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Στοιχεία και πληροφορίες διαχειριστικής περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 30 Σεπτεμβρίου 2005 (Σύμφωνα με το Π.Δ. 360/1985 και την υπ' αριθμ. 17/336/21.4.2005 Απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Κ.)

Ορκωτός Ελεγκτής:                      ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Ελεγκτική Εταιρεία:                      BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ
Τύπος έκθεσης επισκόπησης :  ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

30/09/2005 31/12/2004 1/1/2005- 1/1/2004- 1/7/2005- 1/7/2004-
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/09/2005 30/09/2004 30/09/2005 30/09/2004
Πάγια στοιχεία ενεργητικού 181.229 179.474 Κύκλος εργασιών εταιρείας 182.383 279.913 42.521 86.331
Αποθέματα 275 22 Κόστος πωλήσεων -167.047 -211.350 -54.809 -55.972
Απαιτήσεις από πελάτες 106.706 138.304 Μικτό κέρδος 15.336 68.563 -12.288 30.359
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 60.174 68.636
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 225.607 156.558 Λοιπά λειτουργικά έσοδα / (έξοδα) -1.946 -1.231 -1.794 -886
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 573.991 542.994
ΠΑΘΗΤΙΚΟ Έξοδα διοικητικής λειτουργίας -8.182 -8.328 -2.579 -3.248
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 12.117 9.071
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 57.385 340 Έξοδα λειτουργίας διάθεσης - - - -
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 149.487 173.827
Σύνολο υποχρεώσεων (α) 218.989 183.238 Κέρδη προ φόρων, κερδών κοιν/ξιών, 
Καθαρή θέση μετόχων εταιρείας 355.002 359.756 χρηματοδοτικών και επενδυτικών 5.208 59.004 -16.661 26.225
Δικαιώματα μειοψηφίας - - αποτελεσμάτων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 355.002 359.756 Καθαρά κέρδη / (ζημιές) κοινοπραξιών 38.551 17.247 24.609 7.536
Σύνολο καθαρής θέσης (β) 355.002 359.756 Κέρδη από συμμετοχές σε συνδεμένες - - - -
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α)+(β) 573.991 542.994 επιχειρήσεις

Έσοδα λοιπών επενδύσεων & χρεογράφων 1.405 796 1.224 601

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Χρηματοοικονομικά έξοδα -219 -551 -65 -146
Κέρδη προ φόρων 44.945 76.496 9.107 34.216

30/09/2005 30/09/2004 Mείον Φόροι -9.153 -17.246 1.451 -7.363
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1/1/2005 και 1/1/2004 αντίστοιχα) 359.756 348.861 Κέρδη μετά από φόρους 35.792 59.250 10.558 26.853
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου - 19.597 Καθαρά κέρδη που αναλογούν 
Κεφαλαιοποίηση Αποθεματικού Υπέρ το Αρτιο - -14.497 στους μετόχους της μητρικής - - - -
Κεφαλαιοποίηση Αποθεματικού Αναπροσαρμογής - -5.100 Ζημίες  που αναλογούν 
Μερίσματα χρήσεως 2003 και 2004 -40.546 -45.051 στα διακιώματα της μειοψηφίας - - - -
Κέρδη χρήσεως μετά από φόρους 35.792 59.250
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (30/9/2005 και 30/9/2004 αντίστοιχα) 355.002 363.060 Βασικά κέρδη μετά από φόρους /μτχ (σε€) 0,265 0,438 0,078 0,199

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

01/01/2005 01/01/2004 30/9/2005 30/9/2004
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου, εξαιρουμένων των δικαιωμάτων Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
μειοψηφίας (1/1/2005 και 1/1/2004 αντίστοιχα), σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. 302.283 294.295 Κέρδη περιόδου προ φόρων 44.945 76.496
Επίδραση απαιτήσεων από κατασκευαστικά συμβόλαια Προσαρμογές των κερδών:
(ποσό καθαρό από αναβαλλόμενη φορολογία) 22.838 21.139 Αποσβέσεις 9.355 10.247
Καθαρή επίδραση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, Προβλέψεις 581 -1.083
λόγω διαγραφής επισφαλειών βάσει ΕΛΠ 1.798 1.159 Φόρος Εισοδήματος -9.153 -17.246

Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας -1.265 -617
Επίδραση πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού βάσει αναλογιστικής Εσοδα από μερίσματα -45 -513
 μελέτης (ποσό καθαρό από αναβαλλόμενη φορολογία) -671 -2.114 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 218 551

Λειτουργικό κέρδος  προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης 44.636 67.835
Διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων -253 0
(ποσό καθαρό από αναβαλλόμενη φορολογία) -484 -581 Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων -37.325 -49.841
Διαγραφή ασώματων ακινητοποιήσεων μη αναγνωριζόμενων από τα ΔΛΠ Αύξηση/(μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -13.498 -3.732
(ποσό καθαρό από αναβαλλόμενη φορολογία) -6.439 -9.894 Μείον:
Επίδραση αναγνώρισης χρηματοδοτικής μίσθωσης σύμφωνα με τα ΔΛΠ Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα 454 590
(ποσό καθαρό από αναβαλλόμενη φορολογία) -167 -158 Καταβληθείς φόρος εισοδήματος 8.178 4.945

Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -15.072 8.727
Μεταφορά των κρατικών επιχορηγήσεων στα έσοδαεπόμενων χρήσεων - - Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Μετάθεση αναγνώρισης πληρωτέων μερισμάτων Απόκτηση λοιπών επενδύσεων -11.409 -6.192
στην χρήση έγκρισής τους από την Γενική Συνέλευση 40.546 45.051 Εισπράξεις από πωλήσεις λοιπών επενδύσεων 9.057 2.445
Διαφορές μεταξύ ΕΛΠ και ΔΛΠ αποσβέσεων Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -8.031 -3.409
(ποσό καθαρό από αναβαλλόμενη φορολογία) 88 - Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων 413 274
Aύξηση / (Μείωση) της καθαρής θέσης των συνδεδεμένων εταιριών - - Τόκοι εισπραχθέντες 235 38
Καθαρή ΔΛΠ θέση, μη προηγουμένως ενοποιούμενων θυγατρικών Μερίσματα εισπραχθέντα 45 513
βάσει των ΕΛΠ - - Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -9.690 -6.331
Λοιπά -36 -36 Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου, εξαιρουμένων των δικαιωμάτων Δάνεια αναληφθέντα 57.018 0
μειοψηφίας (1/1/2005 και 1/1/2004 αντίστοιχα), σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. 359.756 348.861 Αποπληρωμή δανεισμού 0 0

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις -255 -426
Μερίσματα πληρωθέντα σε δικαιώματα μειοψηφίας -40.463 -44.695
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 16.300 -45.121
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα -8.462 -42.725
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 68.636 67.831
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 60.174 25.106

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2005

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘ. ΚΟΥΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΩΣΣΙΔΗΣ    ΜΑΡΙΑ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΑΡΑΤΖΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΓΚΑΓΚΑΤΣΙΟΣ             ΟΛΓΑ Σ. ΣΟΦΙΑΝΟΥ
       Α.Δ.Τ. Θ 551950            Α.Δ.Τ. Τ 504522  ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: Ο.Ε.Ε. 0025248 Α' ΤΑΞΗΣ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: Ο.Ε.Ε. 0009672 Α' ΤΑΞΗΣ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: Ο.Ε.Ε. 0015446 Α' ΤΑΞΗΣ 

   ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.)   

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την 
εταιρεία, να ανατρέξει στην διευθυνση διαδικτύου της (www.aktor.gr) όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, όποτε αυτή απαιτείται.

5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1/1/2005 ΚΑΙ 1/1/2004 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ)
 ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (Ε.Λ.Π.) ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (Δ.Λ.Π.)

1. Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισμού της 31/12/2004. 2. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2001.   Υπάρχει σε εξέλιξη τακτικός φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2002 και 2003. 3. Επί των παγίων στοιχείων της 
εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη. 4. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου: 1910 .  5.  Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών της Εταιρείας, προς συνδεδεμένες εταιρείες, σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης 
ανέρχονται στο ποσό των € 64χιλ. και € 1.240χιλ. αντίστοιχα. Τα ποσά των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας, με συνδεδεμένες εταιρείες, στην λήξη της τρέχουσας περιόδου ανέρχονται σε € 6.129χιλ. και € 2.647χιλ. αντίστοιχα. 6. Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν 
με βάση το συνολικό αριθμό των κοινών μετοχών σε κυκλοφορία στο τέλος των δύο περιόδων. 7. Υπάρχουν εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις στις οποίες η Εταιρεία είναι διάδικος (ατομικά και όχι ως μέλος κοινοπρακτικής επιχείρησης) συνολικού ποσού € 4.153 χιλ.. Όλα τα έργα 
που έχει αναλάβει να εκτελέσει η Εταιρεία είναι ασφαλισμένα και ως εκ τούτου οποιοδήποτε ποσό τυχόν κληθεί να καταβάλλει θα καλυφθεί –πλην ενός ελάχιστου ποσού που έχει καθορισθεί ως απαλλαγή- εξ ολοκλήρου από την ασφαλίστρια εταιρεία. 8. Σύμφωνα με την από 
23/09/2005 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε η διάσπαση της εταιρείας «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ» με ημερομηνία 30/09/2005, με απορρόφηση των περιουσιακών στοιχείων αυτής από τις εταιρείες «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε» και «ΤΡΙΓΩΝΟΝ ΑΕΒΤΤΕ» 
σύμφωνα με το από 10/10/2005 Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης. Η εν λόγω διάσπαση δεν έχει εγκριθεί ακόμα από τις αρμόδιες Αρχές. 9. Ημερομηνία έγκρισης των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι η 5/10/2005.


