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Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας και
του Ομίλου εγκρίθηκαν κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 22
Ιουλίου 2009 και έχουν δηµοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, μαζί
με

την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και

την Έκθεση

Διαχείρισης του Διοικητού Συμβουλίου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.enet.gr.
Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία
στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισμένα γενικά οικονομικά στοιχεία,
αλλά δεν παρέχουν ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των
αποτελεσμάτων της Εταιρείας σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Βασίλειος Αλ. Τσαμπόκας
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• ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 2009 (01/07/2008 – 30/06/2009)
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2009
(ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.07.2008-30.06.2009)
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΕΨΙΛΟΝ ΝΕΤ Α.Ε.Β.Ε.Τ.Υ.

Κύριοι Μέτοχοι,
Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αφορά στην εταιρική χρήση
2009 (01.07.2008-30.06.2009). H Έκθεση συντάχθηκε βάσει των διατάξεων του
άρθρου 43α.
Η παρούσα έκθεση περιέχει όλες τις αναγκαίες κατά νόμο πληροφορίες, προκειμένου
να υπάρξει μια ουσιαστική ενημέρωση για την δραστηριότητα κατά την εν λόγω
χρονική περίοδο, την οποία υποβάλλουμε στη Τακτική Γενική Συνέλευσή σας μαζί
με τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση και παρακαλούμε να τις
εγκρίνετε.
1. Η φύση των δραστηριοτήτων της εταιρείας
Η εταιρεία «ΕΨΙΛΟΝ ΝΕΤ Α.Ε.Β.Ε.Τ.Υ.» ιδρύθηκε το 1996 με διάρκεια 50 έτη
και έδρα την Αθήνα, Μίνωος 10 – 16 (Ν. Κόσμος). Η ηλεκτρονική διεύθυνση της
εταιρείας είναι www.enet.gr.
Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή προς το κοινό πάσης φύσεως
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Από την ίδρυση της βρίσκεται σε αδράνεια.
2. Κίνδυνοι και αβεβαιότητες
Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι
Η Εταιρεία δεν πραγματοποιεί συναλλαγές κερδοσκοπικού χαρακτήρα και δεν
έχει τραπεζικά δάνεια.
Συναλλαγματικός κίνδυνος
Δεν υπάρχει έκθεση σε συναλλαγματικό κίνδυνο εφόσον δεν διενεργούνται
συναλλαγές με το εξωτερικό.
Κίνδυνος επιτοκίου
Κατά τη χρήση 2009 η εταιρεία δεν άντλησε ίδια ή δανειακά κεφάλαια και δεν
προέβη σε καμία επένδυση . Ως εκ τούτου δεν υφίστανται κίνδυνος επιτοκίου.
Πιστωτικός κίνδυνος
Δεν υπάρχει εφόσον η εταιρεία δεν έχει δραστηριότητα στην χρήση 2009.
Κίνδυνος ρευστότητας
Δεν υπάρχει.
3. Εξέλιξη των εργασιών, αποτελέσματα και αποδοτικότητα
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Υποβάλλοντας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις, θεωρούμε σκόπιμο να
σημειώσουμε τα εξής :
Κύκλος εργασιών
Η εταιρεία δεν είχε δραστηριότητα στην χρήση 01.07.2008 – 30.06.2009
Κόστος Πωληθέντων
Δεν υπάρχει.
΄Αλλα ΄Εσοδα Εκμετάλλευσης
Δεν υπάρχουν.
΄Εξοδα Διάθεσης
Δεν υπάρχουν.
΄Εξοδα Διοίκησης
'Εξοδα Διοίκησης
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι και τέλη
Διάφορα έξοδα
Σύνολο

30.06.2009
1.136,70
1.510,92
534,55
3.051,43
6.233,60

30.06.2008
73,40
1.510,92
43,44
3.286,61
4.914,37

Τα έξοδα διοίκησης έχουν αυξηθεί το 2009 σε σχέση με το 2008 κατά 1.319,23 ευρώ,
ήτοι ποσοστό 26,84 %.
Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 30/06/2009 κρίνεται ικανοποιητική.
Τα ίδια κεφάλαια κατά την 30/06/2009 ανέρχονται σε 400.746,02 ευρώ, έναντι
384.853,78 ευρώ της προηγούμενης χρήσεως. Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί
δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2009 και 2008 έχουν ως εξής:
Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης
30/06/2009

30/06/2008

Κυκλοφορούν
ενεργητικό
718.525,46 99,97%
703.106,16
99,97%
Σύνολο ενεργητικού
718.717,37
703.298,07
Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε
κυκλοφοριακό ενεργητικό.
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο παθητικού

317.971,35
718.717,37

44,24%
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318.444,29
703.298,07

45,28%
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Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας
Κυκλοφορούν
225,97%
ενεργητικό
718.525,46
703.106,16
Βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις
317.971,35
318.444,29

220,79%

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος
ενεργητικού.
Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας
Δεν απεικονίζονται αφού η εταιρεία δεν είχε δραστηριότητα στην χρήση 01/07/2008
– 30/06/2009.
4. Προβλεπόμενη πορεία - προοπτικές για το 2009
Η πρωτοφανής διεθνής οικονομική κρίση δεν επιτρέπει θετικές προβλέψεις όσον
αφορά την γενική πορεία της οικονομίας το 2009. Η Διοίκηση θα καταβάλλει κάθε
δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε να βελτιώσει τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας.
5. Περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα
Η εταιρεία για την χρήση 01/07/2008 – 30/06/2009 δεν είχε δραστηριότητα. Ως εκ
τούτου δεν επηρεάζει ή προκαλεί αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος.
Η εταιρεία από 01/07/2008 – 30/06/2009 δεν απασχόλησε προσωπικό.
6. Δραστηριότητες στον τομέα ανάπτυξης και ερευνών
Η εταιρεία την κλειόμενη χρήση δεν διέθεσε πόρους για ανάπτυξη νέων προϊόντων ή
εγκατάσταση νέων τεχνολογιών παραγωγής
7. Ακίνητα –Υποκαταστήματα
Η εταιρεία δεν έχει ακίνητα στην κυριότητά της . Επίσης για την άσκηση της
δραστηριότητας δεν έχει υποκαταστήματα , πέραν του κεντρικού.
8. Κατεχόμενα από την εταιρεία χρεόγραφα και συνάλλαγμα (χρηματοπιστωτικά
μέσα)
Η εταιρεία δεν έχει συμμετοχές σ άλλες εταιρείες.
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9. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσεως μέχρι την
ημερομηνία έγκρισης της Έκθεσης του Δ.Σ.
Από την ημερομηνία κλεισίματος του Ισολογισμού μέχρι την ημερομηνία υποβολής
της παρούσας έκθεσης, δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα, που να επηρεάζουν
τα κονδύλια του Ισολογισμού, την τρέχουσα χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας.
10. Συναλλαγές και υπόλοιπα με συνδεδεμένα μέρη (άρθρ. 3 απόφαση
1/434/3.7.2007)
ΟΙ σημαντικότερες συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα
κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και
υποχρεώσεων της Εταιρείας την 30/06/2009 που έχουν προκύψει από συναλλαγές της
με τα συνδεδεμένα με αυτήν μέρη (κατά την έννοια του άρθρου 42 ε του Κ. Ν.
2190/1920), έχουν ως εξής:
01/07/2008-30/06/2009

Χ. Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ .ΑΕ.
Σύνολο

30/6/2008

ΑΓΟΡΕΣ
ΑΓΟΡΕΣ
ΑΓΑΘΩΝ &
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΓΑΘΩΝ &
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΓΑΘΩΝ &
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΓΑΘΩΝ &
ΑΠΌ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ
ΑΠΌ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ
ΜΗΤΡΙΚΗ
ΜΗΤΡΙΚΗ
ΜΗΤΡΙΚΗ
ΜΗΤΡΙΚΗ
1.596,99
0,00
1.556,80
0,00
1.596,99
0,00
1.556,80
0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 30/06/2009

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 30/06/2008

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ
ΑΕ (ΣΥΓΓΕΝΗΣ)
Χ. Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ .ΑΕ.
(ΜΗΤΡΙΚΗ)
Σύνολο

0,00

314.895,16

0,00

314.895,16

191,71
191,71

812,07
315.707,23

191,71
191,71

2.472,23
317.367,39

Η απαίτηση της εταιρείας προς την μητρική αφορά δοσμένες εγγυήσεις.
11. Μερισματική Πολιτική
Δεν συντρέχει περίπτωση διανομής μερισμάτων.

Μετά από αυτά κ.κ. Μέτοχοι παρακαλούμε να εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις
χρήσεως 2009 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.
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Αθήνα , 22 Ιουλίου 2009
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η ανωτέρω έκθεση του Δ.Σ. που αποτελείται από τέσσερις (4) σελίδες είναι εκείνη
που αναφέρεται στο πιστοποιητικό ελέγχου με ημερομηνία 22/07/2009.

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

Αθανάσιος Φραγκισκάκης
ΑΜ 15081 ΣΟΛ ΑΕΟΕ
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ. Μετόχους της ΕΨΙΛΟΝ ΝΕΤ Α.Ε.Β.Ε.Τ.Υ. :
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε

τις

συνημμένες

Οικονομικές

Καταστάσεις

της

ΕΨΙΛΟΝ

ΝΕΤ

Α.Ε.Β.Ε.Τ.Υ., που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 30ης Ιουνίου 2009, 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 Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η Διοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση
αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, 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
Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών
Καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα
Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά
Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες
δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την
απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το κατά πόσο 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
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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 Διοίκηση, 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 συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα
από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 30
Ιουνίου 2009, την χρηματοοικονομική της επίδοση και τις Ταμειακές της Ροές για τη
χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς το συμπέρασμα του ελέγχου μας,
εφιστούμε την προσοχή σας στo εξής : Επειδή τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας, είναι
μικρότερα του ημίσεως ½ του μετοχικού κεφαλαίου, συντρέχουν οι προϋποθέσεις
εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 47 και 48 του Κ.Ν. 2190/1920 και συνεπώς
επιβάλλεται η εταιρεία να λάβει τα προσήκοντα μέτρα, ώστε να αρθούν οι
προϋποθέσεις εφαρμογής των άρθρων αυτών.
Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της έκθεσης του
Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνηγμένες οικονομικές καταστάσεις στα πλαίσια
των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
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Αθήνα 22 Ιουλίου 2009
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15081
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
Φωκ. Νέγρη 3 - 11257 Αθήνα
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

01.07.2008 30.06.2009

01.07.2007 30.06.2008

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια (Ιδιοχρησιμοποιούμενα)
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Πελάτες
Λοιπές απαιτήσεις
Στοιχεία Ενεργητικού κατεχόμενα προς πώληση
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

4.1
4.3

0,20
191,71
191,91

0,20
191,71
191,91

4.4
4.5

0,00
27.130,95

0,00
13.678,15

4.6

691.394,51
718.525,46

689.428,01
703.106,16

718.717,37

703.298,07

4.7

1.465.000,00

1.465.000,00

4.8

2.351,43
(1.066.605,41)

2.351,43
(1.082.497,65)

400.746,02
0,00
400.746,02

384.853,78
0,00
384.853,78

0,00

0,00

317.971,35
317.971,35
718.717,37

318.444,29
318.444,29
703.298,07

Σύνολο Ενεργητικού

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά
Λοιπά Αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέον
Ιδια Κεφάλαια αποδ/να στους μετόχους της
Μητρικής
Δικαιώματα μειοψηφίας
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

4.11

Σύνολο Καθαρής θέσης και Υποχρεώσεων
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/07/08-30/06/2009
0,00
0,00
0,00
0,00

1/07/07-30/06/2008
0,00
0,00
0,00
0,00

6.233,60
0,00
(6.233,60)

4.914,37
0,00
(4.914,37)

5.6

23.383,68

17.822,78

5.7

17.150,08
1.257,84

12.908,41
0,00

15.892,24

12.908,41

15.892,24
0,032

12.908,41
0,026

(6.233,60)

(4.914,37)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Πωλήσεις
Κόστος πωληθέντων
Μικτό κέρδος
Άλλα έσοδα
Έξοδα διοίκησης
Αλλα έξοδα
Κέρδη εκμετάλλευσης
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα
(καθαρά)
Καθαρά κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Καθαρά κέρδη περιόδου

Κέρδη κατά μετοχή που αναλογούν
στους μετόχους για την περίοδο
- Βασικά (σε Ευρώ)

5.1
5.2
5.3
5.5

5.8

Κέρδη / ζημίες προ φόρων,
χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών
αποσβέσεων
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
01/07/2008 01/07/2007 30/06/2009
30/06/2008
Λειτουργικές δραστηριότητες
(Ζημίες)/Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
Πλέον/ μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημιές) επενδυτικής
δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποσβέσεις κρατικών επιχορηγήσεων επενδύσεων
Κέρδη από πώληση παγίων
(Κέρδη)/Ζημία από συγγενείς

Πλέον/μείον προσαρμογές λογαριασμών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές
δραστηριότητες:
(Αύξηση)/ Μείωση αποθεμάτων
(Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων
Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων
Αύξηση/(Μείωση) πρόβλεψης παροχών προσωπικού
Μείον:
Τόκοι πληρωθέντες
Φόροι εισοδήματος (προηγ.χρήσεων, διαφορές φορολ/κου
ελέγχου. )
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσωμάτων παγίων
Πληρωμές για αγορά μετοχών συγγενών
Εισπράξεις από πωλήσεις χρημ/κων στοιχειων
Πωλήσεις ενσωμάτων παγίων
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσματα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα /αναληφθέντα δάνεια
Επιστροφή κεφαλαίου
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από Χρηματοδοτικές
δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα περίοδου (α)+(β)+(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης της περιόδου
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17.150,08

12.908,41

0,00

0,00

(23.383,68)
0,00
0,00
0,00
0,00

(17.849,78)
27,00
0,00
0,00
0,00

(23.383,68)

(17.822,78)

0,00
(13.452,80)
(1.730,78)
0,00

0,00
(498,75)
2.743,27
0,00

0,00

27,00

0,00

0,00

(21.417,18)

(2.696,85)

0,00
0,00
0,00
0,00
23.383,68
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
17.849,78
0,00

23.383,68

17.849,78

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

1.966,50

15.152,93

689.428,01

674.275,08

691.394,51

689.428,01
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Υπόλοιπα 01.07.2007
- Αποτέλεσμα περιόδου
Συνολικό κέρδος (ζημία) περιόδου
Υπόλοιπα 30.06.2008

Τακτικό
Εκτακτα
Αποθεματικό αποθεματικά

Αποθεματικά από
Αποθεματικά την αποτίμηση των
εύλογης αξίας χρημ/οικονομικών
ακινήτων
περιουσιακών
στοιχείων

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπέρ το άρτιο

1.465.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.465.000,00

0,00

0,00

0,00

Λοιπά
αποθεματικά

Αποτελέσματα εις Σύνολο Καθαρής
νέον
Θέσης

2.351,43

(1.095.406,06)
12.908,41

371.945,37
12.908,41

0,00

0,00

12.908,41

12.908,41

0,00

2.351,43

(1.082.497,65)

384.853,78

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Υπόλοιπα 01.07.2008
- Αποτέλεσμα περιόδου
Συνολικό κέρδος (ζημία) περιόδου
Υπόλοιπα 30.06.2009

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπέρ το άρτιο

1.465.000,00

0,00

0,00

0,00

1.465.000,00

0,00

Τακτικό
Εκτακτα
Αποθεματικό αποθεματικά

Αποθεματικά από
Αποθεματικά την αποτίμηση των
εύλογης αξίας χρημ/οικονομικών
ακινήτων
περιουσιακών
στοιχείων
0,00

0,00
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Λοιπά
αποθεματικά

2.351,43

Αποτελέσματα εις Σύνολο Καθαρής
νέον
Θέσης

(1.082.497,65)

384.853,78

15.892,24

15.892,24

0,00

0,00

0,00

15.892,24

15.892,24

0,00

0,00

2.351,43

(1.066.605,41)

400.746,02
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ΕΨΙΛΟΝ ΝΕΤ Α.Ε.Β.Ε.Τ.Υ.
Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.)
1ης Ιουλίου 2008 – 30ης Ιουνίου 2009
(Ποσά σε ευρώ)

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1996 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 35347/01/Β/96/125.
Σκοπός

της

εταιρείας

είναι

η

παροχή

προς

το

κοινό

πάσης

φύσεως

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Από την ίδρυσή της βρίσκεται σε αδράνεια.
2. ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2.1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις της 30/06/2009 αφορούν το διάστημα από
01/07/2008 έως 30/06/2009. Έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 “Ενδιάμεση
Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση”. Αυτές οι οικονομικές καταστάσεις έχουν
καταρτισθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ και τις διερμηνείες πού είχαν εκδοθεί και ήταν σε
ισχύ κατά τον Ιούνιο του 2009, μετά την υιοθέτησή τους από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
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Οι οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01/07/2007-30/06/2008 έχουν συνταχθεί
σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ και τις διερμηνείες πού είχαν εκδοθεί και ήταν σε ισχύ κατά
τον Ιούνιο του 2008.
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί στα πλαίσια του ιστορικού
κόστους με εξαίρεση τα ιδιοχρησιμοποιούμενα
πώληση

ακίνητα, τα διαθέσιμα

προς

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία αποτιμήθηκαν στην

εύλογη αξία τους. Επίσης οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις (χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία) αποτιμήθηκαν στο αναπόσβεστο κόστος τους με τη χρήση
του πραγματικού επιτοκίου.
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της
δραστηριότητάς (going concern).
Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι παρούσες οικονομικές
καταστάσεις, είναι συνεπείς με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των
ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2008.
Η κατάρτιση τους σύμφωνα με τα ΔΛΠ απαιτεί την χρήση αναλυτικών λογιστικών
εκτιμήσεων και κρίσεων για την εφαρμογή των λογιστικών αρχών. Οι περιοχές για
τις οποίες έχουν γίνει εκτιμήσεις και παραδοχές έχουν επισημανθεί όπου κρίνεται
κατάλληλα.
Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνημμένες οικονομικές
καταστάσεις και τις οποίες συστηματικά εφαρμόζει η Εταιρεία τις παραθέτουμε
στις επόμενες παραγράφους.

2.2 ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες, τα οποία έχουν
εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής εφαρμογής για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν

19

ΕΨΙΛΟΝ ΝΕΤ Α.Ε.Β.Ε.Τ.Υ.
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
01.07.2008 – 30.06.2009

κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσεως ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της Εταιρείας
σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων,
τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω.

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά από την 1 Ιανουαρίου 2009
α) ΔΛΠ 1 (Αναθεωρημένο 2007) «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων»
Εφαρμόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η
Ιανουαρίου 2009.
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1274/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου
2008, L339- 18.12.2008)
Το ΔΛΠ 1 έχει αναθεωρηθεί για να αναβαθμίσει τη χρησιμότητα των πληροφοριών
που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι πιο σημαντικές αλλαγές είναι:
i) Η κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων να περιλαμβάνει μόνο συναλλαγές με
μετόχους, ii) Η εισαγωγή μιας καινούργιας κατάστασης συνολικού εισοδήματος που
συνδυάζει όλα τα στοιχεία εσόδων και εξόδων, τα οποία καταχωρίζονται στην
κατάσταση αποτελεσμάτων με τα «λοιπά εισοδήματα», και iii) Επαναδιατυπώσεις στις
οικονομικές καταστάσεις ή αναδρομικές εφαρμογές νέων λογιστικών αρχών και
μεθόδων πρέπει να παρουσιάζονται από την αρχή της ενωρίτερης συγκριτικής
περιόδου. Ο Κανονισμός συνοδεύεται από ένα προσάρτημα ανάλογων τροποποιήσεων
περιορισμένης έκτασης σε αρκετά ΔΛΠ, ΔΠΧΠ, ΕΔΔΠΧΠ και ΜΕΔ που ισχύουν και
αυτές για περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1.1.2009.
Η Εταιρεία εφάρμοσε τις παραπάνω τροποποιήσεις και έχει κάνει τις απαραίτητες
αλλαγές στην παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων για την περίοδο 01/07/200830/06/2009.
β) ΔΛΠ 23 «Κόστος Δανεισμού» (αναθεωρημένο το 2007)
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1260/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Δεκεμβρίου
2008, L338- 17.12.2008 Εφαρμόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009.Το πρότυπο αντικαθιστά την
προηγούμενη έκδοση του ΔΛΠ 23. Η βασική διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη
έκδοση αφορά στην κατάργηση της επιλογής καταχώρισης ως εξόδου του κόστους
δανεισμού που σχετίζεται με περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού, τα οποία απαιτείται
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ένα σημαντικό χρονικό διάστημα προκειμένου να μπορέσουν να λειτουργήσουν ή να
πωληθούν. Επίσης έγιναν ορισμένες τροποποιήσεις στα ΔΠΧΠ 1, ΔΛΠ 1, ΔΛΠ 7,
ΔΛΠ 11, ΔΛΠ 16, ΔΛΠ 38 και ΕΔΔΠΧΠ 1 που ισχύουν από την ή μετά την 1.1.2009.
Επί του παρόντος στην Εταιρία μας δεν υπάρχουν τέτοια κόστη, στο μέλλον
εφόσον προκύψουν τέτοια κόστη, θα εφαρμοσθεί το εν λόγω πρότυπο.

γ) ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Παρουσίαση» και ΔΛΠ 1
(Τροποποίηση) «Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων» - Χρηματοπιστωτικά
Μέσα διαθέσιμα από τον κάτοχο
(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 53/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Ιανουαρίου 2009, L
17- 22.1.2009) Εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 1η Ιανουαρίου 2009.
Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 32 απαιτεί ορισμένα χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα από
τον κάτοχο και υποχρεώσεις που προκύπτουν κατά την ρευστοποίηση, να καταταχθούν
ως Ίδια Κεφάλαια εάν πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια. Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 1
απαιτεί γνωστοποίηση συγκεκριμένων πληροφοριών αναφορικά με τα μέσα αυτά που
κατατάσσονται ως Ίδια Κεφάλαια. Επίσης έγιναν μερικές τροποποιήσεις στο ΔΠΧΠ 7,
ΔΛΠ 39 και ΕΔΔΠΧΠ 2 που ισχύουν για περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την
1.1.2009.
Επειδή η Εταιρεία

δεν κατέχει τέτοια μέσα, οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση

στις οικονομικές καταστάσεις της εν λόγω περιόδου.
δ) ΔΠΧΠ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη υιοθέτηση των ΔΠΧΠ» και ΔΛΠ 27
(Τροποποίηση)

«Ενοποιημένες

και

Ιδιαίτερες

Οικονομικές

Καταστάσεις»

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 69/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Ιανουαρίου 2009, L
21- 24.1.2009).Εφαρμόζονται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 1η Ιανουαρίου 2009. Η τροποποίηση του ΔΠΧΠ 1 επιτρέπει στις
οικονομικές οντότητες που εφαρμόζουν για πρώτη φορά τα ΔΠΧΠ να χρησιμοποιούν
ως τεκμαιρόμενο κόστος είτε την εύλογη αξία είτε την λογιστική αξία με βάση τις
προηγούμενες λογιστικές πρακτικές για την αποτίμηση του αρχικού κόστους των
επενδύσεων σε θυγατρικές επιχειρήσεις, σε από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές
οντότητες και σε συγγενείς επιχειρήσεις. Επίσης, η τροποποίηση καταργεί τον ορισμό
της μεθόδου κόστους από το ΔΛΠ 27 και το αντικαθιστά με την απαίτηση τα
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μερίσματα να παρουσιάζονται ως εισόδημα στις ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις
του επενδυτή. Επίσης έγιναν περιορισμένες τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 18, ΔΛΠ 21 και
ΔΛΠ 36 που εφαρμόζονται και αυτές για περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την
1.1.2009.
Επειδή η εταιρεία έχει ήδη μεταβεί στα ΔΠΧΠ, η τροποποίηση αυτή δεν

έχει

επίδραση στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις .
ε) ΔΠΧΠ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» –
Προϋποθέσεις Κατοχύρωσης και Ακυρώσεις (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1261/2008
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Δεκεμβρίου 2008, L338- 17.12.2008). Εφαρμόζεται για
τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009. Η
τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισμό των «προϋποθέσεων της κατοχύρωσης», με την
εισαγωγή του όρου «προϋποθέσεις μη κατοχύρωσης» για όρους που δεν αποτελούν
όρους υπηρεσίας ή όρους απόδοσης. Επίσης, διευκρινίζεται ότι όλες οι ακυρώσεις είτε
προέρχονται από την ίδια την οντότητα είτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, πρέπει να
έχουν την ίδια λογιστική αντιμετώπιση. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις
οικονομικές καταστάσεις.
στ) ΔΠΧΠ 8 «Κλάδοι Δραστηριοτήτων» (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1358/2007 ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Νοεμβρίου 2007, L304- 22.11.2007).Εφαρμόζεται για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009. Το πρότυπο
αυτό αντικαθιστά το ΔΛΠ 14, σύμφωνα με το οποίο οι τομείς αναγνωρίζονταν και
παρουσιάζονταν με βάση μια ανάλυση απόδοσης και κινδύνου. Σύμφωνα με το ΔΠΧΠ
8 οι τομείς αποτελούν συστατικά μιας οικονομικής οντότητας που εξετάζονται τακτικά
από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο / Διοικητικό Συμβούλιο της οικονομικής οντότητας
και παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις με βάση αυτήν την εσωτερική
κατηγοριοποίηση. Η εταιρεία εφάρμοσε το ΔΠΧΠ 8 από την 1 Ιανουαρίου 2009.
ζ) ΕΔΔΠΧΠ 13 – Προγράμματα Πιστότητας Πελατών (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.
1262/2008

ΤΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της

16ης

Δεκεμβρίου

2008,

L338-

17.12.2008).Εφαρμόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 1η Ιουλίου 2008. Η διερμηνεία αποσαφηνίζει τον χειρισμό που πρέπει να
υιοθετήσουν οι εταιρείες που χορηγούν κάποιας μορφής επιβράβευση πιστότητας,
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όπως «πόντους» ή «ταξιδιωτικά μίλια», σε πελάτες που αγοράζουν αγαθά ή
υπηρεσίες. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία.
η) Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων
βελτιώσεων του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
(ΕΚ) αριθ. 70/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Ιανουαρίου 2009, L 21- 24.1.2009)
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που
υπεισέρχονται στα ΔΠΧΠ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του ετήσιου
προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ που δημοσιεύτηκε τον Μάιο 2008. Οι
παρακάτω τροποποιήσεις, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, ισχύουν για τις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009.
1) ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων» Η
τροποποίηση διευκρινίζει ότι κάποια από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία και υποχρεώσεις που έχουν καταταχθεί ως προοριζόμενο για εμπορική
εκμετάλλευση σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Καταχώριση και
Αποτίμηση» αποτελούν παραδείγματα κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων αντίστοιχα. Η Εταιρεία εφάρμοσε την τροποποίηση
αυτή από την 1η Ιανουαρίου 2009, ωστόσο δεν επηρέασε τις οικονομικές
καταστάσεις.
2) ΔΛΠ 16 (Τροποποίηση ) «Ενσώματες ακινητοποιήσεις» (και επακόλουθη
τροποποίηση στο ΔΛΠ 7 «Κατάσταση ταμειακών ροών»).Η τροποποίηση αυτή απαιτεί
στις οικονομικές οντότητες με συνήθεις δραστηριότητες στις οποίες περιλαμβάνονται
η εκμίσθωση και εν συνεχεία πώληση περιουσιακών στοιχείων να παρουσιάζουν τo
προϊόν της πώλησης των στοιχείων αυτών στα έσοδα και να μεταφέρουν την
αναπόσβεστη αξία του στοιχείου στα αποθέματα όταν το στοιχείο του ενεργητικού
θεωρείται διαθέσιμο προς πώληση. Η επακόλουθη τροποποίηση στο ΔΛΠ 7 δηλώνει
ότι οι ταμειακές ροές που προκύπτουν από την αγορά, εκμίσθωση και πώληση των εν
λόγω περιουσιακών στοιχείων κατατάσσονται στις ταμειακές ροές από λειτουργικές
δραστηριότητες.

Επειδή

στις

συνήθεις

δραστηριότητες

της

Εταιρείας

δεν

περιλαμβάνεται η εκμίσθωση και μεταγενέστερη πώληση στοιχείων του ενεργητικού,
η τροποποίηση δεν έχει επίπτωση στις δραστηριότητες της.
23

ΕΨΙΛΟΝ ΝΕΤ Α.Ε.Β.Ε.Τ.Υ.
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
01.07.2008 – 30.06.2009

3) ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζόμενους» Οι αλλαγές στο πρότυπο
αυτό είναι οι ακόλουθες:
- Μια τροποποίηση στο πρόγραμμα που καταλήγει σε μια μεταβολή στην
έκταση στην οποία οι δεσμεύσεις για παροχές επηρεάζονται από μελλοντικές
αυξήσεις των μισθών είναι μια περικοπή, ενώ μια τροποποίηση που μεταβάλλει τις
παροχές που αποδίδονται

στη προϋπηρεσία προκαλεί ένα αρνητικό κόστος

προϋπηρεσίας εάν καταλήγει σε μείωση της παρούσας αξίας υποχρεώσεων
καθορισμένων παροχών.
- Ο ορισμός της απόδοσης περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος έχει
τροποποιηθεί για να ορίσει ότι τα έξοδα διαχείρισης του προγράμματος εκπίπτουν
στον υπολογισμό της απόδοσης των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος μόνο
στην έκταση που τα έξοδα αυτά έχουν εξαιρεθεί από την αποτίμηση της υποχρέωσης
καθορισμένων παροχών.
- Ο διαχωρισμός μεταξύ βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων παροχών σε
εργαζόμενους θα βασισθεί στο εάν οι παροχές θα τακτοποιηθούν εντός ή μετά τους
12 μήνες παροχής της υπηρεσίας των εργαζομένων.
- Το ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα
Περιουσιακά Στοιχεία» απαιτεί οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις να γνωστοποιούνται και
όχι να αναγνωρίζονται. Το ΔΛΠ 19 έχει τροποποιηθεί για να είναι συνεπές.
Η Εταιρεία εφάρμοσε αυτές τις τροποποιήσεις από την 1η Ιανουαρίου 2009, ωστόσο
δεν έχουν επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.
4)

ΔΛΠ

20

(Τροποποίηση)

«Λογιστική

κρατικών

επιχορηγήσεων

και

γνωστοποίηση της κρατικής υποστήριξης». Η τροποποίηση απαιτεί η ωφέλεια από ένα
κρατικό δάνειο με επιτόκιο χαμηλότερο από εκείνο της αγοράς να αποτιμάται ως η
διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας βάσει του ΔΛΠ 39 «Χρηματοπιστωτικά μέσα:
Καταχώριση και Αποτίμηση» και των εσόδων που προκύπτουν από την εν λόγω
ωφέλεια με τη λογιστική αντιμετώπιση του ΔΛΠ 20. Επειδή η Εταιρεία δεν έχει
λάβει δάνεια από το Κράτος, η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις δραστηριότητες
της Εταιρείας .
5) ΔΛΠ 23, Κόστος Δανεισμού (όπως αναθεωρήθηκε το 2007) (Τροποποίηση)
Με την τροποποίηση:
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- Διευκρινίζεται ότι το έξοδο τόκου πρέπει να υπολογίζεται με τη μέθοδο του
αποτελεσματικού επιτοκίου, όπως περιγράφεται στο Δ.Λ.Π. 39 Χρηματοπιστωτικά
Μέσα: Καταχώριση και Αποτίμηση,
- Καταργείται η δυνατότητα, το κόστος δανεισμού να περιλαμβάνει απόσβεση
διαφοράς της υπό το άρτιο λήψης ή υπέρ το άρτιο εξόφλησης δανείων, και την
απόσβεση παρεπόμενου κόστους που συνδέεται με το διακανονισμό δανείων. Η
τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις δραστηριότητες της Εταιρείας.
6) ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ενοποιημένες και ιδιαίτερες οικονομικές
καταστάσεις» Η τροποποίηση ορίζει ότι στις περιπτώσεις όπου μια επένδυση σε
θυγατρική εταιρεία, η οποία αντιμετωπίζεται λογιστικά σύμφωνα με το ΔΛΠ 39
«Χρηματοπιστωτικά μέσα: Καταχώριση και Αποτίμηση», έχει ταξινομηθεί ως
στοιχείο κατεχόμενο προς πώληση σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 5 «Μη κυκλοφορούντα
στοιχεία ενεργητικού κατεχόμενα προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες» θα
συνεχίσει να εφαρμόζεται το ΔΛΠ 39. Η τροποποίηση δεν έχει καμία επίδραση στις
οικονομικές καταστάσεις.
7) ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις» (και
επακόλουθες τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 32 «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Παρουσίαση»
και στο ΔΠΧΠ 7 «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Γνωστοποιήσεις») Σύμφωνα με αυτήν
την τροποποίηση, μια επένδυση σε συγγενή επιχείρηση αντιμετωπίζεται ως μοναδικό
στοιχείο για σκοπούς ελέγχου απομείωσης και η όποια ζημιά απομείωσης δεν
κατανέμεται σε συγκεκριμένα στοιχεία του ενεργητικού που περιλαμβάνονται στη
επένδυση. Οι αναστροφές των ζημιών απομείωσης καταχωρίζονται ως προσαρμογή
στο λογιστικό υπόλοιπο της επένδυσης στην έκταση που το ανακτήσιμο ποσό της
επένδυσης στη συγγενή αυξάνεται. Η Εταιρεία εφάρμοσε την τροποποίηση αυτή από
την 1η Ιανουαρίου 2009.
8) ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις» (και
επακόλουθες τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 32 «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Παρουσίαση» και
στο ΔΠΧΠ 7

«Χρηματοπιστωτικά μέσα: Γνωστοποιήσεις»). Η τροποποίηση αυτή

ορίζει ότι στις περιπτώσεις όπου μια επένδυση σε συγγενή επιχείρηση
λογιστικοποιείται σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Καταχώριση
και Αποτίμηση» επιπρόσθετα των απαιτούμενων γνωστοποιήσεων του ΔΛΠ 32
«Χρηματοπιστωτικά μέσα: Παρουσίαση» και ΔΠΧΠ 7 «Χρηματοπιστωτικά μέσα:
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Γνωστοποιήσεις» θα πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες και όχι όλες οι απαιτούμενες
γνωστοποιήσεις του ΔΛΠ 28. Η εταιρεία δεν έχει συμμετοχές σε άλλες εταιρείες .
9) ΔΛΠ 31 (Τροποποίηση) «Συμμετοχές σε κοινοπραξίες» (και επακόλουθες
τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 32 «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Παρουσίαση» και στο ΔΠΧΠ
7 «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Γνωστοποιήσεις»). Η τροποποίηση αυτή ορίζει ότι στις
περιπτώσεις όπου μια επένδυση σε κοινοπραξία λογιστικοποιείται σύμφωνα με το
ΔΛΠ 39 «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Καταχώριση και Αποτίμηση» επιπρόσθετα των
απαιτούμενων

γνωστοποιήσεων

του

ΔΛΠ

32

«Χρηματοπιστωτικά

μέσα:

Παρουσίαση» και ΔΠΧΠ 7 «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Γνωστοποιήσεις» θα πρέπει
να γίνουν συγκεκριμένες και όχι όλες οι απαιτούμενες γνωστοποιήσεις του ΔΛΠ 31
«Συμμετοχές σε κοινοπραξίες». Η εταιρεία δεν έχει συμμετοχές σε άλλες εταιρείες.
10) ΔΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων». Η
τροποποίηση αυτή απαιτεί ότι στις περιπτώσεις όπου η εύλογη αξία μειωμένη κατά το
κόστος της πώλησης υπολογίζεται βάσει των προεξοφλημένων ταμειακών ροών,
πρέπει να γίνονται γνωστοποιήσεις ισοδύναμες προς εκείνες για τον υπολογισμό της
αξίας λόγω χρήσεως. Η Εταιρεία εφάρμοσε αυτήν την τροποποίηση και θα παρέχει
την απαραίτητη γνωστοποίηση όπου εφαρμόζεται για τους ελέγχους απομείωσης από
την 1η Ιανουαρίου 2009.
11)

ΔΛΠ 38 (Τροποποίηση) «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία». Η τροποποίηση

αυτή ορίζει ότι μία πληρωμή μπορεί να αναγνωριστεί ως προπληρωμή μόνο εάν έχει
πραγματοποιηθεί πριν την απόκτηση του δικαιώματος πρόσβασης σε αγαθά ή λήψης
υπηρεσιών. Η τροποποίηση αυτή πρακτικά σημαίνει ότι όταν η Εταιρεία αποκτήσει
πρόσβαση στα αγαθά ή λάβει τις υπηρεσίες τότε η πληρωμή πρέπει να καταχωριστεί
στα έξοδα. Η Εταιρεία εφάρμοσε την τροποποίηση από την 1η Ιανουαρίου 2009.
12) ΔΛΠ 38 (Τροποποίηση) «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία» Η τροποποίηση
αυτή διαγράφει την διατύπωση που ορίζει ότι θα υπάρξουν «σπάνια, αν υπάρξουν
ποτέ» ενδείξεις για τη χρήση μιας μεθόδου που καταλήγει σε ένα χαμηλότερο
συντελεστή απόσβεσης από αυτόν της σταθερής μεθόδου απόσβεσης. Η τροποποίηση
δεν έχει επί του παρόντος επίδραση στις δραστηριότητες της Εταιρείας, καθώς όλα
τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται με την χρήση της σταθερής μεθόδου.
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13) ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Καταχώριση και
Αποτίμηση»
Οι αλλαγές σε αυτό το πρότυπο είναι οι παρακάτω:
- Είναι δυνατό να υπάρξουν μετακινήσεις προς και από την κατηγορία της
εύλογης αξίας μέσω των αποτελεσμάτων όταν ένα παράγωγο ξεκινά ή παύει να
πληρεί τις προϋποθέσεις ως μέσο αντιστάθμισης ταμειακών ροών ή αντιστάθμισης
καθαρής επένδυσης.
- Ο ορισμός του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή της
χρηματοοικονομικής υποχρέωσης στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων όσον
αφορά στοιχεία που κατέχονται ως διαθέσιμα για εμπορική εκμετάλλευση έχει
τροποποιηθεί. Διευκρινίζεται ότι ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή
υποχρέωση που αποτελεί μέρος ενός χαρτοφυλακίου χρηματοοικονομικών μέσων που
έχουν κοινή διαχείριση με τεκμηριωμένη ένδειξη πραγματικού πρόσφατου σχεδίου
βραχυπρόθεσμης αποκόμισης κερδών, συμπεριλαμβάνεται σε αυτού του είδους το
χαρτοφυλάκιο κατά την αρχική αναγνώριση.
-

Η ισχύουσα οδηγία για τον προσδιορισμό και την τεκμηρίωση

αντισταθμίσεων δηλώνει ότι ένα μέσο αντιστάθμισης πρέπει να εμπλέκει μέρος που
δεν ανήκει στην αναφέρουσα οικονομική οντότητα και αναφέρει έναν τομέα ως
παράδειγμα μιας οικονομικής οντότητας. Αυτό σημαίνει ότι για να εφαρμοστεί η
λογιστική αντιστάθμισης σε επίπεδο τομέα, οι απαιτήσεις για τη λογιστική
αντιστάθμισης πρέπει να πληρούνται συγχρόνως από τον τομέα που το εφαρμόζει. Η
τροποποίηση αφαιρεί αυτήν την απαίτηση έτσι ώστε το ΔΛΠ 39 να συμβαδίζει με το
ΔΠΧΠ 8 «Τομείς δραστηριοτήτων» το οποίο απαιτεί η γνωστοποίηση για τομείς να
βασίζεται σε πληροφορίες που παρουσιάζονται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο /
Διοικητικό Συμβούλιο της οικονομικής οντότητας.
- Όταν αποτιμάται εκ νέου η λογιστική αξία ενός χρεωστικού τίτλου κατά τη διακοπή
της λογιστικής αντιστάθμισης εύλογης αξίας, η τροποποίηση διευκρινίζει ότι πρέπει
να χρησιμοποιείται ένα αναθεωρημένο πραγματικό επιτόκιο (υπολογισμένο την
ημέρα της διακοπής της λογιστικής αντιστάθμισης εύλογης αξίας).
Η Εταιρεία εφάρμοσε το ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) από την 1η Ιανουαρίου 2009. Δεν
έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.
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14) ΔΛΠ 40 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε ακίνητα» (και επακόλουθες
τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 «Ενσώματες Ακινητοποιήσεις».Η τροποποίηση ορίζει ότι
τα ακίνητα που είναι υπό κατασκευή ή αξιοποίηση για μελλοντική χρήση ως
επενδυτικά ακίνητα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 40. Επομένως, όπου
εφαρμόζεται η μέθοδος της εύλογης αξίας τα ακίνητα αυτά αποτιμούνται στην εύλογη
αξία. Όμως, σε περιπτώσεις που η εύλογη αξία ενός επενδυτικού ακινήτου υπό
κατασκευή δεν μπορεί να αποτιμηθεί με αξιοπιστία, το ακίνητο αποτιμάται στο
κόστος μέχρι την ενωρίτερη μεταξύ της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της κατασκευής
και της ημερομηνίας στην οποία η εύλογη αξία καθίσταται δυνατό να αποτιμηθεί με
αξιοπιστία. Η τροποποίηση δεν επηρεάζει τις δραστηριότητές της ,
15) ΔΠΧΠ 5 (Τροποποίηση) «Mη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που
Κατέχονται προς Πώληση και Διακοπείσες Δραστηριότητες» (και επακόλουθες
τροποποιήσεις

στο

ΔΠΧΠ

1

«Πρώτη

Υιοθέτηση

των

Διεθνών

Προτύπων

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης»)
Ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου
2009.
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις μιας
θυγατρικής ταξινομούνται ως κατεχόμενα προς πώληση εάν ένα πρόγραμμα πώλησης
για μερική διάθεση καταλήγει σε απώλεια του ελέγχου της και θα πρέπει να γίνουν
σχετικές γνωστοποιήσεις για αυτή τη θυγατρική εφόσον πληρείται ο ορισμός για μια
διακοπείσα δραστηριότητα. Η επακόλουθη τροποποίηση στο ΔΠΧΠ 1 ορίζει ότι
αυτές οι τροποποιήσεις θα εφαρμόζονται μελλοντικά από την ημερομηνία μετάβασης
σε ΔΠΧΠ. Η τροποποίηση αυτή δεν επηρεάζει την Εταιρεία.
2.3 ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ

Δεν συντρέχει περίπτωση κατάρτισης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
καθώς η εταιρεία δεν έχει θυγατρικές ή συγγενείς εταιρείες. Η εταιρεία είναι
θυγατρική της εισηγμένης Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. και οι
Οικονομικές της Καταστάσεις έχουν περιληφθεί στις Ενοποιημένες Οικονομικές
Καταστάσεις της Μητρικής Εταιρείας.
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2.4 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται επί των φορολογητέων αποτελεσμάτων της
περιόδου

με τον εκάστοτε ισχύοντα συντελεστή. Τα φορολογητέα αποτελέσματα

διαφέρουν από τα λογιστικά 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.
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.

2.5 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

Η Εταιρεία δεν έχει αποθέματα κατά την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού
της ,την 30/06/2009.
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2.6 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η Εταιρεία δεν είχε δραστηριότητα κατά την περίοδο 01/07/2008 – 30/06/2009.

2.7 ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΞΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ

Σε κάθε ημερομηνία Ισολογισμού η Διοίκηση 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 30.06.2009.

2.8 ΠΕΛΑΤΕΣ

Η Εταιρεία δεν έχει απαιτήσεις από πελάτες κατά την 30/06/2009.
2.9 ΠΙΣΤΩΤΕΣ

Η αποτίμηση των πιστωτών γίνεται στην ονομαστική αξία των υποχρεώσεων.

2.10 ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η Εταιρεία δεν απασχόλησε προσωπικό κατά το διάστημα 01/07/2008 – 30/06/2009.

2.11 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

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:
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Άρθρο 47 Διάλυση 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 Διοικητικό 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.
2.12 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ

Η Εταιρεία δεν είχε δραστηριότητα κατά την περίοδο 01/07/2008 – 30/06/2009.

3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
3.1 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

: Η εταιρεία δεν έχει δραστηριότητα.

3.2 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ : Δεν υπάρχει.
3.3 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΙΜΩΝ:

Δεν υπάρχουν.

3.4 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ:

Η εταιρεία δεν έχει δανεισμό.

4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

4.1 ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ( 01.01.- 30.06.2009 )
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

Ποσά σε €

Υπόλοιπο
31/12/2008
ΕΠΙΠΛΑ &
ΛΟΙΠΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜ
ΟΣ

Προσθήκες
χρήσης

0,20

Μειώσεις
χρήσης

0

Υπόλοιπο
Αποσβέσεων Προσθήκες
1/1/2009
χρήσης

Σύνολο
31/12/2008

0

0,20

0,00

Μειώσεις
χρήσης

0

ΚΑΘΑΡΗ
ΑΝΑΠΟΣ.
ΑΞΙΑ
30.06.2009

Σύνολο
αποσβέσεων
30/06/2009

0

0,00

4.2 ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Δεν υπάρχει.
4.3 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Λοιπές Απαιτήσεις

30.06.2009

Δοσμένες Εγγυήσεις / Χ.Κ.ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Σύνολο

30.06.2008

191,71
191,71

191,71
191,71

30.06.2009
14.784,06
12.346,89
27.130,95

30.06.2008
13.678,15
0,00
13.678,15

30.06.2009
351,83
691.042,68
691.394,51

30.06.2008
507,79
688.920,22
689.428,01

4.4 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

Δεν υπάρχουν.
4.5 ΠΕΛΑΤΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο
Λοιποί Χρεώστες
Σύνολο

4.6 ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

Ταμειακά Διαθέσιμα
Ταμείο
Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας
Σύνολο
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4.7 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Μετοχικό Κεφάλαιο
Διαιρούμενο σε 500.000 κοινές ανώνυμες μετοχές
με αξία κάθε μετοχής 2,93€

30.06.2009

30.06.2008

1.465.000,00

1.465.000,00

4.8 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής νοµοθεσίας η

δηµιουργία

«Τακτικού Αποθεµατικού» κατά το ποσό που ισούται µε το 5% των ετήσιων, των
κερδών μετά από φόρους, είναι υποχρεωτική
αποθεµατικού

το 1/3

µέχρι να

φθάσει το ύψος του

του µετοχικού κεφαλαίου. Το «Τακτικό Αποθεµατικό»

προορίζεται προς κάλυψη των συσσωρευµένων ζηµιών, διανέµεται µόνο κατά τη
διάλυση της Εταιρείας αφού πρώτα καλυφθούν οι συσσωρευµένες ζηµιές.
Στα «Έκτακτα Αποθεματικά» περιλαμβάνονται αυτά που έχουν σχηματισθεί χωρίς
υποχρεωτική διάταξη της Ελληνικής εταιρικής νοµοθεσίας και έχει καταβληθεί
ο αναλογούν φόρος κατά το χρόνο του σχηματισμού τους.

4.9 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Η Εταιρεία δεν απασχόλησε προσωπικό για το διάστημα 01/07/2008 – 30/06/2009.
4.10 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Δεν υπάρχουν
4.11 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Προμηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις
Προμηθευτές
Αφορά υποχρεώσεις από συνήθεις συναλλαγές της
εταιρείας .
Γενικό Σύνολο Βραχυορόθεσμων Υποχρεώσεων
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30.06.2009

30.06.2008

317.971,35

318.444,29

317.971,35

318.444,29
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4.12 ΤΡΕΧΩΝ ΦΟΡΟΣ & ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Δεν υπάρχει.
Η

εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί

από τις

φορολογικές αρχές

για τις χρήσεις

2005 έως και 2008 με συνέπεια να μην έχουν καταστεί οριστικές οι φορολογικές
υποχρεώσεις της εταιρείας για τις χρήσεις αυτές. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου
δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει
οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό.
4.13 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Δεν υπάρχουν.
5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

5.1 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Δεν υπάρχουν.
5.2 ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ

Δεν υπάρχει.
5.3 ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Δεν υπάρχουν.
5.4 ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Δεν υπάρχουν
5.5 ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

'Εξοδα Διοίκησης
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι και τέλη
Διάφορα έξοδα
Σύνολο

30.06.2009
1.136,70
1.510,92
534,55
3.051,43
6.233,60

5.6 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
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73,40
1.510,92
43,44
3.286,61
4.914,37
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Χρηματοοικονομικά αποτελεσματα
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
Σύνολο

30.06.2009
0,00
23.383,68
23.383,68

30.06.2008
(27,00)
17.849,78
17.822,78

30.06.2009
1.257,84

30.06.2008
0,00

0,00
1.257,84

0,00
0,00

30.06.2009
15.892,24
500.000
0,032

30.06.2008
12.908,41
500.000
0,026

5.7 ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Ανάλυση Φόρου Εισοδήματος
Τρέχων Φόρος Εισοδήματος
Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος από
πρόβλεψη Αποζημείωσης προσωπικού
Σύνολο
5.8 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΤΑ ΜΕΤΟΧΗ

Ανάλυση Κερδών κατά μετοχή
Κέρδη/(Ζημίες) περιόδου μετά από φόρους
Αριθμός Με τοχών
Κέρδη/(Ζημίες) ανά μετοχή σε Ευρώ

6.ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
6.1 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Η εταιρεία από την ίδρυσή της βρίσκεται σε αδράνεια. Η απαίτησή της από την
μητρική εταιρεία αφορά δοσμένες εγγυήσεις.
01/07/2008-30/06/2009

30/6/2008

ΑΓΟΡΕΣ
ΑΓΟΡΕΣ
ΑΓΑΘΩΝ &
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΑΓΑΘΩΝ &
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΓΑΘΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΓΑΘΩΝ &
ΑΠΌ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΠΌ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΗΤΡΙΚΗ
ΣΕ ΜΗΤΡΙΚΗ ΜΗΤΡΙΚΗ ΣΕ ΜΗΤΡΙΚΗ
Χ. Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ .ΑΕ.
1.596,99
0,00
1.556,80
0,00
Σύνολο
1.596,99
0,00
1.556,80
0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 30/06/2009
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 30/06/2008
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ
(ΣΥΓΓΕΝΗΣ)
Χ. Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ .ΑΕ.
(ΜΗΤΡΙΚΗ)
Σύνολο

0,00

314.895,16

0,00

314.895,16

191,71
191,71

812,07
315.707,23

191,71
191,71

2.472,23
317.367,39

6.2 ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την ιδιότητα τους αυτή δεν έλαβαν καμμία
αμοιβή για την χρήση 2009.
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7.ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Δεν υπάρχουν
8. ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Οι ανωτέρω ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ εγκρίθηκαν από το
Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στις 22 Ιουλίου 2009.

Αθήνα 22 ιουλίου 2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Βασίλειος Αλεξ. Τσαμπόκας

Ευάγγελος Ηλ. Βόγκλης

Ν 244187/1983

ΑΒ 649560/2006

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Αγλαία Ιωαν. Σκλάβη

Ευάγγελος Χρ. Τάτσης

ΑΕ 002915/2007

Ρ 673041/1994
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Βεβαιώνεται ότι οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις που αποτελούνται από 35
σελίδες είναι αυτές που αναφέρουμε στην έκθεση ελέγχου που χορηγήσαμε με
ημερομηνία 22/07/2009.
ΑΘΗΝΑ, 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009.
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