ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.)
AΡ.M.A.E. 13648/06/Β/86/03
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (1/1 - 31/12/2004) ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

31/12/2004

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

4.804.468,75
4.754.552,21

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
I. Aσώµατες ακινητοποιήσεις
Μείον αποσβέσεις µέχρι 31/12

16.122.220,36
9.670.768,20

II. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
Μείον αποσβέσεις µέχρι 31/12

123.530.897,49
76.183.378,94

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

31/12/2003

49.916,54

4.431.274,12
3.866.577,77

564.696,35

6.451.452,16

16.116.767,14
6.446.706,74

9.670.060,40

47.347.518,55

111.346.303,54
63.930.449,66

47.415.853,88

31/12/2004

A. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. 1. Μετοχικό κεφάλαιο καταβληµένο
II. ∆ιαφορά από έκδοση
µετοχών υπέρ το άρτιο
III. ∆ιαφορές αναπροσαρµ.-Επιχορ.Επενδύσ.
IV. Αποθεµατικά κεφάλαια
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

ΙΙΙ. Συµµετοχές & Μακρ. Απαιτήσεις
Σύνολο παγίου ενεργητικού
∆.
I.
II.
1.
6.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Αποθέµατα
Απαιτήσεις
Πελάτες
Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις από
κοινοπραξίες συµµετοχής µας
11. Λοιπές Απαιτήσεις

134.049.540,58

130.935.591,93

187.848.511,29

188.021.506,21

7.650.617,28

1.734.895,27

132.603.382,25

135.068.999,39

54.331.752,63
72.470.849,79
259.405.984,67

45.076.024,73
76.540.305,27
256.685.329,39

III. Χρεόγραφα
IV. ∆ιαθέσιµα
Σύνολο κυκλοφ. Ενεργητικού
E. METABATIKOI ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

508.121,40

933.186,55

68.635.177,81

67.831.274,28

336.199.901,16

327.184.685,49

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡ∆Η)
(1/1/04-31/12/04)

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ & ΕΞΟ∆Α

Γ.
II.
1.
4.
5.
6.
9.
10.
11.

YΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές
Προκαταβολές πελατών
Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
Ασφαλιστικοί Οργανισµοί
Υποχρεώσεις προς Κ/ξίες συµ/χής µας
Μερίσµατα πληρωτέα
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων

∆. METABATIKOI ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

31/12/2003

117.582.285,24

97.985.237,70

103.063.986,88
1.043.041,12
70.250.021,83

117.560.532,20
407.515,67
45.704.164,80

291.939.335,07

261.657.450,37

90.435.177,32

113.433.670,54

114.174,85

73.976,43

50.521.882,69
31.239.536,98
11.757.701,08
2.593.824,04
49.617.084,07
590.740,99
19.096.710,51
165.417.480,36

60.931.780,68
16.143.409,86
21.758.128,57
2.887.117,77
49.272.304,49
437.716,20
30.422.703,60
181.853.161,17

34.140.238,57

60.220.026,32

10.332.399,96

18.972.655,86

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

558.238.567,56

575.990.914,37

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

558.238.567,56

575.990.914,37

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

449.370.042,29

470.608.417,28

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

449.370.042,29

470.608.417,28

Σηµειώσεις :
1)
2)
3)
4)

Επενδύσεις παγίων στοιχείων (1/1/04-31/12/04) € 4.013.819,11.
Στα πάγια στοιχεία της εταιρείας δεν υπάρχουν εµπράγµατα ή άλλα βάρη.
∆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 .
Το απασχολούµενο προσωπικό ανέρχεται σε 1.702 άτοµα.

Οι βασικές λογιστικές αρχές που τηρήθηκαν είναι όµοιες µε αυτές της 31/12/2003.
Η εταιρεία για τη λογιστικοποίηση του αποτελέσµατος εκτελέσεως συµβάσεων έργων ακολουθεί, κατά πάγια τακτική, τη µέθοδο της τµηµατικής περατώσεως .
Στη χρήση 2003 η εταιρεία προέβη σε αναπροσαρµογή των ακινήτων της στην εύλογη αξία αυτών, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 15 του Ν. 3229/2004.
Στο λογαριασµό ∆. - "Μεταβατικοί λογαριασµοί Παθητικού" , περιλαµβάνεται και ποσό € 10.300.000,00 που αφορά το µέρος εκείνο της αξίας οριστικού συµβολαίου πώλησης ανεγειρόµενης οικοδοµής (αρχικό τίµηµα µείον κόστος µέχρι 31/12/2004), το οποίο θα µεταφερθεί στα έσοδα τµηµατικά
ανάλογα µε το πραγµατοποιούµενο κόστος ανέγερσης της οικοδοµής.
9) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 24ης Ιουνίου 2004, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ' αρίθµ. πρωτ. Κ2-8661/13-07-2004 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά € 19.597.047,54 µε κεφαλαιοποίηση :
α) µέρους της διαφοράς από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο ποσού € 14.496.545,32 και β) µέρους του ειδικού αποθεµατικού από αναπροσαρµογή των ακινήτων σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Ν. 3229/2004, ποσού € 5.100.502,22 και διανοµή δωρεάν µετοχών.
10) Η εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές µέχρι και τη χρήση 2001.
11) Η ανάλυση των πωλήσεων κατά κατηγορία οικονοµικής δραστηριότητας σύµφωνα µε την 4ψήφια ταξινόµηση του ΣΤΑΚΟ∆ 03 είναι η εξής :
5)
6)
7)
8)

έσοδα έργων εταιρείας
ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ˙- ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤ/ΜΩΝ, Ο∆ΩΝ, ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΩΝ & ΑΘΛ. ΕΓΚ/ΣΕΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΛΛΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΙ∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ &
ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΚΩ∆. ΣΤΑΚΟ∆. 03 :
ΚΩ∆. ΣΤΑΚΟ∆. 03 :
ΚΩ∆. ΣΤΑΚΟ∆. 03 :
ΚΩ∆. ΣΤΑΚΟ∆. 03 :
ΚΩ∆. ΣΤΑΚΟ∆. 03 :
ΚΩ∆. ΣΤΑΚΟ∆. 03 :
ΚΩ∆. ΣΤΑΚΟ∆. 03 :
ΚΩ∆. ΣΤΑΚΟ∆. 03 :
ΚΩ∆. ΣΤΑΚΟ∆. 03 :

451.1
452.1
452.3
452.4
452.9
453.3
453.9
632.1
701.2

5.678.491,67
138.461.696,02
164.255.582,45
6.035.229,51
0,00
1.676.444,71
11.774.257,39
0,00
8.223.000,00

ΚΩ∆. ΣΤΑΚΟ∆. 03 :

742.0

ΚΩ∆. ΣΤΑΚΟ∆. 03 :

747.0

έσοδα έργων
κοινοπραξιών

Σύνολο

1.628.263,28
194.515.881,13
64.781.229,31
14.594.813,29
3.818.820,71
0,00
1.402.913,00
1.828.304,46
0,00

7.306.754,95
332.977.577,15
229.036.811,76
20.630.042,80
3.818.820,71
1.676.444,71
13.177.170,39
1.828.304,46
8.223.000,00

6.017.941,93

0,00

6.017.941,93

0,00
342.122.643,68

3.820.000,00
286.390.225,18

3.820.000,00
628.512.868,86

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (1/1- 31/12/2004) ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
31/12/2004
I. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως (έργων)
Κύκλος εργασιών (έσοδα έργων)
α) Εταιρείας
β) Κοινοπραξιών

342.122.643,68
286.390.225,18
628.512.868,86

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
Κέρδη πωλήσεως συµµετοχών & χρεογράφων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

31/12/2003

342.122.643,68

466.984.021,85
393.793.555,18
860.777.577,03

271.249.449,49
70.873.194,19
1.582.806,08
72.456.000,27
11.079.186,15
61.376.814,12

402.011.121,99
64.972.899,86
4.504.657,01
69.477.556,87
9.315.043,74
60.162.513,13

42.452.112,39
877.993,45
0,00
104.672,17
43.434.778,01

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

9.575.502,90
773.745,19
3.913.408,60
3.913.408,60

10.349.248,09

Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη) εξ εργασιών και συµµετοχών
II. Μείον : Έκτακτα αποτελέσµατα
Οργανικά & Έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη)
ΜΕΙΟΝ :
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον : Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡ∆Η) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

17.607.457,44
14.097.814,40

466.984.021,85

73.032.939,74
707.745,48
3.905,38
91.018,55
73.835.609,15

33.085.529,92

13.658.567,65
1.344.698,89
1.208.187,40
1.208.187,40

15.003.266,54

58.832.342,61

94.462.344,04

118.994.855,74

517.523,68
93.944.820,36

2.081.836,49
116.913.019,25

3.509.643,04
90.435.177,32

18.041.091,43
14.561.742,72

3.479.348,71
113.433.670,54
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. & ΓΕΝ. ∆/ΝΤΗΣ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΡ. ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ
Α.∆.Τ. Ξ 393014

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘ. ΚΟΥΤΡΑΣ
Α.∆.Τ. Ι 280654

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΑΡΑΤΖΑ
...Αρ.Αδείας: Ο.Ε.Ε. 0025248 Α'ΤΑΞΗΣ

Αρ.Αδείας: Ο.Ε.Ε. 0009672 Α΄ΤΑΞΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΓΚΑΓΚΑΤΣΙΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΛΓΑ ΣΠ. ΣΟΦΙΑΝΟΥ
Αρ.Αδείας: Ο.Ε.Ε. 0015446 Α΄ΤΑΞΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης Εταιρείας “ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΚΤΩΡ 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 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.)» που καλύπτουν την περίοδο από 1η
Ιανουαρίου 2004 µέχρι 31η ∆εκεµβρίου 2004, 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 ΓΙΙΙ. του Ενεργητικού περιλαµβάνονται συµµετοχές της εταιρείας : α) σε κοινοπραξίες από τις οποίες ορισµένες ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή (αξία κτήσεως ευρώ 61.793,92), β) σε
ανώνυµες εταιρείες από τις οποίες ορισµένες ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή (αξία κτήσεως ευρώ 128.419.795,06). Η αποτίµηση των ανωτέρω συµµετοχών έγινε στην αξία κτήσεως, σύµφωνα µε τη φορολογική νοµοθεσία και όπως προκύπτει από τους
τελευταίους νόµιµα συνταγµένους Ισολογισµούς της 31.12.2003 ορισµένων ανωνύµων εταιρειών, η εσωτερική λογιστική αξία των µετοχών τους είναι µικρότερη από την αξία κτήσεώς τους κατά ποσό ευρώ 34.006.567,82 και τα ίδια κεφάλαια ισόποσα αυξηµένα.
Σηµειώνεται ότι η εσωτερική λογιστική αξία τεσσάρων ανωνύµων εταιρειών είναι µεγαλύτερη κατά ποσό ευρώ 73.427.099,00 από την αξία κτήσεώς τους. Η αποτίµηση των µετοχών µιας εισηγµένης στο Χρηµατιστήριο εταιρείας έγινε στην τρέχουσα αξία η οποία είναι
µικρότερη από την αντίστοιχη αξία κτήσεως κατά ποσό ευρώ 1.531.847,28 το οποίο συµψηφίσθηκε µε το αποθεµατικό που προέκυψε από την εφαρµογή της διάταξης του άρθρ. 15 του Ν. 3229/2004. Τέλος, δύο εταιρείες εξωτερικού (αξία κτήσεως ευρώ 240.998,86)
και µια εταιρεία εσωτερικού (αξία κτήσεως ευρώ 2.500.000,00) δεν έχουν συντάξει ακόµα τον Ισολογισµό της πρώτης χρήσεως που λήγει την 31.12.2004 ενώ 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 µιας εταιρείας έγινε ορθά στην αξία κτήσεως και τριών εταιρειών έγινε στην τρέχουσα αξία, η οποία είναι µικρότερη από την αντίστοιχη αξία κτήσεως κατά
ποσό ευρώ 12.216,40 το οποίο συµψηφίστηκε µε το αποθεµατικό που προέκυψε από την εφαρµογή της διάταξης του άρθρ. 15 του Ν. 3229/2004. 3) Στο λογαριασµό ∆Ι. του Ενεργητικού περιλαµβάνεται ποσό ευρώ 7,5 εκατ. το οποίο αφορά κόστος έργου που είχε
εκτελεσθεί και δεν είχε τιµολογηθεί µέχρι 31.12.2004. 4) Μεταξύ των απαιτήσεων της εταιρείας , περιλαµβάνονται επίδικες απαιτήσεις ποσού ευρώ 1.306.977,19 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 ποσό ευρώ 392 χιλ. περίπου µε ισόποση µείωση των ιδίων κεφαλαίων. 5) Στο λογαριασµό Ε. του Ενεργητικού περιλαµβάνεται ποσό ευρώ 32.942.735,22 που αφορά το συµψηφιστικό
υπόλοιπο των εσόδων και εξόδων και ζηµιών εκ συµµετοχών, που εµφανίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων και προκύπτουν από προσωρινές βεβαιώσεις Κοινοπραξιών από τις οποίες οι δώδεκα (κέρδη ευρώ 5.211.110,15) ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή
Λογιστή. 6) Η εταιρεία, βασιζόµενη στη διάταξη του άρθρ. 31 του Ν. 2238/1994 και την υπ' αριθµ. 205/1988 γνωµοδότηση των Νοµικών Συµβούλων ∆ιοικήσεως, δε σχηµάτισε πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού της για συνταξιοδότηση γιατί αυτό δε
συµπλήρωνε τις προϋποθέσεις συνταξιοδοτήσεως µέχρι το τέλος της επόµενης χρήσεως. Αν η εταιρεία σχηµάτιζε τέτοια πρόβλεψη για το σύνολο του προσωπικού της, αυτή θα ήταν µεγαλύτερη κατά ποσό ευρώ 420 χιλ. περίπου από τη σχηµατισθείσα στις
προηγούµενες χρήσεις πρόβλεψη και τα ίδια κεφάλαια ισόποσα µειωµένα. 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
31η ∆εκεµβρίου 2004, καθώς και τα αποτελέσµατα της περιόδου που έληξε στην ηµεροµηνία αυτή, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και των λογιστικών αρχών και µεθόδων που εφαρµόζει η εταιρεία, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν
διαφέρουν από εκείνες που εφαρµόστηκαν στην προηγούµενη χρήση. 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 «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.
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