
               ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.)    
                         3ος ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (1/1/2004-31/12/2004) 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 8.263,09 7.349,03 914,06 8.205,09 6.565,64 1.639,45 A. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 6.042.375,08 5.793.882,38 248.492,70 5.670.618,27 4.653.921,06 1.016.697,21 I. Μετοχικό κεφάλαιο 

6.050.638,17 5.801.231,41 249.406,76 5.678.823,36 4.660.486,70 1.018.336,66 1. Καταβληµένο 117.618.722,35 98.021.674,81

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
Ι. Ασώµατες ακινητοποιήσεις
3. Υπεραξία επιχείρησης 1.452.677,92 871.606,74 581.071,18 1.452.677,92 581.071,16 871.606,76 II. ∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 103.063.986,88 117.560.532,20

5. Λοιπές ασώµατες ακινητοποιήσεις 16.182.330,95 9.696.285,65 6.486.045,30 16.182.330,95 6.459.819,51 9.722.511,44

17.635.008,87 10.567.892,39 7.067.116,48 17.635.008,87 7.040.890,67 10.594.118,20 ΙΙΙ. ∆ιαφορές αναπροσ/γής - Επιχορ. Επενδύσεων
II. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα-Οικόπεδα 29.946.780,79 0,00 29.946.780,79 30.165.011,16 0,00 30.165.011,16 2. ∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας
2. Ορυχεία - Μεταλλεία - Αγροί 0,00 0,00 0,00 153.870,13 138.814,89 15.055,24 λοιπών περιουσιακών στοιχείων 16.664.760,41 22.855.896,72
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα 7.946.240,26 1.770.932,32 6.175.307,94 8.447.562,19 1.722.863,54 6.724.698,65
4. Mηχ/τα - Τεχνικές Εγκατ. και λοιπός µηχ/κός εξοπλ. 85.916.722,11 54.806.770,08 31.109.952,03 86.246.470,22 46.656.044,65 39.590.425,57
5. Μεταφορικά µέσα 21.365.544,36 18.781.301,93 2.584.242,43 21.811.901,74 17.739.129,71 4.072.772,03 IV. Αποθεµατικά κεφάλαια
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός 6.556.824,02 5.668.648,71 888.175,31 5.957.537,82 5.181.550,03 775.987,79
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 1.693.598,63 0,00 1.693.598,63 1.294.161,60 0,00 1.294.161,60 1. Τακτικό αποθεµατικό 11.066.641,62 8.156.699,86

153.425.710,17 81.027.653,04 72.398.057,13 154.076.514,86 71.438.402,82 82.638.112,04 4. Έκτακτα αποθεµατικά 46.766.221,95 38.701.324,80
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ + ΓΙΙ) 171.060.719,04 91.595.545,43 79.465.173,61 171.711.523,73 78.479.293,49 93.232.230,24 5. Αφορολογ.αποθεµατικά 

ΙΙΙ. Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες ειδικών διατάξεων νόµων 25.481.352,32 26.931.018,88
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις 83.314.215,89 73.789.043,54

1. Συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις 22.469.792,51 12.395.127,24
2. Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις 43.742.205,43 46.118.789,74
7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 112.271,40 161.143,87 V. Αποτελέσµατα εις νέο

66.324.269,34 58.675.060,85 Υπόλ. κερδών - ζηµιών χρήσεως είς νέο (2.588.415,86)       (1.123.259,33)               
Σύνολο παγίου ενεργητικού  (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 145.789.442,95 151.907.291,09

∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ VI. ∆ιαφορά ενοποιήσεως χρεωστική (48.104.602,23)     (48.104.602,23)             
Ι. Αποθέµατα 
2. Προϊόντα έτοιµα & ηµιτελή - Υποπροϊόντα & Υπολείµµατα IX. ∆ικαιώµατα µειοψηφίας στα ίδια κεφάλαια

ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 EURO ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 EURO

2. Προϊόντα έτοιµα & ηµιτελή - Υποπροϊόντα & Υπολείµµατα 0,00 800.962,89 IX. ∆ικαιώµατα µειοψηφίας στα ίδια κεφάλαια 0,00 0,00
3. Παραγωγή σε εξέλιξη 12.282.536,32 6.221.781,54
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες - αναλώσιµα υλικά - ανταλλακτικά 22.225,01 0,00 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV+AVI+AIX) 269.968.667,44 262.999.285,71
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων 613.901,18 945.600,20

12.918.662,51 7.968.344,63 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α
II. Απαιτήσεις 1. Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού
1. Πελάτες 140.714.155,38 142.394.766,32 λόγω εξόδου από την υπηρεσία. 196.540,35 200.024,84
3α. Επιταγές εισπρακτέες (µεταχρονολογηµένες) 5.786.638,46 5.866.913,65 2. Λοιπές προβλέψεις 305.055,36 316.841,69
5. Βραχυπρόθεσµες  απαιτήσεις κατά συνδεµένων επιχειρήσεων 577.388,17 145.114,60 501.595,71 516.866,53

6. Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις από κοιν/ξίες συµµετοχής µας 68.525.214,09 86.289.873,84 Γ. YΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες 799.050,50 894.388,48 II. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
11. Χρεώστες διάφοροι 54.172.155,22 53.783.148,19 1. Προµηθευτές 53.824.592,71 65.860.276,55
12. Λογαριασµοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων 1.685.858,00 1.569.345,58 2α. Επιταγές πληρωτέες 0,00 28.625,14

272.260.459,82 290.943.550,66 3. Τράπεζες λογ. Βραχ. Υποχρεώσεων 3.756.907,17 3.764.066,59

III. Χρεόγραφα 4. Προκαταβολές πελατών 31.127.813,22 16.939.287,36
1. Μετοχές 508.121,40 432.786,55 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 26.161.712,63 30.922.750,43
3. Λοιπά χρεόγραφα 0,00 499.980,00 6. Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 2.746.863,00 3.191.546,61

508.121,40 932.766,55 8. Υποχρεώσεις προς συνδεµένες επιχειρήσεις 95.021,04 49.357,80

IV. ∆ιαθέσιµα 9. Υποχρεώσεις προς κοιν/ξίες συµµετοχής µας 41.087.792,98 43.280.582,37
1. Ταµείο 135.032,89 357.601,21 10. Μερίσµατα πληρωτέα 41.536.356,59 45.488.400,20
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 71.191.486,33 71.074.512,76 11. Πιστωτές διάφοροι 24.454.477,45 33.484.691,06

71.326.519,22 71.432.113,97 224.791.536,79 243.009.584,11
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙΙΙ+∆ΙV) 357.013.762,95 371.276.775,81 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 224.791.536,79 243.009.584,11

E. METABATIKOI ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 
1. Έξοδα εποµένων χρήσεων 2.518.084,36 926.226,92 1. Έσοδα εποµένων χρήσεων 10.257.000,00 18.523.000,00
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 213,73 2.955,78 2. Εξοδα χρήσεως δουλευµένα 52.110,81 82.849,91

2.518.298,09 929.182,70 10.309.110,81 18.605.849,91

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+∆+Ε) 505.570.910,75 525.131.586,26 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆) 505.570.910,75 525.131.586,26

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 3,00 8,00 1. ∆ικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων 3,00 8,00
2. Χρεωστικοί λογ/σµοί εγγυήσεων και εµπραγµάτων ασφαλειών 492.378.305,83 511.675.124,96 2. Πιστωτικοί λογ/σµοί εγγυήσεων και εµπραγµάτων ασφαλειών 492.378.305,83 511.675.124,96
4. Λοιποί λογαριασµοί τάξεως 225.282,86 226.717,33 4. Λοιποί λογαριασµοί τάξεως 225.282,86 226.717,33

492.603.591,69 511.901.850,29 492.603.591,69 511.901.850,29

ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2003 EURO

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΧΡΗΣΕΩΣ της 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004
ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 EURO

1) H εταιρεία για τον προσδιορισµό των αποτελεσµάτων ακολουθεί πάγια µέθοδο της "τµηµατικής περάτωσης" των έργων. 2) Στο φόρο εισοδήµατος € 13.165.350,40 συµπεριλαµβάνεται φόρος εισοδήµατος από κοινοπραξίες € 4.506.699,67. 3) Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής σε δηµοπρασίες δεν περιλαµβάνονται στους λογ. τάξεως (€ 17.551.248,96). 4) Τα ακίνητα και ο µηχανολογικός εξοπλισµός της εταιρείας, τα οποία εκτιµήθηκαν από το Σώµα Ορκωτών Εκτιµητών (Έκθεση ΣΟΕ Φ. 802/20/209/11-5-95) στο

I. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως (έργων) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

Κύκλος εργασιών (έσοδα έργων)
α) Εταιρείας 359.620.433,99 359.620.433,99 482.448.069,90 482.448.069,90 1)   Στην ενοποίηση της 31/12/2004 και της 31/12/2003, εκτός της εταιρείας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, περιλαµβάνονται και οι εταιρείες "ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ", "ΤΡΙΓΩΝΟΝ ΑΕΒΤΤΕ"  και " ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ".  

β) Κοινοπραξιών 315.821.318,92 415.075.612,04  Όλες ενοποιήθηκαν µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης.  

675.441.752,91 897.523.681,94 2)   Στα πάγια στοιχεία της εταιρείας δεν υπάρχουν εµπράγµατα ή άλλα βάρη. 

Μείον : Κόστος έργων 283.669.218,88 412.960.073,55 3)   ∆εν υφίστανται επίδικες απαιτήσεις ή υπό διαιτησία διαφορές της εταιρείας καθώς και αποφάσεις  δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται 

Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εξ εργασιών 75.951.215,11 69.487.996,35 να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας. 

Πλέον 1. Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως 1.610.200,37 5.002.034,79 4)   Το απασχολούµενο προσωπικό ανέρχεται σε 1.843 άτοµα. 

Σύνολο 77.561.415,48 74.490.031,14 5)   Οι βασικές λογιστικές αρχές που τηρήθηκαν είναι όµοιες µε αυτές της 31/12/2003.  

Μείον :   1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 12.830.560,58 10.968.127,37 6)   Η εταιρεία για τη λογιστικοποίηση του αποτελέσµατος εκτελέσεως συµβάσεων έργων ακολουθεί, κατά πάγια τακτική, τη µέθοδο της τµηµατικής περατώσεως.

               2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών και ανάπτυξης 0,00 10.114,77 7)   Στη χρήση 2003 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. 

               3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 482.508,33 13.313.068,91 490.728,82 11.468.970,96 8)   Στη χρήση 2004 αποσχίσθηκε ο λατοµικός κλάδος της εταιρείας ΤΡΙΓΩΝΟ ΑΕΒΤΤΕ και απορροφήθηκε από την εταιρεία "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.". 

Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εξ εργασιών 64.248.346,57 63.021.060,18 9) Ορισµένα κονδύλια του Ισολογισµού της προηγούµενης χρήσεως αναµορφώθηκαν για να είναι συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της παρούσης χρήσεως.  

Πλέον: 1.  Έσοδα  συµµετοχών 44.410.082,39 74.041.213,81 10)   Το κονδύλιο του λογαριασµού ∆1 του Παθητικού, αφορά το  µέρος εκείνο της αξίας οριστικού συµβολαίου πώλησης ανεγειρόµενης οικοδοµής  (αρχικό τίµηµα µείον έσοδο που 

             2.  Έσοδα χρεογράφων 1.407.428,98 1.529.136,41 αντιστοιχεί στο κόστος µέχρι 31/12/2004 ),  το οποίο θα µεταφερθεί στα έσοδα τµηµατικά,  ανάλογα µε το πραγµατοποιούµενο κόστος ανέγερσης της οικοδοµής. 

             4.  Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 278.433,43 367.457,71 11)  Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 24ης Ιουνίου 2004 της µητρικής εταιρείας η οποία εγκρίθηκε µε την υπ' αρίθµ. πρωτ. Κ2-8661/13-07-2004 

46.095.944,80 75.937.807,93 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο  της εταιρείας κατά  € 19.597.047,54 µε κεφαλαιοποίηση : 

Μείον : 2.Έξοδα & ζηµιές συµµετοχών σε κοινοπραξίες α) µέρους της διαφοράς από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο ποσού € 14.496.545,32  και 

                 και χρεογράφων 11.440.093,03 14.176.576,11 β) µέρους του ειδικού αποθεµατικού από αναπροσαρµογή των ακινήτων σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Ν. 3229/2004, ποσού € 5.100.502,22 και διανοµή δωρεάν µετοχών.

             3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.435.704,64 1.935.416,72 12) Η µητρική εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά  µέχρι  31/12/2001,µία θυγατρική µέχρι 31/12/2000 και οι άλλες δύο θυγατρικές µέχρι 31/12/2002.   

             4. Έξοδα προγραµ. Επιµ. Προσωπ. 3.913.408,60 1.209.603,40 13) Η ανάλυση των πωλήσεων κατά κατηγορία οικονοµικής δραστηριότητας σύµφωνα µε την 4ψήφια ταξινόµηση του ΣΤΑΚΟ∆ 03 είναι η εξής : 

            Μείον : Επιχορ. Για προγραµ. Επιµ. Προσωπ. 3.913.408,60 12.875.797,67 33.220.147,13 1.209.603,40 16.111.992,83 59.825.815,10
έσοδα έργων 
εταιρείας

έσοδα έργων 
κοινοπραξιών

Σύνολο

Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη) εξ εργασιών και συµµετοχών 97.468.493,70 122.846.875,28 Λατοµεία σκύρων & άµµου 142.1 706.524,25 0,00 706.524,25

II. Πλέον (ή µείον) : Έκτακτα αποτελέσµατα Παραγωγή ετοιµου σκυροδέµατος 266.3 6.027,00 0,00 6.027,00

           1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 153.933,09 36.062,91 Κατεδάφιση κτιρίων - χωµατουργικές εργασίες 451.1 5.700.261,17 1.628.263,28 7.328.524,45

           2. Έκτακτα κέρδη 426.787,63 87.848,78 Κατασκευή κτιρίων & τεχνικών έργων πολιτικού µηχανικού 452.1 142.971.447,43 218.977.061,61 361.948.509,04

           3. Έσοδα προηγουµένων χρήσεων 204.451,46 69.353,27 Κατασκευή αυτοκ/δροµων,οδών,αεροδρ. & αθλ. εγκατ/σεων 452.3 173.796.274,92 67.761.107,14 241.557.382,06

           4. Έσοδα από προβλέψεις προηγουµένων χρήσεων 45.814,38 0,00 Κατασκευή υδραυλικών & λιµενικών έργων 452.4 6.293.564,91 15.966.028,43 22.259.593,34

830.986,56 193.264,96 Άλλα κατασκευαστικά έργα µε εργασίες ειδικής φύσης 452.9 767.703,22 4.437.641,00 5.205.344,22

           Μείον : Υδραυλικές εγκαταστάσεις 453.3 1.676.444,71 0,00 1.676.444,71

           1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 2.247.289,92 3.386.850,50 Λοιπές εγκαταστάσεις κτιρίων 453.9 11.774.257,39 1.402.913,00 13.177.170,39

           2. Έκτακτες ζηµιές 120.387,68 692.113,14 Άλλες βοηθητικές χερσαίες µεταφορικές δραστηριότητες 632.1 0,00 1.828.304,46 1.828.304,46

           3. Έξοδα προηγουµένων χρήσεων 996.393,58 3.364.071,18 (2.533.084,62)       84.354,78 4.163.318,42 (3.970.053,46)           Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων 701.2 8.266.000,00 0,00 8.266.000,00

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη) 94.935.409,08 118.876.821,82 ∆ραστηριότητες αρχιτεκτόνων & µηχανικών &ι παροχής τεχνικών συµβουλών 742.0 7.661.928,99 0,00 7.661.928,99

ΜΕΙΟΝ : ∆ραστηριότητες καθαρισµού κτιρίων, µέσων µεταφοράς & άλλων χώρων 747.0 0,00 3.820.000,00 3.820.000,00

            Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 18.434.019,30 19.317.975,40 359.620.433,99 315.821.318,92 675.441.752,91

            Μείον : Οι από αυτές ενσωµατωµένες 

1) H εταιρεία για τον προσδιορισµό των αποτελεσµάτων ακολουθεί πάγια µέθοδο της "τµηµατικής περάτωσης" των έργων. 2) Στο φόρο εισοδήµατος € 13.165.350,40 συµπεριλαµβάνεται φόρος εισοδήµατος από κοινοπραξίες € 4.506.699,67. 3) Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής σε δηµοπρασίες δεν περιλαµβάνονται στους λογ. τάξεως (€ 17.551.248,96). 4) Τα ακίνητα και ο µηχανολογικός εξοπλισµός της εταιρείας, τα οποία εκτιµήθηκαν από το Σώµα Ορκωτών Εκτιµητών (Έκθεση ΣΟΕ Φ. 802/20/209/11-5-95) στο

            Μείον : Οι από αυτές ενσωµατωµένες 
                         στο λειτουργικό κόστος 14.913.858,15 3.520.161,15 15.808.756,71 3.509.218,69
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡ∆Η) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 91.415.247,93 115.367.603,13
ΜΕΙΟΝ:
 ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουµένων χρήσεων 77.388,43 367,63
Σύνολο 91.337.859,50 115.367.235,50

ΜΕΙΟΝ: 1.  Φόρος Εισοδήµατος 34.263.896,61 39.737.099,48

              2.  Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι 756.742,14 35.020.638,75 85.430,79 39.822.530,27
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ µετά από φόρους 56.317.220,75 75.544.705,23
ΜΕΙΟΝ: 1. Αναλογία µετοχών µειοψηφίας 0,00 0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) 56.317.220,75 75.544.705,23

    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             Αρ. Αδείας: Ο.Ε.Ε. 0025248 Α'ΤΑΞΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.)» και των θυγατρικών της

Αθήνα,  21 Απριλίου 2005

1) H εταιρεία για τον προσδιορισµό των αποτελεσµάτων ακολουθεί πάγια µέθοδο της "τµηµατικής περάτωσης" των έργων. 2) Στο φόρο εισοδήµατος € 13.165.350,40 συµπεριλαµβάνεται φόρος εισοδήµατος από κοινοπραξίες € 4.506.699,67. 3) Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής σε δηµοπρασίες δεν περιλαµβάνονται στους λογ. τάξεως (€ 17.551.248,96). 4) Τα ακίνητα και ο µηχανολογικός εξοπλισµός της εταιρείας, τα οποία εκτιµήθηκαν από το Σώµα Ορκωτών Εκτιµητών (Έκθεση ΣΟΕ Φ. 802/20/209/11-5-95) στο

Ελέγξαµε, κατά τις διατάξεις του άρθρου 108 του κωδ. Ν. 2190/1920 «περί ανωνύµων εταιρειών», τον τρίτο (3ο) 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 2004. 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 1,38% και 1,58% 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 Γ.ΙΙΙ του Ενεργητικού περιλαµβάνονται συµµετοχές της εταιρείας : α) σε Κοινοπραξίες από τις οποίες ορισµένες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, β)
σε ανώνυµες εταιρείες από τις οποίες ορισµένες ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή (αξία κτήσεως € 54.908.642,28) και σε µια ετερόρρυθµη εταιρεία. Η αποτίµηση των ανωτέρω συµµετοχών έγινε στην αξία κτήσεως, σύµφωνα µε τη φορολογική νοµοθεσία 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 € 2.232.119,07 και τα ίδια κεφάλαια ισόποσα αυξηµένα. Σηµειώνεται ότι η εσωτερική λογιστική αξία τεσσάρων ανωνύµων εταιρειών είναι µεγαλύτερη κατά ποσό € 73.219.948,87 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, γ) επίσης περιλαµβάνεται ποσό € 2.500.000,00 που αφορά αγορά µετοχών ανώνυµης εταιρείας, βάσει προσυµφώνου, που ολοκληρώθηκε στην επόµενη χρήση καθώς και ποσό € 35.216,43 που αφορά την αξία κτήσεως συµµετοχής σε δύο εταιρείες που τελούν υπό εκκαθάριση. 2) Στο λογαριασµό
“Χρεόγραφα” περιλαµβάνεται η αξία κτήσεως µετοχών ανωνύµων εταιρειών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο. Η αποτίµηση µιας εταιρείας έγινε, ορθά, στην αξία κτήσεως και η αποτίµηση των λοιπών εταιρειών έγινε στην τρέχουσα αξία, η οποία είναι µικρότερη από την αντίστοιχη αξία κτήσεως. 3) Το κονδύλιο του λογαριασµού ∆.Ι.3 του Ενεργητικού αφορά κόστος έργου που είχε
εκτελεσθεί και δεν είχε τιµολογηθεί µέχρι 31.12.2004 και µέχρι την ηµεροµηνία χορήγησης του πιστοποιητικού ελέγχου είχε τιµολογηθεί ποσό € 243.000,00 περίπου. 4) Μεταξύ των απαιτήσεων της εταιρείας, περιλαµβάνονται επίδικες απαιτήσεις ποσού € 1.308.708,09 για τις οποίες δε σχηµατίστηκε πρόβλεψη για την πιθανή ζηµία που θα προκύψει από τη µη είσπραξή τους. Αν
σχηµατιζόταν τέτοια πρόβλεψη θα ανερχόταν, κατά τη γνώµη µας, σε ποσό € 250 χιλ. περίπου µε ισόποση µείωση των ιδίων κεφαλαίων. 5) Τα ποσά των εσόδων και ζηµιών από συµµετοχή σε Κοινοπραξίες που περιλαµβάνονται στους λογαριασµούς της Κατάστασης Αποτελεσµάτων «Έσοδα Συµµετοχών» και «Έξοδα και Ζηµίες Συµµετοχών σε Κοινοπραξίες και Χρεογράφων»,
προκύπτουν από βεβαιώσεις Κοινοπραξιών, από τις οποίες ορισµένες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή (κέρδη € 637.825,00). 6) Η εταιρεία, βασιζόµενη στη διάταξη του άρθρ. 31 του Ν.2238/1994 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 ποσό € 536,6 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 31.12.2004.

.

1) H εταιρεία για τον προσδιορισµό των αποτελεσµάτων ακολουθεί πάγια µέθοδο της "τµηµατικής περάτωσης" των έργων. 2) Στο φόρο εισοδήµατος € 13.165.350,40 συµπεριλαµβάνεται φόρος εισοδήµατος από κοινοπραξίες € 4.506.699,67. 3) Οι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής σε δηµοπρασίες δεν περιλαµβάνονται στους λογ. τάξεως (€ 17.551.248,96). 4) Τα ακίνητα και ο µηχανολογικός εξοπλισµός της εταιρείας, τα οποία εκτιµήθηκαν από το Σώµα Ορκωτών Εκτιµητών (Έκθεση ΣΟΕ Φ. 802/20/209/11-5-95) στο

Ελέγξαµε, κατά τις διατάξεις του άρθρου 108 του κωδ. Ν. 2190/1920 «περί ανωνύµων εταιρειών», τον τρίτο (3ο) 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 2004. 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 1,38% και 1,58% 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 Γ.ΙΙΙ του Ενεργητικού περιλαµβάνονται συµµετοχές της εταιρείας : α) σε Κοινοπραξίες από τις οποίες ορισµένες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, β)
σε ανώνυµες εταιρείες από τις οποίες ορισµένες ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή (αξία κτήσεως € 54.908.642,28) και σε µια ετερόρρυθµη εταιρεία. Η αποτίµηση των ανωτέρω συµµετοχών έγινε στην αξία κτήσεως, σύµφωνα µε τη φορολογική νοµοθεσία 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 € 2.232.119,07 και τα ίδια κεφάλαια ισόποσα αυξηµένα. Σηµειώνεται ότι η εσωτερική λογιστική αξία τεσσάρων ανωνύµων εταιρειών είναι µεγαλύτερη κατά ποσό € 73.219.948,87 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, γ) επίσης περιλαµβάνεται ποσό € 2.500.000,00 που αφορά αγορά µετοχών ανώνυµης εταιρείας, βάσει προσυµφώνου, που ολοκληρώθηκε στην επόµενη χρήση καθώς και ποσό € 35.216,43 που αφορά την αξία κτήσεως συµµετοχής σε δύο εταιρείες που τελούν υπό εκκαθάριση. 2) Στο λογαριασµό
“Χρεόγραφα” περιλαµβάνεται η αξία κτήσεως µετοχών ανωνύµων εταιρειών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο. Η αποτίµηση µιας εταιρείας έγινε, ορθά, στην αξία κτήσεως και η αποτίµηση των λοιπών εταιρειών έγινε στην τρέχουσα αξία, η οποία είναι µικρότερη από την αντίστοιχη αξία κτήσεως. 3) Το κονδύλιο του λογαριασµού ∆.Ι.3 του Ενεργητικού αφορά κόστος έργου που είχε
εκτελεσθεί και δεν είχε τιµολογηθεί µέχρι 31.12.2004 και µέχρι την ηµεροµηνία χορήγησης του πιστοποιητικού ελέγχου είχε τιµολογηθεί ποσό € 243.000,00 περίπου. 4) Μεταξύ των απαιτήσεων της εταιρείας, περιλαµβάνονται επίδικες απαιτήσεις ποσού € 1.308.708,09 για τις οποίες δε σχηµατίστηκε πρόβλεψη για την πιθανή ζηµία που θα προκύψει από τη µη είσπραξή τους. Αν
σχηµατιζόταν τέτοια πρόβλεψη θα ανερχόταν, κατά τη γνώµη µας, σε ποσό € 250 χιλ. περίπου µε ισόποση µείωση των ιδίων κεφαλαίων. 5) Τα ποσά των εσόδων και ζηµιών από συµµετοχή σε Κοινοπραξίες που περιλαµβάνονται στους λογαριασµούς της Κατάστασης Αποτελεσµάτων «Έσοδα Συµµετοχών» και «Έξοδα και Ζηµίες Συµµετοχών σε Κοινοπραξίες και Χρεογράφων»,
προκύπτουν από βεβαιώσεις Κοινοπραξιών, από τις οποίες ορισµένες έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή (κέρδη € 637.825,00). 6) Η εταιρεία, βασιζόµενη στη διάταξη του άρθρ. 31 του Ν.2238/1994 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 ποσό € 536,6 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 31.12.2004.

.

Αθήνα, 9 Μαΐου 2005
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

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