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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001
 ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ  (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά  Κλειόµενης Χρήσεως 2001 Ποσά Προηγούµενης Χρήσεως 2000
Ποσά Κλειόµενης 
Χρήσεως 2001 

σε ∆ρχ

Ποσά Κλειόµενης 
Χρήσεως 2001 

σε Euro

Ποσά 
Προηγούµενης
Χρήσεως 2000

σε ∆ρχ

Ποσά 
Προηγούµενης 
Χρήσεως 2000 

σε Euro
Αξία Κτήσεως

σε ∆ρχ
Αποσβέσεις σε 

∆ρχ
Αναπόσβεστη
Αξία σε ∆ρχ Αξία σε Euro Αξία Κτήσεως  σε 

∆ρχ
Αποσβέσεις σε 

∆ρχ
Αναπόσβεστη
Αξία σε ∆ρχ Αξία σε Euro

B. EΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 2,539,482,861 1,675,826,272 863,656,589 2,534,575.46 2,738,831,349 1,366,385,376 1,372,445,973 4,027,721.12 Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι.    Μετοχικό Κεφάλαιο : Καταβεβληµένο 15,395,085,000 45,180,000.00 15,060,000,000 44,196,625.09
ΙΙ.   ∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 70,283,362,613 206,260,785.36 70,515,000,000 206,940,572.27

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙΙ.  ∆ιαφορά από αναπροσαρµ.- Επιχορ.Επενδ. 93,427,072 274,180.70 103,447,613 303,588.01
      Αποθεµατικά Κεφάλαια 3,729,138,071 10,943,912.18 6,217,488,920 18,246,482.53
Μείον : Ζηµία από αποτίµηση Συµµ.& Χρεογρ. -18,082,437,578 -53,066,581.30
IV. Αποθεµατικά Κεφάλαια -14,353,299,507 -42,122,669.12 6,217,488,920

Ι.  Ασώµατες ακινητοποιήσεις 121,015,689 78,913,758 42,101,931 123,556.66 123,957,089 63,291,693 60,665,396 178,034.91 V.  Υπόλοιπο ζηµιών (κερδών) Χρήσεως -3,876,892,671 -11,377,528.01 -3,539,979,977 -10,388,789.37
ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 9,304,226,431 3,306,063,860 5,998,162,571 17,602,824.86 9,784,664,649 3,783,567,185 6,001,097,464 17,611,437.89       Υπόλοιπο Αποτελεσµάτων προηγ. Χρήσεων -3,539,979,977 -10,388,789.37 - -
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ) 9,425,242,120 3,384,977,618 6,040,264,502 17,726,381.52 9,908,621,738 3,846,858,878 6,061,762,860 17,789,472.80

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙΙ+AIII+AIV+AV) 64,001,702,530 187,825,979.56 88,355,956,556 259,298,478.53

III. Συµµετοχές & άλλες µακροπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις 35,893,233,310 105,335,974.49 42,699,033,776 125,308,976.60
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α 262,514,506 770,402.07 114,248,592 335,285.67

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 41,933,497,812 123,062,356.01 48,760,796,636 143,098,449.40

∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι.    Αποθέµατα 2,881,287,232 8,455,721.88 2,939,121,961 8,625,449.63 Ι. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις - - 1,166,202,724 3,422,458.47
ΙΙ.   Απαιτήσεις 18,199,790,923 53,410,978.51 20,344,571,285 59,705,271.56 ΙΙ.Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 12,090,039,721 35,480,674.16 9,881,488,939 28,999,233.86
ΙΙΙ.  Χρεόγραφα 16,151,839,220 31,519,068,076
ΙΙΙα. Χρεόγραφα (Ίδιες Μετοχές) 10,605,209,450 9,966,494,700 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ) 12,090,039,721 35,480,674 11,047,691,663 32,421,692.33

26,757,048,670 41,485,562,776
Μείον : Προβλέψεις για υποτιµήσεις µετοχών & χρεογράφων 5,049,522,676 14,320,749,538
            Προβλέψεις για υποτιµήσεις ιδίων µετοχών 8,393,907,262 13,313,618,732 39,071,514.99 - 27,164,813,238 79,720,655.14
IV. ∆ιαθέσιµα 181,808,703 533,554.52 76,116,730 223,379.99
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙΙΙ+∆IV) 34,576,505,590 101,471,769.90 50,524,623,214 148,274,756.32

∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1,092,938,255 3,207,449.02 1,192,650,752 3,500,075.57
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 73,535,021 215,803.44 52,681,740 154,605.26

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+Ε) 77,447,195,012 227,284,504.81 100,710,547,563 295,555,532.10 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆) 77,447,195,012 227,284,504.81 100,710,547,563 295,555,532.10

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 1,506,413,836 4,420,876.99 4,174,797,028 12,251,788.78 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 1,506,413,836 4,420,876.99 4,174,797,028 12,251,788.78

Σηµειώσεις : 1. Στην παρούσα χρήση αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά δρχ. 335.085.000, µε αύξηση της ονoµαστικής της αξίας,  λόγω έκφρασης της και σε ευρώ, σύµφωνα µε το Ν. 2842/2000. Η αύξηση αυτή έγινε
µε κεφαλαιοποίηση α)  ποσού δρχ. 103.447.613 από το αποθεµατικό "∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων" και β) ποσού δρχ. 231.637.387 από το λογαριασµό "∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο".
2. Οι "Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις" αφορούν: α) Συµµετοχή σε εταιρεία µε µετοχές εισηγµένες στο ΧΑΑ αξίας εκατ. δρχ. 5.254 που αποτιµήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/1920 (µικρότερη τιµή µεταξύ αξίας κτήσεως 
και τρέχουσας). β) Συµµετοχή σε εταιρείες µε µετοχές µη εισηγµένες στο ΧΑΑ αξίας εκατ. δρχ. 30.516 από τις οποίες δέκα επτά (17) µε αξία κτήσεως εκατ. δρχ. 29.832 ελέγχονται από αναγνωρισµένους ελεγκτές, αποτιµήθηκαν,
σύµφωνα µε το άρθρο 28 του ΚΒΣ (Π∆ 186/92) στην αξία κτήσεως τους. Εάν οι συµµετοχές αυτές είχαν αποτιµηθεί µε βάση την εσωτερική λογιστική τους αξία συνολικά αυτή θα ήταν µεγαλύτερη κατά εκατ. δρχ. 8 ενώ σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 
του Ν. 2190/20, (µικρότερη τιµή µεταξύ αξίας κτήσεως και εσωτερικής λογιστικής αξίας ανά συµµετοχή µε βάση τους τελευταίους δηµοσιευµένους ισολογισµούς τους) θα ήταν µικρότερη κατά εκατ. δρχ. 9.195 µε αντίστοιχη επίπτωση στα αποτελέσµατα χρήσεως 
γ) Συµµετοχή σε εταιρεία του εξωτερικού αξίας κτήσεως εκατ. δρχ. 1.099 για την οποία διενεργήθηκε πρόβλεψη υποτίµησης σε ποσοστό 100%.
3. Οι µετοχές και τα χρεόγραφα, αποτιµήθηκαν στην τρέχουσα αξία τους σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/1920.
4. Οι διαφορές (ζηµίες) που προέκυψαν από την αποτίµηση των εταιρειών µε µετοχές εισηγµένες στο ΧΑΑ (µετοχές τρίτων και ίδιες µετοχές) εκατ. δρχ. 18.597, µεταφέρθηκαν, όπως και στην προηγούµενη χρήση, αντί των αποτελεσµάτων, σε µείωση των ιδίων κεφαλαίων.
5. Η αξία των ιδίων µετοχών, εκ.δρχ. 2.211 µετά την πρόβλεψη υποτιµήσεώς τους, εµφανίζεται στο λογαριασµό χρεόγραφα, αντί αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων.
6. Εκκρεµείς δίκες κατά της εταιρείας, κυρίως από δηµοσιεύµατα στις εφηµερίδες και σε περίπτωση που ευοδωθούν δεν θα έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας. Επίσης δεν υφίστανται επίδικες ή υπο 
διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων. 
7. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού (µέσος όρος) 982 άτοµα.   
8. Η τελευταία αναπροσαρµογή των  παγίων στοιχείων της εταιρείας έγινε την 31.12.2000.
9. Ποσό εκατ. δρχ. 9.237 στην παρούσα χρήση απεικονίζεται στο λογαριασµό "χρεόγραφα" αντί στο λογαριασµό "συµµετοχές" που απεικονίζονταν στην προηγούµενη χρήση. 
10. Στην παρούσα χρήση τα αποτελέσµατα της εταιρείας επιβαρύνθηκαν µε έκτακτες ζηµίες  (προβλέψεις διάφορες) συνολικού ποσού εκατ. δρχ. 2.400 έναντι εκατ. ∆ρχ. 500 περίπου της προηγούµενης χρήσεως.
11. ∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των ακινήτων της εταιρείας.
12. Η ανάλυση του κύκλου εργασιών κατά κατηγορία οικονοµικής δραστηριότητας ( ΣΤΑΚΟ∆.91 ) έχει ώς εξής για το έτος 2001. : κωδ. 221.2 εκατ. δρχ. 33.075 κωδ. 521.4 εκατ. δρχ. 509 κωδ. 741.2 εκατ.δρχ. 2.036

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001  (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Ποσά Κλειόµενης
Χρήσεως 2001 

σε ∆ρχ.

Ποσά Κλειόµενης
Χρήσεως 2001 

σε Euro

Ποσά Προηγούµενης
Χρήσεως 2000

σε ∆ρχ.

Ποσά Προηγούµενης 
Χρήσεως 2000 

σε Euro

Ποσά Κλειόµενης 
Χρήσεως 2001 σε 

∆ρχ

Ποσά Κλειόµενης 
Χρήσεως 2001 

σε Euro

Ποσά Προηγούµενης  
Χρήσεως 2000 σε 

∆ρχ

Προηγούµενης  
Χρήσεως 2000 σε 

Euro
Ι. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 35,620,258,129 104,534,873.45 36,666,032,643 107,603,910.91 Πρόβλεψη υποτ.µετοχών & χρεογρ. Τρίτων 12,021,607,865 35,279,847.00 14,320,749,538 42,027,144.65
Μείον: Κόστος πωλήσεων 36,834,781,648 108,099,139.10 38,028,447,837 111,602,194.68 Πρόβλεψη υποτ. Ιδίων µετοχών 8,393,907,262 24,633,623.66 -
Μικτά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως -1,214,523,519 -3,564,265.65 -1,362,415,194 -3,998,283.77 Ζηµία από πώληση µετοχών 262,766,082 771,140.37 1,266,607,655 3,717,117.11
Πλέον: Αλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως 621,428,226 1,823,707.19 870,661,681 2,555,133.33 20,678,281,209 60,684,611.03 15,587,357,193 45,744,261.75
Σύνολο -593,095,293 -1,740,558.46 -491,753,513 -1,443,150.44 Μείον :
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 2,469,787,444 2,649,861,423 Κέρδη από πώληση συµµ.& χρεογράφων 107,492,782 315,459.37 15,201,192,302 44,610,982.54

2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 894,620,882 3,364,408,326 9,873,538.74 929,192,823 3,579,054,246 10,503,460.74 Αφορολόγητο αποθεµατ.από κέρδη εκ
Μερικά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως -3,957,503,619 -11,614,097.20 -4,070,807,759 -11,946,611.18 πωλήσεως συµµετοχών & χρεογράφων 2,488,350,849 7,302,570.36 386,164,891 1,133,279.21
Πλέον : Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα -848,727,589 -2,490,763.28 13,176,159,832 38,668,113.96 2,595,843,631 7,618,029.73 15,587,357,193 45,744,261.75
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ -4,806,231,208 -14,104,860.48 9,105,352,073 26,721,502.78 18,082,437,578 53,382,040.67 - -

ΜΕΙΟΝ  : Έκτακτα Αποτελέσµατα -744,968,881 -2,186,262.31 -971,172,811 -2,850,103.63

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ -5,551,200,089 -16,291,122.79 8,134,179,262 23,871,399.15
Μείον:

Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 1,400,578,416 1,185,825,623
Μείον: Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος 1,100,631,445 299,946,971 880,255.23 1,185,825,623 - -

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζηµίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων -5,851,147,060 -17,171,378.01 8,134,179,262 23,871,399.15

ΑΘΗΝΑ, 20 Φεβρουαρίου 2002

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.  ΕΝΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ
& ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

 
ΧΡΗΣΤΟΣ ∆. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΧΑΤΖΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι.ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ

Α.∆.Τ.: Μ 154944  Α.∆.Τ.: Φ 089929 Α.∆.Τ.: Σ 010488

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ " ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ "

∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο που προβλέπεται απο τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π∆. 360/1985, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 90 του Ν.2533/1997, εφαρµόζοντας, στα πλαίσια των αρχών και κανόνων ελεγκτικής που ακολουθεί το ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναµε κατάληλες, για να διαπιστώσουµε ότι οι ανωτέρω
συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις της ΑΕ "∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ" που καλύπτουν την περίοδο απο 01.01.2001 µέχρι 31.12.2001 δεν περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις που να επηρεάζουν ουσιωδώς την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση της εταιρείας, καθώς και τα αποτελέσµατα που εµφανίζονται σε αυτές.
Στα πλαίσια του ελέγχου αυτού λάβαµε και γνώση του λογιστικού απολογισµού των εργασιών των υποκαταστηµάτων της εταιρείας. Τέθηκαν στην διαθεσή µας τα βιβλία και τα στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και µας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαµε. Η εταιρεία εφάρµοσε ορθά το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. ∆εν τροποποιήθηκε
η µέθοδος απογραφής σε σχέση µε την αντίστοιχη προηγούµενη περίοδο και το κόστος παραγωγής προσδιορίσθηκε σύµφωνα µε τις παραδεγµένες αρχές λογισµού του κόστους.  Από τον παραπάνω έλεγχό µας προέκυψαν τα εξής : 1. Η εταιρεία βασιζόµενη στη γνωµοδότηση αριθµός 205/1988 της ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ∆ιοίκησης και το άρθρο  31 παρ. 1 ιε 
του Ν.2238/1994, δεν έχει σχηµατίσει πρόβλεψη αποζηµιώσεως του προσωπικού της λόγω εξόδου απο την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Εάν η εταιρεία σχηµάτιζε την πρόβλεψη αυτή σύµφωνα µε το άρθρο 42ε παρ. 14 του Ν.2190/1920, το σωρευµένο ύψος της θα ανέρχοταν σε εκατ. δρχ.  1.950 περίπου. 2. Οι "Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις" αφορούν: 
α) Συµµετοχή σε εταιρεία µε µετοχές εισηγµένες στο ΧΑΑ αξίας εκατ. δρχ. 5.254 που αποτιµήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/1920 (µικρότερη τιµή µεταξύ αξίας κτήσεως και τρέχουσας). β) Συµµετοχή σε εταιρείες µε µετοχές µη εισηγµένες στο ΧΑΑ αξίας εκατ. δρχ. 30.516 από τις οποίες δέκα επτά (17) µε αξία κτήσεως εκατ. δρχ. 29.832 ελέγχονται από 
αναγνωρισµένους ελεγκτές, αποτιµήθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του ΚΒΣ (Π∆ 186/92) στην αξία κτήσεως τους. Εάν οι συµµετοχές αυτές είχαν αποτιµηθεί µε βάση την εσωτερική λογιστική τους αξία συνολικά αυτή θα ήταν µεγαλύτερη κατά εκατ. δρχ. 8 ενώ σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/20, (µικρότερη τιµή µεταξύ αξίας κτήσεως και εσωτερικής 
λογιστικής αξίας ανά συµµετοχή µε βάση τους τελευταίους δηµοσιευµένους ισολογισµούς τους) θα ήταν µικρότερη κατά εκατ. δρχ. 9.195 µε αντίστοιχη επίπτωση στα αποτελέσµατα χρήσεως γ) Συµµετοχή σε εταιρεία του εξωτερικού αξίας κτήσεως εκατ. δρχ. 1.099 για την οποία διενεργήθηκε πρόβλεψη υποτίµησης σε ποσοστό 100%. 3. Οι διαφορές (ζηµίες) που προέκυψαν 
από την αποτίµηση των εταιρειών µε µετοχές εισηγµένες στο ΧΑΑ (µετοχές τρίτων και ίδιες µετοχές) εκατ. δρχ. 18.597, µεταφέρθηκαν, όπως και στην προηγούµενη χρήση, αντί των αποτελεσµάτων, σε µείωση των ιδίων κεφαλαίων. 4. Η αξία των ιδίων µετοχών, εκατ. δρχ. 2.211 µετά την πρόβλεψη υποτιµήσεώς τους,  εµφανίζεται στο λογαριασµό χρεόγραφα, αντί αφαιρετικά των ιδίων 
κεφαλαίων. 5. Για την κάλυψη πιθανής ζηµίας από τη ρευστοποίηση επισφαλών, επίδικων και καθυστερηµένων απαιτήσεων συνολικού ποσού εκατ. δρχ. 800 περίπου, η εταιρεία έχει σχηµατίσει βάσει του άρθρου 31 παρ. 1θ του ν.2238/1994, πρόβλεψη εκατ. ∆ρχ. 175 περίπου.  6. Η εταιρεία έχει περαιώσει φορολογικά µέχρι και τη χρήση 1999. Έτσι οι φορολογικές 
υποχρεώσεις για τις χρήσεις 2000 και 2001 δεν έχουν καταστεί οριστικές. Με βάση τον έλεγχο που διενεργήσαµε, διαπιστώσαµε ότι οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις προκύπτουν απο τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας και αφού ληφθούν υπόψη οι προαναφερόµενες παρατηρήσεις µας καθώς και οι παρατιθέµενες απο την εταιρεία σηµειώσεις, δεν περιέχουν 
ανακρίβειες ή παραλείψεις που να επηρεάζουν  ουσιωδώς την εµφανιζόµενη περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση της εταιρείας, κατα την 31.12.2001, καθώς και τα αποτελέσµατα  της περιόδου που έληξε στην ηµεροµηνία αυτή, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και των λογιστικών αρχών και µεθόδων που εφαρµόζει η εταιρεία, οι οποίες έχουν γίνει γενικά
παραδεκτές και δεν διαφέρουν απο εκείνες που εφαρµόστηκαν στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης χρήσης. Επισηµαίνεται  ότι το παρόν πιστοποιητικό εκδίδεται για τους σκοπούς του άρθρου 90 του ν. 2533/1997 και δεν υποκαθιστά το πιστοποιητικό του τακτικού ελέγχου, που απαιτείται από  τις διατάξεις του άρθρου 37  του κωδ.Ν. 2190/1920. Για τον λόγο αυτό ενδέχεται 
ορισµένα κονδύλια των ανωτέρω συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων, να παρουσιάζουν διαφορές από εκείνα των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων που θα δηµοσιευθούν µαζί µε το προαναφερόµενο πιστοποιητικό του τακτικού ελέγχου.

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2002
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