ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.)
AΡ.M.A.E. 13648/06/Β/86/03
η
1 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (1/1/-31/12/2002) ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

31/12/2002

Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Μείον αποσβέσεις µέχρι 31/12

4.772.435,52
3.283.086,86

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
I. Aσώµατες ακινητοποιήσεις
Μείον αποσβέσεις µέχρι 31/12

17.569.445,06
3.513.889,01

II. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
Μείον αποσβέσεις µέχρι 31/12

1.489.348,66
1.489.348,66

14.055.556,05

119.150.946,17
57.663.458,01

ΙΙΙ. Συµµετοχές & Μακρ. Απαιτήσεις
Σύνολο παγίου ενεργητικού

61.487.488,16

58.188.504,11
133.731.548,32

∆.
I.
II.
1.
6.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Αποθέµατα
Απαιτήσεις
Πελάτες
Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις από
κοινοπραξίες συµµετοχής µας
11. Λοιπές Απαιτήσεις

31/12/2002

A. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. 1. Μετοχικό κεφάλαιο καταβληµένο
II. 1. ∆ιαφορά από έκδοση
µετοχών υπέρ το άρτιο
ΙII. ∆ιαφορά αναπροσαρµογής
- Επιχορηγήσεις επενδύσεων
IV. Αποθεµατικά κεφάλαια
V. Αποτελέσµατα είς νέο
VI. ∆ιαφορά ενοποίησης χρεωστική
IX. ∆ικαιώµατα µειοψηφίας στα ίδια κεφάλαια
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡ∆Η)
(1/1/02-31/12/02)

97.985.237,70
117.560.532,20
36.437,11
28.436.800,88
5.030,31
(47.317.896,26)
2.941.115,47
199.647.257,41

105.364.527,55

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ & ΕΞΟ∆Α

1.483.078,07

2.987.623,15
99.150.716,53
34.380.391,87
43.101.396,87
176.632.505,27

III. Χρεόγραφα
IV. ∆ιαθέσιµα

1.207.334,72
77.611.390,47

Σύνολο κυκλοφ. Ενεργητικού

258.438.853,61

E. METABATIKOI ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

94.451.320,17
488.111.070,76
511.561.394,63

Γ.
II.
1.
3.
4.
5.
6.
9.
10.
11.

YΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές
Τράπεζες Λ/Βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων
Προκαταβολές πελατών
Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
Ασφαλιστικοί Οργανισµοί
Υποχρεώσεις προς Κ/ξίες συµ/χής µας
Μερίσµατα πληρωτέα
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων

∆. METABATIKOI ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

27.182.599,24
5.066.978,11
7.930.559,05
13.284.853,42
2.695.305,00
87.385.342,10
307.908,31
29.992.512,50
173.846.057,73
7.770.150,00
488.111.070,76
511.561.394,63
0,00

Σηµειώσεις :
1. Με την Κ2-7029/19-06-2002 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, εγκρίθηκε η απόσχιση και η εισφορά του κατασκευαστικού κλάδου των εταιρειών "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ Α.Ε." και "ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε." και η αναδοχή των κλάδων αυτών
από την µητρική εταιρεία "ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.".
2. Οι επενδύσεις σε πάγια στοιχεία για την περίοδο 1/1-31/12/2002 ανέρχονται σε Ευρώ 16.971.486,77.
3. Στα πάγια στοιχεία της εταιρείας δεν υπάρχουν εµπράγµατα ή άλλα βάρη.
4. ∆εν υφίστανται επίδικες απαιτήσεις ή υπό διαιτησία διαφορές της εταιρείας καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµατική επίπτωση στην οικονοµιή κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας.
5. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού: 2.339 άτοµα.
6. Οι Καταστάσεις συντάχθηκαν µε βάση τις ίδιες λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν για την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων της 31/12/2001.
7.Η τελευταία αναπροσαρµογή της αξίας των παγίων στοιχείων έγινε στη χρήση 2000 σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2065/92.
8.Στην ενοποίηση της 31/12/2002, εκτός της εταιρείας "ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.", περιλαµβάνονται και οι εταιρείες: "ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε.", "ΤΡΙΓΩΝΟ Α.Ε.Β.Τ.Τ.Ε.", "ΚΑΣΤΩΡ A.E.". Ολες οι εταιρείες ενοποιήθηκαν µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης.
9.Η ανάλυση των πωλήσεων κατά κατηγορία οικονοµικής δραστηριότητας σύµφωνα µε την 4ψήφια ταξινόµηση του ΣΤΑΚΟ∆ 91 είναι η εξής :
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟ∆Α
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟ∆Α
ΕΡΓΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΕΡΓΩΝ Κ/Ξ
Λειτουργία φρεάτων παραγωγής αµµοχάλικου & άµµου.
ΚΩ∆. ΣΤΑΚΟ∆ . 91 : 14.21
2.128.555,04
0,00
Κατεδάφιση κτιρίων - εκτέλεση χωµατουργικών εργασιών
ΚΩ∆. ΣΤΑΚΟ∆ . 91 : 45.11
5.504.849,57
3.380.195,05
Κατασκευή κτιρίων & τεχνικών έργων πολιτικού µηχανικού
ΚΩ∆. ΣΤΑΚΟ∆ . 91 : 45.21
173.778.545,43
216.011.002,18
Κατασκευή αυτοκ/δροµων,οδών,αεροδρ. & αθλ. εγκατ/σεων
ΚΩ∆. ΣΤΑΚΟ∆ . 91 : 45.23
135.685.118,10
237.874.683,53
Κατασκευή υδραυλικών & λιµενικών έργων
ΚΩ∆. ΣΤΑΚΟ∆ . 91 : 45.24
1.216.367,04
22.748.474,91
Εκτέλεση λοιπών κατ/κών εργασιών ειδικής φύσεως
ΚΩ∆. ΣΤΑΚΟ∆ . 91 : 45.25 (452.9)
699.223,62
1.413.841,71
Υδραυλικές εγκαταστάσεις
ΚΩ∆. ΣΤΑΚΟ∆ . 91 : 45.33
1.539.777,67
687.842,01
Λοιπές εγκαταστάσεις παροχών σε κτίρια
ΚΩ∆. ΣΤΑΚΟ∆ . 91 : 45.34
2.166.871,98
301.374,08
Άλλο χονδρικό εµπόριο
ΚΩ∆. ΣΤΑΚΟ∆ . 91 : 51.70
247.621,64
0,00
Άλλες βοηθητικές χερσαίες µεταφορικές δραστηριότητες
ΚΩ∆. ΣΤΑΚΟ∆ . 91 : 63.21
0,00
813.060,32
Εκµίσθωση µηχανηµάτωνκαι εξοπλισµού κατασκευών και έργων πολιτικού µηχανικού
ΚΩ∆. ΣΤΑΚΟ∆ . 91 : 71.32
40.707,04
0,00
∆ραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων & ελέγχου & παροχής φορολογικών συµβουλών
ΚΩ∆. ΣΤΑΚΟ∆ . 91 : 74.12
58.429,32
0,00
∆ραστηριότητες αρχιτεκτόνων και µηχανικών και παροχής τεχνικών συµβουλών
ΚΩ∆. ΣΤΑΚΟ∆ . 91 : 74.20
2.512.291,08
0,00
325.578.357,53
483.230.473,79

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (1/1 - 31/12/2002) ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
31/12/2002
I. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως (έργων)

Κύκλος εργασιών (έσοδα έργων )
α) Εταιρείας
β) Κοινοπραξιών

325.578.357,53

325.578.357,53

483.230.473,79
808.808.831,32

Μείον : Κόστος έργων
Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εξ εργασιών
Πλέον άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως
Σύνολο
Μείον : Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εξ εργασιών
Πλέον : Έσοδα (κέρδη) συµµετοχών σε Κ/ξίες
Έσοδα χρεογράφων, πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Κέρδη πωλήσεως συµµετοχών & χρεογράφων

300.971.551,07
24.606.806,46
1.638.400,99
26.245.207,45
11.550.830,78
14.694.376,67
100.910.631,67
2.235.824,60
1.469.826,51
104.616.282,78

Μείον : Έξοδα & ζηµιές συµµετοχών σε Κ/ξίες και χρεογράφων
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα

5.521.671,29
1.839.631,65
7.361.302,94

Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη) εξ εργασιών και συµµετοχών
II. Μείον : Έκτακτα αποτελέσµατα
Οργανικά & Έκτακτα αποτελέσµατα
ΜΕΙΟΝ :
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον : Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡ∆Η) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
Μείον : Λοιποί µη ενσωµ/νοι στο λειτουργικό κόστος φόροι

97.254.979,84
111.949.356,51
2.621.344,16
109.328.012,35

19.323.429,14
15.762.753,53

3.560.675,61
105.767.336,74
381.714,16
105.385.622,58

Μείον : Αναλογία µετοχών µειοψηφίας

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡ∆Η) ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ (1/1-31/12/2002) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
& ΓΕΝΙΚΟΣ ∆/ΝΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘ. ΚΟΥΤΡΑΣ
Α.∆.Τ. Ι 280654

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΡ. ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ
Α.∆.Τ. Ξ 393014

ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ, 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2003
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΑΡΑΤΖΑ
Α.∆.Τ. Ξ 322949

21.095,03
105.364.527,55

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΓΚΑΓΚΑΤΣΙΟΣ
Α.∆.Τ. Λ 754810

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΛΓΑ ΣΠ. ΣΟΦΙΑΝΟΥ
Α.∆.Τ. Σ 233344

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης Εταιρίας "ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ"
∆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 ΛΟΓ1ΣΤΩΝ, τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναµε
κατάλληλες, για να διαπιστώσουµε ότι οι ανωτέρω συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις της ΑνώνυµηςΕταιρείας " ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ", που καλύπτουν την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2002 µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2002 δεν περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις που να επηρεάζουν ουσιωδώς την ενοποιηµένη περιoυσιακή 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 τριών εταιρειών που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση. Οι εταιρείες αυτές ελέγχονται από άλλους Ορκωτούς
Ελεγκτές Λογιστές, στο πιστοποιητικό ελέγχου των οποίων βασιστήκαµε. Από τον παραπάνω έλεγχό µας προέκυψαν τα εξής: 1) Στο λογαριασµό Γ.ΙΙΙ του Ενεργητικού περιλαµβάνονται συµµετοχέςτης εταιρείας: α) σε κοινοπραξίες από τις οποίες οι δύο ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, β) σε ανώνυµες εταιρείες από τις
οποίες οι επτά ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή (αξία κτήσεως € 50.976.176,14). Η αποτίµηση των ανωτέρω συµµετοχών έγινε σύµφωνα µε τον Κ.Β.Σ. στην αξία κτήσεως και, όπως προκύπτει από τους Ισολογισµούς της 31.12.01 επτά ανωνύµων εταιρειών (αξία κτήσεως € 8.294.980) η εσωτερική λογιστική αξία των
µετοχών τους ανέρχεται σε € 6.850.665, ενώ η εσωτερική λογιστική αξία δύο ανωνύµων εταιρειών είναι µεγαλύτερη κατά € 41.749.068. Η αποτίµηση των µετοχών µιας εισηγµένης στο Χ.Α.Α. εταιρείας έγινε, σύµφωνα µε το νόµο, στη µικρότερη αξία µεταξύ κτήσεως και τρέχουσας. Τέλος, τέσσερις ανώνυµες εταιρείες (αξία κτήσεως
€ 2.275.979) συντάσσουν τον πρώτο Ισολογισµό τους την 31.12.02 (δεν είχε µέχρι σήµερα συνταχθεί) και δύο εταιρείες (αξία κτήσεως € 35.236,43) τελούν υπό εκκαθάριση. γ) Σε δύο εταιρείες περιορισµένης ευθύνης (αξία κτήσεως € 956.126,19) των οποίων η εσωτερική λογιστική αξία , σύµφωνα µε τους τελευταίους
δηµοσιευµένους ισολογισµούς τους είναι µεγαλύτερη κατα € 2.747.269. δ) Επίσης περιλαµβάνεται προκαταβολή € 631.548 για αγορά εταιρικών µεριδίων βάσει συµβολαιογραφικού προσυµφώνου. 2) Στο λογαριασµό "χρεόγραφα" περιλαµβάνεται η αξία κτήσεως µετοχών ανωνύµων εταιρειών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο.
Σηµειώνεται οτι δεν έγινε αποτίµηση διότι η ζηµιά € 293.076,92 (πλέον € 111.163,90 ζηµιά απο πώληση χρεογράφων) που θα προέκυπτε αν γινόταν αποτίµηση, θα συµψιφισθεί κατά την κατάρτιση του οριστικού ισολογισµού µε την υπεραξία απο την αναπροσαρµογή των ακινήτων,σύµφωνα µε το Ν.3091/2002. 3) Η εταιρεία
για την απεικόνιση του αποτελέσµατος των συµβάσεων έργων ακολουθεί κατά πάγια τακτική, τη µέθοδο της τµηµατικήςπερατώσεως. 4) Η εταιρεία, βασιζόµενη στη διάταξη του άρθρ. 31 του Ν. 2238/94 και την υπ' αριθµ. 205/1988 γνωµοδότηση των Νοµικών Συµβούλων ∆ιοικήσεως, δε σχηµάτισε, πρόβλεψη για αποζηµίωση του
προσωπικού της για συνταξιοδότηση γιατί αυτό δεν συµπλήρωνε τις προϋποθέσεις συνταξιοδοτήσεως µέχρι το τέλος της επόµενης χρήσεως. Αν η εταιρεία σχηµάτιζε τέτοια πρόβλεψη για το σύνολο του προσωπικού της, αυτή θα ανερχόταν σε 362 χιλ. ευρώ περίπου. 5) Μεταξύ των απαιτήσεων της εταιρείας, περιλαµβάνονται
και επίδικες απαιτήσεις ποσού 660.746 ευρώ, για τις οποίες δε σχηµατίστηκε πρόβλεψη για την πιθανή ζηµία που θα προκύψει από τη µη είσπραξή τους. Σηµειώνεται ότι η εταιρεία κατ’ εφαρµογή του άρθ. 45 του Ν. 2992/2002, καταχώρησε στο λογ.Γ του Ενεργητικού απαιτήσεις κατά Κοινοπραξιών ποσού € 16.116.767 που
αφορούν περατωθέντα έργα. 6) Στο λογαριασµό Ε του Ενεργητικού περιλαµβάνεται ποσό 78.712.729,39 ευρώ που αφορά το συµψηφιστικό υπόλοιπο των εσόδων και εξόδων και ζηµιών εκ συµµετοχών, που προκύπτουν από προσωρινές βεβαιώσεις Κοινοπραξιών, από τις οποίες οι έξι (κέρδη 44.117.237 ευρώ) ελέγχονται
από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 7) Στο λογαριασµό ∆. του παθητικού περιλαµβάνεται ποσό 7.770.150 ευρώ, το οποίο, αφορά κόστος έργου που αντιστοιχεί σε προπιστοποιηµένο και τιµολογηµένο έσοδο που περιλαµβάνεται στον κύκλο εργασιών. Για το ποσό αυτό του κόστους θα ληφθούν τιµολόγια προµηθευτών κλπ στοιχεία
στην επόµενη χρήση. 8) Στο λογαριασµό ∆Ι του ενεργητικού περιλαµβάνεται ποσό € 640.000 και στους λογαριασµούς Ε του ενεργητικού και κύκλο εργασιών αντίστοιχα ποσό € 1.225.187 που αφορούν εργασίες που είχαν εκτελεστεί απο θυγατρική εταιρεία και δεν είχαν τιµολογηθεί µέχρι 31/12/02 εκτός ποσού € 17.589,10.
Με βάση τον έλεγχο που διενεργήσαµε, διαπιστώσαµε ότι οι ανωτέρω ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του ΚΝ. 2190/1920 περί «ανωνύµων εταιρειώv» 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 εµφανιζόµενηενοποιηµένη περιουσιακή διάρθρωση και Οικονοµική θέση του συνόλου των επιχειρήσεων πoυ περιλήφθηκαν στην ενοποίηση κατά την 31 η ∆εκεµβρίου 2002, καθώς και τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της χρήσης που έληξε
αυτή την ηµεροµηνία, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και των λογιστικών αρχών και µεθόδων που εφαρµόζει η µητρική εταιρεία και οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές 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 Ν, 2190/1920 περί «ανωνύµων εταιρειών». Για το λόγο αυτό ενδέχεται ορισµένα κονδύλια των ανωτέρω συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων να παρουσιάσουν διαφορές
από εκείνα των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, που θα δηµοσιευθούν µαζί µε το προαναφερόµενο πιστοποιητικό του τακτικού ελέγχου.

Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2003
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