ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.)
AΡ.M.A.E. 13648/06/Β/86/03
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/00 (1/1/-31/12/00)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

31/12/2000

Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Μείον αποσβέσεις µέχρι 31/12

734.259.114
291.590.962

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
II. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
Μείον αποσβέσεις µέχρι 31/12

15.222.011.561
4.361.378.190

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

570.292.838

--

6.356.809.216

4.052.572.343

7.550.897.229
6.047.799.059
1.203.038.650
37.145.276.635
58.874.113.627

5.971.192.207
3.104.691.476
164.012.800
4.152.699.512
17.445.168.338

A. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. 1. Μετοχικό κεφάλαιο καταβληµένο
II. 1. ∆ιαφορά από έκδοση
µετοχών υπέρ το άρτιο
IV. Αποθεµατικά κεφάλαια
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡ∆Η)
(1/1/00-31/12/00)
Γ. YΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
II. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
1. Προµηθευτές
4. Προκαταβολές πελατών
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
6. Ασφαλιστικοί Οργανισµοί
9. Υποχρεώσεις προς Κ/ξίες συµ/χής µας
10. Μερίσµατα πληρωτέα
11. Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων

94.395.800
88.085.670.819
33.685.717.735

646.002.194
28.474.687.507
31.878.385.638

E. METABATIKOI ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

442.668.152

10.860.633.371

ΙΙΙ. Συµµετοχές & Μακρ. Απαιτήσεις
Σύνολο παγίου ενεργητικού
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Αποθέµατα
Απαιτήσεις
Πελάτες
Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις από
κοινοπραξίες συµµετοχής µας
11. Λοιπές Απαιτήσεις
III. Χρεόγραφα
IV. ∆ιαθέσιµα
Σύνολο κυκλοφ. Ενεργητικού

17.813.859.869
28.674.493.240

E. METABATIKOI ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

∆.
I.
II.
1.
6.

31/12/1999
13.858.000
13.858.000

7.632.410.158
2.618.728.047

---

5.013.682.111
5.369.834.864
10.383.516.975

31/12/2000

31/12/1999

13.750.000.000

6.863.594.000

40.335.120.300
5.765.027.937
59.850.148.237

6.797.709.594
5.779.897.262
19.441.200.856

8.105.455.941

--

100.585.362

301.454.900

6.487.158.864
3.769.450.638
883.083.335
249.655.672
5.988.926.754
54.399.197
2.596.806.819
20.130.066.641

2.010.664.229
1.107.941.505
594.228.812
258.397.536
2.235.035.777
1.398.107.050
463.234.781
8.369.064.590

-88.085.670.819
33.685.717.735

664.422.061
28.474.687.507
31.878.385.638

Σηµειώσεις :
1)Επενδύσεις παγίων στοιχείων (1/1/00-31/12/00)δρχ. 7.529.855.464. 2)Στα πάγια στοιχεία της εταιρείας δεν υπάρχουν εµπράγµατα ή άλλα βάρη. 3) ∆εν υφίσταται επίδικες απαιτήσεις ή υπό διαιτησία διαφορές της εταιρείας καθώς και αποφάσεις
δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµατική επίπτωση στην οικονοµιή κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας. 4) Το απασχολούµενο προσωπικό ανέρχεται σε 1.240 άτοµα. 5) Η εταιρεία δεν έχει καταρτίσει Συνοπτική
Ενοποιηµένη Οικονοµ. Κατάσταση µε 31/12/00 για Συµµετοχές που απέκτησε περί το τέλος της χρήσεως, διότι τα οικονοµικά µεγέθη αυτής δεν επηρεάζονται ουσιωδώς από την ενοποίηση. 6) Οι βασικές λογιστικές αρχές που τηρήθηκαν είναι
όµοιες µε αυτές της προηγούµενης χρήσης. 7) ∆ιευκρινίζεται ότι τα αντίστοιχα ποσά της προηγούµενης χρήσεως παρατίθενται όπως περιλαµβάνονται στις δηµοσιευθείσες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως εκείνης. 8) Ηµεροµηνία πιστοποίησης
τελευταίας αύξησης µετοχικού κεφαλαίου µε µετρητά : 5/7/00. Κεφάλαια που αντλήθηκαν 40.238 εκατ. ∆ρχ.Έξοδα έκδοσης 241 εκατ. ∆ρχ. Περίοδος άσκησης δικαιώµατος :2/6/00-2/7/00. Ηµεροµηνία εισαγωγής νέων µετοχών στο Χ.Α.Α.:17/7/00.
9) Η ανάλυση των πωλήσεων κατά κατηγορία οικονοµικής δραστηριότητας σύµφωνα µε την 4ψήφια ταξινόµηση του ΣΤΑΚΟ∆ 91 είναι η εξής :
α) Έσοδα έργων εταιρείας :
45.21 7.020.178.145 δρχ., 45.23 18.710.985.949 δρχ., 45.33 2.851.852 δρχ.
β) Έσοδα έργων κοινοπραξιών : 45.21 5.816.370.419 δρχ. 45.23 17.060.370.463 δρχ., 45.24 96.304.530 δρχ. 45.25 19.230.375 δρχ., 45.33 361.417.846 δρχ.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000
31/12/00

31/12/99

I. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως (έργων)

Κύκλος εργασιών (έσοδα έργων)
α) Εταιρείας
β) Κοινοπραξιών

28.582.615.946
23.353.693.633
51.936.309.579

Μείον : Κόστος έργων
Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εξ εργασιών
Πλέον άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως
Σύνολο
Μείον : Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη)εξ εργασιών
Πλέον : Έσοδα (κέρδη)συµµετοχών σε Κ/ξίες
Έσοδα χρεογράφων, πιστωτικοί τόκοι
και συναφή έσοδα
Κέρδη πωλήσεως συµ/χών & χρεωγράφων

28.582.615.946

14.724.843.252
16.823.525.713
31.548.368.965

13.552.572.346
1.172.270.906
35.571.029
1.207.841.935
870.978.216
336.863.719

23.104.796.561
5.477.819.385
138.702.657
5.616.522.042
1.293.829.585
4.322.692.457

Μείον : Έξοδα & ζηµιές συµµετοχών σε Κ/ξίες
και χρεογράφων
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Έξοδα προγραµ. επιµορφ. προσωπικου
Μείον : Επιχορηγ. για προγραµ.
επιµ. προσωπικού

14.724.843.252

3.488.117.819

3.716.125.543

1.634.584.864
-5.122.702.683

380.485.033
827.574.910
4.924.185.486

1.088.130.879
174.851.476

1.309.793.009
45.268.211

683.198.217
683.198.217

Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη)
εξ εργασιών και συµµετοχών
II. Πλέον (ή µείον) : Εκτακτα αποτελέσµατα
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
Έσοδα προηγούµενων χρήσεων

-1.262.982.355

3.859.720.328

-1.355.061.220

8.182.412.785
98.250.922
29.655.224
127.906.146

Μείον :
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
Έξοδα προηγούµενων χρήσεων

157.836.682
341.506
158.178.188

19.378.836
4.560.230
23.939.066

Οργανικά & Έκτακτα αποτελέσµατα
ΜΕΙΟΝ :
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον : Οι από αυτές ενσωµατωµένες
στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡ∆Η)
ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

3.569.124.266
3.905.987.985

103.967.080
8.286.379.865

2.058.242.147

24.071.042
795.658
24.866.700

133.311.488
4.039.299.473

840.649.706

1.877.318.223

180.923.924
8.105.455.941

826.791.706

13.858.000
4.025.441.473

Aθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2001

Athens, April 30th, 1997
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
& ΓΕΝΙΚΟΣ ∆/ΝΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘ. ΚΟΥΤΡΑΣ
Α.∆.Τ. Ι 280654

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ
Α.∆.Τ. Ξ 393014

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΑΡΑΤΖΑ
Α.∆.Τ. Ξ 322949

ΟΛΓΑ Σ. ΣΟΦΙΑΝΟΥ
Α.∆.Τ. Σ 233344

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της "AKTΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-(ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.)"
∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 6 του π.δ. 360/1985, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 90 του Ν. 2533/1997, εφαρµόζοντας, τα πλαίσια των αρχών και κανόνων ελεγκτικής που ακολουθεί το ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ
ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ, τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες για να διαπιστώσουµε ότι οι ανωτέρω συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις της Α.Ε. "ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε." που καλύπτουν την περίοδο από 1η Ιανουαρίου µέχρι 31η ∆εκεµβρίου 2000,
δεν περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις που να επηρεάζουν ουσιωδώς την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση της εταιρείας, καθώς και τα αποτελέσµατα που εµφανίζονται σ'αυτές. Στα πλαίσια του ελέγχου αυτού λάβαµε και γνώση του
λογιστικού απολογισµού των εργασιών των εργοταξίων της εταιρείας. Τέθηκαν στην διάθεσή µας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και µας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαµε. Η εταιρεία εφάρµοσε
ορθά το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. ∆εν τροποποιήθηκε η µέθοδος απογραφής σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση, εκτός από την περίπτωση της κατωτέρω υπ'αριθµ.6 παρατηρήσεώς µας. Από τον παραπάνω έλεγχό µας, προέκυψαν τα εξής : 1) Στο
λογαριασµό του Ενεργητικού "Συµµετοχές και ΜακροπρόθεσµεςΑπαιτήσεις" περιλαµβάνεται συµµετοχή της εταιρείας :α)σε κοινοπραξίες από τις οποίες η µια ελέγχεται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, β) σε ανώνυµες εταιρείες από τις οποίες η µία είναι
εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο. Η αποτίµηση των µετοχών των µη εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο εταιρείων, έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. στην αξία κτήσεως. Σηµειώνεται ότι οι ανωτέρω εταιρείες δεν υποχρεούνται στη σύνταξη λογιστικών
καταστάσεων µε ηµεροµηνία 31.12.00, εκτός από τις δύο εταιρείες, από τις λογιστικές καταστάσεις των οποίων προκύπτει ότι η εσωτερική λογιστική αξία αυτών είναι µικρότερη κατά δρχ. 1.048 εκατ. από την αξία κτήσεως τους. Η αποτίµηση των µετοχών
της εισηγµένης στο Χρηµατιστήριο εταιρείας έγινε επίσης στην αξία κτήσεως, η οποία ήταν µικρότερη από την τρέχουσα αξία αυτής κατά την 31.12.00 2) Στο λογαριασµό "Χρεόγραφα" της ανωτέρω Λογ. Κατάστασης περιλαµβάνεται η αξία κτήσεως µετοχών
ανωνύµων εταιρείων εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο. Η αποτίµηση των µετοχών αυτών έγινε, σύµφωνα µε το νόµο, στην µικρότερη αξία µεταξύ της αξίας κτήσεως και της αντίστοιχης χρηµατιστηριακής αξίας µηνός ∆εκεµβρίου 2000. 3) Για τις
περιλαµβανόµενες στους λογαριασµούς απαιτήσεων, απαιτήσεις σε καθυστέρηση δρχ. 270 εκατ. περίπου δε σχηµατίστηκε πρόβλεψη για την πιθανή ζηµιά που θα προκύψει από τη µη είσπραξή τους. 4) Η εταιρεία, βασιζόµενη στη διάταξη του άρθ. 31 του
Ν. 2238/94 και την υπ'αριθµ. 205/1988 γνωµοδότηση των Νοµικών Συµβούλων ∆ιοικήσεως, δε σχηµάτισε, όπως και στην προηγούµενη χρήση, πρόβεψη για αποζηµίωση του προσωπικού της για συνταξιοδότηση. Αν σχηµατιζόταν τέτοια πρόβλεψη για το
σύνολο του προσωπικού της, αυτή θα ανερχόταν σε δρχ. 50.000.000 εκατ. περίπου. 5) Τα ποσά των Λογαριασµών "Έσοδα (κέρδη) συµµετοχών σε κοινοπραξίες" και "Ζηµιές συµµετοχών σε κοινοπραξίες " που εµφανίζονται στην κατάσταση του
Λογαριασµού Αποτελεσµάτων, προκύπτουν απο προσωρινές βεβαιώσεις κοινοπραξιών από τις οποίες οι τρείς ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή (δρχ. 1.534.559.665). Οι απαιτήσεις της εταιρείας κατά των κοινοπραξιών και οι υποχρεώσεις προς
αυτές, περιλαµβάνονται στους Λογαριασµούς "Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις από Κ/Ξ συµµετοχής µας" και "Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις προς Κ/Ξ συµµετοχής µας" της παραπάνω Οικονοµικής Κατάστασης. 6) Με βάση την Υπουργ. Απόφ.
1110587/5.12.00/πολ.1287, η οποία εκδόθηκε κατ'εξουσιοδότηση του αρθ.21 του Ν. 2065/1992, έγινε, στη χρήση 2000, αναπροσαρµογή της αξίας κτήσεως των γηπέδων και κτιρίων και των συσσωρευµένων αποσβέσεων των κτιρίων, εξαιτίας της οποίας
αυξήθηκε η αξία κτήσεως των γηπέδων και κτιρίων κατά δρχ. 53.706.554 και οι συσσωρευµένες αποσβέσεις των κτιρίων κατά δρχ.410.273 και προέκυψε διαφορά αναπροσαρµογής ποσού δρχ. 52.910.139 που καταχωρήθηκε στο λογαριασµό των ιδίων
κεφαλαίων Α-ΙΙΙ-2 "∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων". Οι αποσβέσεις της χρήσεως 2000 υπολογίστηκαν στην αναπροσαρµοσµένηαξία των κτιρίων και είναι µεγαλύτερες απο εκείνες που θα προέκυπταν αν δεν είχε
γίνει η αναπροσαρµογή, κατά δρχ.60.000 περίπου. Με βάση τον έλεγχο που διενεργήσαµε, διαπιστώσαµε ότι οι ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας και αφού ληφθούν υπόψη οι προαναφερόµενες
παρατηρήσεις µας και οι σηµειώσεις της εταιρείας κάτω από τη Λογιστική Κατάσταση δεν περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις που να επηρεάζουν ουσιωδώς την εµφανιζόµενη περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση της εταιρείας, κατά την 31η
∆εκεµβρίου 2000, καθώς και τα προ φόρου αποτελέσµατα της περιόδου που έληξε στην ηµεροµηνία αυτή, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών και µεθόδων που εφαρµόζει η εταιρεία, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές
και δεν διαφέρουν από εκείνες που εφαρµόστηκαν στην προηγούµενη χρήση, εκτός από την περίπτωση της ανωτέρω υπ'αριθµ.6 παρατηρήσεώς µας. Επισηµαίνεται ότι το παρόν πιστοποιητικό εκδίδεται για τους σκοπούς του άρθρου 90 του Ν. 2533/1997
και δεν υποκαθιστά το πιστοποιητικό του τακτικού ελέγχου, που απαιτείται από τις διατάξεις του άρθρου 37 του κωδ.ν.2190/1920. Για το λόγο αυτό ενδέχεται ορισµένα κονδύλια των ανωτέρω συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων να παρουσιάζουν
διαφορές από εκείνα των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, που θα δηµοσιευθούν µαζί µε το προαναφερόµενοπιστοποιητικό του τακτικού ελέγχου.

B K R ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές - Σύµβουλοι Επιχειρήσεων
Ανεξάρτητο Μέλος της BKR INTERNATIONAL

Aθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2001
Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΕΝΕΤΙΑ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 12391

