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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002
Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ. Αξία EURO

Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως 7.795,09 5.762,16 2.032,93 A. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 4.829.678,69 3.276.799,15 1.552.879,54 I. Μετοχικό κεφάλαιο 

4.837.473,78 3.282.561,31 1.554.912,47 (112.626.710 µετοχές των 0,87  Euro)
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1. Καταβληµένο 97.985.237,70

Ι. Ασώµατες ακινητοποιήσεις
3. Υπεραξία επιχείρησης 1.452.677,92 290.535,58 1.162.142,34 II. ∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 117.560.532,20

5. Λοιπές ασώµατες ακινητοποιήσεις 16.116.767,14 3.223.353,37 12.893.413,77

17.569.445,06 3.513.888,95 14.055.556,11 ΙΙΙ. ∆ιαφορές αναπροσ/γής - Επιχορ. επενδύσεις
II. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 2. ∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας
1. Γήπεδα-Οικόπεδα 8.551.762,41 0,00 8.551.762,41 λοιπών περιουσιακών στοιχείων 443.952,78
2. Ορυχεία - Μεταλλεία - Αγροί 153.870,13 130.411,33 23.458,80
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα 3.679.251,26 1.533.159,86 2.146.091,40 IV. Αποθεµατικά κεφάλαια
4. Mηχ/τα - Τεχνικές Εγκατ. και λοιπός µηχ/κός εξοπλ. 77.896.613,94 36.528.520,12 41.368.093,82 1. Τακτικό αποθεµατικό 8.593.196,83
5. Μεταφορικά µέσα 22.091.005,88 15.833.832,72 6.257.173,16 Μείον Ζηµιά από πώληση ή υποτίµηση 
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισµός 4.798.516,29 3.767.579,00 1.030.937,29 συµ/χών & χρεογράφων προς συµψ/σµό 4.154.864,80 4.438.332,03
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 2.800.575,19 0,00 2.800.575,19 4. Έκτακτο αποθεµατικό 27.109.724,93

119.971.595,10 57.793.503,03 62.178.092,07 5. Αφορολογ.αποθεµατικό 
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ + ΓΙΙ) 137.541.040,16 61.307.391,98 76.233.648,18 ειδικών διατάξεων νόµων 16.885.420,94

ΙΙΙ. Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες 48.433.477,90

χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις
1. Συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις 5.945.700,49
2. Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις 52.079.377,54 V. Αποτέλεσµατα είς νέο
7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 161.008,84 Υπόλ. κερδών - ζηµιών χρήσεως είς νέο (2.849.874,94)    

58.186.086,87
Σύνολο παγίου ενεργητικού  (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 134.419.735,05

∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ VI. ∆ιαφορά ενοποιήσεως χρεωστική (47.317.896,26)  
Ι. Αποθέµατα 
2. Προϊόντα έτοιµα & ηµιτελή - Υποπροϊόντα & Υπολείµµατα 68.573,40 IX. ∆ικαιώµατα µειοψηφίας στα ίδια κεφάλαια 2.681.311,95
3. Παραγωγή σε εξέλιξη (έργα υπό εκτέλεση) 1.396.941,34
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων 1.594.208,25 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV+AVI+AIX) 216.936.741,33

3.059.722,99
II. Απαιτήσεις Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α
1. Πελάτες 100.922.254,34 1. Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού

3α. Επιταγές εισπρακτέες (µεταχρονολογηµένες) 568.706,15 λόγω εξόδου από την υπηρεσία. 198.532,52
5. Βραχυπρόθεσµες  απαιτήσεις κατά συνδεµένων επιχειρήσεων 43.061,61 2. Λοιπές προβλέψεις 1.448.404,00
6. Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις από κοιν/ξίες συµµετοχής µας 63.439.424,32 1.646.936,52
10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες 660.745,91 Γ. YΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
11. Χρεώστες διάφοροι 31.118.006,32 II. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
12. Λογαριασµοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων 1.424.831,71 1. Προµηθευτές 27.179.976,84

198.177.030,36 2. Επιταγές πληρωτέες 974.609,00
3. Τράπεζες λογ. Βραχ. Υποχρεώσεων 5.066.896,10

III. Χρεόγραφα 4. Προκαταβολές πελατών 7.873.155,24
1. Μετοχές 414.277,80 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 25.169.752,29
3. Λοιπά χρεόγραφα 499.980,00 6. Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 2.676.981,45

914.257,80 9. Υποχρεώσεις προς κοιν/ξίες συµµετοχής µας 45.457.916,27
10. Μερίσµατα πληρωτέα 45.358.593,11

IV. ∆ιαθέσιµα 11. Πιστωτές διάφοροι 32.908.132,98
1. Ταµείο 2.651.312,39 192.666.013,28
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 74.956.808,35 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 192.666.013,28

77.608.120,74
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙΙΙ+∆ΙV) 279.759.131,89

∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 
E. METABATIKOI ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3. Λοιποί µεταβατικοί λογ/σµοί Παθητικού 6.984.771,35
1. Έξοδα εποµένων χρήσεων 1.275.394,95
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 1.225.288,12

2.500.683,07

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+∆+Ε) 418.234.462,48 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆) 418.234.462,48

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 15,00 1. ∆ικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων 15,00
2. Χρεωστικοί λογ/σµοί εγγυήσεων και εµπραγµάτων ασφαλειών 508.669.094,75 2. Πιστωτικοί λογ/σµοί εγγυήσεων και εµπραγµάτων ασφαλειών 508.669.094,75
4. Λοιποί λογαριασµοί τάξεως 226.717,33 4. Λοιποί λογαριασµοί τάξεως 226.717,33

508.895.827,08 508.895.827,08

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

I. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως (έργων) 1) Στην ενοποίηση της 31/12/2002, εκτός της εταιρείας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, περιλαµβάνονται και οι εταιρείες  " ΤΟΜΗ ΑΤΕ", "ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ" και "ΤΡΙΓΩΝΟΝ ΑΕΒΤΤΕ".

Κύκλος εργασιών (έσοδα έργων) 2) H εταιρεία για τον προσδιορισµό των αποτελεσµάτων ακολουθεί κατά πάγια τακτική, τη µέθοδο της "τµηµατικής περάτωσης" των έργων.  

α) Εταιρείας 325.656.549,62 325.656.549,62 3) Στα πάγια στοιχεία της εταιρείας δεν υπάρχουν εµπράγµατα ή άλλα βάρη. 

β) Κοινοπραξιών 484.027.749,00 4) Η τελευταία αναπροσαρµογή των ακινήτων έγινε στη χρήση 2000, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 2065/1992. 

809.684.298,62 5) Ηµεροµηνία πιστοποίησης τελευταίας αύξησης µετοχικού κεφαλαίου της µητρικής εταιρείας 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.

Μείον : Κόστος έργων 299.235.523,64 6) Στην παρούσα χρήση το µετοχικό κεφάλαιο της µητρικής εταιρείας αυξήθηκε µε την καθαρή θέση των δύο απορροφηθέντων κατασκευαστικών κλάδων 

Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εξ εργασιών 26.421.025,98      € 56.474.176,94 και µε κεφαλαιοποίηση µέρους του λογαριασµού "∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο" € 811.060,76. 

Πλέον 1. Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως 1.660.538,40 7) Στο λογ/σµό ∆Ι3 του ενεργητικού περιλαµβάνεται ποσό € 146.939,80 το οποίο αφορά αγορασθέντα υλικά που βρίσκονται παρακαταθήκη στην αποθήκη του προµηθευτή.

Σύνολο 28.081.564,38 8) Στο λογαριασµό ∆.IV.1. του ενεργητικού περιλαµβάνεται ποσό € 2.500.000,00 που αφορά επιταγή επί λογαριασµών όψεως που εισπράχθηκε στις αρχές της 

Μείον :   1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 10.070.975,72     επόµενης χρήσης. 

               2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών και ανάπτυξης 277.584,91 9) Στο λογαριασµό ∆.3 του παθητικού περιλαµβάνεται ποσό 6.950.000 ευρώ, το οποίο, αφορά σύµφωνα µε τεχνικοοικονοµική µελέτη, κόστος έργου που αντιστοιχεί 

               3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 1.418.706,31 11.767.266,94     σε προπιστοποιηµένο και τιµολογηµένο έσοδο που περιλαµβάνεται στον κύκλο εργασιών.  Για το ποσό αυτό του κόστους θα ληφθούν τιµολόγια 

Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εξ εργασιών 16.314.297,44     προµηθευτών κλπ στοιχεία στην επόµενη χρήση.

Πλέον : 1. Έσοδα  συµµετοχών 98.540.832,40 10) H µητρική εταιρεία και µία θυγατρική έχουν ελεγχθεί φορολογικά µέχρι 31/12/2001 και οι άλλες δύο θυγατρικές µέχρι 31/12/2000. 

             2. Έσοδα χρεογράφων 2.565.347,70 11) Η ανάλυση πωλήσεων κατά κατηγορία οικονοµικής δραστηριότητας σύµφωνα µε την 4Ψήφια ταξινόµηση του ΣΤΑΚΟ∆ 91 είναι η εξής  :

             3.  Κέρδη πωλήσεως συµµετοχών και χρεoγράφων 1.469.826,51
             4.  Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 1.079.432,73

103.655.439,34 Πωλήσεις Πωλήσεις

Μείον : 2.Έξοδα & ζηµιές συµµετοχών σε κοινοπραξίες Εταιρίας Συµµετοχών

                 και χρεογράφων 6.027.144,89 Λειτουργία φρεάτων παραγωγής αµµοχάλικου & άµµου.   14.21 2.128.555,04 0,00 2.128.555,04

             3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.830.508,40 7.857.653,29 95.797.786,05 Κατεδάφιση κτιρίων - εκτέλεση χωµατουργικών εργασιών     45.11 5.504.849,57 3.502.525,90 9.007.375,47

Κατασκευή κτιρίων & τεχνικών έργων πολιτικού µηχανικού     45.21 173.778.545,43 222.418.162,28 396.196.707,71

Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη) εξ εργασιών και συµµετοχών 112.112.083,49 Κατασκευή αυτοκ/δροµων,οδών,αεροδρ. & αθλ. εγκατ/σεων   45.23 135.685.118,10 233.706.020,96 369.391.139,06

II. Πλέον (ή µείον) : Έκτακτα αποτελέσµατα Κατασκευή υδραυλικών & λιµενικών έργων     45.24 1.216.367,04 21.869.739,84 23.086.106,88

           1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 99.118,86 Εκτέλεση λοιπών κατ/κών εργασιών ειδικής φύσεως    45.25 (452.9) 699.223,62 1.413.841,71 2.113.065,33

           2. Έκτακτα κέρδη 139.668,59 Υδραυλικές εγκαταστάσεις     45.33 1.539.777,67 0,00 1.539.777,67

           3. Έσοδα προηγούµενων χρήσεων 393.317,15 Λοιπές εγκαταστάσεις παροχών σε κτίρια   45.34 2.166.871,98 304.397,99 2.471.269,97

           4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούµενων χρήσεων 3565,16 Άλλο χονδρικό εµπόριο     51.70 247.621,64 0,00 247.621,64

635.669,76 Άλλες βοηθητικές χερσαίες µεταφορικές δραστηριότητες    63.21 0,00 813.060,32 813.060,32

           Μείον : Εκµίσθωση µηχανηµάτων και εξοπλισµού κατασκευών και έργων πολιτικού µηχανικού     71.32 40.707,04 0,00 40.707,04

           1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 75.921,66 ∆ραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων & ελέγχου & παροχής φορολογικών συµβουλών    74.12 58.429,32 0,00 58.429,32

           2. Έκτακτες ζηµιές 70.942,45 ∆ραστηριότητες αρχιτεκτόνων και µηχανικών και παροχής τεχνικών συµβουλών     74.20 2.590.483,17 0,00 2.590.483,17

           3. Έξοδα προηγούµενων χρήσεων 2.479.057,37 325.656.549,62 484.027.749,00 809.684.298,62

           4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 734.218,08 3.360.139,56 (2.724.469,80)        
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη) 109.387.613,69
ΜΕΙΟΝ :
            Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 19.380.386,31
            Μείον :  Οι από αυτές ενσωµατωµένες 
                         στο λειτουργικό κόστος 15.117.024,02 4.263.362,29
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡ∆Η) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 105.124.251,40
ΜΕΙΟΝ:
 ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουµένων χρήσεων 268.876,65
Σύνολο 104.855.374,75

ΜΕΙΟΝ: 1.  Φόρος Εισοδήµατος 38.431.478,92

             2.  Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι 163.990,67 38.595.469,59
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ µετά από φόρους 66.259.905,16
ΜΕΙΟΝ: 1. Αναλογία µετοχών µειοψηφίας (224.907,25)           
ΚΑΘΑΡΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) 66.484.812,41

    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                                             Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                                          Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ                                       
      & ΓΕΝΙΚΟΣ ∆/ΝΤΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘ. ΚΟΥΤΡΑΣ                                        ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΡ. ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ                                ΜΑΡΙΑ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΑΡΑΤΖΑ                                     
      Α.∆.Τ. Ι 280654                                                                  Α.∆.Τ. Ξ 393014                                               

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΧΡΗΣΕΩΣ της 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002

ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 EURO

ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 EURO

Αθήνα,  30/4/2003

Σύνολο

Αρ. Αδείας: Ο.Ε.Ε. 0009672 Α' ΤΑΞΗΣ Αρ. Αδείας: Ο.Ε.Ε. 0025248 Α' Αρ. Αδείας: Ο.Ε.Ε. 0015446 Α' 

H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΛΓΑ ΣΠ. ΣΟΦΙΑΝΟΥ 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ                                                       

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΓΚΑΓΚΑΤΣΙΟΣ
      Α.∆.Τ. Ι 280654                                                                  Α.∆.Τ. Ξ 393014                                               

                   

Αρ. Αδείας: Ο.Ε.Ε. 0009672 Α' ΤΑΞΗΣ Αρ. Αδείας: Ο.Ε.Ε. 0025248 Α' Αρ. Αδείας: Ο.Ε.Ε. 0015446 Α' 

H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΛΓΑ ΣΠ. ΣΟΦΙΑΝΟΥ 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ                                                       

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΓΚΑΓΚΑΤΣΙΟΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας  «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» και των θυγατρικών της

Ελέγξαµε, κατά τις διατάξεις του άρθρου 108 του κώδ. Ν2190/1920 «περί ανωνύµων εταιρειών», τον πρώτο ενοποιηµένο ισολογισµό και την Ενοποιηµένη Κατάσταση Αποτελεσµάτων, την Ενοποιηµένη Κατάσταση Ταµειακών Ροών καθώς και το σχετικό προσάρτηµα της «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» και των θυγατρικών της για τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2002. Εφαρµόσαµε τις διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες για το σκοπό του ελέγχου µας, οι οποίες είναι σύµφωνες µε τις 
αρχές και κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και επαληθεύσαµε τη συµφωνία του περιεχοµένου της ενοποιηµένης Εκθέσεως ∆ιαχειρίσεως µε τις παραπάνω ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.  ∆εν επεκταθήκαµε στον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων των θυγατρικών επιχειρήσεων, που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση και αντιπροσωπεύουν ποσοστό 8,99% και 7,33% των ενοποιηµένων συνόλων ενεργητικού και κύκλου 
εργασιών.  Οι καταστάσεις αυτές έχουν ελεγχθεί από άλλους αναγνωρισµένους ελεγκτές, στο πιστοποιητικό ελέγχου των οποίων βασιστήκαµε για να εκφράσουµε τη γνώµη µας που ακολουθεί, στο µέτρο που αυτή σχετίζεται µε τα περιλαµβανόµενα στην ενοποίηση κονδύλια των πιο πάνω επιχειρήσεων.  Από τον έλεγχό µας αυτό 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, β) σε ανώνυµες εταιρείες από τις οποίες οι εννέα ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή (αξία κτήσεως ευρώ 52.932.963,56). Η αποτίµηση των ανωτέρω συµµετοχών, έγινε, σύµφωνα µε τον Κ.Β.Σ. στην αξία κτήσεως και όπωςπροκύπτει από τους Ισολογισµούς της 31/12/02 ορισµένων ανωνύµων εταιρειών η εσωτερική λογιστική αξία των µετοχών τους είναι µικρότερη κατά ποσό ευρώ 300.720 από την αξία κτήσεώς τους, ενώ η 
εσωτερική λογιστική αξία τεσσάρων ανωνύµων εταιρειών είναι µεγαλύτερη κατά ευρώ 64.233.310. Η αποτίµηση των µετοχών µιας 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,  γ) σε δύο εταιρείες περιορισµένης ευθύνης που ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, (αξία κτήσεως ευρώ 956.126,19) των οποίων η εσωτερική 
λογιστική αξία, σύµφωνα µε τους τελευταίους δηµοσιευµένους ισολογισµούς τους είναι µεγαλύτερη κατά ευρώ 2.747.279, δ) επίσης περιλαµβάνεται συµµετοχή θυγατρικής εταιρείας σε τρεις νεοσύστατες εταιρείες (ευρώ 183.840) που δεν έχουν συντάξει τον πρώτο τους Ισολογισµό και σε µια Συνεταιριστική Τράπεζα (ευρώ 440) καθώς και προκαταβολή ευρώ 631.548 για αγορά, βάσει συµβολαιογραφικού προσυµφώνου, εταιρικών µεριδίων, των οποίων η εσωτερική λογιστική 
αξία ανέρχεται σε ευρώ  2.454.747.   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) 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 δεκαέξι (κέρδη ευρώ 40.888.562) ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 4) 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.  5)  Στο λογαριασµό ∆.Ι.3 του Ενεργητικού περιλαµβάνεται ποσό ευρώ 640.000 και στους λογαριασµούς Ε.2 του Ενεργητικού και κύκλο εργασιών αντίστοιχα ποσό ευρώ 1.225.187 
που αφορούν εργασίες που είχαν εκτελεστεί από θυγατρική εταιρεία και δεν είχαν τιµολογηθεί µέχρι 31/12/2002.  Από το ποσό ευρώ 1.225.187 έχει τιµολογηθεί, στην επόµενη χρήση, ποσό ευρώ 175.891 και παραµένει ατιµολόγητο το υπόλοιπο το οποίο δεν είναι εκκαθαρισµένο. 6) Η εταιρεία, βασιζόµενη στη διάταξη του άρθρου 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 490 χιλ. περίπου. Κατά τη γνώµη µας, αφού ληφθούν υπόψη οι παραπάνω παρατηρήσεις µας και οι σηµειώσεις της εταιρείας κάτω από τον Ισολογισµό, οι ενοποιηµένες αυτές οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του κωδ. Ν 2190/1920 και απεικονίζουν βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών και µεθόδων που εφαρµόζει η µητρική εταιρεία οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που εφαρµόστηκαν στην προηγούµενη χρήση, την περιουσιακή διάρθρωση, τη χρηµατοοικονοµική θέση, τα αποτελέσµατα και τις Ταµειακές Ροές του συνόλου των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση της 31/12/2002.Αθήνα, 21 Μαίου 2003
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