
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1410/06/Β/86/40 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ  (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002)

(Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά  Κλειόµενης Χρήσεως 31/12/2002 Ποσά Προηγούµενης Χρήσεως 31/12/2001 Ποσά  Κλειόµενης
Χρήσης 31/12/2002

Ποσά Κλειόµενης
Χρήσεως 31/12/2001

Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβεστη
Αξία Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβεστη

Αξία

B. EΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 8.201.443,43 6.285.058,07 1.916.385,36 7.452.627,62 4.918.052,16 2.534.575,46 Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο : Καταβεβληµένο 45.180.000,00 45.180.000,00
ΙΙ.  ∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 206.260.785,36 206.260.785,36

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙΙ. ∆ιαφορές αναπροσαρµ.- Επιχορ.επενδύσεων 305.059,11 274.180,70
Ι.  Ασώµατες ακινητοποιήσεις 354.834,58 274.025,21 80.809,37 355.145,08 231.588,43 123.556,65 IV. Αποθεµατικά Κεφάλαια -27.700.207,15 -15.056.054,40
ΙΙ.  Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 26.939.337,36 10.977.429,66 15.961.907,70 27.305.139,93 9.702.315,07 17.602.824,86 V. Υπόλοιπο ζηµιών εις νέο -21.854.419,21 -11.465.629,84
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ) 27.294.171,94 11.251.454,87 16.042.717,07 27.660.285,01 9.933.903,50 17.726.381,51 VII Αποτελέσµατα χρήσεως 2002 1.925.442,83 -10.388.789,37

VIII Ίδιες Μετοχές -31.123.138,52 -31.123.138,52
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ - AVIII) 172.993.522,42 183.681.353,93

III. Συµµετοχές & άλλες µακροπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις 108.353.728,48 105.335.974,50

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 124.396.445,55 123.062.356,01 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α 10.817,57 770.170,91

∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι.  Αποθέµατα 7.324.958,31 8.455.798,24 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ. Απαιτήσεις 56.456.393,49 53.399.467,33 ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 38.268.861,21 35.545.298,12
ΙΙΙ. Χρεόγραφα 22.315.884,34 35.014.991,18 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ) 38.268.861,21 35.545.298,12
IV. ∆ιαθέσιµα 356.192,27 511.744,29
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙΙΙ+∆IV) 86.453.428,41 97.382.001,04 ∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 2.091.836,27 3.197.912,99

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 598.778,15 215.803,44

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+Ε) 213.365.037,47 223.194.735,95 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆) 213.365.037,47 223.194.735,95

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 3.929.011,25 4.420.876,99 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 3.929.011,25 4.420.876,99

Σηµειώσεις : 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002  (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002)

Ποσά Κλειόµενης 
Χρήσεως 31/12/2002

Ποσά Κλειόµενης 
Χρήσεως 31/12/2001

Ι. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 113.967.099,20 104.534.873,45
Μείον: Κόστος πωλήσεων 103.847.140,44 108.159.609,30
Μικτά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως 10.119.958,76 -3.624.735,85
Πλέον: Αλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως 1.869.656,25 1.823.707,19
Σύνολο 11.989.615,01 -1.801.028,66
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 7.595.553,53 7.189.412,01

2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 3.642.382,44 11.237.935,97 2.625.446,46 9.814.858,47
Μερικά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως 751.679,04 -11.615.887,13
Πλέον : Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα -151.750,11 -2.490.763,29
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 599.928,93 -14.106.650,42

ΜΕΙΟΝ  : Έκτακτα Αποτελέσµατα 1.325.513,90 -2.213.893,94

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1.925.442,83 -16.320.544,36
Μείον:

Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 3.244.331,67 4.110.281,48
Μείον: Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος 3.244.331,67 - 3.230.026,25 880.255,23

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 1.925.442,83 -17.200.799,59
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ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ∆. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Π. ΨΥΧΑΡΗΣ ∆ΑΜΙΑΝΟΣ Ζ. ΧΑΤΖΗΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Π. ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΡΗΣ
Α.∆.Τ.: Μ 154944 Α.∆.Τ.: Λ 352089 Α.∆.Τ.: Σ 147009         Α.∆.Τ.: Ι 374832

1. Οι µετοχές εταιρειών µε µετοχές εισηγµένες στο ΧΑΑ, λογαρισµός ∆ΙΙΙ του Ενεργητικού, αποτιµήθηκαν στην τρέχουσα αξία τους σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/1920. Οι διαφορές (ζηµίες) που προέκυψαν από την αποτίµηση αυτή, συνολικού ύψους χιλ. Ευρώ 12.508 
(αφού συµψηφίστηκαν µε κέρδη από την αποτίµηση συµµετοχής, εταιρείας µε µετοχές εισηγµένες στο ΧΑΑ, ύψους χιλ. Ευρώ 2.297), µεταφέρθηκαν απ’ ευθείας στην καθαρή θέση, µε βάση τις διατάξεις του Ν. 2992/2002 και δεν έχουν επιβαρύνει τα αποτελέσµατα της τρέχουσας 
χρήσης κατά χιλ. Ευρώ 10.211.
2. Τα αποτελέσµατα της χρήσεως επιβαρύνθηκαν µε αποζηµιώσεις προσωπικού χιλ. ευρώ 2.254  από τις οποίες χιλ. ευρώ 1.202 αφορούν τo τελευταίο τρίµηνο.
3. Εκκρεµείς δίκες κατά της εταιρείας, κυρίως από δηµοσιεύµατα στις εφηµερίδες, σε περίπτωση  που ευοδωθούν, δεν θα έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας. Επίσης δεν υφίστανται επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή 
διαιτητικών οργάνων.
4. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού (µέσος όρος της χρήσεως) 819 άτοµα.   
5. Η τελευταία αναπροσαρµογή των  παγίων στοιχείων της εταιρείας έγινε την 31.12.2000.
6. ∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των ακινήτων της εταιρείας.

∆ιενεργήσαµε το έλεγχο που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 6 του π.δ. 360/1985, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 90 του ν. 2533/1997, εφαρµόζοντας, στα πλαίσια των αρχών και των κανόνων ελεγκτικής που ακολουθεί το ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ, τις ελεγκτικές 
διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες, για να διαπιστώσουµε ότι οι ανωτέρω συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις της «∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.» που καλύπτουν την περίοδο από 1η Ιανουαρίου µέχρι 31η ∆εκεµβρίου 2002 δεν περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις που να
επηρεάζουν 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 διάθεσή µας τα 
βιβλία και 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 χρήση και το κόστος 
παραγωγής προσδιορίσθηκε σύµφωνα µε τις παραδεγµένες αρχές λογισµού του κόστους. Από τον παραπάνω έλεγχο µας προέκυψαν τα εξής: 1. Οι "Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις" αφορούν: α) Συµµετοχή σε εταιρεία µε µετοχές εισηγµένες στο ΧΑΑ αξίας χιλ. Ευρώ 17.716 που 
αποτιµήθηκε στην τρέχουσα αξία σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν. 2992/2002. β) Συµµετοχή σε εταιρείες µε µετοχές µη εισηγµένες στο ΧΑΑ αξίας χιλ. Ευρώ 90.813, από τις οποίες δέκα επτά (17) µε αξία κτήσεως χιλ. Ευρώ 89.190 περίπου 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 µικρότερη κατά χιλ. Ευρώ 12.645 περίπου 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 χιλ. Ευρώ 37.430, µε επίπτωση χιλ. Ευρώ 11.144 στα αποτελέσµατα της παρούσης χρήσεως και χιλ. Ευρώ 26.286 των προηγουµένων 
χρήσεων. 2. Για την κάλυψη πιθανής ζηµίας από τη ρευστοποίηση επισφαλών, επίδικων και καθυστερηµένων απαιτήσεων συνολικού ποσού χιλ. Ευρώ 5.877, η εταιρεία  έχει σχηµατίσει βάσει  του άρθρου  31 παρ. 1θ του  ν.2238/1994, πρόβλεψη χιλ. Ευρώ 759. Για τη διαφορά χιλ. Ευρώ 5.118 η 
εταιρεία δεν έχει σχηµατίσει πρόβλεψη, σε βάρος των αποτελεσµάτων   χρήσεως χιλ. Ευρώ 383 και προηγουµένων χρήσεων χιλ. Ευρώ 4.735. 3. Στους λογαριασµούς των απαιτήσεων, περιλαµβάνεται και απαίτηση συνολικού ύψους χιλ. Ευρώ 5.430 από εταιρεία που έχει τεθεί υπό εκκαθάριση για την 
οποία δεν έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων. 4. Η εταιρεία βασιζόµενη στη γνωµοδότηση αριθµός 205/1988 της ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ∆ιοίκησης και το άρθρο 31 παρ. 1 ιε του του Ν.2238/1994, δεν έχει σχηµατίσει πρόβλεψη αποζηµιώσεως του προσωπικού της 
λόγω εξόδου από 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 ανερχόταν σε χιλ Ευρώ 7.327 περίπου από το οποίο χιλ. Ευρώ 386 αφορά το αποτέλεσµα χρήσεως και το υπόλοιπο 
χιλ. Ευρώ 6.941 αφορά προηγούµενες χρήσεις. 5. Η εταιρεία, έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές µέχρι και τη χρήση 1999, µε συνέπεια οι φορολογικές της υποχρεώσεις για τις χρήσεις 2000 έως 2002 να µην έχουν καταστεί οριστικές. Με βάση τον έλεγχο που διενεργήσαµε, διαπιστώσαµε ότι οι 
ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας και αφού ληφθούν υπόψη οι προαναφερόµενες παρατηρήσεις µας καθώς και οι παρατιθέµενες από την εταιρεία σηµειώσεις και ιδιαίτερα η σηµείωση υπ’αριθµ 1 σχετικά µε το χειρισµό των διαφορών (ζηµιών) που 
προέκυψαν από την αποτίµηση των µετοχών εισηγµένων στο ΧΑΑ, δεν περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις που να επηρεάζουν ουσιωδώς την εµφανιζόµενη περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση της εταιρείας, κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2002, καθώς και τα αποτελέσµατα της χρήσης 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 αποδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που εφαρµόστηκαν στην προηγούµενη χρήση. 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 το λόγο αυτό ενδέχεται ορισµένα κονδύλια των ανωτέρω συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων να 

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου  2003

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΧΑΡΑΛ. ΑΡ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ.  12001

SOL ERNST & YOUNG ΑΕ
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
της "∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε."


