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ΕΔΡΑ :ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 4 ΤΡΑΧΩΝΩΝ 4 - ΑΛΙΜΟΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
(Δημοσιευμένα βάσει του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ενοποιημένες και μη κατά τα ΔΛΠ)
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 Εταιρείας (www.haidemenos.gr) όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις
καθώς και η Έκθεση Ελέγχου του Νόμιμου Ελεγκτή.
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 :

Γνώμη χωρίς επιφύλαξη

Μέθοδος Συμπλήρωσης Κατάστασης Ταμ.Ροών :

Άμεση Μέθοδος

Ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων

24-Μαρ-14

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

1.1 ΣTOIXEIA ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Ποσά εκφρασμένα σε €
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Επενδύσεις σε ακίνητα
Αυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα

22.308.062
37.698
55.785
3.479.829

Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

8.190.732
9.540.515

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
προοριζόμενα για πώληση
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο

43.612.622
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

14.344.790
24.353.690
24.353.690
252.047

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)

2.603.502
12.235.160
4.168.222
19.258.931
43.612.622

2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ποσά εκφρασμένα σε €
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :

01.01- 31.12.2013
21.219.647
2.803.932

01.01- 31.12.2012
Aναμορφωμένη
26.369.964
2.597.514

(488.419)
(1.370.764)

(552.253)
(1.484.323)

(1.557.420)

(1.531.364)

1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TAMEIAKΩN ΡΟΩΝ ποσά εκφρασμένα σε €
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2012
Aναμορφωμένη
23.225.943
37.891
50.949
3.781.040

Λειτουργικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από απαιτήσεις
Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους, κλπ.
Πληρωμές ( εισπράξεις επιστροφών ) φόρων
Τόκοι πληρωθέντες
Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες
Σύνολο
εισροών
/
εκροών
από
λειτουργικές
9.234.446 δραστηριότητες (α)
10.390.496 Επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άϋλων
παγίων στοιχείων
46.720.765 Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άϋλων παγίων
Εισπράξεις από επιστροφή κεφαλαίου θυγατρικών
10.008.900 συγγενών, κοινοπραξιών κλπ
Εισπράξεις
(πληρωμές)
από
πώληση
(αγορά)
15.854.097 επενδυτικών
25.862.997 τίτλων (μετοχών, αξιόγραφων)
- Τόκοι εισπραχθέντες
25.862.997 Μερίσματα εισπραχθέντα
419.647 Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
2.757.258 δραστηριότητες (β)
13.536.989 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
4.143.873 Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου
- Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
20.857.767 Εξοφλήσεις δανείων
46.720.765 Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από
χρημ/δοτικές μισθώσεις (χρεωλύσια)
Μερίσματα πληρωθέντα
Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

01.01- 31.12.2013
25.554.575
(23.701.496)
(11.875)
(848.336)
0
992.868

01.01- 31.12.2012
29.827.385
(25.280.605)
0
(1.122.991)
0
3.423.788

(333.271)

(296.368)

92.583

500

0

452.763

(10.605)
78.833
0
0

0
140.036
0
0

(172.460)

296.932

0
0
0
(766.667)

0
0
200.000
(166.667)

(754.087)
0
0

(2.409.879)
0
0

(1.520.754)

(2.376.545)

Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
& ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)
(700.345)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
9.929.577
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης
9.229.231
Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες

1.344.175
8.585.402
9.929.577
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

1. Κατά τη χρήση 01.01 – 31.12.2013 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 οποία η

(1.557.420)

(1.531.364)

-

-

48.113

154.180

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. Δεν έχει

Δικαιώματα Μειοψηφίας
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)

επέλθει διακοπή εκμετάλλευσης κλάδου σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.
2.Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2007. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις αναφέρονται αναλυτικά στη σημείωση 9.27 της Ετήσιας
Οικονομικής Έκθεσης. Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις η εταιρεία έχει σχηματισμένη σωρευτική πρόβλεψη ποσού € 148.753,39.

3. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπο διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση

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

(1.509.307)

(1.377.184)

(1.509.307)
-

(1.377.184)
-

(0,1867)

(0,1836)

1.341.112

1.182.494

στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας.
4. Επί των ακινήτων της Εταιρείας υφίσταται προσημείωση υπέρ της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ποσού € 2.600.000 και € 6.000.000 υπερ της Εθνικής
Τράπεζας
5. Ο αριθμός απασχολουμένου προσωπικούγια την εταιρεία κατά την 31 12 2013 ανερχόταν σε 171 άτομα και την 31.12.2012 σε 157.
6.O πίνακας συναλλαγών με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24, αναλύεται ως εξής :
Εταιρεία
31/12/2013
α) Έσοδα

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε €

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους

0

γ) Απαιτήσεις

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σύνολο Ιδιών Κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1.1.2013 και
1.1.2012 αντίστοιχα)

628

β) Έξοδα

1.199

δ) Υποχρεώσεις

31.12.2013

31.12.2012
Aναμορφωμένη

25.862.997

27.240.181

ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης

0
1.796.096

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

(1.509.307)

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη διοίκησης

(1.377.184)

0

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

936.862

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου
Διανεμηθέντα μερίσματα
Σύνολο Ιδιών Κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2013 και
31.12.2012 αντίστοιχα)

-

-

24.353.690

25.862.997

7. H εταιρεία δεν έχει σχηματίσει λοιπές προβλέψεις κατά την έννοια των παραγράφων 10,11 και 14 του ΔΛΠ 37 «προβλέψεις ενδεχόμενες υποχρεώσεις και
ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία». Τα ποσά των προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί από την Εταιρεία αναλύονται ως εξής :

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Εταιρεία 31/12/2013

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις (παρ.9.27 των σημειώσεων)
Λοιπές προβλέψεις ( Αποζημίωση προσωπικού)

148.753

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ646.697
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

8. Οι ετήσιες 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 8.5 της
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Ετήσίας Οικονομικής Έκθεσης.
9. Τα κονδύλια της Κατάσταση Οικονομικής Θέσης και της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της συγκριτικής χρήσης που έληξε την 31/12/2012 έχουν
αναμορφωθεί λόγω του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους». Η εφαρμογή της ως άνω τροποποίησης είχε σαν αποτέλεσμα την μείωση του
κονδυλίου «Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία» κατά € 248.769, την αύξηση του κονδυλίου «Αναβαλλόμενες φορολογικές
υποχρεώσεις» κατά € 49.754 και την αύξηση του κονδυλίου «Κέρδη εις νέον» κατά € 199.015. Το κονδύλι «Λοιπά συνολικά έσοδα» αυξήθηκε κατά € 154.180
(Σημείωση 9.14 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης).
10. Για τη χρήση 2013 η Εταιρεία λόγω ζημιών δεν θα προβεί σε διανομή μερίσματος. (Σημείωση 9.12.3 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης).
11. Στις 31.12.2013 δεν κατέχονταν από την Εταιρεία ίδιες μετοχές.
12. Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των Οικονομικών Καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την Εταιρεία, στα οποία να επιβάλλεται αναφορά από τα
ΔΠΧΑ.

ΑΛΙΜΟΣ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΑΔΤ Τ 049887

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥΔ.Σ.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΑΔΤ Σ 650680

ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΑΔΤ Τ 048906

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

