ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006
Του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ
ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα.
Προς την
Τακτική Γενική Συνέλευση
των Μετόχων της Εταιρείας
Κύριοι Μέτοχοι,
Σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό της εταιρείας µας έχουµε την τιµή να
υποβάλλουµε στην κρίση σας τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις χρήσης 2006
καθώς και τα συνοπτικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης 01.01.2006 µέχρι
31.12.2006, βάσει του Ν.2190/1920, αρθ. 135, κατά τα ∆ΛΠ που έχετε στα χέρια σας
µαζί µε την παρούσα έκθεση πεπραγµένων για την υπόλογη χρήση.
Υποβάλλοντας για έγκριση τις οικονοµικές καταστάσεις, θεωρούµε σκόπιµο να
σηµειώσουµε τα εξής :
Ενεργητικό
1. Ενσώµατα πάγια
Τα κτίρια την 31.12.2006 ανέρχονται σε 31,1 εκατ. € έναντι 32,1 εκατ. €
31.12.2005.
• Τα µηχανήµατα και τεχνικές εγκατάστασης την 31.12.2006 ανέρχονται σε 20,3
εκατ. € έναντι 22,9 εκατ. € το 2005.
• Τα µέσα µεταφοράς της 31.12.2006 ανέρχονται σε 0,19 εκατ. € έναντι 0,21 εκατ. €
το 2005.
• Τα έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός της 31.12.2006 ανέρχονται σε 0,8 εκατ. € έναντι 1
εκατ. € το 2005.
• Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας αποσβένονται σύµφωνα µε τους
παρακάτω συντελεστές :
-κτίρια και λοιπές εγκαταστάσεις
2 - 2,5%
- Βελτιώσεις σε ακίνητα τρίτων
20%
- Μηχανήµατα και εγκαταστάσεις
8%
- Έπιπλα και σκεύη
20 - 24%
- Μεταφορικά Μέσα
11 – 15%
Αναλυτικά ο πίνακας µεταβολών παγίων στοιχείων το 2006 έχει ως εξής :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ

( 01.01.- 31.12.2006 )

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ

Υπόλοιπο
31/12/2005

Προσθήκες
χρήσης

Μειώσεις
χρήσης

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

Σύνολο 31/12/2006

Υπόλοιπο
Αποσβέσεων
1/1/2006

Προσθήκες
χρήσης

Μειώσεις
χρήσης

Σύνολο
αποσβέσεων
31/12/2006

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ
ΑΞΙΑ

ΓΗΠΕ∆Α - ΟΙΚΟΠΕ∆Α

14.310.335,00

0,00

0,00

14.310.335,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.310.335,00

ΚΤΙΡΙΑ &
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

33.460.124,62

-257.053,95

0,00

33.203.070,67

1.267.658,75

805.662,60

0,00

2.073.321,35

31.129.749,32

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝ.ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ

37.480.788,30

442.227,18

142.761,11

37.780.254,37

14.589.830,56

2.933.703,20

68.564,77

17.454.968,99

20.325.285,38

670.591,52

34.110,00

94.495,81

610.205,71

458.753,87

48.915,55

86.548,37

421.121,05

189.084,66

6.965.694,07

320.815,42

53.562,08

7.232.947,41

5.981.347,27

465.732.98

53.562,06

6.393.518,19

839.429,22

92.887.533,51

540.098,65

290.819,00

93.136.813,16

22.297.590,45

4.254.014,33

208.675,20

26.342.929,58

66.793.883,58

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΛΑ

Σε κάθε ηµεροµηνία Ισολογισµού η ∆ιοίκηση της εταιρείας επανεξετάζει τη
λογιστική αξία των ενσώµατων ακινητοποιήσεων ώστε να προσδιορίζει αν τυχόν τα
πάγια αυτά έχουν υποστεί αποµείωση της αξίας τους. Τέτοια ένδειξη δεν υπήρχε την
31.12.2006.
2. Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις
Οι επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις αποτιµώνται στην εύλογη αξία αυτών :
α) οι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών στην εκάστοτε τρέχουσα
χρηµατιστηριακή τιµή, β) οι µη εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών στην αξία
κτήσεως αρχικά και στη συνέχεια µειώνεται η αξία κτήσεως µε βάση τη µέθοδο της
καθαρής θέσης της εκάστοτε συνδεδεµένης εταιρείας.
Στον πίνακα που ακολουθεί εµφανίζονται αναλυτικά οι συµµετοχές και η αποτίµησή
τους 31.12.2006 και αντίστοιχα 31.12.2005

Εταιρείες

MEDIATEL AE
ΑΡΓΟΣ ΑΕ
MEDIA CALL CENTER AE
PLANATECH AE
ΣΥΝΟΛΟ

Ποσοστό
Συµµετοχής
%
44,00
24,12
20,00
20,00

Αποτίµηση ∆.Π.Χ.Π.
31.12.2006

31.12.2005

1.108.800,00
1.063.986,00
144.000,00
120.000,00
2.436.786,00

1.108.800,00
702.086,00
144.000,00
120.000,00
2.074.886,00

3. Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος
Αναβαλλόµενη φορολογία ή ετεροχρονισµένη φορολογία είναι ο φόρος που εκάστοτε
οφείλεται ή απαιτείται λόγω χρονικής διαφοράς στην φορολογία εσόδων ή
φορολογική αναγνώριση εξόδων και λογιστικοποιείται στο µέγεθος που αναµένεται
να ανακύψει µελλοντικά.
Στον πίνακα που ακολουθεί εµφανίζονται αναλυτικά οι αναβαλλόµενοι φόροι
31.12.2006 και 31.12.2005 αντίστοιχα.

Πίνακας Αναβαλλόµενων Φόρων
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΑΠΌ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΑΠΌ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2006 - 2005
ΑΠΌ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΑΠΌ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΓΗΠΕ∆ΩΝ
ΑΠΌ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΠΌ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΟ

31/12/2006

31/12/2005

604.314,10
2.178.397,86
2.719.103,02
5.501.814,98

666.829,35
501.282,26
2.711.675,89
3.879.787,50

2.621.923,94
793.434,23
773.847,54
4.189.205,71

3.081.123,48
849.952,78
589.272,41
4.520.348,67

1.312.609,27

-640.561,17

4. ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Στον πίνακα που ακολουθεί εµφανίζονται αναλυτικά τα προς πώληση περιουσιακά
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία καθώς και η αποτίµησή τους στις 31.12.2006 και
31.12.2005 αντίστοιχα.

∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά
περιουσιακά στοιχεία

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΕ
ΕΜΦΑΣΙΣ Α.Ε.
ΑΜΟΙΒΑΙΟ EUROBANK SA

2,68%
9,37%
100.228,41 µερίδια

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ
31.12.2006
4.378.143,28
206.092,71
587.057,85
5.171.293,84

31.12.2005
14.807.585,32
158.147,94
403.910,48
15.369.643,74

Για την ζηµία από την ως άνω αποτίµηση (σηµείωση 2 και 3 του πρακτικού) έγινε η
αντίστοιχη πρόβλεψη στον ισολογισµό της 31.12.2006.
5. Λοιπές απαιτήσεις
ΟΙ Λοιπές απαιτήσεις αφορούν δοσµένες εγγυήσεις κτιρίου € 0,02 εκατ. € και δεν
είχαν καµία µεταβολή.
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
6. Αποθέµατα
Τα αποθέµατα της εταιρείας την 31.12.2006 ανήλθαν στο ποσό των 3,1 εκατ. € έναντι
3,9 εκατ. € της 31.12.2005.
Αποτιµώνται στην χαµηλότερη τιµή µεταξύ της τιµής κτήσης και καθαρής
ρευστοποιήσιµης αξίας. Η τιµή κτήσης υπολογίζεται βάσει της µεθόδου του Μέσου
Σταθµικού Κόστους διαδοχικών υπολοίπων. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία
αντικατοπτρίζει την κατ’ εκτίµηση τιµή πώλησης αφού αφαιρεθούν όλα τα έξοδα
πώλησης.
Αναλυτικά είχαν ως εξής :
Αποθέµατα
Εµπορεύµατα
Προϊόντα έτοιµα και ηµιτελή

31.12.2006
639.581,04
452.950,48

31.12.2005
653.473,58
1.358.422,44

Υποπροϊόντα και υπολείµµατα
Πρώτες και Βοηθ. Ύλες – Υλικά Συσκευασίας
Αναλώσιµα Υλικά
Ανταλλακτικά Παγίων Στοιχείων
ΣΥΝΟΛΟ

21.793,25
1.051.919,80
276.565,88
671.883,19
3.114.693,64

21.638,48
1.283.219,64
198.702,72
467.206,20
3.982.663,06

7. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις 31.12.2006 ανήλθαν στο ποσό των 34,9 εκατ. € έναντι των 33,6 εκατ. €
της 31.12.2005.
Αναλυτικά είχαν ως εξής :
Πελάτες
Γραµµάτια εισπρακτέα
Επιταγές εισπρακτέες
Επιταγές σε καθυστέρηση
Επιταγές σε ενέχυρο
∆άνεια προσωπικού
Απαιτήσεις από Ελληνικό ∆ηµόσιο
Λοιποί χρεώστες
Μεταβατικοί Λογ/σµοι Ενεργητικού
∆εσµευµένοι λογαριασµοί
καταθέσεων
ΣΥΝΟΛΟ

31.12.2006
14.934.029,78
16.187,10
7.367.099,50
1.858.577,05
7.156.533,57
13.557,96
1.098.904,40
2.098.433,74
228.643,19

31.12.2005
14.445.879,80
34.272,50
2.890.848,68
1.409.680,85
12.960.650,01
32.071,88
1.095.333,32
218.405,57
241.432,30

137.712,65
34.909.678,94

325.808,66
33.654.383,57

8. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
Τα διαθέσιµα 31.12.2006 ανήλθαν στο ποσό των 1,6 εκατ. € έναντι 2,7 εκατ. € στις
31.12.2005.
Παθητικό
9. Καθαρή θέση
Η καθαρή θέση της εταιρείας 31.12.2006 ήταν 67,1 εκατ. € έναντι 68,4 εκατ. € της
31.12.2005 αναλυτικά ως εξής :
31.12.2006
31.12.2005
Μετοχικό Κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Ίδιες µετοχές
Αποθεµατικά εύλογης αξίας
Λοιπά αποθεµατικά
Αποτελέσµατα εις νέον
ΣΥΝΟΛΟ

27.273.817,00

27.273.817,00

51.396.268,09
0,00
13.769.736,59
-706.466,64
-24.622.777,25
67.110.577,79

51.396.268,09
-1.085.311,77
10.020.052,13
-572.539,77
-18.574.482,16
68.457.803,52

10. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις της εταιρείας 31.12.2006 ανέρχονται στο ποσό
των 20,8 εκατ. € έναντι 29,3 εκατ. € 31.12.2005.
- Ειδικότερα συµπεριλαµβάνεται οµολογιακό δάνειο 10 εκατ. € που εκδόθηκε
εντός του 2005 διάρκειας πέντε ετών µε δύο χρόνια περίοδο χάριτος.
Αναλυτικά οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις έχουν ως εξής :
31.12.2006
31.12.2005
-

∆άνεια

6.061.607,73

15.100.000,00

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους
Λοιπές προβλέψεις
Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων
Σύνολο

0,00
9.376.217,30
3.152.840,21
2.203.161,03
20.793.826,27

640.561,17
8.516.775,26
2.513.294,89
2.540.998,79
29.311.630,11

11. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της εταιρείας 31.12.2006 ανήλθαν στο ποσό των
27,4 εκατ. € έναντι 30,6 εκατ. € 31.12.2005.
Αναλυτικά οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις έχουν ως εξής :
31.12.2006

31.12.2005

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

18.018.290,02
9.239.822,27
168.295,77
27.426.408,06

19.353.830,78
11.165.660,51
136.327,93
30.655.819,22

12. Στην υπόλογη χρήση ο κύκλος εργασιών έφτασε στο ποσό των 124.814.412,06
Ευρώ έναντι 109.481.398,51 Ευρώ της προηγούµενης χρήσης, αύξηση 14,01 %. Ο
συνολικός αυτός κύκλος εργασιών των 124.814.412,06 Ευρώ προέρχεται : ποσό
59.678.248,15 Ευρώ (ποσοστό 47,81%) από πωλήσεις προϊόντων (κυρίως φύλλων),
ποσό 2.608.082,14 Ευρώ (ποσοστό 2,09%) από εκτυπώσεις τρίτων (µε χαρτί), ποσό
38.889.353,55 Ευρώ (ποσοστό 31,16%) από παροχή υπηρεσιών (διαφηµίσεις) , ποσό
3.914.808,55 Ευρώ (ποσοστό 3,14%) από εκτυπώσεις τρίτων (χωρίς χαρτί) , ποσό
18.863.747,48 Ευρώ (ποσοστό 15,11%) από πωλήσεις εµπορευµάτων και ποσό
860.172,19 Ευρώ (ποσοστό 0,69%) από πωλήσεις επιστροφών και υποπροϊόντων.
Επί πλέον υπάρχουν άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως ποσού 1.054.658,39 Ευρώ από
παροχή υπηρεσιών σε τρίτους.
Τα έσοδα από συµµετοχές και χρεόγραφα ήταν 1.842.345,06 Ευρώ, οι πιστωτικοί
τόκοι 52.043,89 Ευρώ. Έτσι τα συνολικά, πάσης φύσεως, έσοδα της εταιρείας στη
χρήση 2006 ήταν 127.763.459,40 Ευρώ.
13. Τα έξοδα έφτασαν στο ποσό των 135.249.206,84 Ευρώ, έναντι 113.098.366,38
Ευρώ της προηγούµενης χρήσης 2005 (αύξηση 19,56 %).
14. Αναλυτικότερα τα έσοδα και έξοδα της εταιρείας για τη χρήση 2006 έχουν ως εξής:
ΕΣΟ∆Α
Πωλήσεις εµπορευµάτων
18.863.747,48
Πωλήσεις προϊόντων ετοίµων
62.286.330,29
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών
42.804.162,10
Πωλήσεις λοιπών αποθεµάτων
860.172,19 124.814.412,06
ΕΞΟ∆Α
Ανάλωση Α΄ & Β΄ υλών
29.790.995,91
Κόστος εµπορευµάτων
6.751.490,36
Προϊόντα
Απογραφή έναρξης
1.358.422,44
Απογραφή λήξης
452.950,48
905.471,96
Υποπροϊόντα
Απογραφή έναρξης
21.638,48
Απογραφή λήξης
21.793,25
-154,77
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
26.585.537,47
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
16.191.652,84
Παροχές τρίτων
2.273.846,13

Φόροι και Τέλη
∆ιάφορα έξοδα
Αποσβέσεις
Ειδικές ∆απάνες
Προβλέψεις
Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη)εκµεταλλεύσεως
Πλέον :Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως

901.175,58
1.931.988,32
3.944.747,49
1.988.555,48
1.223.650,20
Σύνολο

Μείον :
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσµατα (Ζηµία) εκµεταλλεύσεως
Πλέον : Έσοδα συµµετοχών
Έσοδα χρεογράφων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Μείον :
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσµατα (Ζηµία) εκµεταλλεύσεως
Μείον :
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον :Οι από αυτές ενσωµατωµένες
στο λειτουργικό κόστος
Καθαρά αποτελέσµατα (ζηµία) χρήσης προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Έσοδα αναβαλόµενης Φορολογικής απαίτησης
Έξοδα αναβαλόµενης Φορολογικής απαίτησης

Καθαρά αποτελέσµατα (Ζηµίες) Χρήσεως

5.061.395,84
36.942.037,25

92.488.956,98
32.325.455,08
1.054.658,39
33.380.113,47

42.003.433,09
8.623.319,62

782.345,06
1.060.000,00
52.043,89
1.894.388,95
756.816,77

1.137.572,18
7.485.747,44

4.254.014,33
4.254.014,33

7.485.747,44
0,00
2.004.661,53
567.209,18
6.048.295,09

15. Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες
1. Η εταιρεία έχει ελεχθεί από τις φορολογικές αρχές µέχρι και την χρήση 2001
και για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2002, 2003, 2004, 2005 και 2006
έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη ποσού € 442.000,00.
2. Οι λογιστικές αρχές που έχουν υιοθετηθεί από την εταιρεία είναι αυτές που
προβλέπονται από τα ∆ΠΧΠ και ακολουθούνται µε συνέπεια.
3. Τον Ιανουάριο 2006 µέσω του Χρηµατιστηρίου Αθηνών πουλήθηκαν από την
εταιρεία 3.000.000 µετοχές εκδόσεως ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. Μετά την πώληση
αυτή το ποσοστό της Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε. στο µετοχικό
κεφάλαιο της ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. από 12,8% περιορίσθηκε σε 2,68%.
4. ∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των παγίων στοιχείων της εταιρείας.

5. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις
δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική
επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της.
6. Ο µέσος όρος του απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας
περιόδου ανέρχεται σε 970 άτοµα.
7. Ο Κύκλος εργασιών € 124.814.412,06 αναλύεται ανά κατηγορία οικονοµικής
δραστηριότητας (ΣΤΑ.ΚΩ∆ 91) ως εξής : ΚΚ 221.2 € 105.090.492,39, ΚΚ
515.7 € 860.172,19, ΚΚ 527.1 € 18.863.747,48.
16.
Η εταιρεία, εκτός του κεντρικού, δραστηριοποιείται µέσω δύο υποκαταστηµάτων και
ενός γραφείου.
17. Προοπτικές για τη χρήση 2007
Η εταιρεία στη χρήση 2007 θα καταβάλλει προσπάθεια να έχει κερδοφόρο
αποτέλεσµα µε τους εξής τρόπους : αφ’ένός µειώνοντας το κόστος παραγωγής των
εντύπων της µε την κατάργηση κάποιων ενθέτων και ενσωµάτωσή τους στις
εφηµερίδες , την κατάργηση των δωρεάν προσφορών και την αντικατάστασή τους µε
προσφορές επί πληρωµή και την µείωση των εξόδων διαφηµιστικής προβολής,
αφ’ ετέρου αυξάνοντας τον κύκλο εργασιών, µε την αύξηση των εσόδων από τις
πωλήσεις εµπορευµάτων – προσφορών, την αύξηση των διαφηµιστικών εσόδων και
την αύξηση των εσόδων από τις εκτυπώσεις τρίτων στο εργοστάσιο του Κορωπίου µε
την πλήρη εκµετάλλευσή του.
Οι παραπάνω αποφάσεις έχουν τεθεί σε εφαρµογή από τον Οκτώβριο του 2006 µε
αποτέλεσµα το τελευταίο τρίµηνο του 2006 να είναι αυτοτελώς κερδοφόρο, ενώ η
ίδια κατάσταση συνεχίζεται και στους πρώτους µήνες του 2007.
Μετά από αυτά κ.κ. Μέτοχοι παρακαλούµε να εγκρίνετε τις οικονοµικές καταστάσεις
χρήσεως 2006 και να απαλλάξετε σύµφωνα µε το Νόµο το Συµβούλιό µας και τους
κ.κ. ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τις πράξεις που έγιναν στην υπόλογη
χρήση.
Αθήνα, 22/03/2006
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Αθανάσιος Τεγόπουλος
Χ 080928/2004

∆ιονύσιος Αυγουστινιάτος
Α 092664/1961

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ελένη Τεγοπούλου
Ν 032130/1984

O ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Βασίλειος Τσαµπόκας
Ν 244187/1983

Η ανωτέρω έκθεση του ∆.Σ. είναι εκείνη που αναφέρεται
στο πιστοποιητικό ελέγχου µε ηµεροµηνία 22/03/2007
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Π. ΣΦΥΡΗΣ
ΑΜ. 14871 ΣΟΛ ΑΕΟΕ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ευάγγελος Τάτσης
Ρ 673041/1994

