
               ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.)    
                  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (25η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/2002-31/12/2002)
                  A.M.A.E. 13648/06/Β/86/03
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2001

Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ. Αξία Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ. Αξία EURO EURO
Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ A. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 3.822.594,82 2.720.431,15 1.102.163,67 1.750.846,50 776.521,88 974.324,62 I. Μετοχικό κεφάλαιο 

(112.626.710 μετοχές των 0,87 Euro)

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1. Καταβλημένο 97.985.237,70 40.700.000,00

Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις 97.985.237,70 40.700.000,00

5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις 16.116.767,14 3.223.353,37 12.893.413,77 II. ∆ιαφορά από έκδοση 

μετοχών υπέρ το άρτιο 117.560.532,20 118.371.592,96

II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα-Οικόπεδα 2.954.594,20 2.954.594,20 895.054,79 895.054,79 ΙΙΙ. ∆ιαφορές αναπροσ/γής - Επιχορ. επενδύσεις
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα 2.313.856,12 929.632,48 1.384.223,64 863.149,17 522.917,47 340.231,70 2. ∆ιαφορές από αναπροσαρμογή αξίας
4. Mηχ/τα - Τεχνικές Εγκατ. και λοιπός μηχ/κός εξοπλ. 71.169.793,58 32.904.141,80 38.265.651,78 39.878.647,95 11.407.403,92 28.471.244,03 λοιπών περιουσιακών στοιχείων 407.515,67
5. Μεταφορικά μέσα 20.837.031,24 14.811.434,35 6.025.596,89 12.781.660,36 6.973.317,05 5.808.343,31
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός 3.586.993,59 2.862.329,30 724.664,29 1.265.014,36 1.078.381,58 186.632,78 IV. Αποθεματικά κεφάλαια
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 1.799.616,11 1.799.616,11 1.063.231,93 1.063.231,93 1. Τακτικό αποθεματικό 8.459.692,12 5.079.828,43

102.661.884,84 51.507.537,93 51.154.346,91 56.746.758,56 19.982.020,02 36.764.738,54 Μείον Ζημιά από πώληση ή υποτίμηση 
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ + ΓΙΙ) 118.778.651,98 54.730.891,30 64.047.760,68 56.746.758,56 19.982.020,02 36.764.738,54 συμ/χών & χρεογράφων προς συμψ/σμό 4.154.864,80 4.304.827,32 4.043.700,90 1.036.127,53

 4. Έκτακτο αποθεματικό 26.334.257,20 14.870.135,01

ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες 5. Αφορολογ.αποθεματικά 
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις ειδικών διατάξεων νόμων 15.518.485,94 7.956.819,78

1. Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις 75.944.501,59 7.594.303,99 46.157.570,46 23.863.082,32
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις 49.668.820,92 59.685.932,10 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV) 262.110.856,03 182.934.675,28

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 118.923,12 32.360,09 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΜΕ ΥΠΟΚ/ΜΑ 0,00
125.732.245,63 67.312.596,18

Σύνολο παγίου ενεργητικού  (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 189.780.006,31 104.077.334,72

∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α
Ι. Αποθέματα 1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
3. Παραγωγή σε εξέλιξη 146.939,80 λόγω εξόδου από την υπηρεσία. 73.976,43

5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 1.096.517,08
1.243.456,88 Γ. YΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

II. Απαιτήσεις 
1 Π λά II Β όθ ώ

ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 EURO ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2001 EURO

1. Πελάτες 96.245.878,25 23.423.191,49 II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
6. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις από κοινοπραξίες συμμετοχής μας 57.086.659,49 25.026.636,07 1. Προμηθευτές 26.695.693,09 11.965.288,98
10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες 660.745,91 642.923,03 4. Προκαταβολές πελατών 7.576.194,24 9.745.619,55
11. Χρεώστες διάφοροι 29.453.556,41 22.264.064,34 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 24.184.954,22 12.102.398,65
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων 1.297.397,15 73.628,68 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 2.431.177,14 739.125,75

184.744.237,21 71.430.443,61 9. Υποχρεώσεις προς Κ/ξίες συμμετοχής μας 44.611.899,51 9.117.728,93

III. Χρεόγραφα 10. Μερίσματα πληρωτέα 45.358.593,11 16.316.037,14
1. Μετοχές 414.277,80 1.468.216,15 11. Πιστωτές διάφοροι 32.089.984,78 6.272.417,55
3. Λοιπά χρεόγραφα 499.980,00 5.095.232,38 182.948.496,09 66.258.616,55

914.257,80 6.563.448,53 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 182.948.496,09 66.258.616,55

IV. ∆ιαθέσιμα
1. Ταμείο 2.560.855,87 1.550.550,55
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 70.517.490,14 72.312.912,96

73.078.346,01 73.863.463,51
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙΙΙ+∆ΙV) 259.980.297,90 151.857.355,65

E. METABATIKOI ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
1. Έξοδα επομένων χρήσεων 1.255.530,66 1.409.512,14 ∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 101,36 7.871,69 3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί Παθητικού 6.984.771,35 9.133.106,99

1.255.632,02 1.417.383,83 6.984.771,35 9.133.106,99

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+∆+Ε) 452.118.099,90 258.326.398,82 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆) 452.118.099,90 258.326.398,82

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 
2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 471.773.954,03 154.526.764,65 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 471.773.954,03 154.526.764,65

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

3) Στα πάγια στοιχεία της εταιρείας δεν υπάρχουν εμπράγματα ή άλλα βάρη. 
4) Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής σε δημοπρασίες δεν περιλαμβάνονται στους λογ. τάξεως  (€ 29.503.009,16).  
5) Η τελευταία αναπροσαρμογή των ακινήτων έγινε στη χρήση 2000, σύμφωνα με τις διατάξεις του 2065/1992. 
6) Ημερομηνία πιστοποίησης τελευταίας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά : 5/7/00.  Κεφάλαια που αντλήθηκαν € 118.435.803,37 Έξοδα έκδοσης € 1.056.493,03 Περίοδος άσκησης δικαιώματος : 2/6/00 - 2/7/00.Ημερομηνία εισαγωγής νέων μετοχών στο Χ.Α.Α. : 17/7/00.
7) Στην παρούσα χρήση το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με την καθαρή θέση των δύο απορροφηθέντων κατασκευαστικών κλάδων € 56.474.176,94 και με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού "Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο" € 811.060,76. 
8) Το κονδύλιο του λογ/σμού ΔΙ3 (παραγωγή σε εξέλιξη) αφορά αγορασθέντα υλικά τα οποία βρίσκονται παρακαταθήκη στην αποθήκη του προμηθευτή.
9) Στο λογαριασμό Δ.IV.1. του ενεργητικού περιλαμβάνεται ποσό € 2.500.000,00 που αφορά επιταγή επί λογαριασμών όψεως που εισπράχθηκε στις αρχές της επόμενης χρήσης. 
10) Στο λογαριασμό Δ.3 του παθητικού περιλαμβάνεται ποσό 6.950.000 ευρώ, το οποίο, αφορά σύμφωνα με τεχνικοοικονομική μελέτη, 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.
11) H εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι & τη χρήση 2001 και οι προκύψασες διαφορές φορολογικού ελέγχου επιβάρυναν την παρούσα χρήση.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΧΡΗΣΕΩΣ της 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002

1) H εταιρεία για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων ακολουθεί πάγια μέθοδο της "τμηματικής περάτωσης" των έργων.  
2) Οι επενδύσεις σε ακίνητα και μηχανολογικό εξοπλισμό της εταιρείας για την περίοδο 1/1/02-31/12/02 ανέρχονται σε Ευρώ 13.195.453,87

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2001
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (έργων) EURO EURO

Κύκλος εργασιών (έσοδα έργων) Καθαρά αποτελέσματα 
α) Εταιρείας 302.620.485,30 302.620.485,30 120.875.394,75 120.875.394,75 (κέρδη χρήσεως) 104.895.632,55 40.284.067,66
β) Κοινοπραξιών 447.480.476,48 123.680.954,55 Πλέον : Αφορολ. Αποθεματικά προς

750.100.961,78 244.556.349,30         φορολογία (Ν.2579/98, Ν. 2954/01) 996.527,38 6.923.188,96

Σύνολο 105.892.159,93 47.207.256,62
Μείον : Κόστος έργων 277.459.425,37 100.223.727,61
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εξ εργασιών 25.161.059,93 20.651.667,14 Μείον : Φόρος εισοδήματος 37.035.493,74 13.165.350,40
Πλέον 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 1.751.462,90 232.381,57        Φόρος αποθεμ. (Ν.2579/98, Ν. 2954/01) 348.784,58 1.281.493,66
Σύνολο 26.912.522,83 20.884.048,71        Λοιποί μη ενσωμ. στο λειτ. κόστος φόροι 30.333,47
Μείον : Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 7.985.733,98 5.369.569,65 Κέρδη προς διάθεση 68.477.548,14 32.760.412,56

Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εξ εργασιών 18.926.788,85 15.514.479,06
Η διάθεση των κερδών 

Πλέον :1. Έσοδα  συμμετοχών 95.444.638,02 23.967.969,42 γίνεται ως εξής :
             2. Έσοδα χρεογράφων 2.550.114,66 2.995.063,20 1. Τακτικό Αποθεματικό 3.379.863,69 1.355.935,86
             4.  Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 674.843,77 1.532.084,33 2. Πρώτο Μέρισμα 45.050.684,80 16.140.865,74

98.669.596,45 28.495.116,95 5. Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά :
Μείον : 2.Έξοδα & ζημιές συμμετοχών σε κοινοπραξίες 3.088.231,35 -'Εκτακτα αποθεματικά 10.769.503,15 4.531.640,99
                 και χρεογράφων 5.670.828,26 476.006,65 -Έκτακτο αποθ. (Ν.2579/98, Ν.2954/01) 647.742,80 5.641.695,30
             3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.150.378,62 6.821.206,88 91.848.389,57 4.407.886,49 3.564.238,00 24.930.878,95 6. Αφορολόγητα αποθεματικά 

(Ν.1892/90)(Ν.1828/89)(Α.Ν.148/67)(αρθ.7 Ν2940/01) 1.641.141,82
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εξ εργασιών και συμμετοχών 110.775.178,42 40.445.358,01 6α. Αποθεματικά από απαλλασσόμενα 

II. Πλέον (ή μείον) : Έκτακτα αποτελέσματα της φορολογίας έσοδα 617.265,02
           1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 22.404,92 277,97 6β. Αποθεματικά από έσοδα φορολογ.
           2. Έκτακτα κέρδη 42.666,64 42.149,66 κατ'ειδικόν τρόπον 74.134,34
           3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 385.003,47 9.538,88 6γ. Αποθεματικά από Κέρδη Τεχνικών 

450.075,03 51.966,51 & οικοδομ. επιχειρήσεων 3.238.611,88 2.491.318,45
7. Αμοιβές από ποσοστά μελών ∆.Σ. 750.000,00 440.205,43

           Μείον : 7α. ∆ιανομή κερδών στο προσωπικό 3.000.000,00 1.467.351,43
           1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 35.500,00 14.114,29 68.477.548,14 32.760.412,56

           2. Έκτακτες ζημιές 68.816,53 50.019,57

           3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 1.974.489,39 2.078.805,92 -1.628.730,89 22.150,86 86.284,72 -34.318,21

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) 109.146.447,53 40.411.039,80
ΜΕΙΟΝ :
            Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 17.848.272,09 7.402.023,15

            Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες Εταιρείας Κοινοπραξιών Συνολο
                         στο λειτουργικό κόστος 13.597.457,11 4.250.814,98 7.275.051,01 126.972,14 Κατεδάφιση Κτιρίων - εκτέλεση χωμ/κών εργασιών 4.620.036,66 122.330,85 4.742.367,51
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κατασκευή κτιρίων & τεχνικών έργων πολ. μηχ. 164.946.741,41 196.603.036,71 361.549.778,12
(ΚΕΡ∆Η) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 104.895.632,55 40.284.067,66 Κατασκευή αυτοκ/μων οδών, αεροδρ. & αθλητ.εγκ. 128.156.870,24 226.354.069,06 354.510.939,30

Κατασκευή υδραυλικών & λιμενικών έργων 1 216 367 04 21 869 739 84 23 086 106 88

ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 EURO

45.11
45.21
45.23
45 24

Ανάλυση πωλήσεων κατά κατηγορία οικονομικής δραστηριότητας 
σύμφωνα με την 4Ψήφια ταξινόμηση του ΣΤΑΚΟΔ 91

ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2001 EURO

Κατασκευή υδραυλικών & λιμενικών έργων 1.216.367,04 21.869.739,84 23.086.106,88
Κατασκευή Κατασκ/κές εργασίες ειδικής φύσης 0,00 1.413.841,71 1.413.841,71
Υδραυλικές εγκαταστάσεις 1.513.597,97 1.513.597,97
Λοιπές εγκαταστάσεις παροχών σε κτίρια 2.166.871,98 304.397,99 2.471.269,97
Άλλες βοηθητικές χερσαίες μεταφορικές δραστηριότ. 0,00 813.060,32 813.060,32

302.620.485,30 447.480.476,48 750.100.961,78

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
& ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘ. ΚΟΥΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ ΜΑΡΙΑ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΑΡΑΤΖΑ           ΟΛΓΑ Σ. ΣΟΦΙΑΝΟΥ 
     Α.Δ.Τ. Ι 280654          Α.Δ.Τ. Ξ 393014 Αρ. Αδείας: Ο.Ε.Ε. 0025248 Α' ΤΑΞΗΣ Αρ. Αδείας: Ο.Ε.Ε. 0015446 Α' ΤΑΞΗΣ

45.24

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΓΚΑΓΚΑΤΣΙΟΣ
Αρ. Αδείας: Ο.Ε.Ε. 0009672 Α' ΤΑΞΗΣ

45.25 (452.9)

Αθήνα,    30 Απριλίου 2003

45.33

63.21
45.34

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας  «ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.)»

Ελέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτημα και την Κατάσταση Ταμειακών Ροών της Ανώνυμης Εταιρείας «ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.)» της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η ∆εκεμβρίου 2002. Ο έλεγχός μας στα πλαίσια του οποίου λάβαμε και γνώση πλήρους 
λογιστικού απολογισμού των εργασιών των υποκαταστημάτων της εταιρείας έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του κωδ. Ν.2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών» και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες, με βάση τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και 
που είναι σύμφωνοι με τις βασικές αρχές των ∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων. 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 Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. ∆εν τροποποιήθηκε η μέθοδος 
απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και το κόστος έργων που προκύπτει από τα λογιστικά βιβλία προσδιορίστηκε σύμφωνα με τις παραδεγμένες αρχές λογισμού του κόστους. Επαληθεύσαμε τη συμφωνία του περιεχομένου της Εκθέσεως ∆ιαχειρίσεως του ∆ιοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των 
Μετόχων, με τις σχετικές Οικονομικές Καταστάσεις. Το Προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παράγραφο 1 του άρθρου 43α του κωδ. Ν.2190/1920, ενώ η Κατάσταση Ταμιακών Ροών έχει καταρτιστεί με βάση τις οικονομικές καταστάσεις και τα τηρούμενα από την εταιρεία βιβλία και στοιχεία. 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 δέκα έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή (αξία κτήσεως ευρώ 139.959,33). β) Σε ανώνυμες εταιρείες από τις οποίες οι δώδεκα ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή 
Λογιστή (αξία κτήσεως ευρώ 123.027.764,66). Η αποτίμηση των ανωτέρω συμμετοχών, έγινε, σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ. στην αξία κτήσεως και όπως προκύπτει από τους Ισολογισμούς της 31/12/02 ορισμένων ανωνύμων εταιρειών η εσωτερική λογιστική αξία των μετοχών τους είναι μικρότερη από την αξία κτήσεώς τους κατά ποσό ευρώ 
48.156.147, ενώ η εσωτερική λογιστική αξία τεσσάρων ανωνύμων εταιρειών είναι μεγαλύτερη κατά ευρώ 64.233.310. Η αποτίμηση των μετοχών της εισηγμένης στο Χ.Α.Α. εταιρείας έγινε, σύμφωνα με το νόμο, στη μικρότερη αξία μεταξύ κτήσεως και τρέχουσας. Τέλος, δύο εταιρείες (αξία κτήσεως ευρώ 35.216,43) τελούν υπό 
εκκαθάριση. 2) Στο λογαριασμό "χρεόγραφα" περιλαμβάνεται η αξία κτήσεως μετοχών ανωνύμων εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο.Η αποτίμηση έγινε, σύμφωνα με το νόμο, στην τρέχουσα αξία η οποία είναι μικρότερη από την αξία κτήσεως και η προκύψασα ζημία ευρώ 293.076,92 συμψηφίστηκε, απευθείας, με την υπεραξία 
που προέκυψε από την αναπροσαρμογή ακινήτων σύμφωνα με το Ν. 3091/2002. Από την αναπροσαρμογή αυτή αυξήθηκαν τα πάγια κατά ευρώ 700.592,59, οι αποσβέσεις κατά ευρώ 28.144,98 και τα ίδια κεφάλαια (μετά το συμψηφισμό της ζημίας) κατά ευρώ 407.515,67 (λογ. Α.ΙΙΙ.2 Παθητικού). 3) Ο φόρος εισοδήματος των εσόδων 
από Κοινοπραξίες (ευρώ 16.894.221,03) εμφανίζεται στον πίνακα διάθεσης με συνέπεια τα έσοδα συμμετοχών από Κοινοπραξίες να εμφανίζονται αυξημένα κατά το ποσό αυτό. 4) Τα «έσοδα συμμετοχών» και τα «έξοδα και ζημίες συμμετοχών σε Κοινοπραξίες» που εμφανίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως προκύπτουν 
από βεβαιώσεις Κοινοπραξιών, από τις οποίες οι δέκα έξι (κέρδη ευρώ 40.888.562) ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 5) Μεταξύ των απαιτήσεων της εταιρείας, περιλαμβάνονται και επίδικες απαιτήσεις ποσού ευρώ 660.746 για τις οποίες δε σχηματίστηκε πρόβλεψη για την πιθανή ζημία που θα προκύψει από τη μη είσπραξή 
τους. Αν σχηματιζόταν τέτοια πρόβλεψη θα ανερχόταν, κατά τη γνώμη μας, σε ευρώ 198 χιλ. περίπου. Σημειώνεται ότι η εταιρεία κατ’ εφαρμογή του αρθ. 45 του Ν.2992/2002, καταχώρησε στο λογ. Γ.Ι του Ενεργητικού απαιτήσεις κατά  Κοινοπραξιών ποσού 16.116.767,14 που αφορούν περατωθέντα έργα. 6) Η εταιρεία, βασιζόμενη στη 
διάταξη του άρθρ. 31 του Ν. 2238/94 και τη 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 ευρώ 365 χιλ. περίπου από το οποίο ευρώ 13 χιλ. θα βάρυνε τα αποτελέσματα της παρούσης χρήσεως. Κατά τη γνώμη μας, οι ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις οι οποίες προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας απεικονίζουν μαζί με το Προσάρτημα και 
την Κατάσταση Ταμιακών Ροών, αφού ληφθούν υπόψη οι παραπάνω παρατηρήσεις μας και οι σημειώσεις της εταιρείας κάτω από τον Ισολογισμό, την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονομική θέση της εταιρείας κατά την 31η ∆εκεμβρίου 2002 και τα αποτελέσματα της χρήσεως που έληξε αυτή την ημερομηνία, καθώς και τις Ταμιακές 
Ροές από τις δραστηριότητες της εταιρείας για τη χρήση αυτή βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που η εταιρεία εφάρμοσε στην προηγούμενη χρήση.
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