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(σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.4.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της
ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε.
Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε oποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της (www.haidemenos.gr) όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις
που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.
Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας

www.haidemenos.gr

Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία :

Υπουργείο Ανάπτυξης,Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών & Πίστεως

Νόμιμος Ελεγκτής :

ΕΛΠΙΔΑ ΛΕΩΝΙΔΟΥ (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 19801)

Ελεκτική εταιρεία :

GRANT THORNTON A.E. (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127)

Τύπος έκθεσης επισκόπησης :

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :

Xαϊδεμένος Γεώργιος ( πρόεδρος Δ.Σ.) - Χαϊδεμένος Ευστράτιος (Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ) Βουρνάς Αριστομένης (Μέλος Δ.Σ. )- Χαϊδεμένου Μαρίνα (Μέλος Δ.Σ.) - Xρηστακόπουλος Δημήτρης (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος )
- Χατζηδάκη Μαρία Αικατερίνη (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος ) - Kαλιαμπέτσου Ήρα (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος )

Γνώμη χωρίς επιφύλαξη

Μέθοδος Συμπλήρωσης Κατάστασης Ταμ.Ροών :

Άμεση Μέθοδος

Ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων
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1.1 ΣTOIXEIA ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Ποσά εκφρασμένα σε€
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30.06.2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Επενδύσεις σε ακίνητα
Αυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα

22.244.466
0
31.950
56.143
3.263.636
9.366.861
9.940.589

Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
προοριζόμενα για πώληση
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο

0
44.903.645
10.008.900

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων
Σύνολο Iδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών Μητρικής(α)
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

14.984.709
24.993.609
0
24.993.609
335.753

Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Yποχρεώσεις που σχετίζονται με μη κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)

2.921.260
12.643.572
4.009.451
0
19.910.036
44.903.645

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ποσά εκφρασμένα σε€
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη / (ζημιές)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών κα
επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους(Α)
Κατανέμονται σε:
Ιδιοκτήτες Μητρικής

01.01- 30.06.2013
11.448.054
1.578.070

01.01- 30.06.2012 01.04- 30.06.2013
13.238.860
5.904.363
1.378.366
1.039.202

(85.211)
(511.240)

(108.536)
(543.075)

(854.462)

(689.261)

(83.056)
(312.492)
(248.345)

(854.462)

(689.261)

(248.345)

-

-

1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TAMEIAKΩN ΡΟΩΝ ποσά εκφρασμένα σε€
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2012
01.01- 30.06.2013 01.01- 30.06.2012
Aναμορφωμένη Λειτουργικές δραστηριότητες
11.257.864
15.095.382
23.225.943 Εισπράξεις από απαιτήσεις
(10.134.733)
(11.891.863)
0 Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους, κλπ.
37.891 Πληρωμές ( εισπράξεις επιστροφών ) φόρων
0
0
50.949 Τόκοι πληρωθέντες
(474.317)
(532.990)
3.781.040 Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες
0
0
Σύνολο εισροών /
εκροών από λειτουργικές
648.814
2.670.530
9.234.446 δραστηριότητες (α)
10.390.496 Επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άϋλων
παγίων στοιχείων
(224.080)
(79.584)
0 Εισπράξεις από επιστροφή προκαταβολών και πώληση
92.500
250
46.720.765 ενσώματων και άϋλων παγίων
Εισπράξεις από επιστροφή κεφαλαίου θυγατρικών,
0
0
10.008.900 συγγενών, κοινοπραξιών κλπ
Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά)
15.854.097 επενδυτικών
(10.605)
0
25.862.997 τίτλων (μετοχών, αξιόγραφων)
72.138
104.210
0 Τόκοι εισπραχθέντες
0
0
25.862.997 Μερίσματα εισπραχθέντα
0
0
419.647 Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
(70.047)
24.876
2.757.258 δραστηριότητες (β)
13.536.989 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
0
0
4.143.873 Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου
0
0
0 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
0
200.000
20.857.767 Εξοφλήσεις δανείων
(283.333)
(83.333)
46.720.765 Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από
χρημ/δοτικές μισθώσεις (χρεωλύσια)
(754.087)
(1.196.190)
Μερίσματα πληρωθέντα
0
0
0
0
Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
01.04- 30.06.2012 χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
(1.037.420)
(1.079.523)
6.944.462
699.724 Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
& ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)
(458.653)
1.615.882
9.929.577
8.585.402
(75.583) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
10.201.284
9.470.923
(281.759) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης
Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες
(351.599)
1. Κατά την περίοδο 01.01 – 30.06.2013 η εταιρεία δεν συνέταξε ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις δεδομένου ότι δεν συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο
άλλων εταιρειών. Σημειώνουμε ότι στις 27.12.2012 ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση της συνδεδεμένης εταιρείας Clear Channel Χαϊδεμενος Α.Ε.Β.Ε., στην

(351.599) οποία Η ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. συμμετείχε με ποσοστό 49% και η ενσωμάτωση της στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
γινόταν με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης. Η μη ενσωμάτωση της ανωτέρω εταιρείας και η μη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, δεν
επέφερε μεταβολή άνω του 25%, στον κύκλο εργασιών, στα αποτελέσματα μετά από φόρους και στα ίδια κεφάλαια των ιδιοκτητών της μητρικής εταιρείας.

Δικαιώματα Μειοψηφίας
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Αναβαλόμενοι φόροι επι της επανεκτίμησης της υποχρέωσης
παροχών προσωπικού λόγω της μεταβολής του φορολογικού
συντελεστή : Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικό συνολικό έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)
Κατανέμονται σε:
Ιδιοκτήτες Μητρικής
Δικαιώματα Μειοψηφίας
Κέρδη/ (ζημιές)μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε€)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

Δεν έχει επέλθει διακοπή εκμετάλλευσης κλάδου σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.
2. Στη σημείωση 14 των σημειώσεων γίνεται αναλυτική αναφορά για τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις της εταιρείας.
3. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπο διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση

(14.926)

στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας.

(869.388)

(689.261)

(248.345)

(351.599) 4. Επί των ακινήτων της Εταιρείας υφίσταται προσημείωση υπέρ της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ποσού € 2.600.000 και € 6.000.000 υπερ της Εθνικής

(869.388)
-

(689.261)
-

(248.345)

(351.599) 6.O πίνακας συναλλαγών με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24, αναλύεται ως εξής :

(0,1024)

(0,0826)

(0,0298)

5. Ο αριθμός απασχολουμένου προσωπικούγια την εταιρεία κατά την 30 06 2013 ανερχόταν σε 171 άτομα και την 30.06.2012 σε 166

Εταιρεία
30/6/2013
α)Έσοδα

755.755

790.291

446.771

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ποσά εκφρασμένα σε
€
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

0

349.963 β)Έξοδα

0

γ)Απαιτήσεις

538

δ)Υποχρεώσεις

30.06.2013

30.06.2012

Σύνολο Ιδιών Κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1.1.2013
και 1.1.2012 αντίστοιχα)

25.663.982

27.195.346

Επανεκτίμηση υποχρεώσης παροχών προσωπικού
Σύνολο Ιδιών Κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1.1.2013
και 1.1.2012 αντίστοιχα αναμορφωμένο)

199.015

44.835

25.862.997

27.240.181

(869.388)
0
0

(689.261)
0
0

24.993.609

26.550.921

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου
Διανεμηθέντα μερίσματα
Σύνολο Ιδιών Κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.06.2013
και 30.06.2012 αντίστοιχα)

(0,0422)

0

ε)Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης

383.453

στ)Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
ζ)Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη διοίκησης

0

7. Τα ποσά των προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί από την εταιρεία αναλύονται ως εξής :
Εταιρεία
30/6/2013
148.753

Προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις (παρ.14 των σημειώσεων)

778.563

Λοιπές προβλέψεις ( Αποζημίωση προσωπικού)

8. Οι εξαμηνιαίες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί βάσει των λογιστικών αρχών που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των Ετήσιων
Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2012, εκτός από τις αλλαγές σε Πρότυπα και Διερμηνείες που ισχύουν από 1η Ιανουαρίου 2013 και αναλύονται στη
σημείωση 2.1 των Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων.
9. Τα κονδύλια της Συνοπτικής Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της συγκριτικής χρήσης που έληξε την 31/12/2012 έχουν αναμορφωθεί λόγω του
τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους». Η εφαρμογή του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» είχε σαν αποτέλεσμα την
μείωση του κονδυλίου «Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία» κατά € 248.769 ενώ οι αναλογούντες φόροι που
αναγνωρίστηκαν στις «Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις» αυξήθηκαν κατά € 49.753,80. Τα Ίδια Κεφάλαια αυξήθηκαν κατά € 199.015,20.
(Σημείωση 10 των Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων).

10. Λόγω του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους», ορισμένα κονδύλια της Κατάσταση Οικονομικής Θέσης και της Κατάστασης Συνολικών
Εσόδων της περιόδου που έληξε την 31/03/2013, έχουν αναμορφωθεί (Σημείωση 11 των Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ Ρ 667607

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥΔ.Σ.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΑΔΤ Τ 049887

ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΑΔΤ Τ 048906

