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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων
2. Στοιχεία ισολογισμού
3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης
4. Στοιχεία κατάστασης ταμιακών ροών
5. Πίνακας συμφωνίας καθαρής θέσης μεταξύ Ελληνικών Λογιστικών
Προτύπων και Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
6. Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες
1. Αρχές σύνταξης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων
2. Εταιρίες που ενοποιούνται και μέθοδος ενοποίησής τους
3. Λογιστικές μέθοδοι
4. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
5. Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη
6. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού
7. Συναλλαγές με συνδεδεμένα με την Εταιρία μέρη
8. Κέρδη ανά μετοχή
9. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
7. Άλλες πληροφορίες
1. Μετοχές ΑΚΤΩΡ
2. Σημείωση σχετική με μελλοντικά γεγονότα
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6. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Αρχές σύνταξης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων
Οι μη ελεγμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και του
Ομίλου για το πρώτο τρίμηνο του 2005 έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) και
ειδικότερα σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Π. 34 περί ενδιάμεσων οικονομικών
καταστάσεων.
Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία και την
παρουσίαση των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων είναι συνεπείς με
αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων
της Εταιρίας και του Ομίλου για την χρήση που έληξε στις 31/12/2004.
Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη σε
συνδυασμό με τις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2004 – οι οποίες έχουν
ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας – διότι μόνο με αυτόν τον τρόπο
προσφέρεται πιο ολοκληρωμένη ενημέρωση στον αναγνώστη.
Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με γενικώς
αποδεκτές λογιστικές αρχές απαιτεί τη χρήση υπολογισμών και εκτιμήσεων
που ενδέχεται να επηρεάσουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων της περιόδου. Παρά το
γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση
της διεύθυνσης της Εταιρίας και του Ομίλου σε σχέση με τις τρέχουσες
συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να
διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς και εκτιμήσεις.
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3. Λογιστικές Μέθοδοι
Έχουν τηρηθεί οι Βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισμού της
31.12.2004.
4. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
Η Εταιρία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2001.
5. Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη
Επί των παγίων στοιχείων δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη εκτός
προσημείωσης ποσού ευρώ 587 χιλ. επί ακινήτου της εταιρείας ΒΙΣΤΩΝΙΣ ΑΕ
από την ALPHA BANK προς εξασφάλιση χορηγηθέντος δανείου .
6. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού
Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου:
Ομίλου (πλην κοινοπραξιών) 1.827, Εταιρίας 1.599.
7. Συναλλαγές με συνεδεμένα με την Εταιρία μέρη
Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών της Εταιρίας, προς συνδεδεμένες
εταιρίες, σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης ανέρχονται
στο ποσό των € 269 χιλ. και € 309 χιλ. αντίστοιχα. Τα ποσά των απαιτήσεων
και υποχρεώσεων της Εταιρίας, με συνδεδεμένες εταιρίες, στην λήξη της
τρέχουσας περιόδου ανέρχονται σε € 5.576χιλ. και € 2.325 χιλ. αντίστοιχα.
8. Κέρδη ανά μετοχή
Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν με βάση το συνολικό αριθμό των
κοινών μετοχών σε κυκλοφορία στο τέλος των δύο περιόδων.
9. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Υπάρχουν εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις στην οποία η Εταιρία είναι
διάδικος (ατομικά και όχι ως μέλος κοινοπρακτικής επιχείρησης) συνολικού
ποσού € 9.785.χιλ. Όλα τα έργα που έχει αναλάβει να εκτελέσει η Εταιρία
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 εταιρία.
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7. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Μετοχές ΑΚΤΩΡ
Oι μετοχές της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών
Αθηνών με τον κωδικό ΑΚΤΩΡ. Ο αντίστοιχος κωδικός που
χρησιμοποιεί η Bloomberg είναι AKTOR GA ενώ το Reuters
χρησιμοποιεί τη συντομογραφία AKTr.AT.
Κάθε κοινή μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου.
Η συνολική κεφαλοποίηση της ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. με ημερομηνία
31/3/2005 ανήρχετο σε € 390.589 χιλιάδες.

2. Σημείωση σχετική με μελλοντικά γεγονότα
Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι σημειώσεις και
αναφορές που τις συνοδεύουν ενδέχεται να εμπεριέχουν ορισμένες
εκτιμήσεις και υπολογισμούς
που εξαρτώνται από μελλοντικά
γεγονότα.
Παρά το γεγονός ότι αυτές οι εκτιμήσεις και υπολογισμοί βασίζονται
στην καλύτερη δυνατή γνώση της διεύθυνσης της Εταιρίας και του
Ομίλου σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες, τα πραγματικά
αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από τους υπολογισμούς και
τις εκτιμήσεις που έχουν ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των
ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου.
Η Εταιρία και ο Όμιλος δεν έχουν υποχρέωση να αλλάξουν τους
υπολογισμούς και τις εκτιμήσεις που αφορούν σε μελλοντικά γεγονότα
σε περίπτωση σχετικής πληροφόρησης.

