ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.)
AΡ.M.A.E. 13648/06/Β/86/03
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/01 (1/1/-31/12/01)
(ΣΕ EURO)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

31/12/2001

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

1.750.846,50
776.521,88

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

56.746.758,56
19.982.020,03

ΙΙΙ. Συµµετοχές & Μακρ. Απαιτήσεις
Σύνολο παγίου ενεργητικού

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

31/12/2000

974.324,62

36.764.738,53

855.732,83

44.742.407,66
12.799.376,08

31/12/2001

A. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. 1. Μετοχικό κεφάλαιο καταβληµένο
II. 1. ∆ιαφορά από έκδοση
µετοχών υπέρ το άρτιο
ΙΙΙ. 2. ∆ιαφορές αναπροσαρµογής Επιχορηγήσεις επενδύσεων
IV. Αποθεµατικά κεφάλαια
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

2.154.832,32
1.299.099,49

31.943.031,58

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Αποθέµατα
Απαιτήσεις
Πελάτες
Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις από
κοινοπραξίες συµµετοχής µας
11. Λοιπές Απαιτήσεις
III. Χρεόγραφα
IV. ∆ιαθέσιµα
Σύνολο κυκλοφ. Ενεργητικού

23.423.191,49

18.669.530,25

13.486.527,67
25.387.110,74
6.563.448,53
73.863.463,51
142.723.741,94

15.406.308,54
14.595.442,44
3.527.486,12
108.955.769,75
162.357.396,40

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡ∆Η)
(1/1/01-31/12/01)
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

E. METABATIKOI ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

22.321.533,48
270.082.373,48

282.867,20
248.185.836,25

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

154.526.764,65

132.577.416,97

67.298.034,91
104.062.773,44

∆.
I.
II.
1.
6.

52.303.441,58
84.246.473,16

1.202.859,30

31/12/2000

40.700.000,00

40.352.164,34

118.371.592,96

118.371.592,96

14.792.787,66
173.864.380,62

156.408,75
23.019.793,88
181.899.959,93

40.201.538,35
295.188,15
11.946.525,37
9.745.619,55
6.672.062,42
739.125,75
14.561.517,00
175.171,40
3.175.942,13
47.015.963,62

18.593.027,43
11.062.217,57
5.852.385,64
728.767,56
13.190.254,02
8.184.406,54
8.260.304,30
66.166.551,21

E. METABATIKOI ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

9.000.490,89
270.082.373,48

119.325,11
248.185.836,25

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

154.526.764,65

132.577.416,97

Σηµειώσεις :
1)Επενδύσεις παγίων στοιχείων (1/1/01-31/12/01) Euro 12.314.329,93. 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 οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας. 4) Το απασχολούµενο προσωπικό ανέρχεται σε 1.000 άτοµα. 5) Η
εταιρεία δεν έχει καταρτίσει Συνοπτική Ενοποιηµένη Οικονοµ. Κατάσταση µε 31/12/01 για Συµµετοχές που απέκτησε περί το τέλος της προηγούµενης 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) Η τελευταία αναπροσαρµογή των ακινήτων έγινε στη χρήση 2000, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 2065/1992. 8)
Με την από 28.11.01 Απόφ. του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αποφασίσθηκε η αναδοχή από την εταιρεία του κατασκευαστικού κλάδου δύο άλλων ανωνύµων εταιρειών. 9) ∆ιευκρινίζεται ότι τα αντίστοιχα ποσά της προηγούµενης
χρήσεως παρατίθενται όπως περιλαµβάνονται στις δηµοσιευθείσες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως εκείνης. 10) Το τελικό υπόλοιπο ζηµιάς Euro 4.043.700,90 που προέκυψε από την αποτίµηση των χρεωγράφων (µετά το
συµψηφισµό κερδών από πώληση χρεωγράφων προηγούµενης χρήσεως Euro 2.706.572,91), καταχωρήθηκε απευθείας στα ίδια κεφάλαια χωρίς να εµφανισθεί στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως. 11) Ηµεροµηνία
πιστοποίησης τελευταίας αύξησης µετοχικού κεφαλαίου µε µετρητά : 5/7/00. Κεφάλαια που αντλήθηκαν 118.086.573,73 Euro. Έξοδα έκδοσης 707.263,39 Euro. Περίοδος άσκησης δικαιώµατος :2/6/00-2/7/00. Ηµεροµηνία
εισαγωγής νέων µετοχών στο Χ.Α.Α.:17/7/00. 12) 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 2.485.538,34 , 45 23 103.540.249,98 , 45 33 14.849.606,43
β) Έσοδα έργων κοινοπραξιών : 45 21 33.064.357,06 , 45 23 88.233.645,84 , 45 24
1.758.989,09 , 45 25 194.131,56 , 45 33 429.831,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001

31/12/01

31/12/00

I. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως (έργων)

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

120.875.394,75
123.680.954,55
244.556.349,30

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

120.875.394,75

83.881.484,80
68.549.736,65
152.431.221,45

100.439.561,49
20.435.833,26
291.105,44
20.726.938,70
5.261.306,62
15.465.632,08

68.412.330,57
15.469.154,23
67.720,20
15.536.874,43
3.335.634,37
12.201.240,06

23.944.458,52

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

10.605.831,55

4.464.595,10

4.449.542,28
62.242,83

28.409.053,62

15.117.616,66

3.035.850,33
476.006,65

3.064.375,34
475.950,86

4.407.886,49
4.407.886,49

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

2.006.565,46
-3.511.856,98

2.006.565,46
24.897.196,64

-3.540.326,20

40.362.828,72
42.427,63
9.538,88
51.966,51

Μείον :
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
Έξοδα προηγούµενων χρήσεων

64.133,87
22.150,86
86.284,73

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

83.881.484,80

583.972,53
29.823,62
613.796,15

-34.318,22
40.328.510,50

7.402.023,17
7.275.051,02

11.577.290,46
23.778.530,52

56.996,86
13.383,17
70.380,03

543.416,12
24.321.946,64

5.993.527,64
126.972,15
40.201.538,35
40.201.538

5.462.569,68

530.957,96
23.790.988,68
23.790.989

Aθήνα, 20/2/2002
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, στα 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 Ανώνυµης Εταιρείας "ΑΚΤΩΡ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - (ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.)" που καλύπτουν την περίοδο από 1η Ιανουαρίου µέχρι 31η ∆εκεµβρίου 2001, 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
στη 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 αντίστοιχη προηγούµενη περίοδο και το κόστος έργων προσδιορίστικε σύµφωνα µε τις παραδεγµένες αρχές λογισµού του κόστους. 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 οι δύο ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, β) σε ανώνυµες εταιρείες από τις οποίες η µία είναι εισηγµένη
στο Χρηµατιστήριο. Η αποτίµηση των ανωτέρω συµµετοχών, έγινε, σύµφωνα µε τον Κ.Β.Σ. στην αξία κτήσεως (οι εταιρείες δεν υποχρεούνται σε σύνταξη λογιστικών καταστάσεων). Η αποτίµηση των µετοχών της εισηγµένης
στο Χ.Α.Α. εταιρείας έγινε, σύµφωνα µε το νόµο, στη µικρότερη αξία µεταξύ κτήσεως και τρέχουσας. 2) Στο λογαριασµό "Χρεόγραφα" 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 τρέχουσας. 3) Η εταιρεία για την απεικόνιση του αποτελέσµατος των συµβάσεων έργων ακολουθεί
κατά πάγια τακτική, τη µέθοδο της τµηµατικής περατώσεως. 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,
πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού της για συνταξιοδότηση γιατί αυτό δεν 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 161.408,66 Euro περίπου. 5) Μεταξύ των απαιτήσεων της εταιρείας, περιλαµβάνονται και απαιτήσεις κατά Κοινοπραξιών σε καθυστέρηση ποσού 1.408.657,37 Euro περίπου,
για τις οποίες δε σχηµατίστηκε πρόβλεψη για την πιθανή ζηµία που θα προκύψει από τη µη είσπραξή τους. 6) Στο λογαριασµό Ε. του Ενεργητικού περιλαµβάνεται ποσό 21.094.644,17 Euro που αφορά το συµψηφιστικό
υπόλοιπο των εσόδων και εξόδων και ζηµιών εκ συµµετοχών, που προκύπτουν από προσωρινές βεβαιώσεις Κοινοπραξιών, από τις οποίες οι έξι (κέρδη 16.058.694,06 Euro) ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 7) Στο
λογαριασµό ∆. του παθητικού περιλαµβάνεται ποσό 8.804.108,58 Euro, το οποίο, αφορά κόστος έργου που αντιστοιχεί σε προπιστοποιηµένο και τιµολογηµένο έσοδο που περιλαµβάνεται στον κύκλο εργασιών. Για το ποσό
αυτό του κόστους θα ληφθούν τιµολόγια προµηθευτών κλπ. στοιχεία στην επόµενη χρήση. 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 προαναφερόµενεςπαρατηρήσεις µας καθώς και οι παρατιθέµενες, από την εταιρεία σηµειώσεις δεν περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις που να επηρεάζουν ουσιωδώς την εµφανιζόµενη
περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση της εταιρείας, κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2001, καθώς και τα 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 αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης χρήσης. 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 ν.2190/1920 περί "ανωνύµων
εταιρειών". 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
προαναφερόµενο πιστοποιητικό του τακτικού ελέγχου.
Aθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2002
Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
B K R ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές - Σύµβουλοι Επιχειρήσεων
Ανεξάρτητο Μέλος της BKR INTERNATIONAL
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