
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗΣ Α.Ε.
Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε oποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της   (www.haidemenos.gr) όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονομικές 
καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.
Eποπτεύουσα  Αρχή : Νομαρχία Νότιας Αθήνας  Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου : Xαϊδεμένος  Γεώργιος ( πρόεδρος Δ.Σ.)- Χαϊδεμένος Ευστράτιος (Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ) -    

ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ : ΓΙΩΡΓΟΣ  ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ                     Βουρνάς Αριστομένης (Μέλος Δ.Σ. )- Χαϊδεμένου Μαρίνα (Μέλος Δ.Σ.)   Χαϊδεμένου Αγγελική (Μέλος Δ.Σ.)  Χαϊδεμένου Αντωνία (Μέλος Δ.Σ.) 
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ : GRANT THORNTON A.E.
ΤΥΠΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ :Με σύμφωνη γνώμη
Mέθοδος Συμπλήρωσης Κατάστασης Ταμ.Ροών : Άμεση Μέθοδος  
Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων :   31-03- 2008

31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου 
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 3.803.171 4.187.308 (01.01.2007 και 01.01.2006 αντίστοιχα) 2.448.141 2.030.840
Επενδύσεις σε ακίνητα 0 0 Κέρδη / (ζημιές) περιόδου, μετά από φόρους 138.205 417.300
Αυλα περιουσιακά στοιχεία 0 0 Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου 0 0
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 66.094 97.060 Διανεμηθέντα  μερίσματα 0 0
Αποθέματα 115.511 136.194 Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην καθαρή θέση 0 0
Απαιτήσεις από πελάτες 633.398 433.920 Αγορές /(πωλήσεις) ιδίων μετοχών 0 0
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 67.283 145.513 Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για (31.12.2007 και 31.12.2006 αντίστοιχα) 2.586.345 2.448.141
πώληση 0 0
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.685.457 4.999.995
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο 2.554.860 2.554.860 Λειτουργικές δραστηριότητες
Λοιπά στοιχέια Καθαρής Θέσης 31.485 -106.719 Εισπράξεις από απαιτήσεις 2.651.882 2.910.589
Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων εταιρείας (α) 2.586.345 2.448.141 Πληρωμές σε προμηθευτές, εργαζομένους, κλπ. -2.426.390 -2.617.910
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) 0 0 Πληρωμές  (εισπράξεις επιστροφών) φόρων 0 0
Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων εταιρείας (γ)=(α)+(β) 2.586.345 2.448.141 Τόκοι πληρωθέντες -102.134 -97.971
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 1.310.519 1.478.078 Λειτουργικές δραστηριότητες από διακοπείσες δραστηριότητες 0 0
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 0 0 Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 123.357 194.708
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 166.667 166.667 Επενδυτικές δραστηριότητες
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 621.926 907.110 Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων και άϋλων παγίων -23.901 -36.478
Υποχρεώσεις που σχετίζονται με μη κυκλοφορούντα περιουσιακά Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 120.017 0
στοιχεία προοριζόμενα για πώληση 0 0 Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) θυγατρικών, συγγενών, 
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 2.099.112 2.551.855 κοινοπραξιών κλπ. 0 0
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 4.685.457 4.999.995 Εισπράξεις (πληρωμές) από πώληση (αγορά) επενδυτικών 

τίτλων (μετοχών, αξιόγραφων) 0 0
01.01-31.12.2007 01.01-31.12.2006 Τόκοι εισπραχθέντες 31 1

Κύκλος εργασιών                                                                                                   2.325.325 3.004.931 Μερίσματα εισπραχθέντα 0 0
Μικτά κέρδη / (ζημιές) 353.458 841.008 Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0 0
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικων, Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 96.147 -36.477
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων   521.085 796.564 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0 0
επενδυτικών αποτελεσμάτων 265.031 537.382 Πληρωμές μια μείωση μετοχικού κεφαλαίου 0 0
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 162.959 439.412 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0 0
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους 138.204 417.300 Εξοφλήσεις δανείων -164.460 -165.412
Κατανέμονται σε: Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεωλύσια) 0 0
Μετόχους Εταιρείας 138.204 417.300 Μερίσματα πληρωθέντα 0 0

Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0 0

1. Η εταιρεία έχει ελεχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 2003. Ανέλεγκτες χρήσεις για την εταιρεία 2004, 2005 ,2006 ,2007 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -164.460 -165.412
2. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία καθώς  και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα& ισοδύναμα  (α)+(β)+(γ 55.044 -7.181
    που ενδέχεται να έχουν  σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας και του Ομίλου   Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 10.909 18.090
3. Ο αριθμός απασχολουμένου προσωπικού κατά την 31/12/2007 ανέρχεται σε 20 άτομα  . Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 65.953 10.909
4. Επί του ακινήτου της υφίστανται προσημείωση 2.600.000 ευρώ

5. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΑΕΒΕ 

    (ενσωματώνονται με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης) με έδρα την Ελλάδα . Η ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. συμμετέχει στο 

    μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με ποσοστό 100% Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.          Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
6. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών της Εταιρείας σωρευτικά από την έναρξη μέχρι τη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει                                                      ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
   από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24 ανέρχονται σε 2.438.879,72 και 12.716,73 Ευρώ  αντίστοιχα. 

   Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων στη λήξη της τρέχουσας    περιόδου με τα συνδεδεμένα μέρη  κατά την έννοια του ΔΛΠ 24  ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ        ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
   ανέρχονται σε 432.439,56Ευρώ και 0,00 Ευρώ αντίστοιχα ΑΔΤ Ρ 667607                              ΑΔΤ Τ. 049887
7. Οι ανωτέρω ετήσιες  οικονομικές  καταστάσεις  εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 31.03.2008.

ΣTOIXEIA ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ   Ποσά εκφρασμένα σε € ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ  ΚΑΘΑΡΗΣ  ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  ποσά εκφρασμένα σε €

 (Δημοσιευμένα βάσει του νόμου 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κατά τα Δ.Λ.Π.)  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε.  18658/01ΝΤ/Β/89/180(02)

ΕΔΡΑ :ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ & ΤΡΑΧΩΝΩΝ 4  - ΑΛΙΜΟΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΑΔΤ Τ 048906

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  ποσά εκφρασμένα σε €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TAMEIAKΩN ΡΟΩΝ ποσά εκφρασμένα σε €

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες

31 12 2006
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