
               ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.)    
                         2ος ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (1/1/2003-31/12/2003) ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
                              A.M.A.E. 13648/06/Β/86/03

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ. Αξία Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ. Αξία EURO EURO

Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως 8.205,09 6.565,64 1.639,45 7.795,09 5.762,16 2.032,93 A. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 5.670.618,27 4.653.921,06 1.016.697,21 4.829.678,69 3.276.799,15 1.552.879,54 I. Μετοχικό κεφάλαιο 

5.678.823,36 4.660.486,70 1.018.336,66 4.837.473,78 3.282.561,31 1.554.912,47 1. Καταβλημένο 98.021.674,81 97.985.237,70

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις

3. Υπεραξία επιχείρησης 1.452.677,92 581.071,16 871.606,76 1.452.677,92 290.535,58 1.162.142,34 II. ∆ιαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 117.560.532,20 117.560.532,20

5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις 16.182.330,95 6.459.819,51 9.722.511,44 16.116.767,14 3.223.353,37 12.893.413,77

17.635.008,87 7.040.890,67 10.594.118,20 17.569.445,06 3.513.888,95 14.055.556,11 ΙΙΙ. ∆ιαφορές αναπροσ/γής - Επιχορ. Επενδύσεων

II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα-Οικόπεδα 30.165.011,16 0,00 30.165.011,16 8.551.762,41 0,00 8.551.762,41 2. ∆ιαφορές από αναπροσαρμογή αξίας
2. Ορυχεία - Μεταλλεία - Αγροί 153.870,13 138.814,89 15.055,24 153.870,13 130.411,33 23.458,80 λοιπών περιουσιακών στοιχείων 22.855.896,72 443.952,78

3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα 8.447.562,19 1.722.863,54 6.724.698,65 3.679.251,26 1.533.159,86 2.146.091,40

4. Mηχ/τα - Τεχνικές Εγκατ. και λοιπός μηχ/κός εξοπλ. 86.246.470,22 46.656.044,65 39.590.425,57 77.896.613,94 36.528.520,12 41.368.093,82

5. Μεταφορικά μέσα 21.811.901,74 17.739.129,71 4.072.772,03 22.091.005,88 15.833.832,72 6.257.173,16 IV. Αποθεματικά κεφάλαια
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός 5.957.537,82 5.181.550,03 775.987,79 4.798.516,29 3.767.579,00 1.030.937,29

7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 1.294.161,60 0,00 1.294.161,60 2.800.575,19 0,00 2.800.575,19 1. Τακτικό αποθεματικό 8.156.699,86 4.438.332,03

154.076.514,86 71.438.402,82 82.638.112,04 119.971.595,10 57.793.503,03 62.178.092,07 4. Έκτακτα αποθεματικά 38.701.324,80 27.109.724,93

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ + ΓΙΙ) 171.711.523,73 78.479.293,49 93.232.230,24 137.541.040,16 61.307.391,98 76.233.648,18 5. Αφορολογ.αποθεματικά 

ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες ειδικών διατάξεων νόμων 26.931.018,88 16.885.420,94

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 73.789.043,54 48.433.477,90

1. Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις 12.395.127,24 5.945.700,49

2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις 46.118.789,74 52.079.377,54

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 161.143,87 161.008,84 V. Αποτελέσματα εις νέο
58.675.060,85 58.186.086,87 Υπόλ. κερδών - ζημιών χρήσεως είς νέο (1.123.259,33)       (2.849.874,94)                

Σύνολο παγίου ενεργητικού  (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 151.907.291,09 134.419.735,05

∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ VI. ∆ιαφορά ενοποιήσεως χρεωστική (48.104.602,23)     (47.317.896,26)              

Ι. Αποθέματα

ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 EURO ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 EURO

Ι. Αποθέματα 
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή - Υποπροϊόντα & Υπολείμματα 800.962,89 68.573,40 IX. ∆ικαιώματα μειοψηφίας στα ίδια κεφάλαια 0,00 2.681.311,95

3. Παραγωγή σε εξέλιξη 6.221.781,54 1.396.941,34

5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 945.600,20 1.594.208,25 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV+AVI+AIX) 262.999.285,71 216.936.741,33

7.968.344,63 3.059.722,99

II. Απαιτήσεις Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α
1. Πελάτες 142.394.766,32 100.922.254,34 1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού

3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) 5.866.913,65 568.706,15 λόγω εξόδου από την υπηρεσία. 200.024,84 198.532,52

5. Βραχυπρόθεσμες  απαιτήσεις κατά συνδεμένων επιχειρήσεων 145.114,60 43.061,61 2. Λοιπές προβλέψεις 316.841,69 1.448.404,00

6. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις από κοιν/ξίες συμμετοχής μας 86.289.873,84 63.439.424,32 516.866,53 1.646.936,52

10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες 894.388,48 660.745,91 Γ. YΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
11. Χρεώστες διάφοροι 53.783.148,19 31.118.006,32 II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων 1.569.345,58 1.424.831,71 1. Προμηθευτές 65.860.276,55 27.179.976,84

290.943.550,66 198.177.030,36 2α. Επιταγές πληρωτέες 28.625,14 974.609,00

3. Τράπεζες λογ. Βραχ. Υποχρεώσεων 3.764.066,59 5.066.896,10

III. Χρεόγραφα 4. Προκαταβολές πελατών 16.939.287,36 7.873.155,24

1. Μετοχές 432.786,55 414.277,80 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 30.922.750,43 25.169.752,29

3. Λοιπά χρεόγραφα 499.980,00 499.980,00 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 3.191.546,61 2.676.981,45

932.766,55 914.257,80 9. Υποχρεώσεις προς κοιν/ξίες συμμετοχής μας 43.329.940,17 45.457.916,27

IV. ∆ιαθέσιμα 10. Μερίσματα πληρωτέα 45.488.400,20 45.358.593,11

1. Ταμείο 357.601,21 2.651.312,39 11. Πιστωτές διάφοροι 33.484.691,06 32.908.132,98

3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 71.074.512,76 74.956.808,35 243.009.584,11 192.666.013,28

71.432.113,97 77.608.120,74 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 243.009.584,11 192.666.013,28

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙΙΙ+∆ΙV) 371.276.775,81 279.759.131,89

∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 
E. METABATIKOI ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. Έσοδα επομένων χρήσεων 18.523.000,00 0,00

1. Έξοδα επομένων χρήσεων 926.226,92 1.275.394,95 2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα 82.849,91 0,00

2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 2.955,78 1.225.288,12 3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί Παθητικού 0,00 6.984.771,35

929.182,70 2.500.683,07 18.605.849,91 6.984.771,35

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+∆+Ε) 525.131.586,26 418.234.462,48 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆) 525.131.586,26 418.234.462,48

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 8,00 15,00 1. ∆ικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων 8,00 15,00

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 511.675.124,96 508.669.094,75 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 511.675.124,96 508.669.094,75

4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως 226.717,33 226.717,33 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως 226.717,33 226.717,33

511.901.850,29 508.895.827,08 511.901.850,29 508.895.827,08

ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 EURO ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 EURO

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΧΡΗΣΕΩΣ της 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003

1) H ί δ ό λ ά λ θ ί ά έθ δ " ή ά " έ 2) Σ ό δή € 13 165 350 40 λ βά ό δή ό ξί € 4 506 699 67 3) Ο έ λέ ή δ ί δ λ βά λ άξ (€ 17 551 248 96) 4) Τ ί λ ό ξ λ ό ί ί ήθ ό Σώ Ο ώ Ε ώ (Έ θ ΣΟΕ Φ 802/20/209/11 5

I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (έργων) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :
Κύκλος εργασιών (έσοδα έργων)
α) Εταιρείας 482.448.069,90 482.448.069,90 325.656.549,62 325.656.549,62

β) Κοινοπραξιών 415.075.612,04 484.027.749,00

897.523.681,94 809.684.298,62

Μείον : Κόστος έργων 412.960.073,55 299.235.523,64

Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εξ εργασιών 69.487.996,35 26.421.025,98

Πλέον 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 5.002.034,79 1.660.538,40

Σύνολο 74.490.031,14 28.081.564,38

Μείον :   1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 10.968.127,37 10.070.975,72

               2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών και ανάπτυξης 10.114,77 277.584,91

               3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 490.728,82 11.468.970,96 1.418.706,31 11.767.266,94

Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εξ εργασιών 63.021.060,18 16.314.297,44

Πλέον : 1. Έσοδα  συμμετοχών 74.041.213,81 98.540.832,40

             2.  Έσοδα χρεογράφων 1.529.136,41 2.565.347,70

             3.  Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών και χρεoγράφων 0,00 1.469.826,51

             4.  Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 367.457,71 1.079.432,73

75.937.807,93 103.655.439,34

Μείον : 2.Έξοδα & ζημιές συμμετοχών σε κοινοπραξίες 
                 και χρεογράφων 14.176.576,11 6.027.144,89

             3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.935.416,72 1.830.508,40

             4. Έξοδα προγραμ. Επιμ. Προσωπ. 1.209.603,40 0,00

            Μείον : Επιχορ. Για προγραμ. Επιμ. Προσωπ. 1.209.603,40 16.111.992,83 59.825.815,10 0,00 7.857.653,29 95.797.786,05

Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εξ εργασιών και συμμετοχών 122.846.875,28 112.112.083,49

II. Πλέον (ή μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα
           1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 36.062,91 99.118,86

           2. Έκτακτα κέρδη 87.848,78 139.668,59

           3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 69.353,27 393.317,15 Λατομεία σκύρων & άμμου. 142.1 2.002.784,04 0,00 2.002.784,04
           4. Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων 0,00 3.565,16 Κατεδάφιση κτιρίων - χωματουργικές εργασίες 451.1 3.081.755,71 6.801.193,06 9.882.948,77

193.264,96 635.669,76 Κατασκευή κτιρίων & τεχνικών έργων πολιτικού μηχανικού 452.1 197.534.385,89 274.118.034,12 471.652.420,01
           Μείον : Κατασκευή αυτοκ/δρομων,οδών,αεροδρ. & αθλ. εγκατ/σεων 452.3 242.303.151,64 104.044.688,09 346.347.839,73
           1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 3.386.850,50 75.921,66 Κατασκευή υδραυλικών & λιμενικών έργων 452.4 13.848.135,94 25.763.104,49 39.611.240,43
           2. Έκτακτες ζημιές 692.113,14 70.942,45 Άλλα κατασκευαστικά έργα με εργασίες ειδικής φύσης 452.9 756.619,00 1.974.333,36 2.730.952,36
           3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων 84.354,78 2.479.057,37 Υδραυλικές εγκαταστάσεις 453.3 1.845.503,48 0,00 1.845.503,48
           4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 0,00 4.163.318,42 (3.970.053,46)       734.218,08 3.360.139,56 (2.724.469,80)           Λοιπές εγκαταστάσεις κτιρίων 453.9 6.318.188,31 604.738,31 6.922.926,62
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) 118.876.821,82 109.387.613,69 Λοιπό χονδρικό εμπόριο 519.0 11.863,01 0,00 11.863,01
ΜΕΙΟΝ : Άλλες βοηθητικές χερσαίες μεταφορικές δραστηριότητες 632.1 0,00 1.712.431,72 1.712.431,72
            Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 19.317.975,40 19.380.386,31 Άλλες βοηθητικές μεταφορικές δραστηρ. μέσω υδατίνων οδών 632.2 0,00 57.088,89 57.088,89

Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων 701 2 12 827 000 00 0 00 12 827 000 00

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ

ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 EURO ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 EURO

ΚΩΔ. ΣΤΑΚΟΔ 03 :
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

 ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ 

1) H ί δ ό λ ά λ θ ί ά έθ δ " ή ά " έ 2) Σ ό δή € 13 165 350 40 λ βά ό δή ό ξί € 4 506 699 67 3) Ο έ λέ ή δ ί δ λ βά λ άξ (€ 17 551 248 96) 4) Τ ί λ ό ξ λ ό ί ί ήθ ό Σώ Ο ώ Ε ώ (Έ θ ΣΟΕ Φ 802/20/209/11 5

1. Στην ενοποίηση της 31/12/2003, εκτός της εταιρείας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, περιλαμβάνονται και οι εταιρείες "ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ", "ΤΡΙΓΩΝΟΝ ΑΕΒΤΤΕ" και " ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ" (σε
ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ μετονομάστηκε η ΤΕΧΝΟΣΑΝ ΑΕ η οποία απορρόφησε τον κατασκευαστικό κλάδο της ΤΟΜΗ ΑΤΕ) και στην ενοποίηση της 31/12/2002, εκτός της
εταιρείας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, περιλαμβάνονται και οι εταιρείες "ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ", "ΤΡΙΓΩΝΟΝ ΑΕΒΤΤΕ" και " ΤΟΜΗ ΑΤΕ". Ολες ενοποιήθηκαν με τη μέθοδο της ολικής
ενοποίησης.
2. Στα πάγια στοιχεία της εταιρείας δεν υπάρχουν εμπράγματα ή άλλα βάρη.
3. ∆εν υφίστανται επίδικες απαιτήσεις ή υπό διαιτησία διαφορές της εταιρείας καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν
σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας.
4. Η εταιρεία για τη λογιστικοποίηση του αποτελέσματος εκτελέσεως συμβάσεων έργων, ακολουθεί, κατά πάγια τακτική, τη μέθοδο της "τμηματικής περατώσεως".
5. Το απασχολούμενο προσωπικό ανέρχεται σε 2.443 άτομα.
6. Οι βασικές λογιστικές αρχές που τηρήθηκαν είναι όμοιες με αυτές της 31/12/2002.
7. Στην παρούσα χρήση όλες οι ενοποιούμενες εταιρείες προέβησαν σε αναπροσαρμογή των ακινήτων τους στην εύλογη αξία αυτών, σύμφωνα με τη διάταξη του
άρθρου 15 του Ν. 3229/2004. Η προκύψασα υπεραξία, μετά το συμψηφισμό μέρους των ζημιών από αποτίμηση συμμετοχών, εμφανίζεται στο λογαριασμό ΑΙΙΙ.2 του
Παθητικού.
8. Το κονδύλιο του λογαριασμού ∆Ι.3 του Ενεργητικού αφορά κόστος έργου που είχε εκτελεσθεί και δεν είχε τιμολογηθεί μέχρι 31/12/2003 και μέχρι την ημερομηνία
χορηγήσεως του πιστοποιητικού ελέγχου μας, είχε τιμολογηθεί ποσό ΕΥΡΩ 4.427 χιλ. περίπου.
9. Το κονδύλιο του λογαριασμού ∆1 του Παθητικού, αφορά το μέρος εκείνο της αξίας οριστικού συμβολαίου πώλησης ανεγειρόμενης οικοδομής (αρχικό τίμημα μείον
έσοδο που αντιστοιχεί στο κόστος της παρούσας χρήσεως), το οποίο θα μεταφερθεί στα έσοδα τμηματικά, ανάλογα με το πραγματοποιούμενο κόστος ανέγερσης της
οικοδομής.
10. Ημερομηνία πιστοποίησης τελευταίας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της μητρικής εταιρείας με μετρητά : 5/7/00. Κεφάλαια που αντλήθηκαν 118.438.539,40 €. Εξοδα
έκδοσης 1.058.740,13 €. Περίοδος άσκησης δικαιώματος:2/6/00-2/7/00. Ημερομηνία εισαγωγής νέων μετοχών στο Χ.Α.: 17/7/00. Η χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων
ολοκληρώθηκε στο τελευταίο τρίμηνο του 2002 & η σχετική έκθεση δημοσιεύτηκε στις 27/2/2003 στις εφημερίδες ΕΘΝΟΣ & ΗΜΕΡΗΣΙΑ.
11. Η μητρική εταιρεία και μία θυγατρική έχουν ελεγχθεί φορολογικά μέχρι 31/12/2001 και οι άλλες δύο θυγατρικές μέχρι 31/12/2000.
12. Η ανάλυση των πωλήσεων κατά κατηγορία οικονομικής δραστηριότητας σύμφωνα με την 4ψήφια ταξινόμηση του ΣΤΑΚΟ∆ 03 είναι η εξής :

            Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων 701.2 12.827.000,00 0,00 12.827.000,00
                         στο λειτουργικό κόστος 15.808.756,71 3.509.218,69 15.117.024,02 4.263.362,29 Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων & ελέγχου 
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡ∆Η) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 115.367.603,13 105.124.251,40 & παροχής φορολογικών συμβουλών 741.2 245.000,00 0,00 245.000,00
ΜΕΙΟΝ: Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και μηχανικών και παροχής τεχνικών συμβουλών 742.0 1.673.682,88 0,00 1.673.682,88
 ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων 367,63 268.876,65 482.448.069,90 415.075.612,04 897.523.681,94
Σύνολο 115.367.235,50 104.855.374,75

ΜΕΙΟΝ: 1.  Φόρος Εισοδήματος 39.737.099,48 38.431.478,92

              2.  Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι 85.430,79 39.822.530,27 163.990,67 38.595.469,59

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ μετά από φόρους 75.544.705,23 66.259.905,16

ΜΕΙΟΝ: 1. Αναλογία μετοχών μειοψηφίας 0,00 (224.907,25)              

ΚΑΘΑΡΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) 75.544.705,23 66.484.812,41

    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                                             Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                                                        Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ                                       Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
      & ΓΕΝΙΚΟΣ ∆/ΝΤΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘ. ΚΟΥΤΡΑΣ                                        ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΡ. ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ                                              ΜΑΡΙΑ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΑΡΑΤΖΑ                                     ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΓΚΑΓΚΑΤΣΙΟΣ ΟΛΓΑ Σ. ΣΟΦΙΑΝΟΥ
      Α.∆.Τ. Ι 280654                                                                  Α.∆.Τ. Ξ 393014                                               Αρ. Αδείας: Ο.Ε.Ε. 0009672 Α'ΤΑΞΗΣ Αρ. Αδείας: Ο.Ε.Ε. 0015446 Α'ΤΑΞΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «ΑΚΤΩΡ ΑNΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.)» και των θυγατρικών της

Αρ. Αδείας: Ο.Ε.Ε. 0025248 Α'ΤΑΞΗΣ

Αθήνα,  30 Απριλίου 2004

1) H ί δ ό λ ά λ θ ί ά έθ δ " ή ά " έ 2) Σ ό δή € 13 165 350 40 λ βά ό δή ό ξί € 4 506 699 67 3) Ο έ λέ ή δ ί δ λ βά λ άξ (€ 17 551 248 96) 4) Τ ί λ ό ξ λ ό ί ί ήθ ό Σώ Ο ώ Ε ώ (Έ θ ΣΟΕ Φ 802/20/209/11 5

Ελέγξαμε, κατά τις διατάξεις του άρθρου 108 του κωδ. Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών», τον δεύτερο (2ο) Ενοποιημένο Ισολογισμό και την Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων, την Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμιακών Ροών καθώς και το σχετικό Προσάρτημα της Ανώνυμης Εταιρείας «ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.)» και των
θυγατρικών της για τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεμβρίου 2003. 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. ∆εν επεκταθήκαμε στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων μιας εταιρείας, που περιλαμβάνεται στην ενοποίηση και αντιπροσωπεύει ποσοστό 1,44% και 1,13% των ενοποιημένων συνόλων ενεργητικού και κύκλου εργασιών. Οι καταστάσεις αυτές έχουν ελεγχθεί από άλλον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, στο
πιστοποιητικό ελέγχου του οποίου βασιστήκαμε για να εκφράσουμε τη γνώμη μας που ακολουθεί, στο μέτρο που αυτή σχετίζεται με τα περιλαμβανόμενα στην ενοποίηση κονδύλια της πιο πάνω εταιρείας . Από τον παραπάνω έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής: 1) Στο λογαριασμό ΓΙΙΙ. του Ενεργητικού περιλαμβάνονται συμμετοχές της εταιρείας : α) σε Κοινοπραξίες
από τις οποίες ορισμένες ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή (αξία κτήσεως ευρώ 143.228,77), β) σε ανώνυμες εταιρείες από τις οποίες οι έντεκα ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή (αξία κτήσεως ευρώ 54.637.004,08). Η αποτίμηση των ανωτέρω συμμετοχών έγινε, σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ., στην αξία κτήσεως και όπως προκύπτει από τους τελευταίους
νόμιμα συνταγμένους Ισολογισμούς ορισμένων ανωνύμων εταιρειών, η εσωτερική λογιστική αξία των μετοχών τους είναι μικρότερη από την αξία κτήσεώς τους κατά ποσό ευρώ 1.615.003,59 και τα ίδια κεφάλαια ισόποσα αυξημένα. Σημειώνεται ότι η εσωτερική λογιστική αξία πέντε ανωνύμων εταιρειών είναι μεγαλύτερη κατά ευρώ 73.652.296,84 από την αξία
κτήσεώς τους. Η αποτίμηση των μετοχών μιας εισηγμένης στο Χρηματιστήριο εταιρείας έγινε στην τρέχουσα αξία η οποία είναι μικρότερη από την αντίστοιχη αξία κτήσεως κατά ποσό ευρώ 2.515.424,88 το οποίο συμψηφίστηκε κατά ένα μέρος με το αποθεματικό του Ν.3091/2002 και κατά το υπόλοιπο με το αποθεματικό που προέκυψε από την εφαρμογή της
διάταξης του άρθρ. 15 του Ν.3229/2004 (σχετική σημείωση της εταιρείας Νο 7 κάτω από τον Ισολογισμό). Τέλος, δύο εταιρείες (αξία κτήσεως ευρώ 35.216,43) τελούν υπό εκκαθάριση, γ) επίσης περιλαμβάνεται συμμετοχή σε δύο εταιρείες (αξία κτήσεως ευρώ 240.998,86) οι οποίες συντάσσουν τον πρώτο Ισολογισμό τους μετά την 31.12.2003 και σε μια
Συνεταιριστική Τράπεζα (αξία κτήσεως ευρώ 440,00). 2) Στο λογαριασμό "Χρεόγραφα" περιλαμβάνεται η αξία κτήσεως μετοχών ανωνύμων εταιρειών εισηγμένων στο Χ.Α. και η αξία κτήσεως μετοχών μιας ανώνυμης εταιρείας μη εισηγμένης στο Χ.Α. Η αποτίμηση αυτών έγινε στην αξία κτήσεως η οποία είναι μικρότερη από την τρέχουσα αξία. 3) Τα “Έσοδα
Συμμετοχών” και τα “Έξοδα και Ζημίες Συμμετοχών σε Κοινοπραξίες” που εμφανίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως προκύπτουν από βεβαιώσεις Κοινοπραξιών, από τις οποίες οι είκοσι μια (κέρδη ευρώ 5.974.182,16) ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 4) Μεταξύ των απαιτήσεων της εταιρείας, περιλαμβάνονται επισφαλείς και επίδικες
απαιτήσεις ποσού ευρώ 988.388,48 για τις οποίες δε σχηματίστηκε πρόβλεψη για την πιθανή ζημία που θα προκύψει από τη μη είσπραξή τους. Αν σχηματιζόταν τέτοια πρόβλεψη, κατά τη γνώμη μας θα ανερχόταν σε ευρώ 268 χιλ. περίπου με ισόποση μείωση των ιδίων κεφαλαίων. 5) 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 δε 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 ευρώ 543 χιλ.
περίπου με ισόποση μείωση των ιδίων κεφαλαίων. Κατά τη γνώμη μας, αφού ληφθούν υπόψη οι παραπάνω παρατηρήσεις μας και οι παρατιθέμενες από την εταιρεία σημειώσεις κάτω από τον Ισολογισμό, 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 και δεν διαφέρουν από εκείνες που εφαρμόστηκαν στην προηγούμενη χρήση, την περιουσιακή διάρθρωση, τη χρηματοοικονομική θέση, τα αποτελέσματα και τις Ταμιακές Ροές του συνόλου των επιχειρήσεων που
περιλαμβάνονται στην ενοποίηση της 31.12.2003.

1. Στην ενοποίηση της 31/12/2003, εκτός της εταιρείας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, περιλαμβάνονται και οι εταιρείες "ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ", "ΤΡΙΓΩΝΟΝ ΑΕΒΤΤΕ" και " ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ" (σε
ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ μετονομάστηκε η ΤΕΧΝΟΣΑΝ ΑΕ η οποία απορρόφησε τον κατασκευαστικό κλάδο της ΤΟΜΗ ΑΤΕ) και στην ενοποίηση της 31/12/2002, εκτός της
εταιρείας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, περιλαμβάνονται και οι εταιρείες "ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ", "ΤΡΙΓΩΝΟΝ ΑΕΒΤΤΕ" και " ΤΟΜΗ ΑΤΕ". Ολες ενοποιήθηκαν με τη μέθοδο της ολικής
ενοποίησης.
2. Στα πάγια στοιχεία της εταιρείας δεν υπάρχουν εμπράγματα ή άλλα βάρη.
3. ∆εν υφίστανται επίδικες απαιτήσεις ή υπό διαιτησία διαφορές της εταιρείας καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν
σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας.
4. Η εταιρεία για τη λογιστικοποίηση του αποτελέσματος εκτελέσεως συμβάσεων έργων, ακολουθεί, κατά πάγια τακτική, τη μέθοδο της "τμηματικής περατώσεως".
5. Το απασχολούμενο προσωπικό ανέρχεται σε 2.443 άτομα.
6. Οι βασικές λογιστικές αρχές που τηρήθηκαν είναι όμοιες με αυτές της 31/12/2002.
7. Στην παρούσα χρήση όλες οι ενοποιούμενες εταιρείες προέβησαν σε αναπροσαρμογή των ακινήτων τους στην εύλογη αξία αυτών, σύμφωνα με τη διάταξη του
άρθρου 15 του Ν. 3229/2004. Η προκύψασα υπεραξία, μετά το συμψηφισμό μέρους των ζημιών από αποτίμηση συμμετοχών, εμφανίζεται στο λογαριασμό ΑΙΙΙ.2 του
Παθητικού.
8. Το κονδύλιο του λογαριασμού ∆Ι.3 του Ενεργητικού αφορά κόστος έργου που είχε εκτελεσθεί και δεν είχε τιμολογηθεί μέχρι 31/12/2003 και μέχρι την ημερομηνία
χορηγήσεως του πιστοποιητικού ελέγχου μας, είχε τιμολογηθεί ποσό ΕΥΡΩ 4.427 χιλ. περίπου.
9. Το κονδύλιο του λογαριασμού ∆1 του Παθητικού, αφορά το μέρος εκείνο της αξίας οριστικού συμβολαίου πώλησης ανεγειρόμενης οικοδομής (αρχικό τίμημα μείον
έσοδο που αντιστοιχεί στο κόστος της παρούσας χρήσεως), το οποίο θα μεταφερθεί στα έσοδα τμηματικά, ανάλογα με το πραγματοποιούμενο κόστος ανέγερσης της
οικοδομής.
10. Ημερομηνία πιστοποίησης τελευταίας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της μητρικής εταιρείας με μετρητά : 5/7/00. Κεφάλαια που αντλήθηκαν 118.438.539,40 €. Εξοδα
έκδοσης 1.058.740,13 €. Περίοδος άσκησης δικαιώματος:2/6/00-2/7/00. Ημερομηνία εισαγωγής νέων μετοχών στο Χ.Α.: 17/7/00. Η χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων
ολοκληρώθηκε στο τελευταίο τρίμηνο του 2002 & η σχετική έκθεση δημοσιεύτηκε στις 27/2/2003 στις εφημερίδες ΕΘΝΟΣ & ΗΜΕΡΗΣΙΑ.
11. Η μητρική εταιρεία και μία θυγατρική έχουν ελεγχθεί φορολογικά μέχρι 31/12/2001 και οι άλλες δύο θυγατρικές μέχρι 31/12/2000.
12. Η ανάλυση των πωλήσεων κατά κατηγορία οικονομικής δραστηριότητας σύμφωνα με την 4ψήφια ταξινόμηση του ΣΤΑΚΟ∆ 03 είναι η εξής :

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Ιωάννης Α. Αναστασόπουλος
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 10151

Αθήνα, 12 Μαϊου 2004
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Ελέγξαμε, κατά τις διατάξεις του άρθρου 108 του κωδ. Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών», τον δεύτερο (2ο) Ενοποιημένο Ισολογισμό και την Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων, την Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμιακών Ροών καθώς και το σχετικό Προσάρτημα της Ανώνυμης Εταιρείας «ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.)» και των
θυγατρικών της για τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεμβρίου 2003. 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. ∆εν επεκταθήκαμε στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων μιας εταιρείας, που περιλαμβάνεται στην ενοποίηση και αντιπροσωπεύει ποσοστό 1,44% και 1,13% των ενοποιημένων συνόλων ενεργητικού και κύκλου εργασιών. Οι καταστάσεις αυτές έχουν ελεγχθεί από άλλον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, στο
πιστοποιητικό ελέγχου του οποίου βασιστήκαμε για να εκφράσουμε τη γνώμη μας που ακολουθεί, στο μέτρο που αυτή σχετίζεται με τα περιλαμβανόμενα στην ενοποίηση κονδύλια της πιο πάνω εταιρείας . Από τον παραπάνω έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής: 1) Στο λογαριασμό ΓΙΙΙ. του Ενεργητικού περιλαμβάνονται συμμετοχές της εταιρείας : α) σε Κοινοπραξίες
από τις οποίες ορισμένες ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή (αξία κτήσεως ευρώ 143.228,77), β) σε ανώνυμες εταιρείες από τις οποίες οι έντεκα ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή (αξία κτήσεως ευρώ 54.637.004,08). Η αποτίμηση των ανωτέρω συμμετοχών έγινε, σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ., στην αξία κτήσεως και όπως προκύπτει από τους τελευταίους
νόμιμα συνταγμένους Ισολογισμούς ορισμένων ανωνύμων εταιρειών, η εσωτερική λογιστική αξία των μετοχών τους είναι μικρότερη από την αξία κτήσεώς τους κατά ποσό ευρώ 1.615.003,59 και τα ίδια κεφάλαια ισόποσα αυξημένα. Σημειώνεται ότι η εσωτερική λογιστική αξία πέντε ανωνύμων εταιρειών είναι μεγαλύτερη κατά ευρώ 73.652.296,84 από την αξία
κτήσεώς τους. Η αποτίμηση των μετοχών μιας εισηγμένης στο Χρηματιστήριο εταιρείας έγινε στην τρέχουσα αξία η οποία είναι μικρότερη από την αντίστοιχη αξία κτήσεως κατά ποσό ευρώ 2.515.424,88 το οποίο συμψηφίστηκε κατά ένα μέρος με το αποθεματικό του Ν.3091/2002 και κατά το υπόλοιπο με το αποθεματικό που προέκυψε από την εφαρμογή της
διάταξης του άρθρ. 15 του Ν.3229/2004 (σχετική σημείωση της εταιρείας Νο 7 κάτω από τον Ισολογισμό). Τέλος, δύο εταιρείες (αξία κτήσεως ευρώ 35.216,43) τελούν υπό εκκαθάριση, γ) επίσης περιλαμβάνεται συμμετοχή σε δύο εταιρείες (αξία κτήσεως ευρώ 240.998,86) οι οποίες συντάσσουν τον πρώτο Ισολογισμό τους μετά την 31.12.2003 και σε μια
Συνεταιριστική Τράπεζα (αξία κτήσεως ευρώ 440,00). 2) Στο λογαριασμό "Χρεόγραφα" περιλαμβάνεται η αξία κτήσεως μετοχών ανωνύμων εταιρειών εισηγμένων στο Χ.Α. και η αξία κτήσεως μετοχών μιας ανώνυμης εταιρείας μη εισηγμένης στο Χ.Α. Η αποτίμηση αυτών έγινε στην αξία κτήσεως η οποία είναι μικρότερη από την τρέχουσα αξία. 3) Τα “Έσοδα
Συμμετοχών” και τα “Έξοδα και Ζημίες Συμμετοχών σε Κοινοπραξίες” που εμφανίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως προκύπτουν από βεβαιώσεις Κοινοπραξιών, από τις οποίες οι είκοσι μια (κέρδη ευρώ 5.974.182,16) ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 4) Μεταξύ των απαιτήσεων της εταιρείας, περιλαμβάνονται επισφαλείς και επίδικες
απαιτήσεις ποσού ευρώ 988.388,48 για τις οποίες δε σχηματίστηκε πρόβλεψη για την πιθανή ζημία που θα προκύψει από τη μη είσπραξή τους. Αν σχηματιζόταν τέτοια πρόβλεψη, κατά τη γνώμη μας θα ανερχόταν σε ευρώ 268 χιλ. περίπου με ισόποση μείωση των ιδίων κεφαλαίων. 5) 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 δε 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 ευρώ 543 χιλ.
περίπου με ισόποση μείωση των ιδίων κεφαλαίων. Κατά τη γνώμη μας, αφού ληφθούν υπόψη οι παραπάνω παρατηρήσεις μας και οι παρατιθέμενες από την εταιρεία σημειώσεις κάτω από τον Ισολογισμό, 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 και δεν διαφέρουν από εκείνες που εφαρμόστηκαν στην προηγούμενη χρήση, την περιουσιακή διάρθρωση, τη χρηματοοικονομική θέση, τα αποτελέσματα και τις Ταμιακές Ροές του συνόλου των επιχειρήσεων που
περιλαμβάνονται στην ενοποίηση της 31.12.2003.

BKR  ΠΡΟΤΥΠΟΣ  ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ  Α. Ε. 
Ορκωτοί Ελεγκτές–Λογιστές–Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Ανεξάρτητο Mέλος της  BKR INTERNATIONAL  

1. Στην ενοποίηση της 31/12/2003, εκτός της εταιρείας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, περιλαμβάνονται και οι εταιρείες "ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ", "ΤΡΙΓΩΝΟΝ ΑΕΒΤΤΕ" και " ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ" (σε
ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ μετονομάστηκε η ΤΕΧΝΟΣΑΝ ΑΕ η οποία απορρόφησε τον κατασκευαστικό κλάδο της ΤΟΜΗ ΑΤΕ) και στην ενοποίηση της 31/12/2002, εκτός της
εταιρείας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, περιλαμβάνονται και οι εταιρείες "ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ", "ΤΡΙΓΩΝΟΝ ΑΕΒΤΤΕ" και " ΤΟΜΗ ΑΤΕ". Ολες ενοποιήθηκαν με τη μέθοδο της ολικής
ενοποίησης.
2. Στα πάγια στοιχεία της εταιρείας δεν υπάρχουν εμπράγματα ή άλλα βάρη.
3. ∆εν υφίστανται επίδικες απαιτήσεις ή υπό διαιτησία διαφορές της εταιρείας καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν
σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας.
4. Η εταιρεία για τη λογιστικοποίηση του αποτελέσματος εκτελέσεως συμβάσεων έργων, ακολουθεί, κατά πάγια τακτική, τη μέθοδο της "τμηματικής περατώσεως".
5. Το απασχολούμενο προσωπικό ανέρχεται σε 2.443 άτομα.
6. Οι βασικές λογιστικές αρχές που τηρήθηκαν είναι όμοιες με αυτές της 31/12/2002.
7. Στην παρούσα χρήση όλες οι ενοποιούμενες εταιρείες προέβησαν σε αναπροσαρμογή των ακινήτων τους στην εύλογη αξία αυτών, σύμφωνα με τη διάταξη του
άρθρου 15 του Ν. 3229/2004. Η προκύψασα υπεραξία, μετά το συμψηφισμό μέρους των ζημιών από αποτίμηση συμμετοχών, εμφανίζεται στο λογαριασμό ΑΙΙΙ.2 του
Παθητικού.
8. Το κονδύλιο του λογαριασμού ∆Ι.3 του Ενεργητικού αφορά κόστος έργου που είχε εκτελεσθεί και δεν είχε τιμολογηθεί μέχρι 31/12/2003 και μέχρι την ημερομηνία
χορηγήσεως του πιστοποιητικού ελέγχου μας, είχε τιμολογηθεί ποσό ΕΥΡΩ 4.427 χιλ. περίπου.
9. Το κονδύλιο του λογαριασμού ∆1 του Παθητικού, αφορά το μέρος εκείνο της αξίας οριστικού συμβολαίου πώλησης ανεγειρόμενης οικοδομής (αρχικό τίμημα μείον
έσοδο που αντιστοιχεί στο κόστος της παρούσας χρήσεως), το οποίο θα μεταφερθεί στα έσοδα τμηματικά, ανάλογα με το πραγματοποιούμενο κόστος ανέγερσης της
οικοδομής.
10. Ημερομηνία πιστοποίησης τελευταίας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της μητρικής εταιρείας με μετρητά : 5/7/00. Κεφάλαια που αντλήθηκαν 118.438.539,40 €. Εξοδα
έκδοσης 1.058.740,13 €. Περίοδος άσκησης δικαιώματος:2/6/00-2/7/00. Ημερομηνία εισαγωγής νέων μετοχών στο Χ.Α.: 17/7/00. Η χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων
ολοκληρώθηκε στο τελευταίο τρίμηνο του 2002 & η σχετική έκθεση δημοσιεύτηκε στις 27/2/2003 στις εφημερίδες ΕΘΝΟΣ & ΗΜΕΡΗΣΙΑ.
11. Η μητρική εταιρεία και μία θυγατρική έχουν ελεγχθεί φορολογικά μέχρι 31/12/2001 και οι άλλες δύο θυγατρικές μέχρι 31/12/2000.
12. Η ανάλυση των πωλήσεων κατά κατηγορία οικονομικής δραστηριότητας σύμφωνα με την 4ψήφια ταξινόμηση του ΣΤΑΚΟ∆ 03 είναι η εξής :


