
                ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.)
                             AΡ.M.A.E. 13648/06/Β/86/03
                             ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (1/1 - 31/12/2002) ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ 31/12/2002 31/12/2001

Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3.823.120,37 1.750.846,50 A. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
2.720.956,70 1.102.163,67 776.521,88 974.324,62 I. 1. Μετοχικό κεφάλαιο καταβληµένο 97.985.237,70 40.700.000,00

1.102.163,67 974.324,62

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ II. 1. ∆ιαφορά από έκδοση 
I. Aσώµατες ακινητοποιήσεις 16.116.767,14 -- µετοχών υπέρ το άρτιο 117.560.532,20 118.371.592,96

3.223.353,43 12.893.413,71

IV. Αποθεµατικά κεφάλαια 27.615.598,82 23.863.082,32

II. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 101.841.235,91 56.746.758,56 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 243.161.368,72 182.934.675,28

Μείον αποσβέσεις µέχρι 31/12 51.377.492,91 50.463.743,00 19.982.020,02 36.764.738,54

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡ∆Η)
ΙΙΙ. Συµµετοχές &  Μακρ. Απαιτήσεις 125.734.662,87 67.312.596,18 (1/1/02-31/12/02) 104.820.757,35

Σύνολο παγίου ενεργητικού  189.091.819,58 104.077.334,72

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ & ΕΞΟ∆Α 73.976,43             

∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
I. Αποθέµατα 1.251.192,29 0,00 Γ. YΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
II. Απαιτήσεις II. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
1. Πελάτες 94.432.405,77 23.423.191,49 1. Προµηθευτές 26.673.094,67 11.965.288,98

6. Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις από 4. Προκαταβολές πελατών 7.634.954,77 9.745.619,55

κοινοπραξίες συµµετοχής µας 27.218.963,58 25.026.636,07 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 12.364.628,73 12.102.398,65

11. Λοιπές Απαιτήσεις 39.286.728,98 22.980.616,05 6. Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 2.455.406,04 739.125,75

160.938.098,33 71.430.443,61 9. Υποχρεώσεις προς Κ/ξίες συµ/χής µας 86.431.565,00 9.117.728,93

III. Χρεόγραφα 1.207.334,72 6.563.448,53 10. Μερίσµατα πληρωτέα 307.908,31 16.316.037,14

IV. ∆ιαθέσιµα 73.075.978,03 73.863.463,51 11. Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 28.198.910,01 6.272.417,55

Σύνολο υποχρεώσεων 164.066.467,53 66.258.616,55

Σύνολο κυκλοφ. Ενεργητικού 236.472.603,37 151.857.355,65

E. METABATIKOI ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 93.226.133,41 1.417.383,83 ∆. METABATIKOI ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 7.770.150,00 9.133.106,99

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 519.892.720,03 258.326.398,82 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 519.892.720,03 258.326.398,82

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 473.737.929,58 154.526.764,65 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 473.737.929,58 154.526.764,65

Σηµειώσεις :

1.  Επενδύσεις παγίων στοιχείων (1/1/02-31/12/02) 13.178.987,03 ΕΥΡΩ. 

2. Στα πάγια στοιχεία της εταιρείας  δεν υπάρχουν εµπράγµατα ή άλλα βάρη. 

3. ∆εν υφίστανται επίδικες  απαιτήσεις  ή υπό διαιτησία  διαφορές της εταιρείας  καθώς και αποφάσεις  δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας .    

4. Το απασχολούµενο προσωπικό ανέρχεται σε 2.057 άτοµα.

5. Οι βασικές λογιστικές αρχές που τηρήθηκαν είναι όµοιες µε αυτές της προηγούµενης χρήσης .

6. Στα κονδύλια της παρούσας  περιόδου περιλαµβάνονται και οι κατασκευαστικοί κλάδοι των εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. µετά την αναδοχή τους από την εταιρεία  µας 

  (απόφαση Κ2 7029/19-6-02 του Υπουργείου Ανάπτυξης) και κατά συνέπεια τα κονδύλια της παρούσης  περιόδου δεν είναι συγκρίσιµα  µε τα αντίστοιχα της προηγούµενης περιόδου.  

7. Η τελευταία  αναπροσαρµογή της αξίας των παγίων στοιχείων έγινε στη χρήση  2000 σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2065/92

8. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί απο τις φορολογικές αρχές µέχρι και τη χρήση  2001.  

9. Ηµεροµηνία πιστοποίησης  τελευταίας αύξησης  µετοχικού κεφαλαίου  µε µετρητά : 5/7/00. Κεφάλαια που αντλήθηκαν 118.438.539,40 ΕΥΡΩ 'Εξοδα έκδοσης 1.058.740,13 ΕΥΡΩ Περίοδος άσκησης  δικαιώµατος: 2/6/00-2/7/00.  

10. Η ανάλυση των πωλήσεων κατά κατηγορία οικονοµικής δραστηριότητας σύµφωνα µε την 4ψήφια  ταξινόµηση του ΣΤΑΚΟ∆ 91 είναι η εξής :

έσοδα έργων εταιρείας  
έσοδα έργων 
κοινοπραξιών

ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ˙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΩ∆. ΣΤΑΚΟ∆. 91 : 45.11 4.620.036,66 -                         

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΩ∆. ΣΤΑΚΟ∆. 91 : 45.21 164.946.741,41 190.547.515,64

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤ/ΜΩΝ, Ο∆ΩΝ, ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΩΝ & ΑΘΛ. ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΚΩ∆. ΣΤΑΚΟ∆. 91 : 45.23 128.156.870,24         230.524.425,03     

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΩ∆. ΣΤΑΚΟ∆. 91 : 45.24 1.216.367,04           22.748.474,91     

ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΩ∆. ΣΤΑΚΟ∆. 91 : 45.25 (452.9) -                                           1.413.841,71     

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΩ∆. ΣΤΑΚΟ∆. 91 : 45.33 1.513.597,97                687.842,01     

ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΩ∆. ΣΤΑΚΟ∆. 91 : 45.34 2.166.871,98                301.374,08     

ΑΛΛΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΩ∆. ΣΤΑΚΟ∆. 91 : 63.21 -                                              813.060,32     

302.620.485,30         447.036.533,70     

31/12/2002 31/12/2001

I. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως (έργων)
Κύκλος εργασιών (έσοδα έργων)
α) Εταιρείας 302.620.485,30 302.620.485,30 120.875.394,75 120.875.394,75

β) Κοινοπραξιών 447.036.533,70 123.680.954,55

749.657.019,00 244.556.349,30

Μείον : Κόστος έργων 278.591.703,19 100.223.727,61

Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εξ εργασιών 24.028.782,11 20.651.667,14

Πλέον  άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως 1.720.139,58 232.381,57

Σύνολο 25.748.921,69 20.884.048,71

Μείον : Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 8.335.941,72 5.369.569,65

Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εξ εργασιών 17.412.979,97 15.514.479,06

Πλέον : Έσοδα (κέρδη) συµµετοχών σε Κ/ξίες 97.233.172,63 23.967.969,42

              Έσοδα χρεογράφων, πιστωτικοί τόκοι  και συναφή έσοδα 1.819.973,98 4.527.147,53

99.053.146,61 28.495.116,95

Μείον : Έξοδα & ζηµιές συµµετοχών σε  Κ/ξίες  και χρεογράφων 5.336.262,57 3.088.231,35

             Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 1.150.023,54 476.006,65

             Έξοδα προγραµ. επιµορφ. προσωπικου -- 0,00 4.407.886,49

             Μείον : Επιχορηγ. για προγραµ.  επιµ. προσωπικού -- 0,00 4.407.886,49 --

            6.486.286,11 92.566.860,50 3.564.238,00 24.930.878,95

Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη) εξ εργασιών και συµµετοχών 109.979.840,47 40.445.358,01

II. Πλέον (ή µείον) : Έκτακτα αποτελέσµατα -1.610.954,82 -34.318,21

Οργανικά & Έκτακτα αποτελέσµατα 108.368.885,65 40.411.039,80

ΜΕΙΟΝ :
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 17.791.314,92 7.402.023,15

Μείον : Οι από αυτές ενσωµατωµένες  στο λειτουργικό κόστος 14.243.186,62 3.548.128,30 7.275.051,01 126.972,14

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  (ΚΕΡ∆Η) ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ (1/1-31/12/2002) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 104.820.757,35 40.284.067,66

    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
& ΓΕΝΙΚΟΣ ∆/ΝΤΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘ. ΚΟΥΤΡΑΣ           ΟΛΓΑ ΣΠ. ΣΟΦΙΑΝΟΥ 
     Α.∆.Τ. Ι 280654                Α.∆.Τ. Σ 233344                Α.∆.Τ. Ξ 393014  Α.∆.Τ. Ξ 322949 Α.∆.Τ. Λ 754810

      Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΡ. ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ ΜΑΡΙΑ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΑΡΑΤΖΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΓΚΑΓΚΑΤΣΙΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (1/1 - 31/12/2002)  ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ,  21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2003

     Μείον αποσβέσεις µέχρι 31/12

31/12/2002 31/12/2001

Μείον αποσβέσεις µέχρι 31/12

                                                                                                                                                                                                   ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
                                                                                                                                                                                  Προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «ΆΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-(ΆΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.)»
∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.∆. 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 - (ΆΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.)» που καλύπτουν την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2002µέχρι 31η ∆εκεµβρίου 2002,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

υποκαταστηµάτων και 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 προηγούµενη χρήση και το κόστος έργων προσδιορίστηκε 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 οι δέκα ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή (αξία κτήσεως € 121.070.977,24).Η αποτίµηση των ανωτέρω συµµετοχών έγινε σύµφωνα µε τον

Κ.Β.Σ. στην αξία κτήσεως και, όπως προκύπτει από τους Ισολογισµούς της 31.12.01δέκα ανωνύµων εταιρειών (αξία κτήσεως € 78.389.780)η εσωτερική λογιστική αξία των µετοχών τους ανέρχεται σε € 23.977.553,ενώ η εσωτερική λογιστική αξία δύο ανωνύµων εταιρειών είναι

µεγαλύτερη κατά € 41.749.068.Η αποτίµηση των µετοχών µιας εισηγµένης στο Χ.Α.Α. εταιρείας έγινε, σύµφωνα µε το νόµο, στη µικρότερη αξία µεταξύ κτήσεως και τρέχουσας. Τέλος, τέσσερις ανώνυµες εταιρείες (αξία κτήσεως € 2.108.939)συντάσσουν τον πρώτο Ισολογισµό τους την

31.12.02 (ο οποίος µέχρι σήµερα δεν είχε ακόµα συνταχθεί) και δύο εταιρείες (αξία κτήσεως € 35.216,43)τελούν υπό εκκαθάριση. 2) Στο λογαριασµό "χρεόγραφα" περιλαµβάνεται η αξία κτήσεως µετοχών ανωνύµων εταιρειών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο. Σηµειώνεται οτι δεν έγινε

αποτίµηση διότι η ζηµιά € 293.076,92 (πλέον € 111.163,90ζηµιά απο πώληση χρεογράφων) που θα προέκυπτε αν γινόταν αποτίµηση θα συµψηφιστεί κατά τη κατάρτιση του οριστικού ισολογισµού µε την υπεραξία απο την αναπροσαρµογή των ακινήτων,σύµφωνα µε το Ν.3091/2002. 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 άρθρ. 31 του Ν. 2238/94και τη υπ' αριθµ. 205/1988γνωµοδότηση 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 €
180χιλ. περίπου. 5) Μεταξύ των απαιτήσεων της εταιρείας, περιλαµβάνονται και επίδικες απαιτήσεις ποσού € 660.746 για τις οποίες δε σχηµατίστηκε πρόβλεψη για την πιθανή ζηµία που θα προκύψει από τη µη είσπραξή τους. Σηµειώνεται ότι η εταιρεία κατ’ εφαρµογή του άρθ. 45 του Ν.
2992/2002,καταχώρησε στο λογ.Γ του Ενεργητικού απαιτήσεις κατά Κοινοπραξιών ποσού € 16.116.767που αφορούν περατωθέντα έργα. 6) Στο λογαριασµό Ε. του Ενεργητικού περιλαµβάνεται ποσό € 78.712.729,39που αφορά το συµψηφιστικό υπόλοιπο των εσόδων και εξόδων και

ζηµιών εκ συµµετοχών, που προκύπτουν από προσωρινές βεβαιώσεις Κοινοπραξιών, από τις οποίες οι έξι (κέρδη € 44.117.237 )ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 7) Στο λογαριασµό ∆. του παθητικού περιλαµβάνεται ποσό 7.770.150ευρώ, 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 προαναφερόµενες παρατηρήσεις 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 31 η ∆εκεµβρίου 2002,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. 2533/1997και δεν υποκαθιστά το πιστοποιητικό του τακτικού

ελέγχου, που απαιτείται από τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν.2190/1920περί "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.
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