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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
 
 
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρίας 
«ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» 
 
 
Ελέγξαµε τις ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτηµα της Ανώνυµης 
Εταιρίας «ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» της εταιρικής χρήσεως που 
έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 1999.  Ο έλεγχός µας έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37 του 
Κωδ. Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιριών», και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναµε 
κατάλληλες βάσει των αρχών και κανόνων ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών 
Λογιστών.  Τέθηκαν στη διάθεσή µας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η Εταιρία και µας δόθηκαν 
οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις.  Η Εταιρία εφάρµοσε ορθά το Γενικό 
Λογιστικό Σχέδιο.  ∆εν τροποποιήθηκε η µέθοδος απογραφής σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση 
εκτός της περίπτωσης που αναφέρεται στην παρακάτω παρατήρησή µας υπ' αριθµ. 6.   To κόστος 
παραγωγής που προκύπτει από τα λογιστικά βιβλία, προσδιορίστηκε σύµφωνα µε τις παραδεγµένες 
αρχές λογισµού του κόστους. Επαληθεύσαµε τη συµφωνία του περιεχοµένου της Εκθέσεως 
∆ιαχειρίσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, µε τις 
σχετικές Οικονοµικές Καταστάσεις.  Το Προσάρτηµα περιλαµβάνει τις πληροφορίες που 
προβλέπονται από την παράγρ. 1 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920.  Από τον παραπάνω 
έλεγχό µας προέκυψαν τα εξής: 
 
1. Η Εταιρία βασιζόµενη στην γνωµοδότηση υπ’ αριθµ. 205/1988 της Ολοµέλειας των Νοµικών 

Συµβούλων της ∆ιοικήσεως, δεν σχηµάτισε την ελάχιστη πρόβλεψη αποζηµιώσεως 
προσωπικού λόγω εξόδου του από την υπηρεσία που προβλέπεται από το Κ.Ν. 2190/1920.  
Εάν σχηµατιζόταν η προαναφερόµενη πρόβλεψη αυτή θα ήταν, κατά την 31 ∆εκεµβρίου 
1999, µεγαλύτερη κατά ∆ρχ. 2,5 δις περίπου και ισόποσα µειωµένη η καθαρή θέση της 
Εταιρίας.   Το ποσό της πρόβλεψης που αφορά την παρούσα χρήση ανέρχεται περίπου σε 
∆ρχ. 1 δις. 

 
2. Η Εταιρία δεν έχει υποστεί τακτικό φορολογικό έλεγχο για την χρήση1999 και κατά συνέπεια 

η  φορολογική της θέση δεν έχει οριστικοποιηθεί.  Τυχόν καταλογισµοί φόρων δεν µπορούν 
να εκτιµηθούν µε εύλογη ακρίβεια.  

 
3. Η Εταιρία δεν διενήργησε αποσβέσεις επί των «Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων» βασιζόµενη 

στις διατάξεις του Ν. 2238/1994, για το χρονικό διάστηµα 1 Ιανουαρίου 1994 έως 31 
∆εκεµβρίου 1996.  Αν η Εταιρία διενεργούσε αποσβέσεις για το ανωτέρω χρονικό διάστηµα 
η αναπόσβεστη αξία των “Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων” και η καθαρή της θέση θα ήταν 
µικρότερα κατά ∆ρχ. 3,5 δις περίπου. 
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4. Στους λογαριασµούς του "Κυκλοφορούντος Ενεργητικού", στον λογαριασµό «Λοιπές 

Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις», και στον λογαριασµό "Προµηθευτές", στις 31 
∆εκεµβρίου 1999, περιλαµβάνονται ποσά συνολικού ύψους ∆ρχ. 18 δις από 
συνδεόµενες επιχειρήσεις, που αντιπροσωπεύουν απαίτηση ύψους ∆ρχ. 58 δις και 
υποχρέωση ύψους ∆ρχ. 40 δις. 

 
Για την αποπληρωµή της ανωτέρω απαίτησης επιτεύχθηκε συµφωνία το 1997 η οποία 
τροποποιήθηκε στις 3 Αυγούστου 1999.  Βάσει της νέας συµφωνίας, το ποσό θα 
αποπληρωθεί σε δόσεις µέχρι την 10η Ιανουαρίου 2004.  Επιπλέον, βάσει της 
συµφωνίας αυτής, προβλέπεται ότι, υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις, η απαίτηση 
που αναφέρεται ανωτέρω, δύναται να συµψηφιστεί µε την υποχρέωση.  Η Εταιρία 
έχει συµψηφίσει ποσό απαίτησης εκ ∆ρχ. 27,7 δις µε ισόποσες υποχρεώσεις. 

 
5. Η Εταιρία έχει καταχωρήσει πρόβλεψη εκ ∆ρχ. 2.650 εκατ. αφαιρετικά του λογαριασµού των 

Πελατών η οποία καλύπτει και άλλες απαιτήσεις της καθώς και συσσωρευµένη ζηµία εκ ∆ρχ. 
707 εκατ. περίπου από τη συµµετοχή της σε τρεις ναυτικές εταιρίες. 

 
6. Η Εταιρία στην παρούσα χρήση αποτίµησε τα εµπορεύµατα και τις πρώτες και βοηθητικές 

ύλες µε την µέθοδο του κυκλοφοριακού µέσου όρου ενώ στην προηγούµενη χρήση µε την 
µέθοδο F.I.F.O.  Εξαιτίας  της ανωτέρω αλλαγής εµφανίζονται µειωµένα τα αποθέµατα και τα 
κέρδη προ φόρων κατά ∆ρχ. 160 εκατ.  περίπου. 

 
Κατά την γνώµη µας,  οι ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις οι οποίες προκύπτουν από τα βιβλία και 
στοιχεία της Εταιρίας, απεικονίζουν, µαζί µε το Προσάρτηµα, αφού ληφθούν υπόψη οι παραπάνω 
παρατηρήσεις µας, την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση της Εταιρίας κατά την 31η 
∆εκεµβρίου 1999 καθώς και τα αποτελέσµατα της χρήσεως που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, βάσει 
των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές 
και δεν διαφέρουν από εκείνες που η Εταιρία εφάρµοσε στην προηγούµενη χρήση, εκτός της 
περίπτωσης που αναφέρεται στην υπ' αριθµ. 6 παρατήρησή µας.  

 
Αθήνα, 4 Μαΐου 2000 
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