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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης Εταιρείας
«ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.»
∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.∆. 360/1985, όπως
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 90 του Ν. 2533/1997, εφαρµόζοντας, στα πλαίσια των αρχών και κανόνων
ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναµε
κατάλληλες, για να διαπιστώσουµε ότι οι ανωτέρω συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις της Ανώνυµης
Εταιρείας «ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» που καλύπτουν την περίοδο από 1
Ιανουαρίου 2004 µέχρι 30 Ιουνίου 2004 δεν περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις που να επηρεάζουν
ουσιωδώς την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση της Εταιρείας, καθώς και τα αποτελέσµατα
που εµφανίζονται σε αυτές. 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 παραγωγής προσδιορίσθηκε σύµφωνα µε τις παραδεγµένες αρχές
λογισµού του κόστους.
Από τον παραπάνω έλεγχό µας προέκυψαν τα εξής:
1.

Η Εταιρεία βασιζόµενη στη γνωµοδότηση 205/1988 της Ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων της
∆ιοικήσεως, δεν σχηµάτισε την ελάχιστη πρόβλεψη αποζηµιώσεως προσωπικού λόγω εξόδου από
την υπηρεσία που προβλέπεται από τον Κωδ. Ν.2190/1920. Εάν σχηµατιζόταν η προαναφερόµενη
πρόβλεψη αυτή θα ήταν, κατά την 30 Ιουνίου 2004, µεγαλύτερη κατά Ευρώ 23,9 εκατοµµύρια
περίπου και ισόποσα µειωµένη η καθαρή θέση. Το ποσό της παραπάνω πρόβλεψης που αφορά την
τρέχουσα περίοδο ανέρχεται σε Ευρώ 1,9 εκατοµµύρια περίπου.
Επίσης η Εταιρεία παρέχει ένα ιδιωτικό πρόγραµµα καθορισµένων παροχών στους εργαζόµενους.
Με βάση την αναλογιστική µελέτη του προγράµµατος στις 31 ∆εκεµβρίου, 2003, το πρόγραµµα
χρειάζεται επιπλέον χρηµατοδότηση ύψους Ευρώ 8,1 εκατοµµύρια περίπου. Η Εταιρεία σχηµάτισε
πρόβλεψη ύψους Ευρώ 2 εκατοµµυρίων σε βάρος των αποτελεσµάτων του εξαµήνου που έληξε στις
30 Ιουνίου 2004 έναντι της παραπάνω επιπλέον χρηµατοδότησης που απαιτείται.

2.

Στην Εταιρεία έχει διενεργηθεί τακτικός φορολογικός έλεγχος µέχρι και την χρήση 1999 και κατά
συνέπεια η φορολογική της θέση δεν έχει οριστικοποιηθεί για τις µετέπειτα ανέλεγκτες χρήσεις.
Τυχόν καταλογισµοί φόρων δεν µπορούν να εκτιµηθούν µε εύλογη ακρίβεια

3.

Στο κονδύλι του ισολογισµού «Πελατές» συµπεριλαµβάνονται επί µακρόν εκκρεµούσες απαιτήσεις
ύψους Ευρώ 7,9 εκατοµµύρια έναντι των οποίων η Εταιρεία έχει σχηµατίσει πρόβλεψη ύψους Ευρώ
6,3 εκατοµµύρια. ∆εν είµαστε σε θέση να επιβεβαιώσουµε την εισπραξιµότητα του υπολοίπου,
ύψους Ευρώ 1,6 εκατοµµύρια.
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης Εταιρείας
«ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.»
Με βάση τον έλεγχο που διενεργήσαµε διαπιστώσαµε ότι οι ανωτέρω συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις,
προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας και αφού ληφθούν υπόψη οι παραπάνω παρατηρήσεις
µας, καθώς και οι σηµειώσεις της Εταιρείας, δεν περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις που να επηρεάζουν
ουσιωδώς την εµφανιζόµενη περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση της Εταιρείας κατά την 30η
Ιουνίου 2004 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 Εταιρεία, οι
οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που εφαρµόστηκαν στην αντίστοιχη
περίοδο της προηγούµενης χρήσης.
Αθήνα, 6 Αυγούστου 2004
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
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