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ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2013 ΔΩ 30 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2013
(ζύμθωνα με ηην Απόθαζη 4/507/28.4.2009 ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος ηηρ Δπιηποπήρ Κεθαλαιαγοπάρ)
Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεχνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ΥΑΪΓΔΜΔΝΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΔΥΝΩΝ Α.Δ.Β.Δ.
πληζηνχκε, επνκέλσο ζηνλ αλαγλψζηε, πξηλ πξνβεί ζε oπνηαδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηελ Δηαηξεία, λα αλαηξέμεη ζηελ δηεχζπλζε δηαδηθηχνπ ηεο (www.haidemenos.gr) φπνπ αλαξηψληαη νη πεξηνδηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
πνπ πξνβιέπνπλ ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα θαζψο θαη ε έθζεζε επηζθφπεζεο ηνπ λφκηκνπ ειεγθηή φπνηε απηή απαηηείηαη.
Διεύθσνζη Διαδικηύοσ Εηαιρείας

www.haidemenos.gr

Αρμόδια Υπηρεζία - Νομαρτία :

Τπνπξγείν Αλάπηπμεο,Γηεχζπλζε Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ & Πίζηεσο

ύνθεζη Γιοικηηικού ςμβοςλίος :

Τύπος έκθεζης επιζκόπηζης :

Γελ απαηηείηαη

Μέθοδος Σσμπλήρωζης Καηάζηαζης Ταμ.Ροών :

Άκεζε Μέζνδνο

Ημερομηνία έγκριζης ηων οικονομικών καηαζηάζεων

19-Ννε-13

Xατδεκέλνο Δπζηξάηηνο ( πξφεδξνο Γ. & Γηεπζχλσλ χκβνπινο.) - Υατδεκέλνπ Μαξίλα (Αληηπξφεδξνο Γ. . ) Βνπξλάο Αξηζηνκέλεο (Μέινο Γ.. )- Υατδεκέλνπ Αλησλία (Μέινο Γ..) - Xξεζηαθφπνπινο Γεκήηξεο (Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ Μέινο )
- Υαηδεδάθε Μαξία Αηθαηεξίλε (Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ Μέινο ) - Kαιηακπέηζνπ Ήξα (Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ Μέινο )

1.1 TOIXEIA ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ Ποζά εκθπαζμένα ζε €
Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ
30.09.2013

1.4 ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ TAMEIAKΩN ΡΟΩΝ ποζά εκθπαζμένα ζε €
Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ
Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία
Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα
Απια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Λνηπά κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Απνζέκαηα

21.767.773
0
29.331
55.669
3.305.009

31.12.2012
Aναμοπθωμένη
23.225.943
0
37.891
50.949
3.781.040

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο
Λνηπά θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

8.272.219
10.466.712

9.234.446
10.390.496

0
43.896.713

0
46.720.765

10.008.900

10.008.900

Λνηπά ζηνηρεία Ηδίσλ Κεθαιαίσλ
ύνολο Iδίων Κεθαλαίων ιδιοκηηηών Μηηπικήρ(α)
Γηθαηψκαηα Μεηνςεθίαο (β)
ύνολο Ιδίων Κεθαλαίων (γ)=(α)+(β)
Μαθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο

14.531.606
24.540.506
0
24.540.506
252.222

15.854.097
25.862.997
0
25.862.997
419.647

Πξνβιέςεηο/Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο
Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
Yπνρξεψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε κε θπθινθνξνχληα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξννξηδφκελα γηα πψιεζε
ύνολο ςποσπεώζεων (δ)
ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (γ)+(δ)

2.867.925
12.235.485
4.000.575

2.757.258
13.536.989
4.143.873

0
19.356.207
43.896.713

0
20.857.767
46.720.765

Με θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
πξννξηδφκελα γηα πψιεζε
ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ
ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ & ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ
Μεηνρηθφ θεθάιαην

1.2 ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ ποζά εκθπαζμένα ζε €
Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ

Κχθινο εξγαζηψλ
Μηθηά θέξδε / (δεκηέο)
Κέξδε / (δεκηέο) πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ θαη
επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ
Κέξδε / (δεκηέο) πξν θφξσλ
Κέξδε / (δεκηέο) κεηά απφ θφξνπο(Α)

01.01- 30.09.2013
16.162.473
2.034.057

01.01- 30.09.2012
19.174.966
1.988.546

01.07- 30.09.2013
4.714.419
455.987

(386.486)
(1.052.492)

(98.054)
(782.980)
(1.004.616)

(301.275)
(541.252)
(453.103)

(1.307.565)

Λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ
Δηζπξάμεηο απφ απαηηήζεηο
Πιεξσκέο ζε πξνκεζεπηέο, εξγαδνκέλνπο, θιπ.
Πιεξσκέο ( εηζπξάμεηο επηζηξνθψλ ) θφξσλ
Σφθνη πιεξσζέληεο
Λεηηνπξγηθέο ξνέο απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο
χλνιν
εηζξνψλ
/
εθξνψλ
απφ
ιεηηνπξγηθέο
δξαζηεξηφηεηεο (α)
Δπενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ
Πιεξσκέο γηα ηελ απφθηεζε ελζψκαησλ θαη άυισλ
παγίσλ ζηνηρείσλ
Δηζπξάμεηο απφ επηζηξνθή πξνθαηαβνιψλ θαη πψιεζε
ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ
Δηζπξάμεηο απφ επηζηξνθή θεθαιαίνπ ζπγαηξηθψλ,
ζπγγελψλ, θνηλνπξαμηψλ θιπ
Δηζπξάμεηο
(πιεξσκέο)
απφ
πψιεζε
(αγνξά)
επελδπηηθψλ
ηίηισλ (κεηνρψλ, αμηφγξαθσλ)
Σφθνη εηζπξαρζέληεο
Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα
Δπελδπηηθέο ξνέο απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο
χλνιν
εηζξνψλ
/
(εθξνψλ)
απφ
επελδπηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο (β)
Υπημαηοδοηικέρ δπαζηηπιόηηηερ
Δηζπξάμεηο απφ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
Πιεξσκέο γηα κείσζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα
Δμνθιήζεηο δαλείσλ
Δμνθιήζεηο ππνρξεψζεσλ απφ
ρξεκ/δνηηθέο κηζζψζεηο (ρξεσιχζηα)
Μεξίζκαηα πιεξσζέληα
Υξεκαηνδνηηθέο ξνέο απφ δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο
χλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ
ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (γ)

01.01- 30.09.2013
17.111.128
(14.640.942)
0
(704.888)
0
1.765.298

01.01- 30.09.2012
21.735.740
(17.771.603)
0
(836.844)
0
3.127.293

(271.589)

(210.044)

92.500

500

0

348.883

(10.605)
78.228
0
0

0
123.401
0
0

(111.466)

262.740

0
0
0
(766.667)

0
0
200.000
(166.667)

(754.087)
0
0

(1.801.231)
0
0

01.07- 30.09.2012
(1.520.754)
5.936.106
610.180 Καθαπή αύξηζη (μείωζη) ζηα ηαμειακά διαθέζιμα
& ιζοδύναμα σπήζηρ (α)+(β)+(γ)
133.079
9.929.577
10.482 Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα έναπξηρ σπήζηρ
(239.905) Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα λήξηρ σπήζηρ
10.062.655
Ππόζθεηα ζηοισεία και πληποθοπίερ
(315.356)

Καηαλέκνληαη ζε:

(1.767.898)

1.622.135
8.585.402
10.207.537
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

1. Καηά ηελ πεξίνδν 01.01 – 30.09.2013 ε εηαηξεία δελ ζπλέηαμε ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δεδνκέλνπ φηη δελ ζπκκεηέρεη ζην κεηνρηθφ θεθάιαην
άιισλ εηαηξεηψλ. εκεηψλνπκε φηη ζηηο 27.12.2012 νινθιεξψζεθε ε εθθαζάξηζε ηεο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο Clear Channel Υατδεκελνο Α.Δ.Β.Δ., ζηελ νπνία Ζ

Ηδηνθηήηεο Μεηξηθήο

(1.307.565)

(1.004.616)

(453.103)

-

-

-

(14.926)

0
(1.004.616)
0
(1.004.616)

0,00
(453.103)

(0,1204)

(0,0543)

(315.356) ΥΑΪΓΔΜΔΝΟ Α.Δ.Β.Δ. ζπκκεηείρε κε πνζνζηφ 49% θαη ε ελζσκάησζε ηεο ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ΥΑΪΓΔΜΔΝΟ Α.Δ.Β.Δ.
γηλφηαλ κε ηε κέζνδν ηεο Καζαξήο Θέζεο. Ζ κε ελζσκάησζε ηεο αλσηέξσ εηαηξείαο θαη ε κε ζχληαμε ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, δελ επέθεξε
κεηαβνιή άλσ ηνπ 25%, ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ, ζηα απνηειέζκαηα κεηά απφ θφξνπο θαη ζηα ίδηα θεθάιαηα ησλ ηδηνθηεηψλ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο. Γελ έρεη

Γηθαηψκαηα Μεηνςεθίαο
Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο
Αλαβαιφκελνη θφξνη επη ηεο επαλεθηίκεζεο ηεο ππνρξέσζεο
παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ ηεο κεηαβνιήο ηνπ θνξνινγηθνχ
ζπληειεζηή : Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο (Β)
πγθεληξσηηθφ ζπλνιηθφ έζνδα κεηά απφ θφξνπο (Α)+(Β)
Καηαλέκνληαη ζε:
Ηδηνθηήηεο Μεηξηθήο
Γηθαηψκαηα Μεηνςεθίαο
Κέξδε/ (δεκηέο)κεηά απφ θφξνπο αλά κεηνρή – βαζηθά (ζε €)
Κέξδε / (δεκηέο) πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ θαη
επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθψλ απνζβέζεσλ

3. Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππν δηαηηεζία δηαθνξέο θαζψο θαη απνθάζεηο δηθαζηηθψλ ή δηαηηεηηθψλ νξγάλσλ πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ

(1.322.492)

(1.322.492)
(0,1586)

(453.103)

956.500

1.203.938

200.745

Η ΔΣΑΙΡΔΙΑ

Δπαλεθηίκεζε ππνρξεψζεο παξνρψλ πξνζσπηθνχ
ύνολο Ιδιών Κεθαλαίων έναπξηρ πεπιόδος (1.1.2013 και
1.1.2012 ανηίζηοισα αναμοπθωμένο)
πγθεληξσηηθά πλνιηθά Έζνδα κεηά απφ θφξνπο
Αχμεζε / (κείσζε) κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα
ύνολο Ιδιών Κεθαλαίων λήξηρ πεπιόδος (30.09.2013 και
30.09.2012 ανηίζηοισα)

0
(315.356)
0
(315.356)
-

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο Δηαηξείαο.
4. Δπί ησλ αθηλήησλ ηεο Δηαηξείαο πθίζηαηαη πξνζεκείσζε ππέξ ηεο ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ πνζνχ € 2.600.000 θαη € 6.000.000 ππεξ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο
5. Ο αξηζκφο απαζρνινπκέλνπ πξνζσπηθνχγηα ηελ εηαηξεία θαηά ηελ 30 09 2013 αλεξρφηαλ ζε 177 άηνκα θαη ηελ 30.09.2012 ζε 164
6.O πίλαθαο ζπλαιιαγψλ κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε, φπσο απηά νξίδνληαη απφ ην ΓΛΠ 24, αλαιχεηαη σο εμήο :
Δηαιπεία

(0,3781)

30/9/2013
α)Έζνδα

1.3 ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ποζά εκθπαζμένα ζε €

ύνολο Ιδιών Κεθαλαίων έναπξηρ πεπιόδος (1.1.2013 και
1.1.2012 ανηίζηοισα)

- επέιζεη δηαθνπή εθκεηάιιεπζεο θιάδνπ ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α.
- 2. ηε ζεκείσζε 14 ησλ ζεκεηψζεσλ γίλεηαη αλαιπηηθή αλαθνξά γηα ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθέο ρξήζεηο ηεο εηαηξείαο.

0

413.647 β)Έμνδα

0

γ)Απαηηήζεηο

538

δ)Τπνρξεψζεηο

30.09.2013

30.09.2012

25.663.982

27.195.346

0

ε)πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη κειψλ ηεο δηνίθεζεο

573.130

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ζη)Απαηηήζεηο απφ δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο

199.015

0

25.862.997

27.195.346

7. Σα πνζά ησλ πξνβιέςεσλ πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί απφ ηελ εηαηξεία αλαιχνληαη σο εμήο :

(1.322.492)
0
0

(1.004.616)
0
0

Πξνβιέςεηο γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθέο ρξήζεηο (παξ.14 ησλ ζεκεηψζεσλ)

24.540.506

26.190.730

Λνηπέο πξνβιέςεηο ( Απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ)

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

δ)Τπνρξεψζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε δηνίθεζεο

0

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Δηαιπεία
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
30/9/2013
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
148.753
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
838.179

8. Οη ελληακεληαίεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί βάζεη ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζχληαμε ησλ Δηήζησλ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 2012, εθηφο απφ ηηο αιιαγέο ζε Πξφηππα θαη Γηεξκελείεο πνπ ηζρχνπλ απφ 1ε Ηαλνπαξίνπ
2013 θαη αλαιχνληαη ζηε
ζεκείσζε 2.1 ησλ Δλληακεληαίσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ.
9. Σα θνλδχιηα ηεο πλνπηηθήο Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο ζπγθξηηηθήο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31/12/2012 έρνπλ αλακνξθσζεί ιφγσ ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ
ΓΛΠ 19 «Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο». Ζ εθαξκνγή ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ ΓΛΠ 19 «Παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο» είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηνπ θνλδπιίνπ
«Τπνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία» θαηά € 248.769 ελψ νη αλαινγνχληεο θφξνη πνπ αλαγλσξίζηεθαλ ζηηο «Αλαβαιιφκελεο
θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο» απμήζεθαλ θαηά € 49.753,80. Σα Ίδηα Κεθάιαηα απμήζεθαλ θαηά € 199.015,20. (εκείσζε 11 ησλ Δλληακεληαίσλ Οηθνλνκηθψλ
Καηαζηάζεσλ).

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤΓ..&

H ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΟΤΓ..

ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ
ΥΑΪΓΔΜΔΝΟ ΔΤΣΡΑΣΙΟ
ΑΓΣ Σ 049887

Η ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ
ΥΑΪΓΔΜΔΝΟY MAΡΙΝΑ
ΑΓΣ 650680

ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ ΔΙΡΗΝΗ
ΑΓΣ Σ 048906

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

