ΕΨΙΛΟΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ – ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (∆.Π.Χ.Π.)

Οι συνηµµένες Οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
της εταιρείας ΕΨΙΛΟΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ – ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε.
την 21 Μαρτίου 2008 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική
διεύθυνση www.enet.gr.

ΕΨΙΛΟΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ – ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
01.01.2007 – 31.12.2007

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΕΛΙ∆Α

• ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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• ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
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• ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
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• ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
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• ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
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• ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
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• ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
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ΕΨΙΛΟΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ – ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
01.01.2007 – 31.12.2007

ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΨΙΛΟΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ – ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 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 υποβάλλουµε στην κρίση
σας τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις καθώς και τα συνοπτικά στοιχεία και
πληροφορίες της χρήσης 01.01.2007 - 31.12.2007, βάσει του Κ.Ν.2190/1920 (αρθ.
135) και κατά τα

∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, µαζί µε την παρούσα έκθεση

πεπραγµένων για την υπόλογη χρήση.
Υποβάλλοντας για έγκριση τις οικονοµικές καταστάσεις, θεωρούµε σκόπιµο να
σηµειώσουµε τα εξής :
A. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η εταιρεία δεν πραγµατοποίησε πωλήσεις στη χρήση του 2007.
Β. ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Κατά τη χρήση 2007 η εταιρεία δεν άντλησε ίδια ή δανειακά κεφάλαια και δεν
προέβη σε καµία επένδυση.
Γ. ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η εταιρεία λόγω των ζηµιών της χρήσης 2007 δεν θα διανείµει µέρισµα.
∆. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2008
Το 2008 η ∆ιοίκηση στοχεύει σε βελτίωση των οικονοµικών µεγεθών της
εταιρείας.
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ΕΨΙΛΟΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ – ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
01.01.2007 – 31.12.2007

Ε. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1. Κύκλος εργασιών
Η εταιρεία δεν πραγµατοποίησε πωλήσεις στη χρήση του 2007.

2. Κόστος πωληθέντων
∆εν υπάρχει κόστος πωλήσεων

3. ΄Αλλα ΄Εσοδα Εκµετάλλευσης
΄

31.12.2007

31.12.2006

1,76

0,00

31.12.2007

31.12.2006

4.217,69

1.649,37

4. ΄Εξοδα ∆ιοίκησης
΄Εξοδα ∆ιοίκησης

Λοιπά έξοδα

ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2007 ανέρχονται σε 20.491,48 ευρώ, έναντι
24.571,42 ευρώ της προηγούµενης χρήσεως. Οι βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες
της εταιρείας για τις χρήσεις 2007 και 2006 έχουν ως εξής:
1. Αριθµοδείκτες οικονοµικής διάρθρωσης
31/12/2007
Κυκλοφορούν ενεργητικό

20.546,96

Σύνολο ενεργητικού

20.546,96

2. Αριθµοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας
Η εταιρεία το 2007 δεν είχε δραστηριότητα
Ζ. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
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31/12/2006
24.593,12
24.593,12

ΕΨΙΛΟΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ – ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
01.01.2007 – 31.12.2007

Η εταιρεία δεν έχει υποκαταστήµατα.
Η. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ
ΕΚΘΕΣΗΣ.
∆εν υπάρχουν
Μετά από αυτά κ.κ. Μέτοχοι παρακαλούµε να εγκρίνετε τις οικονοµικές καταστάσεις
χρήσεως 2007 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, 21/03/2008
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
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ΕΨΙΛΟΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ – ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
01.01.2007 – 31.12.2007

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της

ΕΨΙΛΟΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ –

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε.
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις της ΕΨΙΛΟΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ
ΤΕΧΝΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ – ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε., που αποτελούνται από τον ισολογισµό
της 31ης ∆εκεµβρίου 2007, και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων
κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή καθώς
και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές
σηµειώσεις.
Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις
Η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση
αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί

από την

Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και
διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη
παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια,
που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης την επιλογή
και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών
εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις.
Ευθύνη Ελεγκτή
∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών
Καταστάσεων, µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα
Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά
Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες
δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την εύλογη
5

ΕΨΙΛΟΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ – ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
01.01.2007 – 31.12.2007

διασφάλιση ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη
ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών
τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις
οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή
και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των
οικονοµικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου
αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την
κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το
σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση
γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της
εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των
λογιστικών πολιτικών που εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που
έγιναν από τη ∆ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των
οικονοµικών καταστάσεων.
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και
κατάλληλα για τη θεµελίωση της γνώµης µας.
Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας, οι ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα
από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31
∆εκεµβρίου 2007, την χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις Ταµειακές της Ροές
για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου µας,
εφιστούµε την προσοχή σας επειδή τα ίδια κεφάλια της εταιρείας είναι µικρότερα του
ηµίσεως 1/2 του µετοχικού της κεφαλαίου, συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής
των διατάξεων του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920 και συνεπώς επιβάλλεται η
εταιρεία να λάβει τα προσήκοντα µέτρα, ώστε να αρθούν οι προϋποθέσεις εφαρµογής
του άρθρου αυτού.
Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων
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ΕΨΙΛΟΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ – ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
01.01.2007 – 31.12.2007

Η Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνει τις πληροφορίες που
προβλέπονται από τα άρθρα 43α παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/20 και το περιεχόµενό
της είναι συνεπές µε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις.

Αθήνα 22 Μαρτίου 2008
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Π. ΣΦΥΡΗΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14871.
ΣΟΛ α.ε.
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα
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ΕΨΙΛΟΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ – ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
01.01.2007 – 31.12.2007

ΕΤΗΣΙΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ποσά σε €

31.12.2007

31.12.2006

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

20.546,96

24.593,12

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

20.546,96

24.593,12

55,48

21,70

Μετοχικό Κεφάλαιο

120.000,00

120.000,00

Λοιπά στοιχεία Καθαρής θέσης µετόχων

-99.508,52

-95.428,58

Σύνολο Καθαρής Θέσης (β)

20.491,48

24.571,42

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β)

20.546,96

24.593,12

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις(α)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Ποσά σε €

1/1/2007

1/1/2006

31/12/2007

31/12/2006

Κύκλος Εργασιών

0,00

0,00

Μικτά κέρδη / (ζηµιές)

0,00

0,00

-4.215,93

-1.649,37

επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων

-4.215,93

-1.649,37

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων

-4.079,94

-1.511,32

0,00

0,00

-4.079,94

-1.511,32

0,00

0,00

-1,020

-0,378

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσµάτων
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών,

Μείον φόροι
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους
Κατανέµονται σε:
Μετόχους Εταιρίας
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή
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ΕΨΙΛΟΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ – ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
01.01.2007 – 31.12.2007

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Ποσά σε €

1/1/2007

1/1/2006

31/12/2007

31/12/2006

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων

-4.079,94

-1.511,32

-147,99

-150,05

12,00

12,00

-377,53

-219,46

33,78

-3.785,47

-12,00

-12,00

0,00

129,44

-4.571,68

-5.536,86

147,99

150,05

147,99

150,05

-4.423,69

-5.386,81

24.373,66

29.760,47

19.949,97

24.373,66

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές)
επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/

µείον

προσαρµογές

για

µεταβολές

λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε
τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβεβληµένοι φόροι
Σύνολο

εισροών/(εκροών)

από

λειτουργικές

δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο

εισροών

/

(εκροών)

από

επενδυτικές

δραστηριότητες (β)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα
και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β)
Ταµειακά

διαθέσιµα

και

ισοδύναµα

έναρξης

περιόδου
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31.12.2007
Ποσά σε €

31/12/2007

31/12/2006

Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1.01.2007 και 01.01.2006 αντίστοιχα)

24.571,42

26.082,74

Κέρδη / (ζηµιές) της περιόδου µετά από φόρους

-4.079,94

-1.511,32

Καθαρή θέση λήξης περιόδου (31.12.2007 και 31.12.2006 αντίστοιχα)

20.491,48

24.571,42
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ΕΨΙΛΟΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ – ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε.
Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.)
1ης Ιανουαρίου 2007 – 31ης ∆εκεµβρίου 2007
(Ποσά σε ευρώ)

1.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1993 και η διάρκεια της ορίσθηκε σε 50 έτη, η έδρα της είναι
στην Αθήνα και η διεύθυνσή της Μίνωος 10 – 16 ( Ν. Κόσµος ) Αθήνα Τ.Κ. 117 43.
Η ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας www.enet.gr
Η εταιρεία διέπεται από την Ελληνική Νοµοθεσία και λειτουργεί σύµφωνα µε τον Ν.
2190/20 είναι δε εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών µε αριθµό
µητρώου 28722/01/Β/93/164.
Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο των εκδόσεων και εκτυπώσεων.
2. ΣΥΝΟΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
Οι οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007 έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (εφεξής ∆ΠΧΠ), τα οποία
ήταν σε ισχύ κατά τον µήνα ∆εκέµβριο 2007.
Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή του
Ιστορικού Κόστους και µε βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας της
εαιρείας.
Η κατάρτιση των Οικονοµικών Καταστάσεων έγινε σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης και µε την χρήση εκτιµήσεων και κρίσεων οι
οποίες βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της ∆ιοίκησης στις τρέχουσες
συνθήκες.

13

ΕΨΙΛΟΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ – ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
01.01.2007 – 31.12.2007

2.1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
2.1.1. Νέα πρότυπα, ερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων
Έχει γίνει έκδοση νέων ∆ΠΧΠ, τροποποιήσεων και διερµηνειών, τα οποία είναι
υποχρεωτικά για τις λογιστικές χρήσεις που ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου 2007 ή
µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της ∆ιοίκησης του Οµίλου και της Εταιρίας σχετικά µε
την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων και διερµηνειών
παρατίθεται παρακάτω:
Τροποποίηση του ∆.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων», µε
ισχύ, για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01/01/2009. Το
τροποποιηµένο ∆.Λ.Π.1, βασικά, αντικαθιστά την «Κατάσταση Αποτελεσµάτων» µε
την διευρυµένη «Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος» και εισάγει την πρόσθετη
«Κατάσταση

της

Χρηµατοοικονοµικής

Θέσης»

στην

αρχή

της

πρώτης

παρουσιαζόµενης συγκριτικής περιόδου, στην περίπτωση αναδροµικής εφαρµογής
λογιστικής πολιτικής και αναδροµικής αναδιατύπωσης ή αναταξινόµησης στοιχείων
των οικονοµικών καταστάσεων. Η εφαρµογή του προτύπου αυτού πέραν της
διαφορετικής παρουσίασης δεν έχει επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις.
Υιοθέτηση του ∆.Π.Χ.Π. 7 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις
Το ∆ΠΧΠ 7 εφαρµόζεται υποχρεωτικά για τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που
δηµοσιεύονται για περίοδο που ξεκινά την 1.1.2007 ή µεταγενέστερα. Το ∆ΠΧΠ 7
αντικαθιστά και τροποποιεί τις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις που προηγουµένως
καθοριζόταν από το IAS 32 και υιοθετήθηκε από την εταιρεία για τις οικονοµικές
καταστάσεις του 2007. Όλες οι γνωστοποιήσεις που αφορούν σε χρηµατοοικονοµικά
µέσα καθώς και τα στοιχεία της συγκριτικής περιόδου έχουν επικαιροποιηθεί µε
σκοπό να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του νέου προτύπου.
Πιο συγκεκριµένα, στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας πλέον παρουσιάζεται:
1. Ανάλυση ευαισθησίας µε σκοπό την αιτιολόγηση της έκθεσης της εταιρείας στους
κινδύνους της αγοράς που συνδέονται µε τα χρηµατοοικονοµικά της µέσα, και
2. Ανάλυση ληκτότητας των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων που δείχνει τις
συµβατικές οφειλές που αποµένουν, για κάθε παρουσιαζόµενη οικονοµική
κατάσταση.
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Η πρώτη εφαρµογή του Προτύπου δεν έχει οδηγήσει σε αναπροσαρµογές των
κονδυλίων των προηγούµενων χρήσεων όσον αφορά στις ταµειακές ροές, τα καθαρά
αποτελέσµατα ή σε άλλα κονδύλια του Ισολογισµού.
Αντικατάσταση του ∆.Λ.Π. 23 «Κόστος ∆ανεισµού», µε ισχύ, για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01/01/2009. Το νέο πρότυπο
απαλείφει την επιλογή που παρείχε το προηγούµενο για την άµεση αναγνώριση στα
έξοδα του κόστους δανεισµού που σχετιζόταν µε την απόκτηση, κατασκευή ή
παραγωγή περιουσιακών στοιχείων. Το πρότυπο αυτό, δεν έχει εφαρµογή στην
εταιρεία.
Αντικατάσταση του ∆.Π.Χ.Π. 3 «Επιχειρηµατικές Συνενώσεις», µε ισχύ για
επιχειρηµατικές συνενώσεις, µε ηµεροµηνία απόκτησης που προκύπτει σε ετήσιες
λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01/07/2009. Το νέο πρότυπο
εισάγει αλλαγές στα θέµατα αναγνώρισης και επιµέτρησης των περιουσιακών
στοιχείων, των υποχρεώσεων, της υπεραξίας και των δικαιωµάτων µειοψηφίας,
καθώς και στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις κατά τις συνενώσεις επιχειρήσεων. Η
εφαρµογή του θα έχει επίδραση στις µελλοντικές αγορές επιχειρήσεων. Πάντως η
εταιρεία δεν προτίθεται να προβεί σε ενωρίτερη εφαρµογή του προτύπου, (η οποία
επιτρέπεται) για αγορές στις οποίες ενδεχοµένως προβεί, πριν την ηµεροµηνία της
υποχρεωτικής ισχύος του.
∆.Π.Χ.Π. 8 «Λειτουργικοί Τοµείς» µε ισχύ, για ετήσιες λογιστικές περιόδους που
αρχίζουν την ή µετά την 01/01/2009. Το ∆.Π.Χ.Π.8 αντικαθιστά το ∆.Λ.Π. 14
«Πληροφόρηση κατά Τοµέα». Οι ουσιώδεις αλλαγές που επιφέρει το πρότυπο, είναι η
βάση διαχωρισµού των λειτουργικών τοµέων και η δυνατότητα επιµέτρησης των
στοιχείων τους σε διαφορετική βάση, τα οποία γίνονται πλέον, βάσει των εσωτερικών
αναφορών προς τον λαµβάνοντα τις αποφάσεις, προκειµένου να κατανεµηθούν οι
πόροι και να εκτιµηθεί η απόδοση. Το πρότυπο αυτό δεν αναµένεται να έχει ουσιώδη
επίδραση στην παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων.
∆ιερµηνεία 11 «∆.Π.Χ.Π. 2 – Συναλλαγές Οµίλου και Ιδίων Μετοχών», µε ισχύ,
για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01/03-2007. Η
διερµηνεία αυτή παρέχει οδηγίες για το λογιστικό χειρισµό, παροχής δικαιωµάτων σε
15
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συµµετοχικούς τίτλους από µία επιχείρηση στους εργαζοµένους της, για τα οποία
(δικαιώµατα), η επιχείρηση επιλέγει ή είναι υποχρεωµένη να αγοράσει τους
συµµετοχικούς τίτλους από τρίτο µέρος προκειµένου να ανταποκριθεί στις
υποχρεώσεις της, παροχής δικαιωµάτων σε συµµετοχικούς τίτλους, είτε από την ίδια
την επιχείρηση, είτε από τους µετόχους της, τους οποίους (συµµετοχικούς τίτλους) θα
παράσχουν οι µέτοχοι και παροχές σε συµµετοχικούς τίτλους που εµπλέκονται δύο ή
περισσότερες εταιρείες του οµίλου. Η διερµηνεία αυτή, δεν έχει εφαρµογή στην
εταιρεία.
∆ιερµηνεία

12

«Συµφωνίες

Παραχώρησης

του

∆ικαιώµατος

Παροχής

Υπηρεσιών», µε ισχύ, για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά
την 01/01/2008. Η διερµηνεία αυτή παρέχει οδηγίες για το λογιστικό χειρισµό, εκ
µέρους του παραχωρησιούχου, συµφωνιών παραχώρησης, από το δηµόσιο προς τον
ιδιωτικό τοµέα. Η διερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή στην εταιρεία.
∆ιερµηνεία 13, «Προγράµµατα Εµπιστοσύνης ή Αφοσίωσης Πελατών», µε ισχύ,
για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01/07/2008. Η
διερµηνεία αυτή περιγράφει το λογιστικό χειρισµό της ανταµοιβής της εµπιστοσύνης
που µια οντότητα παρέχει στους πελάτες της, στα πλαίσια µιας συναλλαγής πώλησης
αγαθών, παροχής υπηρεσιών, ή χρησιµοποίησης των περιουσιακών στοιχείων της από
αυτούς και η οποία (ανταµοιβή της εµπιστοσύνης), εφόσον συντρέχουν οι εκάστοτε
προϋποθέσεις, θα εξαργυρωθεί στο µέλλον, µε τη λήψη δωρεάν ή µε έκπτωση
αγαθών ή υπηρεσιών. Η εταιρεία δεν προτίθεται να προβεί σε ενωρίτερη εφαρµογή
της διερµηνείας, (η οποία επιτρέπεται) πριν την ηµεροµηνία της υποχρεωτικής ισχύος
της.
∆ιερµηνεία 14, «∆.Λ.Π. 19 – Το όριο σε ένα περιουσιακό στοιχείο καθορισµένων
παροχών, οι ελάχιστες απαιτήσεις χρηµατοδότησης και οι αλληλεπιδράσεις
τους», µε ισχύ για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την
01/01/2008. Η διερµηνεία αυτή αντιµετωπίζει τα θέµατα της επιστροφής χρηµάτων ή
µειώσεων σε µελλοντικές εισφορές, πώς µια ελάχιστη απαίτηση χρηµατοδότησης
µπορεί να επηρεάσει τη δυνατότητα µείωσης µελλοντικών καταβολών και πότε µια
ελάχιστη απαίτηση χρηµατοδότησης µπορεί να δηµιουργήσει υποχρέωση σε
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προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Η διερµηνεία αυτή, δεν έχει εφαρµογή στην
εταιρεία.
2.1.2 Ενοποίηση
∆εν συντρέχει περίπτωση κατάρτισης ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων
καθώς η εταιρεία δεν έχει θυγατρικές ή συγγενείς εταιρείες. Η εταιρεία είναι
θυγατρική της εισηγµένης Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε. και οι
Οικονοµικές της Καταστάσεις έχουν περιληφθεί στις Ενοποιηµές Οικονοµικές
Καταστάσεις της Μητρικής Εταιρείας.
2.1.3 Φορολογία
Ο φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται επί των φορολογητέων κερδών της περιόδου
µε τον εκάστοτε ισχύοντα συντελεστή (25% για τη χρήση 2007, 29% για τη χρήση
2006). Τα φορολογητέα κέρδη διαφέρουν από τα καθαρά κέρδη της εταιρείας όπως
αυτά αναφέρονται στις οικονοµικές καταστάσεις διότι δεν περιλαµβάνουν έσοδα ή
έξοδα τα οποία δεν φορολογούνται ή αναγνωρίζονται φορολογικά σε άλλες χρήσεις
και δεν περιλαµβάνουν ποσά τα οποία ουδέποτε φορολογούνται ή αναγνωρίζονται
φορολογικά .
Αναβαλλόµενη 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.
Αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση αναγνωρίζεται κατά κανόνα για όλες τις
προσωρινές φορολογικές διαφορές και φορολογική απαίτηση αναγνωρίζεται στο
βαθµό που πιθανολογείται να υπάρξουν φορολογητέα κέρδη και θα συµψηφιστεί µε
την αντίστοιχη ανακύπτουσα φορολογική υποχρέωση.
Τα ποσά των αναβαλλοµένων φόρων (απαιτήσεις ή υποχρεώσεις) αξιολογούνται
κατά την ηµεροµηνία του εκάστοτε Ισολογισµού και αναθεωρούνται αν απαιτηθεί,
συνεκτιµώντας νέα δεδοµένα και συγκυρίες που επιδρούν στη διαθεσιµότητα
µελλοντικών φορολογητέων κερδών για την αξιοποίηση τούτων.
Ο αναβαλλόµενος φόρος υπολογίζεται µε βάση τα ποσοστά φορολογίας που
αναµένεται να ισχύουν στην χρήση κατά την οποία θα διακανονιστούν τα
περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις.
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Αυτός ο φόρος επιβαρύνει ή πιστώνεται στα αποτελέσµατα πλην της περίπτωσης που
συνδέεται µε ποσά που µεταφέρονται απ’ ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια οπότε και ο
φόρος έχει την ίδια λογιστική µεταχείριση.
2.1.4 Αποθέµατα
Τα αποθέµατα 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.
2.1.5 Κύκλος εργασιών
Ο κύκλος εργασιών λογιστικοποιείται κατά την πραγµατοποίησή του.
2.1.6 Αποµείωση αξίας παγίων
Σε κάθε ηµεροµηνία Ισολογισµού η ∆ιοίκηση της εταιρείας επανεξετάζει

τη

λογιστική αξία των ενσώµατων παγίων ώστε να προσδιορίζει αν τυχόν τα πάγια αυτά
έχουν υποστεί αποµείωση της αξίας τους. Τέτοια ένδειξη δεν υπήρχε την 31.12.2007.
2.1.7 Πελάτες
Η αποτίµηση των πελατών γίνεται στην ονοµαστική αξία των απαιτήσεων αφού
µειωθούν µε τυχόν επισφάλειες. Η διοίκηση της εταιρείας ελέγχει σε τακτά χρονικά
διαστήµατα την εισπραξιµότητα των απαιτήσεων. Για κάθε πιθανή επισφάλεια
διενεργείται πρόβλεψη.
2.1.8 Πιστωτές
Η αποτίµηση των πιστωτών γίνεται στην ονοµαστική αξία των υποχρεώσεων.
2.1.9 Παροχές κατά τη συνταξιοδότηση του προσωπικού.
Σύµφωνα µε την Ελληνική Εργατική Νοµοθεσία η εταιρεία είναι υποχρεωµένη µε την
συνταξιοδότηση οποιουδήποτε µέλους

του προσωπικού να καταβάλλει σ’αυτό

συγκεκριµένη χρηµατική παροχή.

18

ΕΨΙΛΟΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ – ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε.
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
01.01.2007 – 31.12.2007

2.1.10 Ίδια Κεφάλαια
Σύµφωνα µε τον Νόµο 2190/1920 που διέπει τις Ανώνυµες Εταιρείες υφίστανται
γενικά για τις ανώνυµες εταιρείες κάποιες επιβεβληµένες κεφαλαιακές απαιτήσεις.
Συγκεκριµένα παρατίθενται τα κατωτέρω άρθρα από τον Νόµο:
Άρθρο 47 ∆ιάλυση εταιρίας όταν η καθαρή περιουσία µειωθεί κάτω από το µισό
του µετοχικού κεφαλαίου
Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο
από το µισό (1/2) του µετοχικού κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται
να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, µέσα σε προθεσµία έξι µηνών από τη λήξη της
χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου µέτρου.
Άρθρο 48 Λύση της εταιρείας µε δικαστική απόφαση µετά από αίτηση του
έχοντος έννοµο συµφέρον
Παράγραφος 1. Η εταιρεία µπορεί να λυθεί µε δικαστική απόφαση µετά από αίτηση
οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον εάν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της
εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγµα του ισολογισµού που προβλέπεται
από το Άρθρο 42γ, καταστεί κατώτερο του ενός δεκάτου (1/10) του µετοχικού
κεφαλαίου και η γενική συνέλευση δεν λαµβάνει µέτρα κατά το Άρθρο 47. Έννοµο
συµφέρον για τη λύση της εταιρείας έχει και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ή η κατά
περίπτωση αρµόδια εποπτεύουσα Αρχή.
2.2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ
Η εταιρεία δεν είχε δραστηριότητα στη χρήση 2007.
3. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
3.1 Πιστωτικός κίνδυνος : ∆εν υπάρχει.
3.2 Κίνδυνος ρευστότητας : ∆εν υπάρχει.
3.3 Κίνδυνοι Τιµών: ∆εν υπάρχουν.
3.4. Κίνδυνος επιτοκίου: Η εταιρεία δεν έχει δανεισµό.
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4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
4.1 Ενσώµατα πάγια
Η εταιρεία δεν διαθέτει ενσώµατα πάγια στοιχεία
4.2 Αναβαλλόµενος Φόρος Εισοδήµατος
∆εν υπάρχει.
4.3 Λοιπές απαιτήσεις
∆εν υπάρχουν
4.4 Αποθέµατα
∆εν υπάρχουν
4.5 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
31/12/2007

Ελληνικό ∆ηµόσιο

596,99

31/12/2006
219,46

4.6 Ταµειακά ∆ιαθέσιµα
31/12/2007
Ταµείο

31/12/2006

979,56

76,78

Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας

18.970,41

24.296,88

Σύνολο

19.949,97

24.373,66

120.000,00

120.000,00

4.7 Μετοχικό Κεφάλαιο
∆ιαιρούµενο σε 4.000 κοινές ονοµαστικές
µετοχές µε αξία κάθε µετοχής 30,00 €

4.12

Προβλέψεις για Παροχές στους εργαζοµένους

Η εταιρεία το 2007 δεν απασχόλησε προσωπικό.
Λοιπές προβλέψεις
∆εν υπάρχουν
4.12

Προµηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
31.12.2007
Προµηθευτές

31.12.2006

55,48

4.11 Τρέχων Φόρος Εισοδήµατος
∆εν υπάρχει
4.12 Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις
∆εν υπάρχουν
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5. Ανάλυση των λογαριασµών των αποτελεσµάτων
5.1 Κύκλος Εργασιών και Άλλα Έσοδα Εκµετάλλευσης
Η εταιρεία το 2007 δεν είχε δραστηριότητα
5.2 Κόστος πωληθέντων
∆εν υπάρχει
5.3 Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης
∆εν υπάρχουν
5.4 Έξοδα διάθεσης
∆εν υπάρχουν
5.5 Έξοδα ∆ιοίκησης
Αµοιβές και έξοδα τρίτων

31.12.2007

31.12.2006

1.073,40

36,70

Παροχές τρίτων

0,00

1.597,97

14,80

0,00

∆ιάφορα έξοδα

3.129,49

14,70

ΣΥΝΟΛΟ

4.217,69

1.649,37

Φόροι -τέλη

5.6 Ανάλυση φόρου εισοδήµατος
∆εν υπάρχει φόρος εισοδήµατος
5.7 Ανάλυση των κερδών κατά µετοχή
Κέρδη\ (Ζηµίες) περιόδου µετά από φόρους

31.12.2007

31.12.2006

-4.079,94

-1.511,32

Αριθµός Μετοχών
Κέρδη (Ζηµίες) ανά µετοχή σε Ευρώ

4.000

4.000

-1,020

-0,378

6. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη
6.1 Συναλλαγές µε θυγατρικές, συγγενείς εταιρείες και λοιπά συνδεδεµένα µέρη
Η εταιρεία για τη δηµοσίευση των Οικονοµικών της Καταστάσεων έχει τιµολογηθεί
από τη µητρική Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε. µε το ποσό των 48,10 ευρώ
και η συνολική της υποχρέωση προς τη µητρική ανέρχεται σε 55,48 ευρώ.
6.2 Αµοιβές ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την ιδιότητα τους αυτή δεν έλαβαν καµµία
αµοιβή για την χρήση 2007.
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7. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία σύνταξης του Ισολογισµού.
∆εν υπάρχουν
8. Έγκριση Οικονοµικών Καταστάσεων
Οι ανωτέρω ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ εγκρίθηκαν από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας στις 21 Μαρτίου 2008.

Αθήνα 21 Μαρτίου 2008

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ελένη Χρ. Τεγοπούλου

Βασίλειος Αλεξ. Τσαµπόκας

Ν 032130/1984

Ν 244187/1983

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Αγλαία Ιωαν. Σκλάβη

Ευάγγελος Χρ. Τάτσης

ΑΕ 002915/2007

Ρ 673041/1994
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