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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ (1/1/2001 - 31/12/2001)
Π.∆.360/85    (ΠΟΣΑ ΣΕ ∆ΡΑΧΜΕΣ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2001 31/12/2000 ΠΑΘΗΤΙΚΟ 31/12/2001 31/12/2000
Β.ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Ποσά σε δρχ. Ποσά σε EURO Ποσά σε δρχ. Ποσά σε EURO Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ποσά σε δρχ. Ποσά σε euro Ποσά σε δρχ. Ποσά σε euro

I. Μετοχικό Κεφάλαιο
Αρχική αξία 1.910.764.424 5.607.525,82 1.495.622.921 4.389.208,87
Μείον Αποσβέσεις εως 30/6/2001 680.147.996 1.996.032,27 387.379.610 1.136.844,05

1.230.616.428 3.611.493,55 1.108.243.311 3.252.364,82 (125.000.000 µετοχές των 340.75 δρχ εκάστη η ένα ευρώ)
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1. Καταβεβληµένο 42.593.750.000 125.000.000,00 40.000.000.000 117.388.114,45
II. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
Αρχική αξία 6.292.461.762 18.466.505,54 6.194.623.217 18.179.378,48 ΙI. ∆ιαφορά απο έκδοση µετοχών υπερ το αρτιο
Μείον Αποσβέσεις 3.272.881.666 9.604.935,19 2.697.601.965 7.916.660,21 1. Καταβεβληµένη διαφορά υπερ το άρτιο 85.912.422.109 252.127.430,99 88.506.172.109 259.739.316,53

3.019.580.096 8.861.570,35 3.497.021.252 10.262.718,27
III. Συµµετοχές και άλλες µακρ/σµες απαιτήσεις 123.332.601.351 361.944.538,08 107.517.257.734 315.531.203,91 ΙI. ∆ιαφορές αναπροσαρµογής

1. ∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας περιου 27.928.645 81.962,27 27.928.645 81.962,27
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII) 126.352.181.447 370.806.108,43 111.014.278.986 325.793.922,19 ΙV. Αποθεµατικά Κεφάλαια 9.631.142.132 28.264.540,37 9.864.115.251 28.948.247,25
∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ V.Αποτελέσµατα

Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 39.161.691 114.927,93 79.287.687 232.685,80
I. Αποθέµατα 345.782.839 1.014.769,89 229.389.797 673.190,89
II. Απαιτήσεις ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
1. Πελάτες 725.452.849 2.128.988,55 1.121.484.916 3.291.224,99 (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑIV+V) 138.204.404.577 405.588.861,56 138.477.503.692 406.390.326,32
   Λοιπές απαιτήσεις 6.189.862.598 18.165.407,48 10.505.924.808 30.831.767,60
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (∆ΙΙ) 6.915.315.447 20.294.396,03 11.627.409.724 34.122.992,59 Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α 4.775.954 14.016,01 4.775.954 14.016,01
III. Χρεόγραφα 3.084.411.508 9.051.831,28 7.439.902.013 21.833.901,73
IV. ∆ιαθέσιµα Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1. Ταµείο 9.264.719 27.189,20 19.476.690 57.158,30 Ι. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 3.700.000 10.858,40 3.700.000 10.858,40
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας 2.722.085.072 7.988.510,85 12.039.544.627 35.332.486,07 ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 7.023.297.000 20.611.289,80 7.175.900.040 21.059.134,38

2.731.349.791 8.015.700,05 12.059.021.317 35.389.644,36 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ) 7.026.997.000 20.622.148,20 7.179.600.040 21.069.992,78
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (∆Ι+∆ 13.076.859.585 38.376.697,24 31.355.722.851 92.019.729,57
 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.583.915.858 13.452.430,98 2.183.823.789 6.408.873,92 ∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟ 7.395.787 21.704,44 189.251 555,40

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+Ε) 145.243.573.318 426.246.730,21 145.662.068.937 427.474.890,50 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆) 145.243.573.318 426.246.730,21 145.662.068.937 427.474.890,50

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 15.348.273.532 45.042.622,25 12.237.552.922 35.913.581,58 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 15.348.273.532 45.042.622,25 12.237.552.922 35.913.581,58

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΠO 01/01/2001 ΕΩΣ 31/12/2001 1. Οι επενδύσεις σε πάγια κατά το έτος 2001 ανήλθαν στο ποσότων  98 εκατ.δρχ.

31/12/2001 31/12/2000 2. Το απασχολούµενο προσωπικό (µέσος όρος) κατά το έτος  2001 ήταν 300 άτοµα.     
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά σε δρχ. Ποσά σε euro Ποσά σε δρχ. Ποσά σε euro 3. Εµπράγµατα βάρη επι παγίων στοιχείων δεν υπάρχουν.
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 4. Στο κονδύλι του Ενεργητικού ∆ΙΙ '' Απαιτήσεις'' 
            - Εταιριας 86.162.368.825 252.860.950,33 34.897.308.545 102.413.231,24 εµπεριέχονται απαιτήσεις:α) Επίδικες δρχ. 10.331.040, β) Από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις
           - Κοινοπραξιων 1.841.862.676 5.405.319,67 2.991.226.324 8.778.360,45 υπερ της εταιρίας και κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου, ύψους δρχ.3.407.060.797

88.004.231.501 258.266.270,00 37.888.534.869 111.191.591,69 5. Η τελευταία αναπροσαρµογή των ακινήτων έγινε στην χρήση 2000 βάσει του Ν.2065/1992
Μείον: Κόστος πωλήσεων Eταιρείας 83.849.997.150 246.074.826,56 36.178.156.446 106.172.139,24 6.Η εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά και για την χρήση 1998
Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως 2.312.371.675 6.786.123,77 -1.280.847.901 -3.758.908,00 7.Η αναλυση του Κυκλου Εργασιων κατα κατηγορια οικονοµικης δραστηριοτητας συµφωνα µε 
ΠΛΕΟΝ:Αλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως 21.554.655 63.256,51 27.736.795 81.399,25 την ταξινοµηση των κλαδων οικονοµικης δραστηριοτητας του ΣΤΑΚΟ∆ 91 (ποσα σε εκατ.δρχ)
ΣΥΝΟΛΟ 2.333.926.330 6.849.380,28 -1.253.111.106 -3.677.508,75 στην περιοδο 1/1/2001 - 31/12/2001 ειναι:
ΜΕΙΟΝ:1.Eξοδα διοικητικής λειτουργίας 569.449.530 1.671.165,17 515.125.581 1.511.740,52              Κωδικος κλαδου                                  Εταιρειας Κοινοπραξιων Συνολο
Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλευσεως 1.764.476.800 5.178.215,11 -1.768.236.687 -5.189.249,26 4521   Εργα πολιτικου µηχανικου                       81.339 81.339
ΠΛΕΟΝ: 4523   Κατ/ευη αυτοκ/µων, οδων, αεροδροµιων 2.998 1.834 4.832
               1. Eσοδα συµµετοxών 327.284.549 960.482,90 766.108.675 2.248.301,32 4524   Κατ/ευη αυτοκ/µων, οδων, αεροδροµιων 1.589 8 1.597
               2. Εσοδα χρεογράφων 458.424.506 1.345.339,71 2.892.878.930 8.489.740,07 4550 Ενοικίαση εξοπλισµού κατασκευών 168 168
               3. Κέρδη πώλησης συµµ. & χρεογράφων 86.771.684 254.649,11 2.576.067.503 7.559.992,67 5134 Εµπορικός κλάδος 68 68
               4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 24.639.710 72.310,23 121.178.563 355.623,08           Συνολο                                                    86.162 1.842 88.004

897.120.449 2.632.781,95 6.356.233.671 18.653.657,14 8. Με την από 29/1/2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων αυξήθηκε
ΜΕΙΟΝ: η ονοµαστική αξία των µετοχών σε 340,75 δρχ/µετοχή ή 1 ΕΥΡΩ µε ισόποση κεφαλαιοποίηση
               2. Εξοδα και ζηµιες συµµετοχων & χρεωγραφω 71.812.765 210.749,13 158.460.194 465.033,58 τµήµατος του λογαριασµού "∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο"
               3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 109.915.247 322.568,59 89.200.852 261.778,00 9. Η τελευταία αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας µε καταβολή µετρητών από τους

181.728.012 533.317,72 247.661.046 726.811,58 µετόχους της, συνολικού ύψους 110.812.163.000 δρχ., πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε τις 
Ολικά αποτ.εκµ/σεως 2.479.869.237 7.277.679,35 4.340.335.938 12.737.596,30 σχετικές αποφάσεις της από 21/10/1999 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων και
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
              1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα 59.306.975 174.048,35 41.067.844 120.521,92 διενεργήθηκε κατά την περίοδο 21/1- 1/3/2000. Η ολοσχερής καταβολή από τους µετόχους του
              2. Εκτακτα κέρδη 1.370.696 4.022,59 217.432 638,10 παραπάνω ποσού της αύξησης αυτής των κεφαλαίων της εταιρείας, πιστοποιήθηκε µε την υπ΄
              3. Εσοδα προηγουµένων χρήσεων 46.570.298 136.669,99 39.681.808 116.454,32 αριθµ. 762/7.3.2000 πράξη του ∆.Σ. της εταιρείας. Από την αύξηση αυτή προέκυψαν

107.247.969 314.740,92 80.967.084 237.614,33 110.812.163 νέες µετοχές (ονοµαστικής αξίας εκάστης 100 δρχ.), οι οποίες εισήλθαν προς 
ΜΕΙΟΝ: 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα 40.514.915 118.899,24 40.693.976 119.424,73 διαπραγµάτευση στην κύρια αγορά του Χ.Α.Α. την 4η Απριλίου 2000. Οι δαπάνες έκδοσης
2.Εκτακτες ζηµιές 5.732.489 16.823,15 56.031 164,43 της ως άνω αύξησης ανήλθαν στο ποσό των 500 εκατ. ∆ρχ. Η χρήση των αντληθέντων κεφα-
                3. Εξοδα προηγουµένων χρήσεων 29.426.330 86.357,53 18.807.282 55.193,78 λαίων από την αύξηση αυτή ολοκληρώθηκε κατά την διάρκεια του 4ου τριµήνου του έτους 2000

75.673.734 222.079,92 59.557.289 174.782,95 και η σχετική έκθεση της πλήρους διάθεσης αυτών δηµοσιεύθηκε στα φύλλα των εφηµερίδων 
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη) 2.511.443.472 7.370.340,34 4.361.745.733 12.800.427,68 "ΕΞΠΡΕΣ" και "Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ" της 28/2/2001. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 959.137.154 2.814.782,55 969.274.552 2.844.532,80 των Μετόχων της 29/1/2001 επικυρώθηκαν και εγκρίθηκαν οι πράξεις µερικής τροποποίησης
               Μείον:  Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ. Κόστος 666.368.768 1.955.594,33 688.493.446 2.020.523,69 του προορισµού και του τρόπου διάθεσης των κονδυλίων των αντληθέντων κεφαλαίων από την 

292.768.386 859.188,22 280.781.106 824.009,12 παραπάνω αύξηση, η σχετική δε τροποποποιητική κατατάσταση δηµοσιεύτηκε στα φύλλα 
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2.218.675.086 6.511.152,12 4.080.964.627 11.976.418,57 των αυτών ως άνω εφηµερίδων της 3/2/2001.
Πλέον προβλεπόµενη διάθεση αποθεµατικών 1.864.357.313 5.471.334,74 390.219.641 1.145.178,70
Μείον: Φόρος εισοδήµατος 693.807.971 2.036.120,24 1.532.922.879 4.498.673,16 ΑΛΙΜΟΣ, 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2002
           Λοποί µη ενσωµ. στο κόστος φόροι 1.047.966.230 3.075.469,49
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προς διάθεση 2.341.258.198 6.870.897,13 2.938.261.389 8.622.924,11

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ           Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΙ ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ Α. ΣΤΕΓΓΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ Κ. ΣΤΕΓΓΟΣ            ΚΩΝ/ΝΟΣ Π.ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ       ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                    ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
Α.∆.Τ Λ 353616/79 Α.∆.Τ. X 005522/02                        Α.∆.Τ. Σ.332143            Α.∆.Τ. Ξ 289748

                                                                                                                                                                                                                 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
                                                                                                                                                         Πρός το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ 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 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ Α.Ε., που καλύπτουν την περίοδο από 1.1.2001 µέχρι 31.12.2001 δεν περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις που να επηρεάζου
ουσιωδώς την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση της εταιρίας, 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 στη 
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 περίοδο και το κόστος κατασκευής των τεχνικών έργων προσδιορίστηκε σύµφωνα µε τις παραδεδεγµένες αρχές λογισµού του κόστους. Σηµειώνεται ότι  η εταιρεία για τον προσδιορισµό των αποτελεσµάτων εφαρµόζει τη µέθοδο της τµηµατικής περατώσεως των 
εκτελούµενων έργων.
Από τον παραπάνω έλεγχό µας προέκυψαν τα εξής :  1) Στον λογαριασµό του Ενεργητικού (Γ ΙΙΙ «Συµµετοχές και άλλες µακρ/θεσµες χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις»)  δρχ. 123.332.601.351 περιλαµβάνονται και: α) Ποσό δρχ. 31.042.000.000 που αφορά την αξία κτήσεως µετοχών 
δύο (2) ανωνύµων εταιρειών,οι οποίες ελέγχονται από ορκωτό ελεγκτή και που η τρέχουσα αξία των µε βάση την εσωτερική λογιστική αξία της 31.12.2001 είναι µικρότερη κατά δρχ. 18.406.114.500. Αν λάβουµε όµως υπόψη τις πραγµατικές υπεραξίες των εταιρειών αυτων, το 
παραπάνω ποσό της διαφοράς υπερκαλύπτεται. β) Ποσό δρχ. 14.439.984.511 που αφορά αξία κτήσεως µετοχών ανώνυµης εταιρείας εισηγµένης στο Χ.Α.Α. γ) Ποσό δρχ. 2.296.039.312 αφορά αξία κτήσεως µετοχών ανωνύµων εταιρειών που δεν ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές. Αν 
η αποτίµησή τους γινόταν σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20, θα προέκυπτε ζηµιά ύψους δρχ. 18.236.167. δ) Ποσό δρχ. 75.478.122.998 αφορά αξία κτήσεως µετοχών εταιρείας εξωτερικού της οποίας οι οικονοµικές καταστάσεις βεβαιώνονταιι από αναγνωρισµένο 
ορκωτό ελεγκτή. ε)  Ποσό δρχ. 6.184.516 που αφορά αξία συµµετοχών σε είκοσι τέσσερες (24) κοινοπραξίες οι οποίες δεν ελέγχονται από ορκωτό ελεγκτή.στ)Ποσό δρχ.47.501.250 αφορά συµµετοχή σε νεοιδρυθείσες εταιρείες , οι οποίες εµφανίζονται στην αξία κτήσεως 2)  Στα 
αποτελέσµατα της εταιρείας περιλαµβάνονται και τα αναλογούντα σ'αυτήν κερδη δρχ.388.686.484 και ζηµιές δρχ.61.401.635 της χρήσεως 2001 δέκα πέντε (15) κοινοπραξιών τα οποία προκύπτουν απο σχετικές βεβαιώσεις των κοινοπραξιών αυτών.Τα παραπάνω ποσά εµφανίζονται 
αυξηµένα ισόποσα κατά δρχ.6.528.279 χωρίς βεβαια να επηρεάζεται το τελικό αποτέλεσµα.Σηµειώνεται ότι οι συνολικές απαιτήσεις της εταιρείας κατά των κοινοπραξιών αυτών,ανέρχονται στο ποσό των δρχ.187.211.126.  3) Μεταξύ των απαιτήσεων της εταιρείας περιλαµβάνονται 
.α)υπόλοιπα συνολικού ύψους δρχ.300.000.000 περίπου ,που παρουσιάζουν βραδύτητα ρευστοποιήσεως (εκτός εκείνων που αναφέρονται στην υπ'αριθ.4 σηµείωση της εταιρίας).Για τις παραπάνω σε καθυστέρηση απαιτήσεις η εταρεία δεν έχει σχηµατίσει επαρκή πρόβλεψη για τη ζηµιά 
που ενδεχοµένως θα προκύψει από τη µη ρευστοποίηση τους. β)Ποσό δρχ.4.247.331.768, από το οποίο δρχ. 2.616.621.783 αφορούν τη χρήση 2001 τα αποτελέσµατα της οποίας και ωφελήθηκαν, που αφορά συσσωρευµένο ύψος προβλέψεων αξίας εκτελεσθέντων αλλά µη 
πιστοποιηθέντων και µη τιµολογηθέντων  έως 31.12.2001 έργων. Η µέθοδος αυτή ακολουθείται πάγια από την εταιρεία. Στο ποσό των δρχ. 4.247.331.768 δεν περιλαµβάνονται οι απαιτήσεις που αναφέρονται στην υπ'αριθ.4 σηµείωση της εταιρείας. 4) Ο Λογαριασµός ∆ΙΙΙ «Χρεόγραφα
περιλαµβάνει την αξία κτήσεως µετοχών εισηγµένων στο Χ.Α.Α. και µερίδια Αµοιβαίων Κεφαλαίων ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων. Αν η αποτίµηση αυτών γινόταν σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις της νοµοθεσίας, τότε θα προέκυπτε ζηµία ύψους δρχ.1.610.928.733.  5) Ηεταιρεία 
βασιζόµενη στην υπάριθ.205/1988 γνωµοδότηση της ολοµελείας των Νοµικών Συµβούλων ∆ιοικήσεως ,µε την οποία ερµηνεύονται οι νέες διατάξεις του άρθρου 42 παρ.14του Ν.2190/1920,δεν σχηµάτισε πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού της λόγω εξόδου του από την 
υπηρεσία .Αν η εταιρεία σχηµάτιζε πρόβλεψη για τις πιθανές υποχρεώσεις της για την αποζηµείωση του συνόλου του προσωπικού της ,λόγω εξόδου του από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση,αυτή θα ανερχόταν στο ποσό των δρχ.63.000.000 περίπου.
    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, δεν 
περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις  που να επηρεάζουν ουσιωδώς την εµφανιζόµενη περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση της εταιρείας, κατά 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 εταιρία, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από 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 το λόγο αυτό ενδέχεται ορισµένα κονδύλια των 
ανωτέρω συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων να παρουσιάσουν διαφορές απο εκείνα των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων ,που θα δηµοσιευθούν µαζί µε το προαναφερόµενο πιστοποιητικό του τακτικού ελέγχου.∆ιευκρινίζεται ότι τα αντίστοιχα ποσά της προηγούµενης χρήσεως 
παρατίθενται όπως περιλαµβάνονται στις δηµοσιευθείσες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως εκείνης.    
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