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(Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ

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

Ποσά 
Κλειόµενης 
Χρήσεως 
31/12/2002

Ποσά 
Προηγούµενης 

Χρήσεως 
31/12/2001

Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβεστη
Αξία Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβεστη

Αξία

B. EΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 25.834.732,94 15.939.587,11 9.895.145,83 20.121.231,23 12.994.084,75 7.127.146,48 Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι Μετοχικό Κεφάλαιο 45.180.000,00 45.180.000,00

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ ∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 206.260.785,36 206.260.785,36
Ι.  Ασώµατες ακινητοποιήσεις 770.127,59 571.462,62 198.664,97 633.521,72 501.982,85 131.538,87 ΙΙΙ ∆ιαφορές αναπροσαρµογής επιχορηγήσεις επενδύσεων 419.510,50 301.726,14
ΙΙ.  Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 202.921.784,77 50.172.743,58 152.749.041,19 178.841.271,93 38.160.286,98 140.680.984,95 IV Αποθεµατικά Κεφάλαια -23.095.906,81 -9.635.637,08
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ) 203.691.912,36 50.744.206,20 152.947.706,16 179.474.793,65 38.662.269,83 140.812.523,82 V Αποτελέσµατα εις νέον -47.292.825,01 -25.199.105,22

VII Αποτελέσµατα κέρδη (ζηµίες) χρήσης 1.495.313,87 -20.255.781,61
ΙΙΙ. Συµµετοχές & άλλες µακροπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις 39.475.557,66 36.592.707,25 VIII Ίδιες Μετοχές -31.123.138,52 -31.123.138,52

IX ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 30.489.628,61 31.816.878,71
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 192.423.263,82 177.405.231,08 X ∆ιαφορές ενοποίησης 12.634.094,62 13.810.090,38

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(ΑΙ- AX) 194.967.462,62 211.155.818,17
∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ι. Αποθέµατα 33.729.254,99 38.720.686,10
ΙΙ.Απαιτήσεις 133.909.654,49 137.582.707,05 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α 357.517,74 973.689,15
ΙΙΙ. Χρεόγραφα 27.517.035,23 41.916.961,11
IV. ∆ιαθέσιµα 2.814.530,23 8.593.741,61
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙΙΙ+∆IV) 197.970.474,94 226.814.095,87 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 82.171.680,00 11.744.680,85
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 6.327.784,07 2.043.228,62 II. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 123.724.787,80 182.681.416,10

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ) 205.896.467,80 194.426.096,94

∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 5.395.220,50 6.834.097,78

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+Ε) 406.616.668,66 413.389.702,04 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆) 406.616.668,66 413.389.702,04

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 21.305.176,06 87.856.049,34 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 21.305.176,06 87.856.049,34

Σηµειώσεις : 

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

Ποσά
 Κλειόµενης 
Χρήσεως 
31/12/2002

Ποσά
 Κλειόµενης 
Χρήσεως

 31/12/2001
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 260.203.536,58 268.852.549,75

Μείον: Κόστος πωλήσεων 228.072.032,86 250.996.786,27

Μικτά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως 32.131.503,72 17.855.763,48

Πλέον: Αλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως 1.893.737,16 1.808.193,61

Σύνολο 34.025.240,88 19.663.957,09

Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας και λειτουργίας διαθέσεως 29.573.194,99 30.955.414,47

Μερικά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως 4.452.045,89 -11.291.457,37

Μείον: Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα -2.145.330,42 -13.232.447,40

ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 2.306.715,47 -24.523.904,77

Μείον: Έκτακτα Αποτελέσµατα -684.614,20 -2.301.764,03

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1.622.101,27 -26.825.668,80

ΜΕΙΟΝ: 

Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 15.787.356,11 16.151.190,83

Μείον: Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος 15.787.356,11 - 13.116.789,98 3.034.400,85

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου προ φόρων 1.622.101,27 -29.860.069,65

ΜΕΙΟΝ: 
∆ιαφορές Φορολογικού Ελέγχου προηγ.Χρήσεων 171.923,80
Φόρος Εισοδήµατος 1.185.493,38 1.357.417,18

-31.217.486,83
ΜΕΙΟΝ: 

Αναλογία µετοχών Μειοψηφίας 126.787,40 -2.093.490,47
ΚΑΘΑΡΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ 1.495.313,87 -29.123.996,36

ΑΘΗΝΑ, 26 Φεβρουαρίου 2003

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

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 εταιρείες που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση είναι : α) ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS AEBE (ενοποιηµένος), β) MULTIMEDIA AE, γ) STUDIO ATA ΑΕ, δ) ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΑΕ, ε) ∆ΟΛ DIGITAL AE (ενοποιηµένος), στ) HEARST ∆ΟΛ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΕΠΕ, ζ) MC ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ, η) 
EUROSTAR (ενοποιηµένος) ATEBE, θ) ACTION PLAN AE (ενοποιηµένος), ι) ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ ΑΕ και ια) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΕ. Τα κονδύλια του παρόντος ενοποιηµένου ισολογισµού και των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων χρήσεως δεν είναι συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα 
κονδύλια της προηγούµενης χρήσεως επειδή στη παρούσα χρήση οι εταιρείες ACTION PLAN HR ΑΕΠΑ, θυγατρική της ACTION PLAN A.E., και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΕ, περιλαµβάνονται στην ενοποίηση και αντίθετα δεν περιλαµβάνεται η εταιρεία ΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ – 
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. στην ενοποίηση της θυγατρικής ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS AEBE.
2. Οι µετοχές εταιρειών µε µετοχές εισηγµένες στο ΧΑΑ, λογαριασµός ∆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 13.062, 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 10.765.
3. Εκκρεµείς δίκες κατά των εταιρειών του οµίλου, κυρίως από δηµοσιεύµατα στις εφηµερίδες, σε περίπτωση  που ευοδωθούν, δεν θα έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία των εταιρειών του οµίλου. Επίσης δεν υφίστανται επίδικες ή υπό 
διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων.
4. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού (µέσος όρος της χρήσεως) 2.474 άτοµα.   
5. Η τελευταία αναπροσαρµογή των  παγίων στοιχείων των εταιρειών του οµίλου έγινε την 31.12.2000.
6. Επί ακινήτων θυγατρικής έχει εγγραφεί προσηµείωση υποθήκης ύψους χιλ. Ευρώ 98.606 για εξασφάλιση µακροπρόθεσµου τραπεζικού δανεισµού ύψους χιλ. Ευρώ 82.171.
7. Οι συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις δεν περιλαµβάνουν πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος.
8. Ορισµένα κονδύλια της προηγούµενης χρήσεως έχουν αναµορφωθεί προκειµένου να καταστούν οµοειδή και συγκρίσιµα µε εκείνα της τρέχουσας χρήσης.

ΠΙΣΤΟΠΟΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

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

∆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 1η Ιανουαρίου µέχρι 31η ∆εκεµβρίου 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. Στην ενοποίηση 
περιλαµβάνονται και οικονοµικές καταστάσεις που δεν συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Ελέγχού Ορκωτού Ελεγκτή, οι οποίες αντιπροσωπεύουν συνολικά ποσοστό 7% και 8,4% των ενοποιηµένων συνόλων ενεργητικού και κύκλου εργασιών. Από τον παραπάνω έλεγχο µας προέκυψαν 
τα εξής: 1. Εταιρείες του οµίλου δεν έχουν διενεργήσει αποσβέσεις επί των ενσωµάτων και ασωµάτων ακινητοποιήσεων χιλ. Ευρώ 1.930, µε επίπτωση τη µη επιβάρυνση των αποτελεσµάτων της παρούσης χρήσεως κατά χιλ. Ευρώ 463 και χιλ. Ευρώ 1.467 των αποτελεσµάτων των 
προηγουµένων χρήσεων (εκ των οποίων χιλ. Ευρώ 933 βασιζόµενες στις διατάξεις του Ν.2065/1992). 2. Θυγατρική εταιρεία του οµίλου ορθά κεφαλαιοποίησε στην παρούσα χρήση, σε αντίθεση µε την προηγούµενη χρήση, τόκους δανείων κατασκευαστικής περιόδου ύψους χιλ. Ευρώ 
3.574. Εάν είχε ακολουθήσει την ίδια λογιστική µέθοδο και στην προηγούµενη χρήση, τα αποτελέσµατα χρήσης θα ήταν αυξηµένα κατά χιλ. Ευρώ 600 περίπου. 3. Οι συµµετοχές σε συνδεµένες 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 κτήσεως χιλ. Ευρώ 15.552, από τις οποίες εννέα  (9) ελέγχονται από αναγνωρισµένους ελεγκτές µε αξία κτήσεως χιλ. 
Ευρώ 12.985 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 µε βάση το άρθρο 106 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/2190, αυτή θα ήταν µικρότερη κατά χιλ. 
Ευρώ 2.990. 4. Στα αποθέµατα του οµίλου περιλαµβάνονται απαξιωµένα καθώς και βραδέως κινούµενα αποθέµατα συνολικού ύψους χιλ. Ευρώ 650, έναντι των οποίων δεν έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη µε συνέπεια τα ίδια κεφάλαια να εµφανίζονται ισόποσα αυξηµένα. 5. Για την κάλυψη 
πιθανής ζηµίας από τη ρευστοποίηση επισφαλών, επίδικων και καθυστερηµένων απαιτήσεων συνολικού ποσού χιλ. Ευρώ 16.266, οι εταιρείες του οµίλου έχουν σχηµατίσει, βάσει  του άρθρου  31 παρ. 1θ του  ν.2238/1994, πρόβλεψη χιλ. Ευρώ 2.587. Για τη διαφορά χιλ. Ευρώ 13.679 η 
εταιρεία δεν έχει σχηµατίσει πρόβλεψη, σε βάρος των αποτελεσµάτων χρήσεως χιλ. Ευρώ 3.251 και προηγουµένων χρήσεων χιλ. Ευρώ 10.428. 6. 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. 7. Οι εταιρείες βασιζόµενες στη γνωµοδότηση αριθµός 205/1988 της ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ∆ιοίκησης και το άρθρο 31 παρ. 1 ιε του του Ν.2238/1994, δεν έχουν σχηµατίσει πρόβλεψη
αποζηµιώσεως του προσωπικού τους λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση, εκτός δύο εταιρειών του οµίλου που έχουν σχηµατίσει πρόβλεψη χιλ. Ευρώ 101.  Εάν σχηµατιζόταν η πρόβλεψη για το σύνολο του προσωπικού, σύµφωνα µε το άρθρο 42ε παρ. 14 του 
Ν.2190/1920, το σωρευµένο ύψος  της θα ανερχόταν σε χιλ Ευρώ 10.184 από το οποίο χιλ. Ευρώ 509 έπρεπε να επιβαρύνει τα αποτελέσµατα χρήσεως και το υπόλοιπο χιλ. Ευρώ 9.574 τα αποτελέσµατα προηγουµένων χρήσεων.  8. Οι εταιρείες του οµίλου δεν έχουν ελεγχθεί 
φορολογικά κυρίως για τις χρήσεις 2000-2002 µε συνέπεια οι φορολογικές τους υποχρεώσεις να µην έχουν καταστεί οριστικές. 9. Επειδή τα ίδια κεφάλαια επτά (7) εταιρειών του οµίλου κατέστησαν αρνητικά συντρέχει περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 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 και αφού ληφθούν υπόψη οι προαναφερόµενες παρατηρήσεις µας καθώς και οι παρατιθέµενες σηµειώσεις της 
εταιρείας και ιδιαίτερα η σηµείωση υπ’αριθµ 2 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 ενοποιηµένη περιουσιακή 
διάρθρωση και οικονοµική θέση του συνόλου των επιχειρήσεων που περιλήφθηκαν στην ενοποίηση κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2002, καθώς και τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της χρήσεως 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 προηγούµενη χρήση, εκτός της ανωτέρω παρατηρήσεως µας υπ’ αριθ 2. 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 108 του κωδ. ν. 2190/1920. Για το λόγο αυτό ενδέχεται ορισµένα κονδύλια των ανωτέρω συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων να 
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