
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1410/06/Β/86/40
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά Κλειόµενης Περιόδου 30/06/2002 Ποσά Προηγούµενης Περιόδου 30/6/2001

Ποσά 
Κλειόµενης 
Περιόδου 
30/6/2002
σε ευρώ

Ποσά 
Κλειόµενης 
Περιόδου 
30/6/2002
σε ∆ρχ.

Ποσά 
Προηγούµενης 

Περιόδου 
30/6/2001
σε ευρώ

Ποσά 
Προηγούµενης 

Περιόδου 
30/6/2001
σε ∆ρχ.

Αξία Κτήσεως 
σε ευρώ

Αποσβέσεις
σε ευρώ

Αναπόσβεστη
Αξία

σε ευρώ

Αναπόσβεστη
Αξία

σε ∆ρχ.

Αξία Κτήσεως 
σε ευρώ

Αποσβέσεις
σε ευρώ

Αναπόσβεστη
Αξία

σε ευρώ

Αναπόσβεστη
Αξία

σε ∆ρχ.
B. EΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 22,602,287.80 14,301,665.46 8,300,622.34 2,828,437,062 20,495,655.96 10,263,072.92 10,232,583.04 3,486,752,672 Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Μετοχικό Κεφάλαιο 45,180,000.00 15,395,085,000 45,180,000.00 15,395,085,000

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 206,260,785.36 70,283,362,611 207,087,554.73 70,565,084,273

Ι.  Ασώµατες ακινητοποιήσεις 844,074.30 532,383.26 311,691.04 106,208,722 542,455.27 413,768.62 128,686.65 43,849,975 ∆ιαφορές αναπροσαρµογής : Επιχορηγήσεις επενδύσεων 419,510.51 142,948,206 375,865.76 128,076,257

ΙΙ.  Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 201,388,283.57 43,942,741.87 157,445,541.70 53,649,568,334 163,871,250.51 36,062,795.30 127,808,455.21 43,550,731,114 Αποθεµατικά Κεφάλαια -46,971,671.44 -16,005,597,043 23,566,557.92 8,030,304,610

ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ) 202,232,358 44,475,125 157,757,232.74 53,755,777,056 164,413,705.78 36,476,563.91 127,937,141.86 43,594,581,089 Αποτελέσµατα εις νέον -45,417,059.85 -15,475,863,144 -24,187,508.06 -8,241,893,373

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 34,290,667.06 11,684,544,801 33,586,726.51 11,444,677,059

ΙΙΙ. Συµµετοχές & άλλες µακροπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις 38,236,985.97 13,029,252,969 83,646,950.39 28,502,698,347 ∆ιαφορές ενοποίησης 13,125,904.16 4,472,651,843 15,433,746.27 5,259,049,041

Αποτελέσµατα κέρδη (ζηµίες) Α' Εξαµήνου 2,150,010.46 732,616,063 -1,091,373.21 -371,885,423

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 195,994,218.71 66,785,030,025 211,584,092.26 72,097,279,436 ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+AVII) 209,038,146.26 71,229,748,337 299,951,569.90 102,208,497,444

∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. Αποθέµατα 46,580,332.75 15,872,248,385 44,594,043.36 15,195,420,274

ΙΙ.Απαιτήσεις 172,952,652.40 58,933,616,305 154,036,733.78 52,488,017,034 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α 1,860,793.32 634,065,324 1,031,610.52 351,521,285

ΙΙΙ. Χρεόγραφα 34,705,564.24 11,825,921,015 75,552,922.97 25,744,658,503

IV. ∆ιαθέσιµα 4,010,062.12 1,366,428,667 4,059,022.76 1,383,112,006

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙΙΙ+∆IV) 258,248,611.51 87,998,214,372 278,242,722.87 94,811,207,817 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 11,738,811.00 3,999,999,848 1,331,003.37 453,539,400

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 7,356,040.52 2,506,570,807 9,846,477.29 3,355,187,138 II. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 236,189,180.02 80,481,463,092 199,609,769.04 68,017,028,802
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ) 247,927,991.02 84,481,462,940 200,940,772.42 68,470,568,202

∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 11,072,562.48 3,772,975,665 7,981,922.62 2,719,840,132

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+Ε) 469,899,493.08 160,118,252,267 509,905,875.46 173,750,427,063 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆) 469,899,493.08 160,118,252,266 509,905,875.46 173,750,427,063

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 93,567,526.31 31,883,134,590 114,823,503.13 39,126,108,693 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 93,567,526.31 31,883,134,590 114,823,503.13 39,126,108,693

Σηµειώσεις:
1. Οι εταιρείες που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση είναι : α) ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS AEBE, β) MULTIMEDIA AE, γ) STUDIO ATA ΑΕ, δ) ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΑΕ, ε) ∆ΟΛ DIGITAL AE, στ) HEARST ∆ΟΛ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΕΠΕ, ζ) MC ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ, η) EUROSTAR ATEBE, θ) ACTION PLAN AE, 

ι) ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ ΑΕ και ια) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΕ. Τα κονδύλια του παρόντος ενοποιηµένου Ισολογισµού και των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων περιόδου δεν είναι συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της προηγούµενης περιόδου επειδή στη παρούσα περίοδο οι εταιρείες ACTION PLAN ΑΕ και 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΕ, περιλαµβάνονται στην ενοποίηση σε αντίθεση µε την προηγούµενη περίοδο.

2. Οι συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις αφορούν α) Συµµετοχή σε εταιρεία µε µετοχές εισηγµένες στο ΧΑΑ αξίας χιλ. Ευρώ 14.354 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 κτήσεως χιλ. Ευρώ 17.248, από τις οποίες δέκα (10) ελέγχονται από αναγνωρισµένους ελεγκτές µε αξία κτήσεως χιλ. Ευρώ 14.115 περίπου, αποτιµήθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του ΚΒΣ (Π∆ 186/92), στην αξία κτήσεώς τους. Εάν οι συµµετοχές 

αυτές είχαν αποτιµηθεί µε βάση την εσωτερική λογιστική τους αξία συνολικά, αφού ληφθούν υπόψη και οι παρατηρήσεις των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, αυτή θα ήταν µικρότερη κατά χιλ. Ευρώ 6.197 περίπου ενώ σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/1920, (µικρότερη τιµή µεταξύ 

αξίας κτήσεως και εσωτερικής λογιστικής αξίας ανά συµµετοχή µε βάση τους τελευταίους δηµοσιευµένους ισολογισµούς τους, αφού ληφθούν υπόψη και οι παρατηρήσεις των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών) θα ήταν µικρότερη κατά χιλ. Ευρώ 6.794. 

3. Ποσό χιλ. Ευρώ 27.304, απεικονίζεται στην προηγούµενη χρήση της παρούσας κατάστασης στο λογαριασµό “Χρεόγραφα” αντί στο λογαριασµό “Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις” που απεικονίζονταν στην οικονοµική κατάσταση της προηγούµενης περιόδου.

4. Οι µετοχές εταιρειών µε µετοχές εισηγµένες στο ΧΑΑ και τα χρεόγραφα σε αντίθεση µε την προηγούµενη περίοδο, αποτιµήθηκαν στην τρέχουσα αξία τους σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/1920. Οι διαφορές (ζηµία) που προέκυψαν από την αποτίµηση αυτή, 

συνολικού ποσού χιλ. Ευρώ 10.285 (µετοχές τρίτων χιλ. Ευρώ 7.852 και ίδιες µετοχές χιλ. Ευρώ 2.433) µεταφέρθηκαν, µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2992/2002, σε µείωση των ιδίων κεφαλαίων, αντί να επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα περιόδου κατά χιλ. Ευρώ 7.852. 

5. Η αξία των ιδίων µετοχών, χιλ. Ευρώ 4.057 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, δεν θα έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας. Επίσης δεν υφίστανται επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων. 

7. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού (µέσος όρος) 2.514 άτοµα. 
8. Η τελευταία αναπροσαρµογή των  παγίων στοιχείων της εταιρείας έγινε την 31.12.2000.
9. ∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των ακινήτων της εταιρείας.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002)

Ποσά 
Κλειόµενης 
Περιόδου 
30/06/2002
σε ευρώ

Ποσά 
Κλειόµενης 
Περιόδου 
30/06/2002
σε ∆ρχ.

Ποσά  
Προηγούµενης 

Περιόδου 
30/06/2001
σε ευρώ

Ποσά 
Προηγούµενης 

Περιόδου 
30/06/2001
σε ∆ρχ.

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 148,721,842.77 50,676,967,924 131,419,300.98 44,781,126,810

Μείον: Κόστος πωλήσεων 124,697,426.31 42,490,648,015 119,980,229.09 40,883,263,061

Μικτά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως 24,024,416.46 8,186,319,909 11,439,071.90 3,897,863,749

Πλέον: Αλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως 1,541,719.72 525,340,995 1,821,404.98 620,643,748

Σύνολο 25,566,136.18 8,711,660,903 13,260,476.88 4,518,507,497

Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας και λειτουργίας διαθέσεως 19,046,338.78 6,490,039,939 16,470,596.87 5,612,355,883

Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως 6,519,797.40 2,221,620,964 -3,210,119.99 -1,093,848,386

Μείον: Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα -526,488.99 -179,401,123 3,213,577.72 1,095,026,607

ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 5,993,308.41 2,042,219,841 3,457.73 1,178,221

Μείον: Έκτακτα Αποτελέσµατα -2,283,082.99 -777,960,529 -721,220.74 -245,755,968

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3,710,225.42 1,264,259,312 -717,763.01 -244,577,747

ΜΕΙΟΝ: 

Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 6,916,238.07 6,576,192.36

Μείον: Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος 6,916,238.07 0 0 6,576,192.36 0 0

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου προ φόρων 3,710,225.42 1,264,259,312 -717,763.01 -244,577,747

ΜΕΙΟΝ: 
Αναλογία µετοχών Μειοψηφίας 1,560,214.96 531,643,249 373,610.20 127,307,676

ΚΑΘΑΡΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ 2,150,010.46 732,616,063 -1,091,373.21 -371,885,423

ΑΘΗΝΑ, 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2002

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ
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

∆ιενεργήσαµε τον 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 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 01.01.2002 µέχρι 30.06.2002, δεν περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις που να επηρεάζουν ουσιωδώς την ενοποιηµένη περιουσιακή διάρθρωση και οικονοµική θέση, καθώς και τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα, της ανωτέρω µητρικής 
εταιρείας και των θυγατρικών της που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση. ∆εν επεκταθήκαµε στον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση και αντιπροσωπεύουν ποσοστό 16,31% και 21,13% των ενοποιηµένων συνόλων ενεργητικού και κύκλου εργασιών αντίστοιχα. Από τον παραπάνω έλεγχο µας προέκυψαν τα εξής : 
1. Εταιρείες του οµίλου δεν έχουν διενεργήσει σε προηγούµενες χρήσεις αποσβέσεις, βασιζόµενες στις διατάξεις του Ν. 2065/1992, συνολικού ποσού χιλ. Ευρώ 1.170 περίπου µε συνέπεια τα ίδια κεφάλαια να εµφανίζονται ισόποσα αυξηµένα. 2. Οι συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις αφορούν α) Συµµετοχή σε εταιρεία µε µετοχές εισηγµένες στο ΧΑΑ
αξίας χιλ. Ευρώ 14.354 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 κτήσεως χιλ. Ευρώ 17.248, από τις οποίες δέκα (10) ελέγχονται από αναγνωρισµένους ελεγκτές µε αξία κτήσεως χιλ. Ευρώ 14,115 περίπου, 
αποτιµήθηκαν, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του ΚΒΣ (Π∆ 186/92), στην αξία κτήσεώς τους. Εάν οι συµµετοχές αυτές είχαν αποτιµηθεί µε βάση την εσωτερική λογιστική τους αξία συνολικά, αφού ληφθούν υπόψη και οι παρατηρήσεις των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, αυτή θα ήταν µικρότερη κατά χιλ. Ευρώ 6.197 ενώ σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 6 του Ν. 2190/1920, 
(µικρότερη αξία µεταξύ αξίας κτήσεως και τρέχουσας ανά συµµετοχή αφού ληφθούν υπόψη και οι παρατηρήσεις των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών) θα ήταν µικρότερη κατά χιλ. Ευρώ 6.794. 3. Στα αποθέµατα εταιρειών του οµίλου περιλαµβάνονται απαξιωµένα καθώς και βραδέως κινούµενα αποθέµατα συνολικού ύψους χιλ. Ευρώ 800 περίπου έναντι των οποίων δεν έχει 
σχηµατιστεί πρόβλεψη µε συνέπεια τα ίδια κεφάλαια να εµφανίζονται ισόποσα αυξηµένα. 4. Έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη χιλ. Ευρώ 2.086 περίπου για να καλύψει ενδεχόµενη ζηµία από επισφαλείς, επίδικες, καθυστερηµένες και λοιπές απαιτήσεις συνολικού ποσού χιλ. Ευρώ. 9.688 περίπου. Για τη διαφορά δεν έχει διενεργηθεί πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων 
περιόδου χιλ. Ευρώ 895 και προηγούµενων χρήσεων χιλ. Ευρώ  6.707 περίπου. 5. Στους λογαριασµούς των απαιτήσεων, περιλαµβάνεται και απαίτηση συνολικού ύψους χιλ. Ευρώ 5.492 από εταιρεία που έχει τεθεί υπό εκκαθάριση για την οποία δεν έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων. 6. Εταιρείες του οµίλου δεν αποτίµησαν µετοχές εταιρειών
εισηγµένων στο ΧΑΑ µε συνέπεια αυτές να εµφανίζονται αυξηµένες κατά χιλ. ευρώ 260 καθώς και τα αποτελέσµατα περιόδου και τα ίδια κεφάλαια ισόποσα αυξηµένα. 7. Η αξία των ιδίων µετοχών, χιλ. Ευρώ 4.057, µετά την πρόβλεψη υποτιµήσεώς τους,  εµφανίζεται στο λογαριασµό χρεόγραφα, αντί αφαιρετικά  των ιδίων κεφαλαίων. 8. Εταιρείες του οµίλου, κατά πάγια
τακτική, βασιζόµενες στην υπ΄ αριθµό 205/1988 γνωµοδότηση της ολοµέλειας των Νοµικών συµβούλων ∆ιοικήσεως και στο άρθρο 31 παρ. ιε του Ν. 2238/1994, δεν σχηµατίζουν πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού τους λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση, εκτός δύο εταιρειών του οµίλου που έχουν σχηµατίσει σε προηγούµενες χρήσεις
πρόβλεψη χιλ. Ευρώ 91 περίπου. Αν σχηµατιζόταν η πρόβλεψη για το σύνολο του προσωπικού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 42ε  παρ. 14 του Ν. 2190/1920, το σωρευµένο ύψος της θα ανερχόταν σε χιλ. Ευρώ 9.596 από το οποίο χιλ. Ευρώ 551 αφορά τα αποτελέσµατα της περιόδου και χιλ. Ευρώ 8.954 αφορά τα αποτελέσµατα προηγούµενων χρήσεων.  
9. Οι εταιρείες του οµίλου δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά κυρίως για τις χρήσεις 2000 - 2001 µε συνέπεια οι φορολογικές τους υποχρεώσεις να µην έχουν καταστεί οριστικές. 10. Επειδή τα ίδια κεφάλαια έξι (6) εταιρειών του οµίλου κατέστησαν αρνητικά συντρέχει περίπτωση εφαρµογής των άρθρων 47 και 48 του Ν. 2190/1920. Με βάση τον έλεγχο που 
διενεργήσαµε, διαπιστώσαµε ότι οι ανωτέρω ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920 περί Ανωνύµων Εταιρειών και αφού ληφθούν υπόψη οι προαναφερόµενες παρατηρήσεις µας καθώς και οι παρατιθέµενες σηµειώσεις της εταιρείας και ιδιαίτερα η σηµείωση υπ΄αριθµ. 4 σχετικά µε τον 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 ενοποιηµένη περιουσιακή διάρθρωση και οικονοµική θέση του συνόλου των επιχειρήσεων που περιλήφθηκαν στην ενοποίηση κατά την 30.06.2002 καθώς και τα ενοποιηµένα 
αποτελέσµατα της περιόδου που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών και µεθόδων που εφαρµόζει η µητρική εταιρεία και οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που εφαρµόσθηκαν στην αντίστοιχη περίοδο της προηγουµένης χρήσης εκτός της αναφερόµενης σηµειώσεως της 
εταιρείας αριθµ. 4.
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