.327

13.060.816

339.001

0

13.399.817

Παροχές στο προσωπικό
Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων και απομείωση μη
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
Λοιπά έξοδα

4.310.728

386.580

0

4.697.308

1.286.609

413.201

0

1.699.810

7.963.735

25.149

393.995

8.382.879

Λειτουργικό αποτέλεσμα τομέα

1.181.234

238.277

650.003

2.069.513

Περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις την 31.12.2009

OFFSET

ΨΗΦΙΑΚΑ/
ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑ

ΛΟΙΠΑ

Σύνολο

Περιουσιακά στοιχεία τομέα

28.702.477

2.551.331

637.833

31.891.641

Επενδύσεις σε Συγγενείς Εταιρείες
Μη κατανεμημένα περιουσιακά στοιχεία

0

0

0

0

18.843.101

3.383.618

571.645

22.798.364

Σύνολο Περιουσιακών στοιχείων τομέα

47.545.578

5.934.949

1.209.478

54.690.005

0

0

0

0

Απομείωσεις περιουσιακών στοιχείων τομέα

Για τον Όμιλο (1.1 – 31.12.2010)
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Για τον Όμιλο (1.1 – 31.12.2009)

Τα συνολικά ποσά που παρουσιάζονται στους λειτουργικούς τομείς του Ομίλου συμφωνούν με τα βασικά
χρηματοοικονομικά στοιχεία που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις ως εξής:
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Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά

7. 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 4 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 στην περιοχή Κορωπίου επί της οδού Αρχιμήδους 74 λειτουργεί υποκατάστημα σε ιδιόκτητο
οικόπεδο 9.635 τ.μ. και κτίριο 5.147 τ.μ.
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7.1 Αντικείμενο Δραστηριότητας
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.
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, κ.α.), βιτρίνες
καταστημάτων, αθλητικές εγκαταστάσεις, σκηνικά θεατρικών έργων και τηλεοπτικών παραγωγών,
προβολή σε τρόλεϊ, τραίνα, εκθεσιακά περίπτερα κ.α., 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 από το 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 ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε., έχοντας
υπόψη ότι δραστηριοποιείται σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο, πιστεύει ότι θα της διασφαλίσουν
σταθερή κερδοφόρα αναπτυξιακή πορεία.
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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 ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ 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.
7.2 Σημαντικά Γεγονότα
Κατά την διάρκεια της χρήσης η Χαϊδεμένος Α.Ε.Β.Ε. εισέπραξε το ποσό των € 1.968.408,37 ως
μερική επιστροφή κεφαλαίου, της υπό εκκαθάριση συνδεδεμένης εταιρείας Clear Channel Χαϊδεμένος
Α.Ε.Β.Ε., η οποία με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, στις 21/12/2009
τέθηκε σε λύση και εκκαθάριση. Το συνολικά εκτιμώμενο ποσό επιστροφής κεφαλαίου με την
ολοκλήρωση της εκκαθάρισης σύμφωνα με επιστολή του εκκαθαριστή, θα ανέλθει σε € 2.400.000. Για
τον λόγω αυτό η αξία κτήσης της συμμετοχής αναπροσαρμόστηκε αναλόγως κατά το ποσό των €
200.000, ενώ την προηγούμενη χρήση 2009, το συνολικά εκτιμώμενο από τον εκκαθαριστή ποσό
επιστροφής κεφαλαίου για τη Χαϊδεμένος Α.Ε.Β.Ε., ανερχόταν σε € 2.200.000,00.

8. Λογιστικές Αρχές
8.1 Πλαίσιο Κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, της Χαϊδεμένος Α.Ε.Β.Ε., έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.). Οι ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται με την
αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή
της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και είναι σύμφωνες με τα Δ.Π.Χ.Α., όπως αυτά
έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερμηνειών τους,
όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB.
Όλα τα αναθεωρημένα ή νεοεκδοθέντα Πρότυπα και διερμηνείες που έχουν εφαρμογή στον Όμιλο και
είναι σε ισχύ την 31η Δεκεμβρίου 2010 ελήφθησαν υπόψη για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων
της τρέχουσας χρήσης στην έκταση που αυτά ήταν εφαρμόσιμα.
Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(ΔΠΧΑ) απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιμήσεων. Επίσης, απαιτεί την κρίση της διοίκησης κατά την
εφαρμογή των λογιστικών αρχών του ομίλου. Οι περιπτώσεις οι οποίες περιλαμβάνουν μεγαλύτερο
βαθμό κρίσης και πολυπλοκότητας ή οι περιπτώσεις όπου οι υποθέσεις και οι εκτιμήσεις είναι
σημαντικές για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, περιλαμβάνονται στη σημείωση 8.3.
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Το 2003 και 2004, εκδόθηκε από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) μια σειρά από
καινούρια Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και αναθεωρημένα Διεθνή
Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ), τα οποία σε συνδυασμό με τα μη αναθεωρημένα Διεθνή Λογιστικά
Πρότυπα (ΔΛΠ) τα οποία εκδόθηκαν από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων,
προγενέστερης του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων IASB, η οποία αναφέρεται ως "the
IFRS Stable Platform 2005". Ο όμιλος εφαρμόζει το IFRS Stable Platform 2005 από 1 Ιανουαρίου
2005.
8.2 Αλλαγές σε λογιστικές αρχές
Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει όλα τα νέα πρότυπα και τις διερμηνείες, η εφαρμογή των οποίων έγινε
υποχρεωτική για τις χρήσεις που άρχισαν την 1 Ιανουαρίου 2010. Στις επόμενες παραγράφους
παρουσιάζονται τα πρότυπα τα οποία έχουν εφαρμογή στον Όμιλο και έχουν υιοθετηθεί από την 1η
Ιανουαρίου 2010 καθώς και τα πρότυπα τα οποία είναι μεν υποχρεωτικά από την 1η Ιανουαρίου 2010,
ωστόσο δεν είναι εφαρμόσιμα στις εργασίες του Ομίλου. Στην παράγραφο 3.2 παρουσιάζονται τα
πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία είτε δεν έχουν
ακόμα τεθεί σε ισχύ, είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.
8.2.1 Αλλαγές σε Λογιστικές Αρχές (Τροποποιήσεις στα δημοσιευμένα πρότυπα έναρξης ισχύος
2010)
Οι αλλαγές σε λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν αναλύονται ως ακολούθως:

•

Ετήσιες Βελτιώσεις 2009

Κατά το 2009 το ΔΣΛΠ προέβη στην έκδοση των ετήσιων Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ για το 2009 – μια
σειρά προσαρμογών σε 12 Πρότυπα – που αποτελεί μέρος του προγράμματος για ετήσιες βελτιώσεις
στα Πρότυπα. Το πρόγραμμα των ετήσιων βελτιώσεων του ΔΣΛΠ στοχεύει στο να πραγματοποιούνται
απαραίτητες αλλά μη επείγουσες προσαρμογές σε ΔΠΧΑ τα οποία δεν θα αποτελέσουν μέρος κάποιου
μεγαλύτερου προγράμματος αναθεωρήσεων.
Επιπλέον τα ακόλουθα πρότυπα, τροποποιήσεις και αναθεωρήσεις έχουν έναρξη ισχύος το 2010 αλλά
δεν έχουν εφαρμογή στον Όμιλο.
•

Ετήσιες βελτιώσεις 2008

ΔΠΧΑ 5 Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και Διακοπείσες
Δραστηριότητες: Διευκρινίζεται το γεγονός ότι όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού μίας
θυγατρικής κατατάσσονται ως κατεχόμενα για πώληση, σύμφωνα με τις πρόνοιες του ΔΠΧΑ 5, ακόμη
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και στην περίπτωση που η εταιρία, μετά από πώληση, εξακολουθεί να διατηρεί μη ελέγχουσα συμμετοχή
στη θυγατρική.
•

Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 «ΔΠΧΑ Πρώτη Εφαρμογή» - Επιπρόσθετες Εξαιρέσεις για
Εταιρίες που Εφαρμόζουν τα ΔΠΧΑ για Πρώτη Φορά

Η τροποποίηση παρέχει εξαίρεση από την αναδρομική εφαρμογή των ΔΠΧΑ στην επιμέτρηση
στοιχείων του ενεργητικού στους τομείς πετρελαίου, φυσικού αερίου και μισθώσεων. Η τροποποίηση
εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2010. Η
τροποποίηση δεν είναι εφαρμόσιμη στις εργασίες του Ομίλου.
•

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 2: «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών»

Το ΔΣΛΠ προχώρησε σε έκδοση τροποποίησης του ΔΠΧΑ 2 αναφορικά με τον λογιστικό χειρισμό
των συναλλαγών που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών μεταξύ εταιριών του ιδίου ομίλου και πως
αυτές αντιμετωπίζονται στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιριών. Η Διοίκηση
εκτιμά ότι οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 2 δε θα έχουν επίδραση στις λογιστικές πολιτικές του Ομίλου.
•

Υιοθέτηση του αναθεωρημένου ΔΠΧΑ 3: «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και του
αναθεωρημένου ΔΛΠ 27: «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και λογιστικός
χειρισμός για επενδύσεις σε θυγατρικές»

Το αναθεωρημένο ΔΠΧΑ 3 εισάγει μια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισμό συνενώσεων
επιχειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα αποτελέσματα της
αναφερόμενης περιόδου στην οποία πραγματοποιείται η απόκτηση επιχειρήσεων και τα μελλοντικά
αποτελέσματα. Αυτές οι αλλαγές περιλαμβάνουν την εξοδοποίηση δαπανών που σχετίζονται με την
απόκτηση και την αναγνώριση μεταγενέστερων μεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόμενου τιμήματος
(“contingent consideration”) στα αποτελέσματα. Το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 απαιτεί συναλλαγές που
οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών συμμετοχής σε θυγατρική να καταχωρούνται στην καθαρή θέση.
Επιπλέον, το τροποποιημένο πρότυπο μεταβάλλει το λογιστικό χειρισμό για τις ζημίες που
πραγματοποιούνται από θυγατρική εταιρεία καθώς και από την απώλεια του ελέγχου θυγατρικής. Όλες
οι αλλαγές των ανωτέρω προτύπων θα εφαρμοστούν μελλοντικά και θα επηρεάσουν μελλοντικές
αποκτήσεις και συναλλαγές με μετόχους μειοψηφίας. Το αναθεωρημένα πρότυπα αναμένεται να
επηρεάσουν τη λογιστική αντιμετώπιση συνενώσεων επιχειρήσεων μελλοντικών περιόδων, ενώ η
επίδραση αυτή θα εκτιμηθεί όταν αυτές οι συνενώσεις πραγματοποιηθούν.
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•

ΔΛΠ 39: «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση» - Τροποποίηση του
ΔΛΠ 39 για στοιχεία που πληρούν τις προϋποθέσεις λογιστικής αντιστάθμισης

Η τροποποίηση του ΔΛΠ 39 αποσαφηνίζει θέματα λογιστικής αντιστάθμισης και πιο συγκεκριμένα τον
πληθωρισμό και τον one-sided κίνδυνο ενός αντισταθμιζόμενου στοιχείου.
Η εφαρμογή της τροποποίησης δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις
του Ομίλου.
•

ΕΔΔΠΧΑ 17: Διανομές μη ταμειακών στοιχείων του ενεργητικού στους Ιδιοκτήτες

Όταν μία επιχείρηση προβαίνει στην ανακοίνωση διανομής και έχει την υποχρέωση να διανείμει
στοιχεία του ενεργητικού που αφορούν στους ιδιοκτήτες της, θα πρέπει να αναγνωρίζει μία υποχρέωση
για αυτά τα πληρωτέα μερίσματα.
Σκοπός της Διερμηνείας 17 είναι η παροχή οδηγιών αναφορικά με το πότε θα πρέπει μία επιχείρηση να
αναγνωρίζει τα μερίσματα πληρωτέα το πώς θα πρέπει να τα μετρά καθώς και, το πώς θα πρέπει
λογιστικοποιεί τις διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας των στοιχείων του ενεργητικού που διανέμονται
και της λογιστική αξία των πληρωτέων μερισμάτων όταν η επιχείρηση εξοφλεί τα μερίσματα πληρωτέα.
•

ΕΔΔΠΧΑ 18: Μεταφορές στοιχείων ενεργητικού από Πελάτες

Η Διερμηνεία 18 εφαρμόζεται κυρίως στις επιχειρήσεις ή οργανισμούς κοινής ωφέλειας. Σκοπός της
ΕΔΔΠΧΑ 18 αποσαφηνίζει τις απαιτήσεις των ΔΠΧΑ σχετικά με τις συμφωνίες κατά τις οποίες μια
επιχείρηση λαμβάνει από ένα πελάτη της μέρος ενσώματων παγίων ( οικόπεδα, κτηριακές εγκαταστάσεις
ή εξοπλισμό τον οποίο η επιχείρηση θα πρέπει να χρησιμοποιήσει είτε με σκοπό ο πελάτης να
αποτελέσει μέρος ενός δικτύου ή με σκοπό ο πελάτης να αποκτήσει συνεχή πρόσβαση στη παροχή
αγαθών ή υπηρεσιών (όπως για παράδειγμα παροχή ηλεκτρισμού ή νερού.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, μια επιχείρηση λαμβάνει μετρητά από τους πελάτες της τα οποία θα πρέπει
να χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση ή τη κατασκευή κάποιας εγκατάστασης με σκοπό τη διασύνδεση
του πελάτη με το δίκτυο ή τη παροχή αδιάλειπτης πρόσβασης στο δίκτυο αγαθών ή υπηρεσιών (ή και
στα δύο ταυτόχρονα). Η Διερμηνεία 18 αποσαφηνίζει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες πληρείται ο
ορισμός του ενσώματου παγίου, την αναγνώριση και επιμέτρηση του αρχικού κόστους. Επιπλέον
προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να γίνει η εξακρίβωση της υποχρέωσης για τη παροχή των
ανωτέρω υπηρεσιών με αντάλλαγμα το ενσώματο πάγιο καθώς και τον τρόπο αναγνώρισης του εσόδου
και τη λογιστική αντιμετώπιση τον μετρητών που λαμβάνονται από τους πελάτες.
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8.2.2 Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία είτε δεν έχουν
ακόμα τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.
Επιπλέον, η ΔΣΛΠ έχει προχωρήσει στην έκδοση των παρακάτω νέων ΔΠΧΑ, τροποποιήσεων και
διερμηνειών τα οποία δεν είναι υποχρεωτικά για τις παρουσιαζόμενες οικονομικές καταστάσεις και τα
οποία μέχρι την ημερομηνία έκδοσης αυτών των οικονομικών καταστάσεων δεν είχαν υιοθετηθεί από
την ΕΕ.
•

ΔΠΧΑ 9: «Χρηματοοικονομικά Μέσα»

Το ΔΣΛΠ σχεδιάζει να αντικαταστήσει πλήρως το ΔΛΠ 39 « Χρηματοοικονομικά μέσα αναγνώριση
και αποτίμηση» κατά το τέλος του 2010, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή για ετήσιες οικονομικές
περιόδους που ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου 2013. Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτο στάδιο του συνολικού
σχεδίου αντικατάστασης του ΔΛΠ 39. Τα βασικά στάδια έχουν ως εξής:
1ο στάδιο: Αναγνώριση και αποτίμηση
2ο στάδιο: Μεθοδολογία απομείωσης
3ο στάδιο: Λογιστική αντιστάθμισης
Επιπλέον ένα επιπλέον σχέδιο πραγματεύεται με τα θέματα που αφορούν στη διακοπή αναγνώρισης.
Το ΔΠΧΑ 9 στοχεύει στη μείωση της πολυπλοκότητα στη λογιστική αντιμετώπιση των
χρηματοπιστωτικών μέσων παρέχοντας λιγότερες κατηγορίες χρηματοοικονομικών στοιχείων
ενεργητικού και μια αρχή με βάση προσέγγιση για την ταξινόμησή τους. Κατά το νέο πρότυπο, η
οικονομική οντότητα ταξινομεί τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού είτε στο αποσβεσμένο
κόστος είτε στην εύλογη αξία βάσει
α) του επιχειρηματικού μοντέλου της επιχείρησης για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών στοιχείων
ενεργητικού, και
β) των χαρακτηριστικών των συμβατών ταμειακών ροών των χρηματοοικονομικών στοιχείων
ενεργητικού (αν δεν έχει επιλέξει να ορίσει το χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού στην εύλογη
αξία μέσω αποτελεσμάτων).
Η ύπαρξη μονό δυο κατηγοριών - αποσβεσμένο κόστος και εύλογη αξία – σημαίνει ότι θα απαιτείται
μόνο ένα μοντέλο απομείωσης στο πλαίσιο του νέου προτύπου, μειώνοντας έτσι την πολυπλοκότητα.
Η επίδραση από την εφαρμογή του ΔΧΠΑ 9 αξιολογείται από την επιχείρηση καθώς αναμένεται να
υπάρχει επίδραση στα Ίδια Κεφάλαια και τα αποτελέσματα από το επιχειρηματικό μοντέλου που θα
διαλέξει η επιχείρηση για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού της.
Το πρότυπο εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013 και δεν
έχει εγκριθεί από την ΕΕ.
•

Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 «ΔΠΧΑ Πρώτη Εφαρμογή» - Περιορισμένες Εξαιρέσεις από
τη Συγκριτική Πληροφόρηση για τις Γνωστοποιήσεις του ΔΠΧΑ 7 για Εταιρίες που
Εφαρμόζουν τα ΔΠΧΑ για Πρώτη Φορά
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Η Τροποποίηση παρέχει εξαιρέσεις σε εταιρίες που εφαρμόζουν τα ΔΠΧΑ για πρώτη φορά από την
υποχρέωση να παρέχουν συγκριτικές πληροφορίες σε σχέση με τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από
το ΔΠΧΑ 7 ‘Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις’. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2010 και έχει εγκριθεί από την ΕΕ.
Η τροποποίηση αυτή δεν εφαρμόζεται για τον Όμιλο.
•

ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών (αναθεώρηση)»

Με την παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζεται η έννοια των συνδεδεμένων μερών και επιχειρείται
μείωση στις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάμεσα σε συνδεδεμένα μέρη του δημοσίου.
Συγκεκριμένα, καταργείται η υποχρέωση των συνδεδεμένων μερών δημοσίου να γνωστοποιήσουν τις
λεπτομέρειες όλων των συναλλαγών με το δημόσιο και με άλλα συνδεδεμένα μέρη δημοσίου,
αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισμό του συνδεδεμένου μέρους και επιβάλλει την γνωστοποίηση όχι
μόνο των σχέσεων, των συναλλαγών και των υπολοίπων ανάμεσα στα συνδεδεμένα μέρη αλλά και των
δεσμεύσεων τόσο στις ατομικές όσο και στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Η τροποποίηση
αυτή, η οποία έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει υποχρεωτική εφαρμογή από την 1
Ιανουαρίου 2011. Η εφαρμογή του αναθεωρημένου προτύπου δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίδραση
στις οικονομικές καταστάσεις.
•

ΕΔΔΠΧΑ 14 (Τροποποίηση)- «Προπληρωμές ελάχιστον κεφαλαιακών απαιτήσεων»

Η Τροποποίηση έγινε για να άρει τον περιορισμό που είχε μια οντότητα στο να αναγνωρίσει ένα
στοιχείο του ενεργητικού που προέκυπτε από εθελοντικές προπληρωμές που έκανε προς ένα πρόγραμμα
παροχών προκειμένου να καλύψει τις ελάχιστες κεφαλαιακές υποχρεώσεις του. Η τροποποίηση
εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2011 και έχει
εγκριθεί από την ΕΕ. Η διερμηνεία δεν είναι εφαρμόσιμη στον Όμιλο.
•

ΕΔΔΠΧΑ 19: Εξόφληση

Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων μέσω Συμμετοχικών

Τίτλων
Η Διερμηνεία 19 εξετάζει το θέμα της λογιστικής αντιμετώπισης των περιπτώσεων όταν οι όροι μιας
χρηματοοικονομικής υποχρέωσης αποτελούν αντικείμενο επαναδιαπραγμάτευσης και ως αποτέλεσμα η
οντότητα εκδίδει μετοχικούς τίτλους στον πιστωτή για να εξοφλήσει το σύνολο ή μέρος της
χρηματοοικονομικής υποχρέωσης. Τέτοιες συναλλαγές αναφέρεται μερικές φορές ως

ανταλλαγές

«χρεωστικών – συμμετοχικών τίτλων» ή συμφωνίες ανταλλαγής μετοχών, και η συχνότητα τους αυξάνεται
κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές
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περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2010 και έχει εγκριθεί από την ΕΕ. Η Διερμηνεία δεν
έχει εφαρμογή στον Όμιλο.

•

ΔΛΠ 32-(Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση» - Ταξινόμηση
Εκδόσεων Δικαιωμάτων σε Μετοχές

Η Τροποποίηση αναθεωρεί τον ορισμό της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης στο ΔΛΠ 32 με σκοπό
την ταξινόμηση κάποιων δικαιωμάτων προαίρεσης ή δικαιωμάτων αγοράς μετοχών (που αναφέρονται
μαζί ως «δικαιώματα (rights)») ως συμμετοχικούς τίτλους. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/02/2010 και η εφαρμογή της τροποποίησης θα εξεταστεί εάν
θα έχει επίπτωση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου. Η παρούσα τροποποίηση
έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
•

ΔΛΠ 12-(Τροποποίηση) «Φόροι Εισοδήματος»

Η Τροποποίηση εισάγει μια πρακτική καθοδήγηση αναφορικά με την ανάκτηση της λογιστικής αξίας
περιουσιακών στοιχείων που τηρούνται λογιστικά στην εύλογη αξία ή αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με
τα όσα ορίζει το ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». Σύμφωνα με τη παρούσα τροποποίηση η μελλοντική
ανάκτηση της λογιστικής αξίας τέτοιων περιουσιακών στοιχείων τεκμαίρετε ότι θα πραγματοποιηθεί
μέσω της μελλοντικής πώλησης του περιουσιακού στοιχείου. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2012 και η εφαρμογή της τροποποίησης θα εξεταστεί εάν
θα έχει επίπτωση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου. Η παρούσα τροποποίηση
δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 «ΔΠΧΑ Πρώτη Εφαρμογή» - Κατάργηση της παύσης αναγνώρισης
χρηματικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
Η Τροποποίηση καταργεί την χρήση της προκαθορισμένης ημερομηνίας μετάβασης (01 Ιανουαρίου
2004) και την αντικαθιστά με την πραγματική ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΑ. Παράλληλα,
καταργεί τις απαιτήσεις περί παύσης αναγνώρισης των συναλλαγών που είχαν λάβει χώρα πριν την
προκαθορισμένη ημερομηνία μετάβασης. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2011, ενώ η προγενέστερη εφαρμογή της επιτρέπεται. Η εφαρμογή της
τροποποίησης δεν θα έχει επίπτωση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου. Η
παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 «ΔΠΧΑ Πρώτη Εφαρμογή» - Υπερπληθωριστικές Οικονομίες.
Η Τροποποίηση παρέχει καθοδήγηση για την επανεφαρμογή των ΔΠΧΑ μετά από μια περίοδο παύσης,
οφειλόμενη στο ότι το νόμισμα λειτουργίας της Οικονομικής Οντότητας αποτελούσε νόμισμα μιας
υπερπληθωριστικής Οικονομίας. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 01/07/2011, ενώ η προγενέστερη εφαρμογή της επιτρέπεται. Η εφαρμογή της τροποποίησης
δεν θα έχει επίπτωση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου. Η παρούσα
τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις — Τροποιποιήσεις αναφορικά με
προόσθετες γνωστοποιήσεις σε περιπτώσεις μεταφορών χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων»
Οι τροποποιήσεις θα επιτρέπουν στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να κατανοήσουν
καλύτερα τις μεταφορές που πραγματοποιούνται μεταξύ των ομάδων των χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων και των πιθανών επιπτώσεων των τυχόν κινδύνους που ενδέχεται να παραμείνουν
στην οικονομική οντότητα που μεταβιβάζονται τα περιουσιακά στοιχεία. Με βάση την τροποποίηση
απαιτούνται πρόσθετες γνωστοποιήσεις εάν ένα δυσανάλογα μεγάλο ποσοστό των συναλλαγών
μεταφοράς πραγματοποιούνται στο τέλος μιας περιόδου αναφοράς. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2011, ενώ η προγενέστερη εφαρμογή της
επιτρέπεται. Η εφαρμογή της τροποποίησης δεν θα έχει επίπτωση στις ενοποιημένες Οικονομικές
Καταστάσεις του Ομίλου. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
•

Ετήσιες Βελτιώσεις 2010

Κατά το 2010 το ΔΣΛΠ προέβη στην έκδοση των ετήσιων Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ για το 2010 –μια
σειρά προσαρμογών σε 7 Πρότυπα – που αποτελεί μέρος του προγράμματος για ετήσιες βελτιώσεις στα
Πρότυπα. Το πρόγραμμα των ετήσιων βελτιώσεων του ΔΣΛΠ στοχεύει στο να πραγματοποιούνται
απαραίτητες αλλά μη επείγουσες προσαρμογές σε ΔΠΧΑ τα οποία δεν θα αποτελέσουν μέρος κάποιου
μεγαλύτερου προγράμματος αναθεωρήσεων. Οι περισσότερες βελτιώσεις έχουν εφαρμογή για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2011, ενώ προγενέστερη εφαρμογή τους επιτρέπεται. Οι
ετήσιες βελτιώσεις δεν έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ.

Η εταιρία δεν έχει σκοπό να εφαρμόσει κανένα από τα Πρότυπα ή τις Διερμηνείες νωρίτερα.
Με βάση την υπάρχουσα δομή του Ομίλου και τις λογιστικές πολιτικές που ακολουθούνται, η Διοίκηση
δεν αναμένει σημαντικές επιδράσεις (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) στις οικονομικές καταστάσεις της
εταιρίας από την εφαρμογή των ανωτέρω Προτύπων και διερμηνειών, όταν αυτά καταστούν εφαρμόσιμα.
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8.3 Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις
Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς (ΔΠΧΑ) απαιτεί από τη διοίκηση το σχηματισμό κρίσεων, εκτιμήσεων και υποθέσεων οι
οποίες επηρεάζουν τα δημοσιευμένα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις την ημερομηνία
σύνταξης οικονομικών καταστάσεων. Επηρεάζουν επίσης τις γνωστοποιήσεις των ενδεχόμενων
απαιτήσεων και υποχρεώσεων την ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων καθώς και τα
δημοσιευμένα ποσά εσόδων και εξόδων κατά της περιόδου. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να
διαφέρουν από αυτά τα οποία έχουν εκτιμηθεί. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις βασίζονται στην εμπειρία του
παρελθόντος και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων και των προσδοκιών για μελλοντικά
γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά στις συγκεκριμένες συνθήκες, ενώ επαναξιολογούνται συνεχώς με
την χρησιμοποίηση όλων των διαθέσιμων πληροφοριών.
Κρίσεις
Οι βασικές κρίσεις που πραγματοποιεί η διοίκηση του Ομίλου (εκτός των κρίσεων που συνδέονται με
εκτιμήσεις οι οποίες παρουσιάζονται στη συνέχεια) και που έχουν την σημαντικότερη επίδραση στα
ποσά που αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις κυρίως σχετίζονται με:
Κατηγοριοποίηση των επενδύσεων
Η διοίκηση αποφασίζει κατά την απόκτηση μιας επένδυσης, εάν αυτή θα κατηγοριοποιηθεί ως
διακρατούμενη ως τη λήξη, κατεχόμενη για εμπορικούς σκοπούς, αποτιμώμενη στην εύλογη αξία μέσω
των αποτελεσμάτων, ή διαθέσιμη προς πώληση. Για τις επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως
διακρατούμενες ως τη λήξη, η διοίκηση εξετάζει εάν πληρούνται τα κριτήρια του ΔΛΠ 39 και
συγκεκριμένα το κατά πόσο ο Όμιλος έχει την πρόθεση και την ικανότητα να τις κρατήσει έως τη λήξη
τους. Η Χαϊδεμένος Α.Ε.Β.Ε. κατηγοριοποιεί τις επενδύσεις ως κατεχόμενες για εμπορικούς σκοπούς
καθώς αυτές έχουν αποκτηθεί κυρίως για τη δημιουργία βραχυπρόθεσμου κέρδους. Η κατηγοριοποίηση
των επενδύσεων ως αποτιμώμενες στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων εξαρτάται από τον τρόπο
με τον οποίο η διοίκηση παρακολουθεί την απόδοση αυτών των επενδύσεων. Όταν δεν
κατηγοριοποιούνται ως κατεχόμενες για εμπορικούς σκοπούς αλλά υπάρχουν διαθέσιμες και αξιόπιστες
εύλογες αξίες και οι μεταβολές στις εύλογες αξίες περιλαμβάνονται στο κέρδος ή στη ζημιά στους
λογαριασμούς της διοίκησης, κατηγοριοποιούνται ως αποτιμώμενες στην εύλογη αξία μέσω
των αποτελεσμάτων. Όλες οι άλλες επενδύσεις κατηγοριοποιούνται ως διαθέσιμες προς πώληση.
Αποθέματα
Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ του ιστορικού κόστους και της καθαρής
ρευστοποιήσιμης αξίας. Για την εκτίμηση της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας, η διοίκηση λαμβάνει υπ’
όψιν την πιο αξιόπιστη απόδειξη η οποία είναι διαθέσιμη τη στιγμή που πραγματοποιείται η εκτίμηση. Η
δραστηριότητα της υπόκειται σε σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις γεγονός που προκαλεί σημαντική
μεταβολή στις τιμές.
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Ανακτησιμότητα των απαιτήσεων
Η κρίση της διοίκησης αναφορικά με την εκτίμηση για ανακτησιμότητα των απαιτήσεων αποτελεί
σημαντικό στοιχείο για την αξιολόγηση των υπολοίπων ως επισφαλή ή μη και την επιμέτρηση τυχόν
απομείωσης της αξίας τους κατά πόσο μια μίσθωση που συνάπτεται με έναν εξωτερικό εκμισθωτή
κατατάσσεται ως λειτουργική ή χρηματοδοτική.
Η αξιολόγηση τέτοιων συμβάσεων δεν εναπόκειται μόνο στον έλεγχο του τύπου που τη διέπει αλλά
κυρίως στην αξιολόγηση της ουσίας της συναλλαγής. Για την αξιολόγηση της ουσίας της συναλλαγής
λαμβάνονται υπόψη γεγονότα όπως ο χρόνος της μίσθωσης, η υπολειπόμενη εύλογη αξία του παγίου και
διάφοροι άλλοι παράγοντες.
Εκτιμήσεις και υποθέσεις
Συγκεκριμένα ποσά τα οποία περιλαμβάνονται ή επηρεάζουν τις οικονομικές μας καταστάσεις καθώς και
τις σχετικές γνωστοποιήσεις εκτιμώνται, απαιτώντας από εμάς να σχηματίζουμε υποθέσεις σχετικά με
αξίες ή συνθήκες οι οποίες δεν είναι δυνατόν να είναι γνωστές με βεβαιότητα κατά την περίοδο σύνταξης
των οικονομικών καταστάσεων. Μία λογιστική εκτίμηση θεωρείται σημαντική όταν είναι σημαντική για
την εικόνα της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας και τα αποτελέσματα και απαιτεί τις πιο δύσκολες,
υποκειμενικές ή περίπλοκες κρίσεις της διοίκησης, συχνά ως αποτέλεσμα της ανάγκης για σχηματισμό
εκτιμήσεων σχετικά με την επίδραση υποθέσεων οι οποίες είναι αβέβαιες. Ο όμιλος αξιολογεί τέτοιες
εκτιμήσεις σε συνεχή βάση, βασιζόμενος στα αποτελέσματα του παρελθόντος και στην εμπειρία, σε
συσκέψεις με ειδικούς, σε τάσεις και σε άλλες μεθόδους οι οποίες θεωρούνται λογικές στις συγκεκριμένες
συνθήκες, όπως επίσης και τις προβλέψεις μας σχετικά με το πώς αυτά ενδέχεται να αλλάξουν στο μέλλον
Φόροι εισοδήματος: Η αξιόπιστη επιμέτρηση των φόρων εισοδήματος βασίζεται σε εκτιμήσεις τόσο
του τρέχοντος όσο και του αναβαλλόμενου φόρου. Ο Όμιλος και η Εταιρεία αναγνωρίζουν υποχρεώσεις
για αναμενόμενα θέματα φορολογικού ελέγχου, βασιζόμενοι σε εκτιμήσεις του κατά πόσο θα οφείλονται
επιπλέον φόροι.
Επισφαλείς απαιτήσεις: Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων βασίζονται στην ιστορικότητα των
στατιστικών στοιχείων που διατηρεί η εταιρεία και ο Όμιλος, αναφορικά με τον κίνδυνο απαιτήσεις κατά
πρακτόρων κυρίως να μην ανακτηθούν.
Ενδεχόμενα γεγονότα: Ο Όμιλος εμπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζημιώσεις κατά τη
συνήθη πορεία των εργασιών του. Η διοίκηση κρίνει ότι οποιοιδήποτε διακανονισμοί δε θα επηρέαζαν
σημαντικά την οικονομική θέση του Ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου 2010. Παρόλα αυτά, ο καθορισμός των
ενδεχόμενων υποχρεώσεων που σχετίζονται με τις δικαστικές διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις είναι μια
πολύπλοκη διαδικασία που περιλαμβάνει κρίσεις σχετικά με τις πιθανές συνέπειες και τις διερμηνείες
σχετικά με τους νόμους και τους κανονισμούς.
Ωφέλιμη ζωή αποσβέσιμων στοιχείων: Η διοίκηση της εταιρείας εξετάζει τις ωφέλιμες ζωές των
αποσβέσιμων στοιχείων σε κάθε χρήση. Την 31η Δεκεμβρίου 2010 η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι
οι ωφέλιμες ζωές αντιπροσωπεύουν την αναμενόμενη χρησιμότητα των στοιχείων του ενεργητικού. Τα
αναπόσβεστα υπόλοιπα αναλύονται στις σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων. Τα
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πραγματοποιηθέντα αποτελέσματα, ωστόσο, είναι πιθανό να διαφέρουν λόγω τεχνικής βαθμιαίας
απαξίωσης, κυρίως όσον αφορά το λογισμικό και το μηχανογραφικό εξοπλισμό.

8.4 Σύνοψη των Λογιστικών Πολιτικών
8.4.1 Γενικά
Οι σημαντικές λογιστικές πολιτικές οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί στην κατάρτιση αυτών των
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων συνοψίζονται παρακάτω.
Αξίζει να σημειωθεί όπως αναφέρθηκε αναλυτικότερα ανωτέρω ότι χρησιμοποιούνται λογιστικές
εκτιμήσεις και υποθέσεις στην κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων. Παρά το γεγονός ότι αυτές οι
εκτιμήσεις βασίζονται στην καλύτερη γνώση της διοίκησης σχετικά με τα τρέχοντα γεγονότα και
ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα είναι πιθανό να διαφέρουν τελικά από αυτά τα οποία έχουν
εκτιμηθεί.
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ.
8.4.2 Ενοποίηση
Συνδεδεμένες επιχειρήσεις είναι οι οικονομικές οντότητες στις οποίες ο Όμιλος έχει τη δυνατότητα να
ασκήσει σημαντική επιρροή αλλά δεν αποτελούν ούτε θυγατρικές ούτε δικαιώματα σε κοινοπραξία.
Σημαντική επιρροή είναι η εξουσία να συμμετάσχει στις αποφάσεις που αφορούν τις αποφάσεις για τις
οικονομικές και επιχειρηματικές πολιτικές της εκδότριας, αλλά όχι ο έλεγχος σε αυτές τις πολιτικές.
Σημαντική επιρροή συνήθως υπάρχει όταν η Χαϊδεμένος κατέχει ποσοστό μεταξύ 20% με 50% των
δικαιωμάτων ψήφου μέσω κυριότητας μετοχών ή μέσω άλλου είδους συμφωνίας.
Οι επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος ενώ για σκοπούς ενοποίησης
χρησιμοποιείται η μέθοδος της καθαρής θέσης. Η υπεραξία περιλαμβάνεται στη λογιστική αξία (κόστος)
της επένδυσης και ελέγχεται για απομείωση σαν μέρος της επένδυσης. Όταν μια οικονομική οντότητα
του ομίλου συναλλάσσεται με μια συγγενή επιχείρηση του ομίλου, τα τυχόν διεταιρικά κέρδη και οι
ζημιές απαλείφονται κατά το ποσοστό συμμετοχής του ομίλου στη σχετική συγγενή επιχείρηση.
Όλες οι μετέπειτα μεταβολές στο ποσοστό συμμετοχής στην καθαρή θέση της συγγενούς επιχείρησης
αναγνωρίζονται στη λογιστική αξία της επένδυσης του ομίλου. Μεταβολές οι οποίες προκύπτουν από τα
κέρδη ή τις ζημιές οι οποίες δημιουργούνται από τη συγγενή επιχείρηση καταχωρούνται στο
λογαριασμό “ (Ζημιές)/Κέρδη συνδεδεμένων εταιρειών” στην ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων
χρήσης της Χαϊδεμένος και συνεπώς επηρεάζουν τα καθαρά αποτελέσματα του ομίλου. Αυτές οι
μεταβολές περιλαμβάνουν τις μεταγενέστερες αποσβέσεις των ενσώματων ακινητοποιήσεων, τις
απoσβέσεις των άυλων περιουσιακών στοιχείων, τις αποσβέσεις ή την τυχόν απομείωση των
προσαρμογών της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Κατά την
ενοποίηση μεταβολές οι οποίες έχουν απευθείας αναγνωριστεί στα ίδια κεφάλαια της συγγενούς
επιχείρησης και σχετίζονται με αποτέλεσμα, για παράδειγμα που προκύπτουν από τη λογιστική
αντιμετώπιση των διαθέσιμων προς πώληση επενδύσεων της συγγενούς επιχείρησης, αναγνωρίζονται στα
ενοποιημένα ίδια κεφάλαια του ομίλου. Οποιεσδήποτε μεταβολές που αναγνωρίζονται απευθείας στα
ίδια κεφάλαια και δεν σχετίζονται με αποτέλεσμα, όπως για παράδειγμα η διανομή μερισμάτων ή άλλες
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συναλλαγές με τους μετόχους της συγγενούς επιχείρησης, καταχωρούνται έναντι της λογιστικής αξίας της
συμμετοχής. Καμιά επίδραση στο καθαρό αποτέλεσμα ή στα ίδια κεφάλαια δεν αναγνωρίζεται στο
πλαίσιο αυτών των συναλλαγών. Παρόλα αυτά, όταν το μερίδιο ζημιών του ομίλου σε μια συγγενή
επιχείρηση ισούται ή υπερβαίνει τη λογιστική αξία της επένδυσης, συμπεριλαμβανομένων και
οποιοδήποτε άλλων μη εξασφαλισμένων απαιτήσεων, ο όμιλος δεν αναγνωρίζει περαιτέρω ζημιές, εκτός
κι αν ο επενδυτής έχει επιβαρυνθεί με δεσμεύσεις ή έχει προβεί σε πληρωμές για λογαριασμό της
συγγενούς επιχείρησης.
Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από συναλλαγές ανάμεσα στον όμιλο και τις συγγενείς επιχειρήσεις
απαλείφονται κατά το ποσοστό συμμετοχής του ομίλου στις συγγενείς επιχειρήσεις. Μη
πραγματοποιηθέντες ζημιές επίσης απαλείφονται εκτός κι αν η συναλλαγή παρέχει ένδειξη ζημιών λόγω
μείωσης της αξίας των αποκτηθέντων από την κοινοπραξία στοιχείων του ενεργητικού.
Όταν οι Οικονομικές Καταστάσεις της συγγενούς επιχείρησης που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή
της μεθόδου της καθαρής θέσης καταρτίζονται σε ημερομηνία αναφοράς που διαφέρει από εκείνη της
μητρικής, τότε γίνονται προσαρμογές στις οικονομικές καταστάσεις της συγγενούς που αντικατοπτρίζουν
τις επιδράσεις των σημαντικών συναλλαγών ή γεγονότων που συνέβησαν μεταξύ εκείνης της ημερομηνίας
και της ημερομηνίας των Οικονομικών Καταστάσεων της επενδύτριας επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση,
η διαφορά μεταξύ της ημερομηνίας αναφοράς της συγγενούς και εκείνης της επενδύτριας επιχείρησης
είναι μεγαλύτερη από 3 μήνες.
Οι λογιστικές πολιτικές των συνδεδεμένων επιχειρήσεων μεταβλήθηκαν όπου ήταν απαραίτητο
προκειμένου να διασφαλιστεί συνέπεια με τις πολιτικές που υιοθετήθηκαν από τον όμιλο.

8.4.3 Πληροφόρηση κατά τομέα
Ως επιχειρηματικός τομέας ορίζεται μία ομάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών που παρέχουν
προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα
άλλων επιχειρηματικών τομέων. Ως γεωγραφικός τομέας, ορίζεται μία γεωγραφική περιοχή, στην οποία
παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις
από άλλες περιοχές.

8.4.4 Συναλλαγματικές Μετατροπές
Α) Λειτουργικό Νόμισμα και Νόμισμα Παρουσίασης
Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών του Ομίλου επιμετρώνται βάσει του
νομίσματος του πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο κάθε εταιρεία λειτουργεί
(«λειτουργικό νόμισμα»). Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι
το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα παρουσίασης της μητρικής Εταιρείας και της συγγενούς της.
Β) Συναλλαγές και Υπόλοιπα
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με την χρήση των ισοτιμιών
που ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών (spot exchange rate). Κέρδη και ζημιές από
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συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών 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 εκτός των περιπτώσεων που αφορούν συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από την
αποτίμηση παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων που χρησιμοποιούνται ως μέσα αντιστάθμισης
ταμειακών ροών. Οι συναλλαγματικές διαφορές από μη νομισματικά στοιχεία που αποτιμώνται στην
εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τμήμα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι
διαφορές της εύλογης αξίας.

8.4.5 Ενσώματα Πάγια
Τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στις αξίες κτήσης τους
ή στο κόστος μειωμένο με τις συσσωρεμένες αποσβέσεις και τυχόν απομειώσεις των παγίων. Το κόστος
κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. Στο κόστος
των ενσώματων ακινητοποιήσεων περιλαμβάνεται και το κόστος ανταλλακτικών μερικών τμημάτων των
ενσώματων ακινητοποιήσεων τα οποία απαιτούν αντικατάσταση ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
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 καθώς επίσης και το κόστος των καθημερινών συντηρήσεων.
Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων
υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής:

Κτίρια

20 έτη

Μηχανολογικός εξοπλισμός

8 – 8,5 έτη

Aυτοκίνητα

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 παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά
(απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα.
Κατά την πώληση ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της
λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα.
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.
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8.5.6 Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία
Α) Σήματα και Άδειες
Τα σήματα και οι άδειες αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις
διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών. Κατά
την 31.12.2010, ο Όμιλος δεν είχε αναγνωρίσει στις οικονομικές του καταστάσεις αντίστοιχα Άϋλα
Περιουσιακά Στοιχεία.
Β) Λογισμικό
Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις
διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η
οποία κυμαίνεται από 3 έως 5 χρόνια. Δαπάνες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και συντήρηση του
λογισμικού αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν πραγματοποιούνται.
Γ) Έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης
Τα έξοδα έρευνας αναγνωρίζονται ως έξοδα της χρήσης όταν αυτά προκύπτουν. Τα έξοδα που
προκύπτουν λόγω αναπτυξιακών προγραμμάτων (και σχετίζονται με τον σχεδιασμό και δοκιμές νέων ή
βελτιωμένων προϊόντων) αναγνωρίζονται ως ασώματες ακινητοποιήσεις εάν είναι πιθανό να προσφέρουν
στην εταιρεία μελλοντικά οικονομικά οφέλη. Τα υπόλοιπα έξοδα ανάπτυξης καταχωρούνται στους
λογαριασμούς εξόδων μόλις αυτά προκύπτουν. Έξοδα ανάπτυξης τα οποία σε προηγούμενες οικονομικές
χρήσεις είχαν καταχωρηθεί σαν έξοδα, δεν καταχωρούνται σαν ασώματες ακινητοποιήσεις σε
μεταγενέστερη οικονομική χρήση. Τα έξοδα ανάπτυξης τα οποία έχουν κεφαλαιοποιηθεί αποσβένονται
από την εκκίνηση της εμπορικής παραγωγής του προϊόντος, βάση της σταθερής μεθόδου απόσβεσης
κατά την περίοδο των αναμενόμενων ωφελειών του προϊόντος.
8.5.7 Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων
Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται και υπόκεινται
σε έλεγχο απομείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να
μην είναι ανακτήσιμη, κάθε διαφορά που προκύπτει επιβαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης. Τα
στοιχεία του ενεργητικού που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους όταν
υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιμη αξία είναι το μεγαλύτερο
ποσό μεταξύ της καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης. Η ζημιά λόγω μείωσης της αξίας
των στοιχείων του ενεργητικού αναγνωρίζεται από την επιχείρηση, όταν η λογιστική αξία των στοιχείων
αυτών (ή της Μονάδας Δημιουργίας Ταμειακών Ροών) είναι μεγαλύτερη από το ανακτήσιμο ποσό τους.
Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται το ποσό από την πώληση ενός στοιχείου του ενεργητικού στα πλαίσια
μιας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικιοθελώς,
μετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του στοιχείου ενεργητικού, ενώ, αξία
χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να
εισρεύσουν στην επιχείρηση από τη χρήση ενός στοιχείου ενεργητικού και από την διάθεσή του στο
τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του.
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8.5.8 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.
i) Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους μέσω της κατάστασης
αποτελεσμάτων χρήσης
Πρόκειται για χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού, που ικανοποιούν οποιαδήποτε από τις
παρακάτω προϋποθέσεις:
- Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται για εμπορικούς σκοπούς
(συμπεριλαμβάνονται τα παράγωγα, εκτός από εκείνα που είναι καθορισμένα και αποτελεσματικά μέσα
αντιστάθμισης, αυτά που αποκτώνται ή δημιουργούνται με σκοπό την πώληση ή την επαναγορά και
τέλος αυτά που αποτελούν μέρος ενός χαρτοφυλακίου από αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά μέσα).
- Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που αποτιμάται στην εύλογη
αξία, με αναγνώριση των μεταβολών στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης με την προϋπόθεση ότι
πληρούνται τα κριτήρια που θέτει η τροποποίηση του ΔΛΠ 39 «Επιλογή της Εύλογης Αξίας».
ii) Δάνεια και απαιτήσεις
Περιλαμβάνουν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού με σταθερές ή
προσδιορισμένες πληρωμές, τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. Στην κατηγορία αυτή
(Δάνεια και Απαιτήσεις) δεν περιλαμβάνονται:
α) απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών,
β) απαιτήσεις που έχουν να κάνουν με δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί νομοθετικά από το
κράτος,
γ) οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύμβαση ώστε να δίνει δικαίωμα στην επιχείρηση για λήψη μετρητών ή
άλλων χρηματοοικονομικών παγίων στοιχείων.
Τα Δάνεια και οι απαιτήσεις περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα με λήξεις
μεγαλύτερες των 12 μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού. Τα τελευταία συμπεριλαμβάνονται στα μη
κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού.
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του
πραγματικού επιτοκίου. Τα πραγματοποιημένα και μη πραγματοποιημένα κέρδη ή ζημίες που
προκύπτουν από τις μεταβολές της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού
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αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους με μεταβολές στα αποτελέσματα, αναγνωρίζονται στα
αποτελέσματα την περίοδο που προκύπτουν.
iii) Επενδύσεις κατεχόμενες ως την λήξη
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες η προσδιορισμένες
πληρωμές και συγκεκριμένη λήξη και τα οποία ο Όμιλος έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να τα
διακρατήσει ως την λήξη τους. Ο Όμιλος δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας.
iv) Διαθέσιμα προς 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. Στη συνέχεια, τα
διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους
και τα σχετικά κέρδη ή ζημιές καταχωρούνται σε αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων μέχρι τα στοιχεία
αυτά πωληθούν ή χαρακτηρισθούν ως απομειωμένα.
Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν ως απομειωμένα, τα κέρδη ή οι ζημιές μεταφέρονται στα
αποτελέσματα. Ζημιές απομείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσματα δεν αντιστρέφονται μέσω
αποτελεσμάτων.
Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία της συναλλαγής, που
είναι και η ημερομηνία που ο Όμιλος δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο. Οι επενδύσεις
αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον των άμεσα επιρριπτέων στη συναλλαγή δαπανών, με
εξαίρεση όσον αφορά τις άμεσα επιρριπτέες στη συναλλαγή δαπάνες, για τα στοιχεία εκείνα που
αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους με μεταβολές στα αποτελέσματα. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν
το δικαίωμα στις ταμειακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή μεταβιβάζεται και ο Όμιλος έχει
μεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις ανταμοιβές που συνεπάγεται η ιδιοκτησία.
Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που είναι διαπραγματεύσιμα σε
ενεργές αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές ζήτησης. Για τα μη διαπραγματεύσιμα στοιχεία
οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται με την χρήση τεχνικών αποτίμησης όπως ανάλυση πρόσφατων
συναλλαγών, συγκρίσιμων στοιχείων που διαπραγματεύονται και προεξόφληση ταμειακών ροών. Οι μη
διαπραγματεύσιμοι σε ενεργό αγορά συμμετοχικοί τίτλοι που ταξινομούνται στην κατηγορία Διαθέσιμα
προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία και των οποίων η εύλογη αξία δεν είναι δυνατόν να
προσδιοριστεί με αξιοπιστία αποτιμώνται στο κόστος κτήσης τους.
Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού ο Όμιλος εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις που να οδηγούν
στο συμπέρασμα ότι τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού έχουν υποστεί απομείωση. Για
μετοχές εταιρειών που έχουν ταξινομηθεί ως χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση,
τέτοια ένδειξη συνιστά η σημαντική ή παρατεταμένη μείωση της εύλογης αξίας σε σχέση με το κόστος
κτήσεως. Αν στοιχειοθετείται απομείωση, η σωρευμένη στα ίδια κεφάλαια ζημιά που είναι η διαφορά
μεταξύ κόστους κτήσεως και εύλογης αξίας, μεταφέρεται στα αποτελέσματα.
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8.5.9 Απομείωση Περιουσιακών Στοιχείων Απεικονιζόμενα στο Αποσβεσμένο Κόστος
Αν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι υπάρχει ζημία απομείωσης που αφορά δάνεια και απαιτήσεις ή
διακρατούμενες μέχρι τη λήξη επενδύσεις που τηρούνται λογιστικά στο αποσβεσμένο κόστος, το ποσό
της ζημίας επιμετράται ως η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου και της
παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμιακών ροών (εξαιρώντας μελλοντικές πιστωτικές
ζημίες που δεν έχουν πραγματοποιηθεί) προεξοφλημένες με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο του
περιουσιακού στοιχείου (ήτοι το πραγματικό επιτόκιο που υπολογίστηκε κατά την αρχική αναγνώριση.
Η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου θα μειώνεται είτε απευθείας είτε μέσω της χρήσης ενός
λογαριασμού πρόβλεψης. Το ποσό της ζημίας θα αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα.
Ο Όμιλος αξιολογεί αρχικά αν υφίσταται αντικειμενική απόδειξη για την απομείωση αξίας μεμονωμένα
για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που είναι από μόνα τους σημαντικά και μεμονωμένα ή
συλλογικά για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που δεν είναι σημαντικά από μόνα τους. Αν ο
Όμιλος προσδιορίσει ότι δεν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη της ύπαρξης απομείωσης αξίας για
χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο που αξιολογήθηκε μεμονωμένα, είτε είναι σημαντικό είτε όχι,
εντάσσει το περιουσιακό στοιχείο σε ομάδα χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων με συναφή
χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου τα οποία αξιολογεί για απομείωση σε συλλογικό επίπεδο.
Περιουσιακά στοιχεία που αξιολογούνται για απομείωση μεμονωμένα και για τα οποία αναγνωρίζεται ή
συνεχίζει να αναγνωρίζεται ζημία απομείωσης δεν περιλαμβάνονται σε συλλογική αξιολόγηση για
απομείωση.
Σε περίπτωση που σε μεταγενέστερη περίοδο το ύψος της ζημίας απομείωσης μειώνεται και η μείωση
σχετίζεται εξ’ αντικειμένου με γεγονός που συμβαίνει μετά την αναγνώριση της απομείωσης, η ζημία
απομείωσης που είχε αναγνωριστεί προηγουμένως θα αναστρέφεται. Το ποσό της αναστροφής
αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων στον βαθμό που η λογιστική αξία του
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου δεν υπερβαίνει το αποσβεσμένο κόστος κατά την
ημερομηνία αναστροφής της ζημιάς της απομείωσης.

8.5.10 Αποθέματα
Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής
ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους. Το
κόστος των ετοίμων προϊόντων και των ημιτελών αποθεμάτων περιλαμβάνει το κόστος των υλικών, το
άμεσο εργατικό κόστος και αναλογία των γενικών εξόδων παραγωγής. Χρηματοοικονομικά έξοδα δεν
περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως των αποθεμάτων. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η
εκτιμώμενη τιμή πώλησης κατά τη συνήθη ροή των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, μείον το
εκτιμώμενο κόστος που είναι αναγκαίο για να πραγματοποιηθεί η πώληση και προσδιορίζεται με βάση
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τις τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουμένων
και των τυχόν εξόδων πώλησης, όπου συντρέχει περίπτωση.
8.5.11 Εμπορικές Απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα
αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων και των
ζημιών απομείωσης. Οι ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι ο
Όμιλος δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους.
Το ποσό της ζημιάς απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της
παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλούμενων με το πραγματικό
επιτόκιο. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα.

8.5.12 Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν μετρητά στις τράπεζες και στο ταμείο
καθώς και βραχυπρόθεσμες, υψηλής ρευστότητας επενδύσεις, όπως αξίες της χρηματαγοράς και
τραπεζικές καταθέσεις με ημερομηνία λήξης σε τρεις μήνες ή λιγότερο. Οι αξίες της χρηματαγοράς είναι
χρηματοοικονομικά περιουσιακά που απεικονίζονται στη εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.
Για τον σκοπό των ενοποιημένων Καταστάσεων Ταμιακών Ροών, τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά
ισοδύναμα αποτελούνται από ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα όπως προσδιορίστηκαν
ανωτέρω, χωρίς να περιλαμβάνονται τα εκκρεμή υπόλοιπα των τραπεζικών υπεραναλήψεων (bank
overdrafts).

8.5.13 Ίδια Κεφάλαια
Το μετοχικό κεφάλαιο προσδιορίζεται σύμφωνα με την ονομαστική αξία των μετοχών που έχουν
εκδοθεί. Οι κοινές μετοχές ταξινομούνται στα ίδια κεφάλαια. Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τις
κοινές μετοχές της Εταιρείας. Έξοδα για την έκδοση μετοχών, εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του
σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Άμεσα έξοδα που 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. Κατά την αγορά, πώληση, έκδοση, ή ακύρωση
ιδίων συμμετοχικών τίτλων της οικονομικής οντότητας δεν αναγνωρίζεται κανένα κέρδος ή ζημία στα
αποτελέσματα.
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8.5.14 Φορολογία Εισοδήματος και Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος
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,
βασιζόμενοι 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.
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 περιουσιακών
στοιχείων 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 αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει
μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την
αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. Η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση επανεξετάζεται σε κάθε
ημερομηνία ισολογισμού και μειώνεται κατά την έκταση που δεν είναι πλέον πιθανό ότι επαρκές
φορολογητέο κέρδος θα είναι διαθέσιμο για να επιτρέψει την αξιοποίηση της ωφέλειας μέρους ή του
συνόλου αυτής της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης.
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 μέλλον. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται με
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τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένονται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα
τακτοποιηθεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές που
έχουν θεσπιστεί ή ουσιωδώς θεσπιστεί, μέχρι την ημερομηνία του ισολογισμού.

8.5.15 Παροχές προς το Προσωπικό
α)Υποχρεώσεις Συνταξιοδότησης
Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση συνταξιοδότησης υπολογίζονται στη προεξοφλημένη αξία των
μελλοντικών παροχών που έχουν συσσωρευθεί κατά τη λήξη του έτους, με βάση την αναγνώριση
δικαιώματος παροχών των εργαζομένων κατά την διάρκεια της αναμενόμενης εργασιακής ζωής. Οι
ανωτέρω υποχρεώσεις υπολογίζονται με βάση τις οικονομικές και αναλογιστικές παραδοχές που
αναλύονται στην Σημείωση 9.14 και καθορίζονται χρησιμοποιώντας την αναλογιστική μέθοδο
αποτίμησης των εκτιμώμενων μονάδων υποχρέωσης (Projected Unit Method). Τα καθαρά κόστη
συνταξιοδότησης της περιόδου συμπεριλαμβάνονται στο κόστος μισθοδοσίας στην επισυναπτόμενη
ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων και αποτελούνται από τη παρούσα αξία των παροχών που
έγιναν δεδουλευμένες κατά τη διάρκεια του έτους, τους τόκους επί της υποχρέωσης παροχών, το κόστος
προγενέστερης υπηρεσίας, τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες και όποια άλλα πρόσθετα συνταξιοδοτικά
κόστη. Τα κόστη προγενέστερης υπηρεσίας αναγνωρίζονται σε σταθερή βάση πάνω στην μέση περίοδο
έως ότου τα οφέλη του προγράμματος κατοχυρωθούν. Τα μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη και
ζημίες, αναγνωρίζονται πάνω στην μέση υπολειπόμενη διάρκεια περίοδο παροχής υπηρεσιών των
ενεργών υπαλλήλων και συμπεριλαμβάνονται σαν μέρος του καθαρού κόστους συνταξιοδότησης κάθε
έτους εάν, κατά την έναρξη της περιόδου υπερβαίνουν το 10% της μελλοντικής εκτιμώμενης
υποχρέωσης για παροχές. Οι υποχρεώσεις για παροχές συνταξιοδότησης δεν χρηματοδοτούνται.
β)Κρατικά Ασφαλιστικά Προγράμματα
Το προσωπικό της Εταιρείας καλύπτεται κυρίως από τον κύριο Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα που
αφορά στον ιδιωτικό τομέα (ΙΚΑ) που χορηγεί συνταξιοδοτικές και ιατροφαρμακευτικές παροχές. Κάθε
εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να συνεισφέρει μέρος το μηνιαίου μισθού του στο ταμείο, ενώ τμήμα
της συνολικής εισφοράς καλύπτεται από την Εταιρεία. Κατά την συνταξιοδότηση το συνταξιοδοτικό
ταμείο είναι υπεύθυνο για την καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών στους εργαζομένους. Κατά
συνέπεια η Εταιρεία δεν έχει καμία νομική ή τεκμαρτή υποχρέωση για την πληρωμή μελλοντικών
παροχών με βάση αυτό το πρόγραμμα.
8.5.16 Επιχορηγήσεις
Ο Όμιλος αναγνωρίζει τις κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες ικανοποιούν αθροιστικά τα εξής κριτήρια:
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α) Υπάρχει τεκμαιρόμενη βεβαιότητα ότι η επιχείρηση έχει συμμορφωθεί ή πρόκειται να συμμορφωθεί
µε τους όρους της επιχορήγησης και
β) πιθανολογείται 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.
Οι επιχορηγήσεις που αφορούν στοιχεία του ενεργητικού περιλαμβάνονται στις μακροπρόθεσμες
υποχρεώσεις ως έσοδο επόμενων χρήσεων και αναγνωρίζονται συστηματικά και ορθολογικά στα έσοδα
κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του παγίου στοιχείου του ενεργητικού.

8.5.17 Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Απαιτήσεις
Οι προβλέψεις για αποκατάσταση περιβάλλοντος, έξοδα αναδιάρθρωσης και αποζημιώσεις
αναγνωρίζονται όταν:
(1) Υπάρχει μία παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα παρελθοντικών
γεγονότων
(2) Είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για τον διακανονισμό της δέσμευσης
(3) Το απαιτούμενο ποσό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα.
Όπου υπάρχουν διάφορες παρόμοιες υποχρεώσεις, η πιθανότητα ότι θα απαιτηθεί εκροή κατά την
εκκαθάριση προσδιορίζεται με την εξέταση της κατηγορίας υποχρεώσεων συνολικά. Πρόβλεψη
αναγνωρίζεται ακόμα κι αν η πιθανότητα εκροής σχετικά με οποιοδήποτε στοιχείο που περιλαμβάνεται
στην ίδια κατηγορία υποχρεώσεων μπορεί να είναι μικρή.
Όταν μέρος ή το σύνολο της απαιτούμενης δαπάνης για τον διακανονισμό μιας πρόβλεψης αναμένεται
να αποζημιωθεί από κάποιο άλλο μέρος, η αποζημίωση θα αναγνωρίζεται όταν και μόνον όταν, είναι
κατ’ ουσίαν βέβαιο ότι η αποζημίωση θα εισπραχθεί, αν η οικονομική οντότητα διακανονίσει την
υποχρέωση και αυτή αντιμετωπιστεί ως ένα ιδιαίτερο περιουσιακό στοιχείο. Το ποσό που αναγνωρίζεται
για την αποζημίωση δεν υπερβαίνει το ποσό της πρόβλεψης. Το έξοδο σχετικά με μία πρόβλεψη
παρουσιάζεται στα αποτελέσματα, καθαρό από το ποσό που αναγνωρίστηκε για την αποζημίωση.
Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία Ισολογισμού και προσαρμόζονται προκειμένου να
απεικονίζουν την τρέχουσα καλύτερη εκτίμηση. Οι προβλέψεις αποτιμώνται στο προσδοκώμενο κόστος
που απαιτείται για να προσδιοριστεί η παρούσα δέσμευση, με βάση τα πιο αξιόπιστα τεκμήρια που είναι
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διαθέσιμα κατά την ημερομηνία Ισολογισμού, περιλαμβάνοντας τους κινδύνους και τις αβεβαιότητες
σχετικά με την παρούσα δέσμευση.
Όταν η επίδραση της διαχρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική, το ποσό της πρόβλεψης είναι η
παρούσα αξία των εξόδων που αναμένονται να απαιτηθούν προκειμένου να τακτοποιηθεί η υποχρέωση.
Το προ-φόρου επιτόκιο προεξόφλησης αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για τη
διαχρονική αξία του χρήματος και τους συναφείς με την υποχρέωση κινδύνους. Το επιτόκιο δεν
αντανακλά κινδύνους για τους οποίους οι μελλοντικές εκτιμήσεις ταμιακών ροών έχουν προσαρμοστεί.
Όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος της προεξόφλησης, η λογιστική αξία μιας πρόβλεψης αυξάνεται σε
κάθε περίοδο έτσι ώστε να αντανακλά την πάροδο του χρόνου. Αυτή η αύξηση αναγνωρίζεται ως κόστος
στα αποτελέσματα.
Πιθανές εισροές από οικονομικά οφέλη για τον Όμιλο που δεν πληρούν ακόμη τα κριτήρια ενός
περιουσιακού στοιχείου θεωρούνται ενδεχόμενες απαιτήσεις.

8.5.18 Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του Ομίλου περιλαμβάνουν λογαριασμούς υπεραναλήψεως
(overdraft), εμπορικές και άλλου είδους υποχρεώσεις. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος συμμετέχει σε μία συμβατική συμφωνία του χρηματοοικονομικού μέσου
και διαγράφονται όταν ο Όμιλος απαλλάσσεται από την υποχρέωση ή αυτή ακυρώνεται ή λήγει.
Οι τόκοι αναγνωρίζονται ως έξοδο στο κονδύλι των “Χρηματοοικονομικών Εξόδων” στην Κατάσταση
Αποτελεσμάτων. Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικώς στην ονομαστική τους αξία και
ακολούθως αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος μείον τις καταβολές διακανονισμού.
Τα

μερίσματα

στους

μετόχους

περιλαμβάνονται

στο

κονδύλι

“Λοιπές

βραχυπρόθεσμες

χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις”, όταν τα μερίσματα εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των
Μετόχων. Τα κέρδη και οι ζημιές αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων όταν οι
υποχρεώσεις διαγράφονται καθώς και μέσω της διενέργειας αποσβέσεων.

8.5.19 Αναγνώριση Εσόδων και Δαπανών
Αναγνώριση εσόδων
Τα έσοδα αναγνωρίζονται, όταν πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην
οικονομική οντότητα και αυτά τα οφέλη μπορεί να επιμετρηθούν με αξιοπιστία.
Το έσοδο επιμετράται στην εύλογη αξία του εισπραχθέντος ανταλλάγματος και είναι καθαρό από φόρο
προστιθέμενης αξίας, επιστροφές, κάθε είδους εκπτώσεις και αφού περιοριστούν οι πωλήσεις εντός του
68

Ομίλου. Το ποσό του εσόδου θεωρείται ότι μπορεί να μετρηθεί με αξιοπιστία όταν όλες οι ενδεχόμενες
υποχρεώσεις που σχετίζονται με την πώληση έχουν επιλυθεί.
Πώληση αγαθών
Το έσοδο από την πώληση αγαθών αναγνωρίζεται όταν οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη της
κυριότητας των αγαθών έχουν μεταβιβαστεί στον αγοραστή, συνήθως με την αποστολή των αγαθών.
Πώληση υπηρεσιών
Το έσοδο από συμβάσεις με προκαθορισμένη τιμή αναγνωρίζεται με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της
συναλλαγής κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Σύμφωνα με τη μέθοδο ποσοστιαίας ολοκλήρωσης,
το έσοδο γενικά αναγνωρίζεται βάσει της δραστηριότητας παροχής υπηρεσιών και της επίδοσης μέχρι
σήμερα σε ποσοστό του συνόλου των υπηρεσιών που πρόκειται να εκτελεστούν.
Όταν το αποτέλεσμα της συναλλαγής που αφορά παροχή υπηρεσιών δεν μπορεί να εκτιμηθεί βάσιμα, το
έσοδο αναγνωρίζεται μόνον κατά την έκταση που οι αναγνωρισμένες δαπάνες είναι ανακτήσιμες.
Το ποσό της τιμής πώλησης που σχετίζεται με συμφωνία για υπηρεσίες που θα παρασχεθούν
μεταγενέστερα, εγγράφεται σε μεταβατικό λογαριασμό και αναγνωρίζεται στα έσοδα της περιόδου στην
οποία παρέχονται οι υπηρεσίες. Αυτό το έσοδο (deferred income) περιλαμβάνεται στο κονδύλι «λοιπές
υποχρεώσεις».
Σε περιπτώσεις που ίσως μεταβληθούν οι αρχικές εκτιμήσεις των εσόδων, οι δαπάνες ή ο βαθμός
ολοκλήρωσης αναθεωρούνται. Αυτές οι αναθεωρήσεις μπορεί να οδηγήσουν σε αυξήσεις ή μειώσεις των
εκτιμώμενων εσόδων ή δαπανών και εμφανίζονται στα έσοδα της περιόδου στις οποίες οι περιπτώσεις οι
οποίες καθιστούν αναγκαία την αναθεώρηση γνωστοποιούνται από τη διοίκηση.
Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου το οποίο
είναι το επιτόκιο το οποίο προεξοφλεί με ακρίβεια μελλοντικές καταβολές τοις μετρητοίς ή εισπράξεις
για τη διάρκεια της αναμενόμενης ζωής του χρηματοοικονομικού μέσου ή, όταν απαιτείται, για
συντομότερο διάστημα, στην καθαρή λογιστική αξία του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή
της υποχρέωσης.
Όταν μία απαίτηση έχει υποστεί μείωση της αξίας, ο Όμιλος μειώνει τη λογιστική αξία στο ποσό που
αναμένεται να ανακτηθεί, και το οποίο είναι οι εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές προεξοφλημένες
με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο του μέσου, και συνεχίζει την προεξόφληση αναγνωρίζοντας έσοδο
από τόκους. Έσοδα από τόκους σε δάνεια τα οποία έχουν υποστεί απομείωση αναγνωρίζονται
χρησιμοποιώντας το αρχικό πραγματικό επιτόκιο.
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Έσοδα από δικαιώματα
Τα έσοδα από δικαιώματα αναγνωρίζονται σύμφωνα με την αρχή των δεδουλευμένων εσόδων/εξόδων,
ανάλογα με την ουσία της σχετικής σύμβασης.
Έσοδα από μερίσματα
Τα έσοδα από τα μερίσματα θα αναγνωρίζονται όταν οριστικοποιείται το δικαίωμα είσπραξής τους από
τους μετόχους.
Αναγνώριση εξόδων
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.

8.5.20 Μισθώσεις
Η εκτίμηση του κατά πόσο μία συμφωνία περιέχει μία μίσθωση πραγματοποιείται κατά την έναρξη της
συμφωνίας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλα τα στοιχεία και τις συνθήκες. Η επαναξιολόγηση μετά την έναρξη
της συμφωνίας πραγματοποιείται όταν κάποιο από τα παρακάτω συμβαίνει:
●

Υπάρχει μεταβολή στους όρους της σύμβασης, εκτός κι αν η μεταβολή απλά ανανεώνει ή

παρατείνει τη συμφωνία
●

Ασκείται δικαίωμα ανανέωσης ή συμφωνείται μια παράταση, εκτός κι αν όρος της ανανέωσης ή

της παράτασης αρχικά είχε περιληφθεί στη μισθωτική περίοδο.
●

Υπάρχει μια μεταβολή στο κατά πόσο η εκπλήρωση εξαρτάται από ένα καθορισμένο

περιουσιακό στοιχείο.
●

Υπάρχει σημαντική αλλαγή στο περιουσιακό στοιχείο.

Εάν μια συμφωνία επαναξιολογείται, η λογιστική αντιμετώπιση για μισθώσεις εφαρμόζεται από την
ημερομηνία που η μεταβολή στις συνθήκες συνεπάγεται επαναξιολόγηση για τα (α), (γ) ή (δ), και από
την ημερομηνία της ανανέωσης ή της παράτασης για την περίπτωση (β).
Ο όμιλος ως μισθωτής
Η ιδιοκτησία ενός μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου μεταβιβάζεται στο μισθωτή εάν μεταβιβάζονται
ουσιαστικά στο μισθωτή όλοι οι κίνδυνοι ή οι ωφέλειες που σχετίζονται με την ιδιοκτησία του
μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου. Το σχετικό περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται κατά την έναρξη
της μίσθωσης στην εύλογη αξία του μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου ή εάν αυτή είναι χαμηλότερη, η
παρούσα αξία των καταβολών μισθωμάτων πλέον κάποιων επιπρόσθετων μισθωμάτων, εάν υπάρχουν,
που καλύπτονται από το μισθωτή. Ένα αντίστοιχο ποσό αναγνωρίζεται ως μια υποχρέωση από
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χρηματοδοτική μίσθωση ανεξαρτήτως εάν μερικές από τις καταβολές μισθωμάτων είναι προκαταβολικά
πληρωτέες κατά την έναρξη της μίσθωσης.
Η μεταγενέστερη λογιστική αντιμετώπιση για τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχουν αποκτηθεί με
συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, π.χ. μέθοδοι απόσβεσης και ωφέλιμες ζωές, αντιστοιχεί σε αυτή
που εφαρμόζεται σε συγκρίσιμα αποκτώμενα περιουσιακά στοιχεία. Η αντίστοιχη υποχρέωση από
χρηματοδοτική μίσθωση μειώνεται με τις καταβολές των μισθωμάτων μείον τις χρηματοοικονομικές
επιβαρύνσεις,

οι

οποίες

αναγνωρίζονται

ως

έξοδα

στα

χρηματοοικονομικά

έξοδα.

Οι

χρηματοοικονομικές επιβαρύνσεις αντιπροσωπεύουν ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο στο ανεξόφλητο
υπόλοιπο της υποχρέωσης από τη χρηματοδοτική μίσθωση.
Όλες οι υπόλοιπες μισθώσεις αντιμετωπίζονται ως λειτουργικές μισθώσεις. Επομένως οι συμφωνίες
μισθώσεων όπου ο εκμισθωτής μεταβιβάζει το δικαίωμα χρήσης ενός στοιχείου του ενεργητικού για µία
συμφωνημένη χρονική περίοδο, χωρίς ωστόσο να μεταβιβάζει και τους κινδύνους και ανταμοιβές της
ιδιοκτησίας του παγίου στοιχείου, ταξινομούνται ως λειτουργικές

μισθώσεις. Οι καταβολές στις

συμβάσεις λειτουργικής μίσθωσης αναγνωρίζονται ως έξοδο στα αποτελέσματα με τη σταθερή μέθοδο.
Οι σχετιζόμενες δαπάνες, όπως η συντήρηση και η ασφάλιση, αναγνωρίζονται ως έξοδο, όταν
πραγματοποιούνται.
Ο όμιλος ως εκμισθωτής
Οι μισθώσεις στις οποίες ο όμιλος δε μεταβιβάζει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις ωφέλειες του
περιουσιακού στοιχείου κατατάσσονται ως λειτουργικές μισθώσεις. Αρχικά άμεσα κόστη που βαρύνουν
τους εκμισθωτές στη διαπραγμάτευση και συμφωνία μιας λειτουργικής μίσθωσης προστίθενται στη
λογιστική αξία του μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου και αναγνωρίζονται καθ΄ όλη τη διάρκεια της
μίσθωσης ως έσοδα μίσθωσης.
8.6 Δομή του Ομίλου και Μέθοδος Ενοποίησης Εταιρειών
Οι εταιρείες του Ομίλου οι οποίες περιλαμβάνονται στην ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι οι
εξής:
Εταιρεία
ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ
Α.Ε.Β.Ε
CLEAR CHANNEL

Χώρα
Εγκατάστασης
Ελλάδα

Είδος
Συμμετοχής
Άμεση

Ποσοστό
Συμμετοχής
Μητρική

Μέθοδος
Ενοποίησης

Ελλάδα

Άμεση

49%

Καθαρή Θέση
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9. Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων
9.1 Ενσώματες ακινητοποιήσεις
9.1.1 Ενσώματες ακινητοποιήσεις Ομίλου
Τα οικόπεδα, τα κτίρια και τα μηχανήματα αποτιμήθηκαν κατά την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΑ
(01/01/2004) στην αξία κτήσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΠΧΑ 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 ΔΛΠ 16. Κατά την
μετάβαση στα ΔΠΧΑ η αξία κτήσης των ενσώματων ακινητοποιήσεων σύμφωνα με τις προηγούμενες
λογιστικές

αρχές,

μειώθηκε

και

με

το

ποσό

των

φορολογικών

πραγματοποιήθηκαν στο παρελθόν προκειμένου η εταιρία να είναι

αναπροσαρμογών

που

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 υφίστανται προσημειώσεις επί των ακινήτων ποσού
€ 2.600.000.
9.1.2 Ενσώματες ακινητοποιήσεις Εταιρίας
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας αναλύονται ως εξής:

Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας υφίστανται προσημειώσεις επί των ακινήτων
ποσού € 2.600.000.
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9.2 Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία
Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας και του ομίλου αφορούν σε λογισμικά προγράμματα και
αναλύονται ως εξής :

9.3 Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις
Κατά την διάρκεια της χρήσης η εταιρεία προχώρησε σε προσαρμογή της αξίας της συμμετοχής της
στην συγγενή εταιρεία Clear Channel Χαϊδεμενος Α.Ε.Β.Ε. η οποία βρίσκεται σε διαδικασία λύσης και
εκκαθάρισης από την 21.12.2009 με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.
Σύμφωνα με την επιστολή του εκκαθαριστή, το εκτιμώμενο ποσό επιστροφής κεφαλαίου με την
ολοκλήρωση της εκκαθάρισης θα ανέλθει στα € 2.400.000,00 και για το λόγο αυτό η αξία κτήσης της
συμμετοχής αναπροσαρμόστηκε κατά το ποσό των € 200.000,00. Στις 31.12.2009 η αξία κτήσης της
συμμετοχής είχε προσαρμοστεί στο εκτιμώμενο ποσό επιστροφής κεφαλαίου το οποίο αρχικά
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ανερχόταν σε € 2.200.000,00. Η διαδικασία της εκκαθάρισης αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του
2011.
Εντός της χρήσης 2010 η Χαϊδεμένος Α.Ε.Β.Ε. εισέπραξε ως μερική επιστροφή κεφαλαίου από τη
συνδεδεμένη εταιρεία Clear Channel Χαϊδεμένος Α.Ε.Β.Ε. το ποσό των € 1.968.408,37 σύμφωνα με τις
10.03.2010 και 31.05.2010 αποφάσεις των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων της τελευταίας.
Δεν υπήρξε καμία μεταβολή στις συγγενείς επιχειρήσεις κατεχόμενες από τον Όμιλο. 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
31/12/2010 και 31/12/2009 είχαν ως εξής:

Επωνυμία
31/12/2010
Clear Channel Χαϊδεμένος Α.Ε.

31/12/2009
Clear Channel Χαϊδεμένος Α.Ε.

Χώρα Εγκατάστασης Ενεργητικό Υποχρεώσεις
Ελλάδα

Ελλάδα

Έσοδα Κέρδη (ζημιές) Ποσοστό Συμμετοχής

1.095.731

4.010

0

-160.387

1.095.731

4.010

0

-160.387

7.255.304

1.945.181 6.689.995

97.250

7.255.304

1.945.181 6.689.995

97.250

49%

49%

9.3.1 Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη
Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα :
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Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Διευθυντικών Στελεχών για την
χρήση 2010 εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα :
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Οι αμοιβές των μελών Δ.Σ. για την χρήση 2010 ανήλθαν στο ποσό των € 458.074. Από το ποσό αυτό τα
€ 258.459 αφορούν τις τακτικές αποδοχές των μελών του Δ.Σ. ενώ τα υπόλοιπα € 199.615 αφορούν
αμοιβές παραστάσεων για τις συνεδριάσεις του Δ.Σ.

9.4 Άλλες Απαιτήσεις
Οι Άλλες Απαιτήσεις του Ομίλου και της Μητρικής επιχείρησης αφορούν δοσμένες εγγυήσεις ενοικίων
και αναλύονται ως εξής:

9.5 Επενδύσεις Διαθέσιμες προς Πώληση
Οι επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση αφορούν μετοχές της εταιρείας «Ζέφυρος Α.Ε.» καθώς και
μετοχές του Φορέα Διαχείρισης της Βιομηχανικής Περιοχής Κερατέας, οι οποίες καταχωρήθηκαν στην
τιμή κτήσης τους. Οι επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση του Ομίλου και της Μητρικής Επιχείρησης
αναλύονται ως εξής:
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9.6 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:

Ο αναβαλλόμενος φόρος για τις ενσώματες ακινητοποιήσεις καθώς και τις παροχές σε εργαζομένους
υπολογίστηκε με 20% καθώς η Διοίκηση της εταιρείας εκτίμησε ότι η αναστροφή της προσωρινής
διαφοράς μεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των ανωτέρω λογαριασμών θα γίνει
μετά το 2014. Αντιθέτως για τα υπόλοιπα κονδύλια του Ισολογισμού, επί των οποίων υπολογίζεται
αναβαλλόμενος φόρος, χρησιμοποιήθηκε ο φορολογικός συντελεστής ο οποίος έως σήμερα ισχύει για
την επόμενη χρήση (23%), καθώς η Διοίκηση της εταιρείας δεν μπορούσε να εκτιμήσει αξιόπιστα την
ημερομηνία αναστροφής της προσωρινής διαφοράς μεταξύ λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσης.
9.7 Αποθέματα
Τα αποθέματα του Ομίλου και της Εταιρείας, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2010 και 2009, αναλύονται ως
εξής:
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Η σωρευμένη πρόβλεψη για υποτίμηση αποθεμάτων κατά την 31 Δεκεμβρίου 2010 ανέρχεται στα €
186.979,00.
9.8 Απαιτήσεις και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις κατά τρίτων του Ομίλου και της Εταιρείας, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2010 και 2009,
αναλύονται ως εξής:

Η σωρευμένη πρόβλεψη απομείωσης των απαιτήσεων κατά την 31.12.2010 ανήλθε σε € 907.262.
9.9 Λοιπές απαιτήσεις
Οι λοιπές απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2010 και 2009, αναλύονται
ως εξής:
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9.10 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 ΧΑ) και της Εταιρείας, κατά την 31
Δεκεμβρίου 2010 και 2009, αναλύονται ως εξής:

9.11 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων
Τα Ταμειακά διαθέσιμα του Οµίλου και της Εταιρείας, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2010 και 2009,
αναλύονται ως εξής:

9.12 Ίδια κεφάλαια
9.12.1 Μετοχικό Κεφάλαιο
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2010, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 8.340.750 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:
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Αύξηση με:
Ημερομηνία

Αριθμός ΦΕΚ

Συνολικό
Κεφαλαιοποίηση
Αποθεματικών
(σε Δρχ.)

Γενικής Συνέλευσης & Ημερομηνία

Καταβολή Μετρητών
(σε Δρχ.)

Σύσταση
Δ.Σ. 2.9.95
Δ.Σ. 2.11.96
23.12.97
30.6.98
26.3.99
2.8.99
29.6.2001
29.6.2001
28.6.2002

1.400.000.000
100.000.000
30.000.000
252.000.000
160.000.000
366.000.000
149.000.000
Μείωση Ονομαστικής Αξίας
576.000.000
303.300.000
74.232.675
-

103 \ 5.1.95
86 \ 5.1.96
7446 \ 12.11.96
391\ 26.1.98
7483\22.9.98
9835\9.12.99
10422\28.12.99
6313\20.7.2001
6313\20.7.2001
8753\20.8.2002

Ονομαστική Αξία

Σύνολο
Μετοχικό Κεφάλαιο Μετοχών μετά (σε Δρχ.)
(σε Δρχ.)
την Αύξηση
1.400.000.000 Δρχ.
1.500.000.000 Δρχ.
1.530.000.000 Δρχ.
1.942.000.000 Δρχ.
2.457.000.000 Δρχ.
2.457.000.000 Δρχ.
3.033.000.000 Δρχ.
3.336.300.000 Δρχ.
3.410.532.675 Δρχ.
10.008.900 €

1.400.000
1.500.000
1.530.000
1.942.000
2.457.000
6.142.500
7.582.500
7.582.500
8.340.750
8.340.750

Τιμή
Έκδοσης
(σε Δρχ.)

1.000 Δρχ.
1.000 Δρχ.
1.000 Δρχ.
1.000 Δρχ.
1.000 Δρχ.
400 Δρχ.
400 Δρχ.
400 Δρχ.
408,90 Δρχ.
1,20 €

Σύμφωνα µε το Μητρώο Μετόχων της Εταιρείας, κατά την 31.12.2010, οι βασικοί μέτοχοι της εταιρείας
ήταν οι ακόλουθοι :

9.12.2 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 2010.
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1.000 Δρχ.
1.000 Δρχ.
1.000 Δρχ.
1.000 Δρχ.
1.000 Δρχ.
4.200 Δρχ.

9.12.3 Μερίσματα
Για την χρήση 2010 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εκτιμώντας τα οικονομικά αποτελέσματα,
θα προτείνει προς την Γενική Συνέλευση την μη διανομή μερίσματος.
9.13 Δανειακές υποχρεώσεις
Τα δάνεια του Οµίλου και της Εταιρείας έχουν χορηγηθεί από Ελληνικές τράπεζες και είναι
εκφρασμένα, σε Ευρώ. Τα ποσά, που είναι πληρωτέα εντός ενός έτους από την ημερομηνία του
ισολογισμού, χαρακτηρίζονται ως βραχυπρόθεσμα ενώ τα ποσά, που είναι πληρωτέα σε μεταγενέστερο
στάδιο, χαρακτηρίζονται ως µακροπρόθεσµα. Τα δάνεια του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 31
Δεκεμβρίου 2010 και 2009 αναλύονται ως εξής:

Οι συνολικές εξοφλήσεις των υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις για την εταιρεία και τον
όμιλο για την χρήση 2010 ανέρχεται σε € 2.136.456,74 έναντι € 1.846.152,90 την χρήση 2009.

9.14 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, προσμετρείται 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, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2010 και 2009 αναλύεται ως εξής:
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9.15 Εμπορικοί και Άλλοι Πιστωτές
Οι υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας προς τρίτους, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2010 και 2009,
είχαν ως εξής:

9.16 Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας προς τρίτους κατά την 31
Δεκεμβρίου 2010 και 2009, είχαν ως εξής:
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9.17 Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Οι φορολογικές υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας προς τρίτους, κατά την 31 Δεκεμβρίου
2010 και 2009, είχαν ως εξής:

9.18 Κρατικές Επιχορηγήσεις
Η κίνηση του λογαριασμού των επιχορηγήσεων κατά την 31 Δεκεμβρίου 2010 και 2009 αναλύονται ως
εξής :

9.19 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.

9.20 Ανάλυση Λειτουργιών
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Το κόστος λειτουργιών του Ομίλου και της Εταιρίας κατά τις ημερομηνίες 31 Δεκεμβρίου 2010 και
2009 διαμορφώθηκε όπως φαίνεται στους παρακάτω πίνακες:

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 άλλα λειτουργικά έξοδα και 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.

9.21 Παροχές και αριθμός απασχολούμενου προσωπικού
Οι παροχές και ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού για την εταιρεία και τον όμιλο αναλύονται
ως εξής:
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9.22 Άλλα Λειτουργικά Έσοδα και Έξοδα
Τα άλλα λειτουργικά έσοδα και έξοδα του Ομίλου και της Εταιρείας, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2010 και
2009, είχαν ως εξής:

Στα άλλα λειτουργικά έσοδα συμπεριλαμβάνεται 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

πραγματοποιήθηκαν οι επιχορηγούμενες δαπάνες. Οι επιχορηγήσεις που καλύπτουν το κόστος
αποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων αναγνωρίζονται ως έσοδο στον λογαριασμό αποτελεσμάτων, κατά
τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του επιχορηγηθέντος περιουσιακού στοιχείου.

9.23 Χρηματοοικονομικά Έξοδα – Έσοδα
9.23.1 Χρηματοοικονομικά Έξοδα - Έσοδα
Τα καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα του Ομίλου και της Εταιρείας, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2010 και
2009, είχαν ως εξής:
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9.23.2 Λοιπά Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα
Τα λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα του Ομίλου και της Εταιρείας, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2010
περιλαμβάνουν την απομείωση της συμμετοχής στην συνδεδεμένη εταιρεία και αναλύονται ως εξής :

Η εταιρεία στηριζόμενη στην επιστολή του εκκαθαριστή της υπό εκκαθάριση συνδεδεμένης εταιρείας
Clear Channel Χαϊδεμένος Α.Ε.Β.Ε., για τη συνολική επιστροφή κεφαλαίου € 2.400.000,00 με την
ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, προχώρησε τη χρήση 2010 σε αναπροσαρμογή της αξία κτήσης της
συμμετοχής της κατά το ποσό των € 200.000,00. Τη χρήση 2009 η αξία κτήσης της συμμετοχής είχε
προσαρμοστεί στο εκτιμώμενο ποσό επιστροφής κεφαλαίου το οποίο αρχικά ανερχόταν σε €
2.200.000,00 και για το λόγο αυτό προχώρησε σε απομείωση της επένδυσης στην συγγενή εταιρεία κατά
€ 1.457.039,34, ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα είχαν επιβαρυνθεί με ποσό € 400.187,09 καθώς η
διαφορά των € 1.056.852,25 είχε επιβαρύνει τα ενοποιημένα αποτελέσματα με την ενσωμάτωση με την
μέθοδο της καθαρής θέσης των αποτελεσμάτων της συγγενούς κατά προηγούμενες χρήσεις.
9.24 Φόρος Εισοδήματος
Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσμάτων προσδιορίσθηκε ως εξής :
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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 αναγνώρισης
αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων ή υποχρεώσεων (deferred tax assets ή deferred tax liabilities).

9.25 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.
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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’ όψιν την ύπαρξη δυνητικών μετοχών δηλ. των
μειωμένων κερδών ανά μετοχή).

9.26 Δεσμεύσεις
Η διάρκεια των συμβάσεων χρηματοδοτικών μισθώσεων είναι πενταετής ενώ το επιτόκιο της σύμβασης
είναι Euribor. Οι ελάχιστες καταβολές μελλοντικών μισθωμάτων βάσει χρηματοδοτικών μισθώσεων και
συμβολαίων ενοικίασης με δικαίωμα αγοράς με την παρούσα αξία των ελάχιστων καθαρών καταβολών
μισθωμάτων αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα.

9.27 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις και Υποχρεώσεις
Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 2007, ενώ η συνδεδεμένη Clear Channel
Χαϊδεμένος A.E. δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από την σύσταση της.
Μέσα στην χρήση 2010 η από το 2008 απορροφηθείσα εταιρεία Ελληνική Εκτυπωτική έκλεισε με
περαίωση την χρήση 2007. Από τον έλεγχο προέκυψαν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις ποσού €
12.835,79.
Το ανωτέρω ποσό δεν επιβάρυνε τα αποτελέσματα της χρήσης καθώς καλύφθηκε από ήδη σχηματισμένη
πρόβλεψη για φορολογικές διαφορές ανέλεγκτων χρήσεων .

Η εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη για φορολογικές διαφορές για την χρήση 2010 συνολικού ποσού €
15.000,00 ενώ το συνολικό ποσό της πρόβλεψης για ανέλεγκτες χρήσεις ανέρχεται σε € 148.753,39.
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9.28 Επίδικες/ υπό διαιτησία δικαστικές υποθέσεις
Ο Όμιλος δεν έχει επίδικες και υπό διαιτησία δικαστικές υποθέσεις καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή
διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή
λειτουργία του.

9.29 Σκοποί και πολιτικές Διαχείρισης Κινδύνων
Ο όμιλος είναι εκτεθειμένος σε πολλαπλούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως ο κίνδυνος της
αγοράς (επιτόκια κτλ.), πιστωτικός κίνδυνος και κίνδυνος ρευστότητας. Τα χρηματοοικονομικά μέσα
της εταιρίας αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, δικαιώματα ανάληψης σε τράπεζες,
βραχυπρόθεσμα

χρηματοοικονομικά

προϊόντα

υψηλής

ρευστότητας

διαπραγματεύσιμα

στην

χρηματαγορά, εμπορικούς χρεώστες και πιστωτές.
Συναλλαγματικός κίνδυνος
Ο όμιλος δεν εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο καθώς το σύνολο των απαιτήσεων και των
υποχρεώσεων είναι σε ευρώ.
Ανάλυση ευαισθησίας κίνδυνου επιτοκίου
Η πολιτική του Ομίλου είναι να ελαχιστοποιήσει την έκθεση του στο κίνδυνο ταμειακών ροών επιτοκίου
όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση. Την 31η Δεκεμβρίου 2010, ο όμιλος ήταν
εκτεθειμένος στις μεταβολές της αγοράς του επιτοκίου όσον αφορά τον τραπεζικό δανεισμό του, ο
οποίος υπόκεινται σε μεταβλητό ποσοστό επιτοκίου. Όπως και στο προηγούμενο έτος τα λοιπά
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού και οι λοιπές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
έχουν σταθερά ποσοστά.
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσματος της χρήσης καθώς και των ιδίων
κεφαλαίων σε μια λογική μεταβολή του επιτοκίου της τάξεως του +1% ή –1 % (2009: +1% ή - 1%). Οι
αλλαγές στα επιτόκια εκτιμάται ότι κινούνται σε μία λογική βάση σε σχέση με τις πρόσφατες συνθήκες
της αγοράς.

Σύμφωνα με την πολιτική του ομίλου, καμία συγκεκριμένη πολιτική αντιστάθμισης δεν ακολουθείται για
τις επενδύσεις αυτές.
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Ανάλυση πιστωτικού κινδύνου
H έκθεση του ομίλου

όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά

περιουσιακά στοιχεία τα οποία την ημερομηνία του Ισολογισμού αναλύονται ως εξής:

Κατηγορίες
Χρηματοοικονομικών Στοιχείων

31.12.2010

Ταμιακά Διαθέσιμα & Ταμιακά
Ισοδύναμα
Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις
Σύνολο

8.568.773
11.398.057
19.966.830

31.12.2009

2.468.313
15.889.830
18.358.143

Ο όμιλος ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις του, είτε χωριστά είτε κατά ομάδα και ενσωματώνει τις
πληροφορίες αυτές στα control του πιστωτικού ελέγχου.
Η διοίκηση θεωρεί ότι όλα τα ανωτέρω χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, είναι υψηλής
πιστωτικής ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων και των οφειλομένων.
Κανένα από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία του ομίλου δεν έχει ασφαλιστεί με κάποια
μορφή πιστωτικής ασφάλισης.
Για τους πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις, ο όμιλος δεν εκτίθεται σε σημαντικούς πιστωτικούς
κινδύνους. Ο πιστωτικός κίνδυνος για απαιτήσεις ρευστοποιήσιμες καθώς και για άλλα βραχυπρόθεσμα
χρηματοοικονομικά στοιχεία θεωρείται αμελητέος, δεδομένου ότι συνεργάζεται με αξιόπιστες τράπεζες
υψηλής ποιότητας.
Ανάλυση κινδύνου ρευστότητας
Ο όμιλος διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας του με προσεκτική παρακολούθηση των χρεών των
μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωμών που
πραγματοποιούνται καθημερινά. Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε διάφορες χρονικές
ζώνες, σε καθημερινή και εβδομαδιαία βάση καθώς και σε μια κυλιόμενη περίοδο 30 ημερών. Οι
μακροπρόθεσμες ανάγκες ρευστότητας για τους επόμενους 6 μήνες και το επόμενο έτος
προσδιορίζονται μηνιαία.
Ο όμιλος διατηρεί μετρητά για να καλύψει ανάγκες ρευστότητας για περιόδους έως 30 ημερών. Τα
κεφάλαια για τις μακροπρόθεσμες ανάγκες ρευστότητας εξασφαλίζονται πρόσθετα από ένα επαρκές
ποσό εγκεκριμένων δανειακών ορίων από τράπεζες και την δυνατότητα να πωληθούν μακροπρόθεσμα
χρηματοοικονομικά στοιχεία.
Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31η Δεκεμβρίου 2010 για τον Όμιλο
αναλύεται ως εξής
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Η αντίστοιχη ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για την 31η Δεκεμβρίου 2009 είχε ως
εξής:

Οι ανωτέρω συμβατικές ημερομηνίες λήξης αντικατοπτρίζουν τις μικτές ταμειακές ροές, οι οποίες
ενδέχεται να διαφέρουν από τις λογιστικές αξίες των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του
ισολογισμού.
9.30 Σύνοψη Χρηματοοικονομικών μέσων ανά κατηγορία
Τα ποσά που αφορούν τον όμιλο αναφορικά με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που αναγνωρίστηκαν στον ισολογισμό στις περιόδους που
αναφέρονται μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως ακολούθως:

Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου
Οι στόχοι του ομίλου όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι οι εξής:
•

να εξασφαλίσει την ικανότητα της εταιρίας να συνεχίσει τη δραστηριότητα της και
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•

να εξασφαλίσει μια ικανοποιητική απόδοση στους μετόχους τιμολογώντας προϊόντα και
υπηρεσίες αναλογικά με το επίπεδο κινδύνου.

Ο όμιλος παρακολουθεί το κεφάλαιο στη βάση το ποσό των ιδίων κεφαλαίων πλέον τα δάνεια μειωμένης
εξασφάλισης μείον τα ταμιακά διαθέσιμα και τα ταμειακά ισοδύναμα όπως αυτά απεικονίζονται στον
Ισολογισμό. Το κεφάλαιο στις 31.12.2010 και 31.12.2009 αναλύεται ως εξής:

31.12.2010

31.12.2009

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

28.496.624

28.372.113

Πλέον Δάνεια

17.369.117

18.379.014

Μείον Ταμιακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα

-8.568.773

-2.468.313

Σύνολο

37.296.968

44.282.813

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

28.496.624

28.372.113

Πλέον Δάνεια

17.369.117

18.379.014

Σύνολο Κεφαλαίων

45.865.741

46.751.127

0,8132

0,9472

Κεφάλαιο προς Σύνολο Κεφαλαίων
9.31 Οψιγενή Γεγονότα

Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα πέρα των ήδη αναφερθέντων, τα
οποία να αφορούν είτε τον Όμιλο είτε την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

Ο πρόεδρος του Δ.Σ.

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων
Σύμβουλος

Η Οικονομική Διευθύντρια.

Γεώργιος Ε. Χαϊδεμένος
ΑΔΤ Ρ667607

Ευστράτιος Γ. Χαϊδεμένος
ΑΔΤ Τ049887

Ειρήνη Γαβριλάκη
ΑΔΤ Τ048906
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Ε. Στοιχεία και Πληροφορίες
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ΣΤ. Πληροφορίες άρθρου 10 Ν. 3401/2005 που δημοσιεύτηκαν από την εταιρία κατά την χρήση
2010
Η Χαϊδεμένος Α.Ε.Β.Ε. κατέστησε διαθέσιμες στο κοινό κατά τη διάρκεια της χρήσης 01/01/2010 –
31/12/2010, κατ’ εφαρμογή της νομοθεσίας, τις παρακάτω πληροφορίες οι οποίες είναι αναρτημένες
στο διαδικτυακό της τόπο www.haidemenos.gr και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών
www.athex.gr.
Ημερομηνία
11/03/2010
23/04/2010
13/05/2010
01/06/2010
18/06/2010

Θέμα
Aνακοίνωση -Μερική Διανομή της υπό
εκκαθάριση συνδεδεμένης εταιρείας Clear
channel –Διαφημίσης Α.Ε.
Aνακοίνωση -Μερική Διανομή της υπό
εκκαθάριση συνδεδεμένης εταιρείας Clear
channel –Διαφημίσης Α.Ε.
Aνακοίνωση – Πρόσκληση σε Τακτική
Γενική Συνέλευση των μετόχων της
ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΑΕΒΕ.
Aνακοίνωση -Μερική Διανομή της υπό
εκκαθάριση συνδεδεμένης εταιρείας Clear
channel –Διαφημίσης Α.Ε.
Ανακοίνωση των Αποφάσεων της Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της
ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΑΕΒΕ.

Διαδικτυακό Τόπος
http://www.haidemenos.gr/page/default.asp?la=1&id=11
http://www.haidemenos.gr/page/default.asp?la=1&id=11
http://www.haidemenos.gr/page/default.asp?la=1&id=11
http://www.haidemenos.gr/page/default.asp?la=1&id=11
http://www.haidemenos.gr/page/default.asp?la=1&id=11

Ζ. Διαδικτυακός τόπος ανάρτησης της Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, η έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου
2010 έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας www.haidemenos.gr.
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