C.P.I. Aνώνυµος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών
ENOΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 -1Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2000- 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 32624/06/Β/95/1
ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2001 ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Αξία κτησης
Αποσβέσεις
Αναπ.Αξία
Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1.Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως
26.931,36
26.931,34
0,01
Ι.
Μετοχικό κεφάλαιο
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
1.308.784,45
637.697,46
671.086,99
1.Καταβληµένο
1.335.715,81
664.628,81
671.087,01
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι.
Ασώµατες ακινητοποιήσεις
1.Εξοδα ερευνών και αναπτύξεως
115.553,93
112.581,16
2.972,77
ΙΙ. ∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο
115.553,93
112.581,16
2.972,77
ΙΙ.
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις
IV. Αποθεµατικά κεφαλαια
3.Κτίρια & Τεχνικά έργα
141.943,08
98.020,83
43.922,25
1.Τακτικό αποθεµατικό
4.Μηχ-Τεχν.Εγκ.&Λοιπός Μηχ.Εξοπλισµός
848.222,94
829.265,73
18.957,21
5.Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων
5.Μεταφορικά Μέσα
85.435,02
46.643,84
38.791,18
6.Επιπλα & Λοιπός Εξοπλ.
1.071.168,33
913.772,17
157.396,16
2.146.769,37
1.887.702,56
259.066,81
V. Αποτελεσµατα εις νεον
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
2.262.323,30
2.000.283,72
262.039,58
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο
ΙΙΙ.
Συµµετοχές & αλλες µακρ.απαιτήσεις
2.Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις
118.121,79
6.Τίτλοι µε χαρακτήρα ακινητοποιήσεων
181.951,58
VII ∆ιαφορές ενοποίησης
7.Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις
180.471,26
480.544,63
IX. ∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
742.584,21
∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Ι.
Αποθέµατα
(ΑΙ+ΑΙV+AV+ΑVIII+AIX)
1.Eµπορεύµατα
2.732.418,49
B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆.& ΕΞΟ∆Α
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων
153.705,07
1.Προβλεψεις για αποζηµίωση προσωπικου
2.886.123,56
2.Λοιπές προβλέψεις
ΙΙ.
Απαιτήσεις
1.Πελάτες
4.539.141,77
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
2.Γραµµάτια εισπρακτέα - Χαρτοφυλακίου
ΙΙ.
Βραχυπροθεσµες υποχρεωσεις
3αΕπιταγές εισπρακτέες - Χαρτοφυλακίου
3.678.769,12
1. Προµηθευτες
10.Επισφαλείς-επίδικοι πελάτες χρεώστες
258.229,78
2.Γραµµάτια πληρωτέα
Mείον : Προβλέψεις
201.960,47
56.269,31
2α.Επιταγές πληρωτέες
11.Χρεώστες ∆ιάφοροι
572.439,16
3. Τράπεζες, Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
12.Λογ. ∆ιαχείρισης προκ/λών & πιστώσεων
63.932,70
4. Προκαταβολές πελατών
8.910.552,06
5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη
ΙV.
∆ιαθέσιµα
6. Ασφαλιστικοί Οργανισµοί
1.Ταµείο
63.907,18
10.Μερίσµατα πληρωτέα
11.Πιστωτές διάφοροι
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας
1.932.574,25
1.996.481,43
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙV)
13.793.157,05
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1.Εξοδα εποµένων χρήσεων
5.210,40
1.Εσοδα εποµένων χρήσεων
2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα
53.960,38
2.Εξοδα χρήσεως δουλευµένα
3.Λοιποί µεταβατικοί λ/σµοί ενεργητικού
147.673,28
206.844,06
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+∆+Ε)
15.413.672,32
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία
0,49
1.∆ικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων
2.Χρεωστικοί λογ/µοί εγγυήσεων και εµπρ/των ασφαλειών
7.497.380,48
2.Πιστωτικοί λογ/µοί εγγυήσεων και εµπρ/των ασφαλειών
4.Λοιποί λογαριασµοί τάξεως
452.019,08
4.Λοιποί λογαριασµοί τάξεως
7.949.400,06

ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2001

1.938.371,24
1.938.371,24

4.116.654,44

177.549,52
8.794,94
186.344,47

700.636,61
700.636,61
-

1.992.747,42
137,88

4.949.397,20
167.349,56
39.740,06
207.089,62

3.963.726,12
130.601,08
6.235,86
14.330,74
49.877,39
1.316.918,67
47.974,18
990.750,00
2.932.226,00
9.452.640,04

6.612,47
797.932,98
804.545,45
15.413.672,32
0,49
7.497.380,48
452.019,08
7.949.400,06

Σηµειώσεις: 1) Ο εταιρεία συντάσει για πρώτη φορά ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. 2)Στην ενοποιηµένη κατάσταση περιλαµβάνεται η εταιρεία "MDI A.E." (πρώην GETRONICS HELLAS A.E.)
Σηµειώνεται ότι στα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της χρήσης ενοποιήθηκε το αποτέλεσµα της ανωτέρω θυγατρικής που αντιστοιχεί από την ηµεροµηνία εξαγοράς 12-6-2001 µέχρι την 30-6-2001. 3)Η µητρική
εταιρεία έχει ελεχθεί φορολογικά µέχρι την χρήση 1-7-1998 έως 30-6-1999, ενώ η θυγατρική µέχρι την χρήση 1993. Κατά συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές.Σηµειώνεται ότι
για τις φορολογικές υποχρεώσεις της θυγατρικής έως και τη χρήση 2000 υπόχρεοι είναι οι παλαιοί µέτοχοι.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2001
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(1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2000-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001)
ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2001

ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2001
Ι.

ΙΙ.

Αποτελέσµατα εκµετάλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον : Κόστος πωληθέντων
Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
Πλέον : 1.Αλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως
Σύνολο
Μείον: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
3.Εξοδα λειτουργίας διάθεσης
Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
Πλέον : 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
Μείον :3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
Πλέον :Εκτακτα αποτελέσµατα
1.Eκτακτα & ανόργανα έσοδα
2.Εκτακτα κέρδη
3.Εσοδα προηγουµένων χρήσεων
Μείον:
1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα
2.Εκτακτες ζηµιές
3.Εξοδα προηγουµένων χρήσεων
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη)
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Mείον : Οι απο αυτές εννσωµ.στο λειτουργ.κόστ.
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡ∆Η)ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων

Μείον: Αναλογία µειοψηφίας στα κέρδη
ΚΑΘΑΡΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡ∆Η)ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Α.Α.Τ. Κ 045516

18.798.589,21
13.850.449,93
4.948.139,28
104.619,47
5.052.758,76
1.705.642,25
1.326.557,22
45.486,20
83.773,18

368.714,68
1.027,14
2.655,91
63.595,95
716,48
17.010,32
317.283,85
317.283,85

Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη) χρήσεως
Πλέον:-Υπόλ.αποτελεσµ.προηγ.χρήσεων
Μείον
1.Φόρος εισοδήµατος
Κέρδη προς δίαθεση

2.273.344,38
392.905,84
2.666.250,22
839.011,96
1.827.238,26

3.032.199,47
2.020.559,29
38.286,99
1.982.272,30

372.397,73

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής
1. Τακτικό αποθεµατικό
2. Πρώτο µέρισµα
3. Πρόσθετο µέρισµα
6α.Αποθεµατικά από απαλλασόµενα της φορολογίας έσοδα
7.Αµοιβές από ποσοστά µελών διοικητικού συµβουλίου
7α.∆ιανοµή κερδών στο προσωπικό
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο

78.119,07
517.483,15
473.266,85
8.794,94
10.271,46
38.666,18
700.636,61
1.827.238,26

81.322,75
2.273.347,28
2.273.347,28
2,90
2.273.344,38
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ & ΜΕΛΟΣ ∆.Σ.
ΣΤΡΟΓΓΙΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Α.Μ.Α.Ο.Ε.Ε. 27765

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανωνύµου Εταιρίας "CPI ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ" και των θυγατρικών της
Ελέγξαµε, κατά τις διατάξεις του άρθρου 108 του κωδ.ν. 2190/1920 "περί ανωνύµων εταιρειών" τον πρώτο ενοποιηµένο ισολογισµό και την Ενοποιηµένη Κατάσταση Αποτελεσµάτων, καθώς και το σχετικό
Προσάρτηµα της "CPI Aνώνυµος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών" και των θυγατρικών της για την χρήση που έληξε την 30 Ιουνίου 2001.Εφαρµόσαµε τις διαδικασίες που κρίναµε
κατάλληλες για το σκοπό του ελέγχου µας, οι οποίες είναι σύµφωνες µε τις αρχές και κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και επαληθεύσαµε τη συµφωνία του
περιεχοµένου της ενοποιηµένης Εκθέσεως ∆ιαχειρίσεως µε τις παραπάνω ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Από τον ελεγχό µας αυτό προέκυψαν τα εξής:1)Στο υπόλοιπο του λογαριασµού "Λοιπά
έξοδα εγκαταστάσεως" περιλαµβάνεται και ποσό 410.858 ευρώ (211.298 ευρώ από προηγούµενη χρήση και 199.560 ευρώ από την παρούσα χρήση) το οποίο αφορά δαπάνες αναδιοργανώσεως της
µητρικής εταιρείας και θα αποσβεσθεί εντός πενταετίας.Μέχρι την 30.6.2001 το αναπόσβεστο υπόλοιπο ανέρχεταισε σε 205.429 ευρώ 2)Στον λογαριασµό "Τίτλοι µε χαρακτήρα ακινητοποιήσεων"
περιλαµβάνεται και συµµετοχή σε ανώνυµη εταιρεία συνολικού ποσού 176.082 ευρώ η οποία δεν ελέγχεται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Η αποτίµηση της ανωτέρω συµµετοχής έγινε στην αξία κτήσεως
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 5γ του ΚΒΣ. Η εσωτερική λογιστική αξία της συµµετοχής όπως προκύπτει από τον τελευταίο δηµοσιευµένο ισολογισµό είναι µικρότερη κατά
146.735 ευρώ. 3)Η συνολική σχηµατισθείσα πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού, λόγω εξόδου από την υπηρεσία, υπολείπεται της προβλεπόµενης µε βάση τον κωδ. ν. 2190/1920 κατά ποσό
181.952 ευρώ. 4)Το ποσό της υφιστάµενης πρόβλεψης (201.908 ευρώ) για επισφαλείς και σε καθυστέρηση απαιτήσεις δεν κρίνεται επαρκές για την κάλυψη της ζηµιάς που ενδέχεται να
προκύψει κατά την ρευστοποίηση των απαιτήσεων αυτών, οι οποίες κατά την 30.6.2001 ανερχόταν στο ποσό 692.590 ευρώ. 5)Μεταξύ των αποθεµάτων περιλαµβάνονται ανταλλακτικά ποσού
234.776 ευρώ περίπου που προορίζονται να καλύψουν πιθανές µελλοντικές συµβατικές υποχρεώσεις της θυγατρικής εταιρείας προς συγκεκριµένους πελάτες της. Κατά την αποψή µας η ήδη σχηµατισθείσα
πρόβλεψη απαξίωσης του ποσού 39.325 ευρώ περίπου πιθανόν να µην επαρκεί για την κάλυψη της ζηµιάς που ενδέχεται να προκύψει από τη µη διαθεσή τους. Κατά την γνώµη µας αφού ληφθούν
υπόψη οι παραπάνω παρατηρήσεις µας καθώς και η παρατιθέµενη από την εταιρεία σηµείωση αριθµ.3, οι ενοποιηµένες αυτές οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις
του κωδ. ν. 2190/1920 και απεικονίζουν βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών και µεθόδων που εφαρµόζει η µητρική εταιρεία και οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές
την περιουσιακή διάρθρωση, την χρηµατοοικονοµική θέση και τα αποτελέσµατα του συνόλου των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση της 30.6.2001
Αθήνα 26 Οκτωβρίου 2001
∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
PANNELL KERR FORSTER
Chartered Accountants

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Π. ΚΑΓΙΟΥΛΗΣ
ΑΜ ΣΟΕΛ 13271
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ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2001
Ι. Αποτελέσµατα εκµετάλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον : Κόστος πωληθέντων
Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
Πλέον : 1.Αλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως
Σύνολο
Μείον: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
3.Εξοδα λειτουργίας διάθεσης
Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
Πλέον : 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
Μείον :3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
ΙΙ. Πλέον :Εκτακτα αποτελέσµατα
1.Eκτακτα & ανόργανα έσοδα
2.Εκτακτα κέρδη
3.Εσοδα προηγουµένων χρήσεων
Μείον:
1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα
2.Εκτακτες ζηµιές
3.Εξοδα προηγουµένων χρήσεων
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη)
Μείον : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Mείον : Οι απο αυτές εννσωµ.στο λειτουργ.κόστ.

18.798.589,21
13.850.449,93
4.948.139,28
104.619,47
5.052.758,76
1.705.642,25
1.326.557,22

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡ∆Η)ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων

Μείον: Αναλογία µειοψηφίας στα κέρδη
ΚΑΘΑΡΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡ∆Η)ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Α.Α.Τ. Κ 045516

45.486,20
83.773,18

368.714,68
1.027,14
2.655,91
63.595,95
716,48
17.010,32
317.283,85
317.283,85

3.032.199,47
2.020.559,29
38.286,99
1.982.272,30

372.397,73

ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2001
Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη) χρήσεως
Πλέον:-Υπόλ.αποτελεσµ.προηγ.χρήσεων
-Αποθεµατικά προς διάθεση

2.273.344,38
392.905,84
-

Μείον
1.Φόρος εισοδήµατος
Κέρδη προς δίαθεση

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής
1. Τακτικό αποθεµατικό
2. Πρώτο µέρισµα
3. Πρόσθετο µέρισµα
6α.Αποθεµατικά από απαλλασόµενα της φορολογίας έσοδα
7.Αµοιβές από ποσοστά µελών διοικητικού συµβουλίου
7α.∆ιανοµή κερδών στο προσωπικό
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο

392.905,84
2.666.250,22
839.011,96
1.827.238,26

78.119,07
517.483,15
473.266,85
8.794,94
10.271,46
38.666,18
700.636,61
1.827.238,26

81.322,75
2.273.347,28
2.273.347,28
2,90
2.273.344,38
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ & ΜΕΛΟΣ ∆.Σ.
ΣΤΡΟΓΓΙΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Α.Μ.Α.Ο.Ε.Ε. 27765

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανωνύµου Εταιρίας "CPI ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ" και των θυγατρικών της
Ελέγξαµε, κατά τις διατάξεις του άρθρου 108 του κωδ.ν. 2190/1920 "περί ανωνύµων εταιρειών" τον πρώτο ενοποιηµένο ισολογισµό και την Ενοποιηµένη Κατάσταση Αποτελεσµάτων, καθώς και
το σχετικό Προσάρτηµα της "CPI Aνώνυµος Εταιρεία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών" και των θυγατρικών της για την χρήση που έληξε την 30 Ιουνίου 2001. Εφαρµόσαµε τις
διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες για το σκοπό του ελέγχου µας, οι οποίες είναι σύµφωνες µε τις αρχές και κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και
επαληθεύσαµε τη συµφωνία του περιεχοµένου της ενοποιηµένης Εκθέσεως ∆ιαχειρίσεως µε τις παραπάνω ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.
Από τον ελεγχό µας αυτό προέκυψαν τα εξής:1)Στο υπόλοιπο του λογαριασµού "Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως" περιλαµβάνεται και ποσό δρχ.140 εκατ. περίπου (72 εκατ. από προηγούµενη
χρήση και 68 εκατ. από την παρούσα χρήση) το οποίο αφορά δαπάνες αναδιοργανώσεως της εταιρείας και θα αποσβεσθεί εντός πενταετίας. Μέχρι την 30.6.2001 το αναπόσβεστο
υπόλοιπο ανέρχεται σε δρχ. 70 εκατ.περίπου. 2)Στον λογαριασµό "Τίτλοι µε χαρακτήρα ακινητοποιήσεων" περιλαµβάνεται και συµµετοχή σε ανώνυµη εταιρεία συνολικού ποσού δρχ. 60 εκατ.
η οποία δεν ελέγχεται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Η αποτίµηση της ανωτέρω συµµετοχής έγινε στην αξία κτήσεως σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 5γ του ΚΒΣ. Η εσωτερική
λογιστική αξία της συµµετοχής όπως προκύπτει από τον τελευταίο δηµοσιευµένο ισολογισµό είναι µικρότερη κατά δρχ. 50 εκατ. περίπου. 3)Η συνολική σχηµατισθείσα πρόβλεψη για
αποζηµίωση προσωπικού, λόγω εξόδου από την υπηρεσία, υπολείπεται της προβλεπόµενης µε βάση τον κωδ. ν. 2190/1920 κατά ποσό δρχ. 62 εκατ. περίπου. 4)Το ποσό της υφιστάµενης
πρόβλεψης (δρχ. 68,8 εκατ.) για επισφαλείς και σε καθυστέρηση απαιτήσεις δεν κρίνεται επαρκές για την κάλυψη της ζηµιάς που ενδέχεται να προκύψει κατά την ρευστοποίηση των
απαιτήσεων αυτών, οι οποίες κατά την 30.6.2001 ανερχόταν στο ποσό δρχ. 236 εκατ. περίπου. 5)Μεταξύ των αποθεµάτων του οµίλου περιλαµβάνονται ανταλλακτικά ποσού δρχ. 80 εκατ.
περίπου που προορίζονται να καλύψουν πιθανές µελλοντικές συµβατικές υποχρεώσεις του οµίλου προς συγκεκριµένους πελάτες της. Κατά την αποψή µας η ήδη σχηµατισθείσα πρόβλεψη
απαξίωσης του ποσού δρχ. 13,4 εκατ. περίπου πιθανόν να µην επαρκεί για την κάλυψη της ζηµιάς που ενδέχεται να προκύψει από τη µη διαθεσή τους. Κατά την γνώµη µας αφού ληφθούν
υπόψη οι παραπάνω παρατηρήσεις µας καθώς και η παρατιθέµενη από την εταιρεία σηµείωση αριθµ.3 οι ενοποιηµένες αυτές οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε τις
διατάξεις του κωδ. ν. 2190/1920 και απεικονίζουν βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών και µεθόδων που εφαρµόζει η µητρική εταιρεία και οι οποίες έχουν γίνει
γενικά παραδεκτές την περιουσιακή διάρθρωση, την χρηµατοοικονοµική θέση και τα αποτελέσµατα του συνόλου των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση της 30.6.2001
Αθήνα 26 Οκτωβρίου 2001
∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
PANNELL KERR FORSTER
Chartered Accountants

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Π. ΚΑΓΙΟΥΛΗΣ
ΑΜ ΣΟΕΛ 13271

