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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

 
 
• Συνοπτικές Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. 31.3.2004, 30.6.2004, 30.9.2004 και 

31.12.2004. 
 

• Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις  ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. 31.12.2004. 
 
• Προσάρτηµα Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ 31.12.2004. 
 
• Έκθεση ∆ιαχείρισης ∆.Σ. της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ χρήσης 2004 για τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. 
 
• Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. 31.3.2004, 30.6.2004, 30.9.2004 και 31.12.2004. 
 
• Οικονοµικές Καταστάσεις  ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. 31.12.2004. 
 
• Προσάρτηµα των Οικονοµικών Καταστάσεων της ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. 31.12.2004 
 
• Έκθεση ∆ιαχείρισης ∆.Σ. της ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. για τη χρήση 2004. 
 
• Οικονοµικές Καταστάσεις  ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ 31.12.2004. 
 
• Προσάρτηµα των Οικονοµικών Καταστάσεων της ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ 31.12.2004. 
 
• Οικονοµικές Καταστάσεις της ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. 31.12.2004. 
 
• Προσάρτηµα των Οικονοµικών Καταστάσεων της ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. 31.12.2004 
 
• Οικονοµικές Καταστάσεις της ΤΡΙΓΩΝΟΝ ΑΕΒΤΤΕ 31.12.2004 
 
• Προσάρτηµα των Οικονοµικών Καταστάσεων της ΤΡΙΓΩΝΟΝ ΑΕΒΤΤΕ 31.12.2004. 
 
• Ετήσιες Καταστάσεις ταµιακών ροών ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ χρήσης 2004. 
 
• Ενοποιηµένες Ετήσιες Καταστάσεις ταµιακών ροών ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ χρήσης 2004. 
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Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α  
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ  

ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
"ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" 

ΚΑΙ ΤΩΝ "ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.", "ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.", "ΤΡΙΓΩΝΟΝ Α.Ε.Β.Τ.Τ.Ε."  
ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 

 
 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 107 
και τις διατάξεις όπου το άρθρο αυτό παραπέµπει, παρέχουµε τις ακόλουθες 

πληροφορίες που αναφέρονται στον ενοποιηµένο ισολογισµό και στην ενοποιηµένη 
κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης. 

 
 

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 
 
 
1.1 Άρθρο 107, παραγρ. 1β: Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρείες που ενοποιήθηκαν µε τη 
µέθοδο της ολικής ενσωµάτωσης. 
 
 

Επωνυµία Έδρα 

Ποσοστό 
συµµετοχής 
της µητρικής 
εταιρείας στο 
κεφάλαιο της  
της θυγατρικής 

Ποσοστό 
συµµετοχής 

ενοποιούµενων 
επιχειρήσεων εκτός 

της µητρικής ή 
προσώπων που 
ενεργούν για 

λογαριασµό των 
επιχ. αυτών 

Σχέση που υπαγόρευσε την 
ενοποίηση:(α) σχέση µητρικής-
θυγατρικής (άρθρο 42ε, παρ 
5α) ή (β) ενιαία διεύθυνση ή 
ίδια διοικητικά κλπ πρόσωπα 

(άρθρο 96,παρ. 1) 

ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 
Κρήτης & Γραβιάς 12 –  
164 51 Αθήνα 

100% - (α) 

ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. Σωκράτους 111 – Λάρισα 100% - (α) 

ΤΡΙΓΩΝΟΝ  
Α.Ε.Β.Τ.Τ.Ε. 

Οθωνος – Αµαλίας 93 - 
Πάτρα 

100% - (α) 

 

1.2 Άρθρο 107, παραγρ. 1δ: Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρείες που ενσωµατώθηκαν µε τη 
µέθοδο της "καθαρής θέσης". 
 
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 
 
 
1.3 Άρθρα 107 παραγρ. 1γ και 97: Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρείες που δεν 
ενοποιήθηκαν επειδή παρουσιάζουν επουσιώδες ενδιαφέρον. 
 
 

Επωνυµία Έδρα 

Ποσοστό 
συµµετοχής 

της επενδύουσας 
εταιρείας στο 
κεφάλαιο της 

Ποσοστό συµµετοχής 
ενοποιούµενων επιχειρήσεων 

εκτός της µητρικής ή προσώπων 
που ενεργούν για λογαριασµό των 

επιχ. αυτών 
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συγγενούς 

S.C. ACTOROM SRL  ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΡΟΥΜΑΝΙΑ 100% - 

ΒΙΣΤΩΝΙΣ ΑΕ ΑΘΗΝΑ 76%  

PALLIREA AKTE ΑΘΗΝΑ 100%  

AKTOR OPERATIONS Ltd ΚΥΠΡΟΣ 100%  

AKTOR CONSTRUCTIONS 
INTERNATIONAL Ltd 

ΚΥΠΡΟΣ 100% - 

 
 
1.4 Άρθρα 107 παραγρ. 1γ και 98: Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρείες που δεν 
ενοποιήθηκαν επειδή έχουν διαφορετικές δραστηριότητες από τις άλλες εταιρείες του οµίλου. 
 

Επωνυµία Εδρα Ποσοστό συµ/χής στο 
κεφαλαιο 

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαιων χρησης 2004 

Αποτελέσµατα χρήσης 
2004 

HE&D ∆ήµος Αθηναίων 33,33% 1.768.602,82 -443.523,25

Α.∆.Ε.Υ.Π. ΑΤΕ ∆ήµος Αργυρούπολης 32,00% 93.079,88 -334.910,63

ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ ΑΕ ∆ήµος Ιωαννίνων 60,00% 1.139.029,83 -26.810,02

ΑΤΤΙΚΑ ∆ΙΟ∆ΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ήµος Παιανίας 17,08% 2.609.131,53 927.818,11

ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ ∆ήµος Παιανίας 17,07% 584.749.689,33 -1.548.275,81

ΓΕΦΥΡΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ∆ήµος Χαλανδρίου 15,48% 29.300,00 884.736,45

ΓΥΑΛΟΥ ΑΕ ∆ήµος Αµαρουσίου 35,00% 2.531.674,06 -65.261,57

∆ΗΜΗΤΡΑ ΑΕ ∆ήµος Χαλανδρίου 50,50% 149.975,40 -10.258,78

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΕ (πρώην 
ΤΕΜΚΑΤ ΑΕ) 

∆ήµος Χαλανδρίου 85,87% 12.403.730,70 460.414,04

ΕΛΜΕΤ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΕ 
(πρώην ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΗ ΑΕ) 

∆ήµος Χαλανδρίου 100,00% 2.758.240,01 -65.955,06
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΙΟΥ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΑΕ ∆ήµος Χαλανδρίου 30,00% 398.000,80 -243.919,53

ΚΑΝΤΖΑ ΑΕ ∆ήµος Αµαρουσίου 15,45% 6.350.754,64 -207.427,70

ΧΕΛΙ∆ΟΝΑ ΑΕ 
Κοινότητα Νοστίµου 

Ευρυτανίας 
50,00% 160.578,48 -2.404,11

ΨΥΤΤΑΛΕΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ήµος Κερατσινίου 33,33% 810.000,03 615.370,00

 
1.5 Άρθρο 107 παραγρ. 1: Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρείες εκείνες όπου οι ενοποιούµενες 
εταιρείες (παραγρ. 1.1 ανωτέρω) και αυτές που εξαιρέθηκαν από την ενοποίηση (παραγρ. 1.3 και 1.4 
ανωτέρω) κατέχουν άµεσα ή µέσω τρίτων συνολικό ποσοστό µεγαλύτερο από 10% του κεφαλαίου τους. 
 
∆εν υπάρχουν τέτοιες εταιρείες 
 
 
1.6 Άρθρο 104, παράγρ. 7: Ηµεροµηνία κλεισίµατος. 
 
Όλες οι ενοποιούµενες οικονοµικές καταστάσεις έχουν ηµεροµηνία κλεισίµατος την ηµεροµηνία 
κλεισίµατος της µητρικής εταιρείας (31-12-2004). 
 
1.7 Άρθρο 104, παράγρ. 9: Μεταβολές στη σύνθεση του συνόλου των ενοποιούµενων 
επιχειρήσεων κατά τη χρήση 2004. 
 
∆εν υπάρχουν. 
 
1.8 Άρθρο 103 παραγρ. 4: Λογιστικός χειρισµός των διαφορών ενοποίησης. 
 
Προέκυψαν διαφορές ενοποίησης ως κατωτέρω: 
 
Από την ενοποίηση της ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.                   Ευρώ 26.396.454,96 (Χρεωστική)  
  
Από την ενοποίηση της ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.                         Ευρώ 11.609.081,94 (Χρεωστική)  
  
Από την ενοποίηση της ΤΡΙΓΩΝΟΝ Α.Ε.B.Τ.Τ.Ε.          Ευρώ 10.099.065,33  (Χρεωστική) 
  
                                                      Σύνολο             Ευρώ 48.104.602,23   (Χρεωστική) 
 

Η ως άνω χρεωστική διαφορά ενοποίησης εµφανίζεται αρνητικά στην καθαρή θέση του 
ενοποιηµένου ισολογισµού.   

        
 

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
 
 
2.1 Άρθρο 105 παραγρ. 3 και άρθρο 107 παράγρ. 1α: Αποτίµηση στοιχείων ενεργητικού των 
επιχειρήσεων που περιλήφθηκαν στην ενοποίηση. 
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Τα στοιχεία ενεργητικού των επιχειρήσεων που περιλήφθηκαν στην ενοποίηση έχουν αποτιµηθεί 
σύµφωνα µε τους κανόνες αποτίµησης του άρθρου 42ε και του άρθρου 43 του Ν. 2190/1920 χωρίς καµιά 
παρέκκλιση, όπως αναφέρεται στα επιµέρους προσαρτήµατα. 
 

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
 
 
3.1 Άρθρο 107 παράγρ. 1στ: Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πάνω από πέντε έτη. 
 
∆εν υπάρχουν. 
 
 
3.2 Άρθρο 107 παράγρ. 1στ: Υποχρεώσεις καλυπτόµενες µε εµπράγµατες ασφάλειες. 
 
∆εν υπάρχουν. 
 
3.3 Άρθρο 107 παράγρ. 1ζ: Υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν και δεν εµφανίζονται στον 
ενοποιηµένο ισολογισµό. 
 
∆εν υπάρχουν. 
 
 
3.4 Άρθρο 107 παράγρ. 1ια: Πιθανές οφειλές σηµαντικών ποσών φόρων και ποσών φόρων που 
ενδεχοµένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόµενης και των προηγούµενων χρήσεων και δεν 
εµφανίζονται στις υποχρεώσεις και τις προβλέψεις. 
 
Εκτιµάται ότι δεν θα υπάρξουν. 
 
 
3.5 Άρθρο 104 παράγρ. 7; Σηµαντικά γεγονότα στην περίοδο µεταξύ της ηµεροµηνίας κλεισίµατος 
των ισολογισµών των ενοποιούµενων εταιρειών και της ηµεροµηνίας καταρτίσεως των ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων. 
 
∆εν υπάρχουν. 
 

4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
 
4.1 Άρθρο 107 παράγρ. 1η: Ανάλυση ενοποιηµένου κύκλου εργασιών. 
 
Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών αναλύεται κατά κατηγορία δραστηριότητας ως εξής: 
 
 

  
ΕΣΟ∆Α ΕΡΓΩΝ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΕΣΟ∆Α ΕΡΓΩΝ 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ 

ΣΥΝΟΛΑ 
 

Λατοµεία σκύρων & άµµου 142.1 706.524,25  0,00 706.524,25 

Παραγωγή ετοιµου σκυροδέµατος 266.3 6.027,00  0,00 6.027,00 

Κατεδάφιση κτιρίων - χωµατουργικές εργασίες 451.1 5.700.261,17  1.628.263,28 7.328.524,45 

Κατασκευή κτιρίων & τεχνικών έργων 
πολιτικού µηχανικού 452.1 142.971.447,43  218.977.061,61 361.948.509,04 

Κατασκευή αυτοκ/δροµων,οδών,αεροδρ. & 
αθλ. εγκατ/σεων 452.3 173.796.274,92  67.761.107,14 241.557.382,06 
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Κατασκευή υδραυλικών & λιµενικών έργων 452.4 6.293.564,91  15.966.028,43 22.259.593,34 

Άλλα κατασκευαστικά έργα µε εργασίες ειδικής 
φύσης 452.9 767.703,22  4.437.641,00 5.205.344,22 

Υδραυλικές εγκαταστάσεις 453.3 1.676.444,71  0,00 1.676.444,71 

Λοιπές εγκαταστάσεις κτιρίων 453.9 11.774.257,39  1.402.913,00 13.177.170,39 

Άλλες βοηθητικές χερσαίες µεταφορικές 
δραστηριότητες 632.1 0,00  1.828.304,46 1.828.304,46 

Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων 701.2 8.266.000,00  0,00 8.266.000,00 

∆ραστηριότητες αρχιτεκτόνων & µηχανικών &ι 
παροχής τεχνικών συµβουλών 742.0 7.661.928,99  0,00 7.661.928,99 

∆ραστηριότητες καθαρισµού κτιρίων, µέσων 
µεταφοράς & άλλων χώρων 747.0 0,00  3.820.000,00 3.820.000,00 

  359.620.433,99 315.821.318,92 675.441.752,91 

 

Ο ως άνω ενοποιηµένος κύκλος εργασιών προέκυψε µετά τους συµψηφισµούς των πωλήσεων µεταξύ 
των εταιρειών που συµµετέχουν στην ενοποίηση. 

 
 
4.2 Άρθρο 107, παράγρ. 1θ: Στοιχεία απασχολούµενου προσωπικού. 
 
     Μέσος όρος  
           απασχολούµενου                Εργοδοτικές 
    προσωπικού            Αποδοχές             εισφορές  Σύνολο 
 
• έµµισθοι υπάλληλοι    2.247 άτοµα        37.198.547,20    8.710.300,05        45.908.847,25 
• ηµεροµίσθιοι           1.204 άτοµα        15.002.643,45    9.566.344,76         24.568.988,21 
 
     Σύνολο            3.451 άτοµα        52.201.190,65         18.276.644,81         70.477.835,46 
 
 
4.3 Άρθρο 105, παράγρ. 5: Πρόσθετες αποσβέσεις. 
 
∆εν υπολογίστηκαν πρόσθετες αποσβέσεις από τις ενοποιούµενες επιχειρήσεις κατά το 2004. 
 
 
4.4 Άρθρο 107, παράγρ. 1ιβ: Αµοιβές στα µέλη διοικητικών κλπ οργάνων. 
 
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 
 
 
4.5 Άρθρο 107, παράγρ. 1ιδ: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες κρίνονται απαραίτητες για την 
αρτιότερη πληροφόρηση των µετόχων και των τρίτων. 
 
Στη χρήση 2004 αποσχίσθηκε ο λατοµικός κλάδος της ΤΡΙΓΩΝΟΝ Α.Ε.Β.Τ.Τ.Ε. και απορροφήθηκε από 
την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.. 
 

5. ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 
5.1 Άρθρο 100, παράγρ. 5: Παρεκκλίσεις από τα όσα προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 
101 έως και 107, παραγρ. 1 και 2. 
 
∆εν υπήρξαν. 
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5.2 Άρθρο 104, παράγρ. 4: Απάλειψη αποτελεσµάτων (κερδών ή ζηµιών) από συναλλαγές µεταξύ 
των εταιρειών που ενοποιήθηκαν. 
 
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 
 

6. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ∆ΟΜΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
6.1 Άρθρο 101, παράγρ. 1 (άρθρο 42Β παρ. 5): Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγούµενης 
χρήσεως για να καταστούν οµοειδή & συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόµενης χρήσεως. 
 
Έγινε αναµόρφωση του κονδυλίου ΓΙΙ.9 του παθητικού ποσού € 49.357,80 το οποίο µεταφέρθηκε στον 
λογαριασµό ΓΙΙ.8  του παθητικού. 
 
 
 

Αθήνα 21 Απριλίου 2005 
 
 
 
 
 

 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.     Ο ∆ΙΕΥΘ.  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ     Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ        Ο ∆ΙΕΥΘ.  ΛΟΓ/ΡΙΟΥ       Η ΠΡOΪΣΤ/ΝΗ Λ/ΡΙΟΥ  
& ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 
 
 
 
  
   ∆ΗΜ.  ΚΟΥΤΡΑΣ      ∆ΗΜ.  ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ    ΜΑΡΙΑ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΑΤΖΑ   ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΓΚΑΓΚΑΤΣΙΟΣ   ΟΛΓΑ ΣΟΦΙΑΝΟΥ 

 

 

Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η 

 

Το προσάρτηµα αυτό που αποτελείται από έξι (6) σελίδες, είναι αυτό που αναφέρεται 
στο Πιστοποιητικό Ελέγχου, που χορηγήσαµε µε ηµεροµηνία 09-05-2005. 

 

 

                   Αθήνα,   9  Mαϊου 2005 

        Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ 

 

 

                                                                           ΙΩΑΝΝΗΣ  Α.  ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 
                                                                                                    Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 10151   
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«ΕΚΘΕΣΗ 

∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς 

την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 

της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία  

«ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 

για τις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 

που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2004 

    

Κύριοι Μέτοχοι, 

 

1. Σύµφωνα µε το Νόµο, σας παρουσιάζουµε τη δραστηριότητα των Εταιρειών του Οµίλου µας, για 

τη διαχειριστική χρήση από 01.01.2004 έως 31.12.2004, η οποία είναι η τρίτη για την οποία 

συντάσσονται Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. 

 

2. Για την κατάρτιση των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσης αυτής 

εφαρµόστηκαν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, έτσι 

ώστε να εµφανίζεται η εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της χρηµατοοικονοµικής θέσης και 

των αποτελεσµάτων χρήσης των ενοποιηµένων εταιρειών. 

 

3. Τα στοιχεία τα σχετιζόµενα µε τα αποτελέσµατα χρήσεως και τη δραστηριότητα της Εταιρείας 

«ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» αναπτύσσονται στην από 28.04.2005 έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

  

4. Η εταιρεία «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» συντάσσει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, στις οποίες 

περιλαµβάνονται οι εταιρείες «ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.», στην οποία συµµετέχει κατά ποσοστό 100%, 

«ΤΡΙΓΩΝΟΝ ΑΕΒΤΤΕ», στην οποία συµµετέχει κατά ποσοστό 100%, και «ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» 

στην οποία συµµετέχει κατά ποσοστό 100%.  

  

5. Η εταιρεία «ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.» κατά τη χρήση 2004 είχε συνολικό κύκλο εργασιών 6.059.526,52 

Ευρώ και καθαρά αποτελέσµατα (ζηµίες) χρήσεως προ φόρων 1.109.547,91Ευρώ.  

  

6. Η εταιρεία «ΤΡΙΓΩΝΟΝ ΑΕΒΤΤΕ» κατά τη χρήση 2004 είχε συνολικό κύκλο εργασιών 

3.115.790,75 Ευρώ και καθαρά αποτελέσµατα (ζηµίες) χρήσεως προ φόρων 222.398,29 Ευρώ. 

 Στη χρήση 2004 αποσχίσθηκε ο λατοµικός κλάδος της εταιρείας και απορροφήθηκε από την 

εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε.» 

 

7. Η εταιρεία «ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» κατά τη χρήση 2004 είχε συνολικό κύκλο εργασιών 

37.976.295,79 Ευρώ και καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη) χρήσεως προ φόρων 2.250.426,48 

Ευρώ. 
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8. Σχετικά µε την πορεία των εργασιών των παραπάνω εταιρειών του Οµίλου µας κατά τη χρήση 

του 2005, εκτιµάται ότι αυτή θα είναι θετική αν αναλογισθεί κανείς ότι η οργάνωση των εταιρειών 

αυτών, η στελέχωσή τους, η µεγάλη εµπειρία, η οικονοµική τους επιφάνεια και η εν γένει 

υποδοµή τους, εγγυώνται την ανάληψη και εκτέλεση µέρους όλων πλέον των ειδών των έργων, 

είτε αποκλειστικά από τις εταιρείες αυτές, είτε σε Κοινοπραξία ή άλλης µορφής συνεργασία µε 

άλλες οµοειδείς επιχειρήσεις, όπως συµβαίνει µέχρι σήµερα. 

 

9. Στην περίοδο µεταξύ της ηµεροµηνίας κλεισίµατος των ισολογισµών των ενοποιηµένων 

εταιρειών και της ηµεροµηνίας καταρτίσεως των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων δεν 

έλαβαν χώρα σηµαντικά γεγονότα που να αφορούν είτε την περιουσιακή διάρθρωση, είτε την 

χρηµατοοικονοµική θέση, είτε τα αποτελέσµατα χρήσεως µιας από τις ενοποιηµένες 

επιχειρήσεις. 

 

10. Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών αναλύεται κατά κατηγορία δραστηριότητας ως εξής:  

          

  

ΕΣΟ∆Α 

ΕΡΓΩΝ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΕΣΟ∆Α 

ΕΡΓΩΝ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙ

ΩΝ 

ΣΥΝΟΛΑ 

 

Λατοµεία σκύρων & άµµου 142.1 706.524,25  0,00 706.524,25 

Παραγωγή ετοιµου 

σκυροδέµατος 266.3 6.027,00  0,00 6.027,00 

Κατεδάφιση κτιρίων - 

χωµατουργικές εργασίες 451.1 5.700.261,17  1.628.263,28 7.328.524,45 

Κατασκευή κτιρίων & 

τεχνικών έργων πολιτικού 

µηχανικού 452.1 142.971.447,43  218.977.061,61 361.948.509,04 

Κατασκευή 

αυτοκ/δροµων,οδών,αεροδρ. 

& αθλ. εγκατ/σεων 452.3 173.796.274,92  67.761.107,14 241.557.382,06 

Κατασκευή υδραυλικών & 

λιµενικών έργων 452.4 6.293.564,91  15.966.028,43 22.259.593,34 

Άλλα κατασκευαστικά έργα µε 

εργασίες ειδικής φύσης 452.9 767.703,22  4.437.641,00 5.205.344,22 

Υδραυλικές εγκαταστάσεις 453.3 1.676.444,71  0,00 1.676.444,71 

Λοιπές εγκαταστάσεις κτιρίων 453.9 11.774.257,39  1.402.913,00 13.177.170,39 

Άλλες βοηθητικές χερσαίες 632.1 0,00  1.828.304,46 1.828.304,46 
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µεταφορικές δραστηριότητες 

Αγοραπωλησία ιδιόκτητων 

ακινήτων 701.2 8.266.000,00  0,00 8.266.000,00 

∆ραστηριότητες αρχιτεκτόνων 

& µηχανικών &ι παροχής 

τεχνικών συµβουλών 742.0 7.661.928,99  0,00 7.661.928,99 

∆ραστηριότητες καθαρισµού 

κτιρίων, µέσων µεταφοράς & 

άλλων χώρων 747.0 0,00  3.820.000,00 3.820.000,00 

  359.620.433,99 315.821.318,92 675.441.752,91 

 

Ο ως άνω ενοποιηµένος κύκλος εργασιών προέκυψε µετά τους συµψηφισµούς των πωλήσεων 

µεταξύ των εταιρειών που συµµετέχουν στην ενοποίηση. 

 

11. Ο µέσος όρος του προσωπικού που απασχολήθηκε στη διάρκεια της χρήσεως 2004 από τις 

ενοποιηµένες επιχειρήσεις ανήλθε σε 3.451 άτοµα, εκ των οποίων 2.247έµµισθοι και 1.204 

ηµεροµίσθιοι, οι δε αµοιβές του προσωπικού, συµπεριλαµβανοµένων των εργοδοτικών 

εισφορών και επιβαρύνσεων, ανήλθαν στο συνολικό ποσό των 70.477.835,46 Ευρώ. Από το 

ποσό αυτό κατεβλήθησαν 45.908.847,25 Ευρώ ως αµοιβές εµµίσθων,  24.568.988,21 Ευρώ ως 

αµοιβές ηµεροµισθίων, ενώ ποσό 18.276.644,81 Ευρώ αντιπροσωπεύει το σύνολο των 

εργοδοτικών εισφορών και επιβαρύνσεων. 

 

12. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εισηγείται στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων την αποδοχή και 

έγκριση των ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της διαχειρίσεως που έληξε την 

31.12.2004 [Ισολογισµού, Καταστάσεως Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσεως  και  

Προσαρτήµατος], ως έχουν. 

 

 

ΑΘΗΝΑ,  28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 

 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο»  

 

 

Μη υπάρχοντος άλλου θέµατος στην ηµερήσια διάταξη, λύθηκε η συνεδρίαση. 

Για την πιστοποίηση όλων των παραπάνω, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται νόµιµα. 

            Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                          Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

       ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΚΟΥΤΡΑΣ                                 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ 
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Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΑΛΚΗΣΤΗ Β. ΤΡΙΧΑ – ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π. ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΡΙΧΑΣ 

ΜΑΡΙΑ ΕΜ. ΚΑΡΑΤΖΑ 

ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΓΕΩΡ.  ΚΑΡΕΦΥΛΛΑΚΗΣ 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Ι. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡ. ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ 

Ακριβές απόσπασµα από το βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του ∆.Σ. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΚΟΥΤΡΑΣ 
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ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13648/06/Β/86/03 

 
 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης  ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ  ΤΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1.1. 2004 - 31.12.2004 
(Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920,  όπως ισχύει) 

 
 
 
   
Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτηση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων. 
Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας. 
 
(α) Άρθρο 42α παρ. 3:  Παρέκκλιση από τις 
σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως  των 
ετήσιων oικονοµικών καταστάσεων, που 
κρίθηκε απαραίτητη για την εµφάνιση, µε 
απόλυτη σαφήνεια, της πραγµατικής εικόνας 
που απαιτεί η διάταξη της παραγράφου 2 του 
άρθρου αυτού.  

 
 

∆εν έγινε. 

(β) Άρθρο 42β παρ. 1:  Παρέκκλιση από την 
αρχή του αµετάβλητου της δοµής και µορφής 
εµφανίσεως του Ισολογισµού και του 
λογαριασµού Αποτελέσµατα Χρήσεως. 
 

 ∆εν έγινε.  

(γ) Άρθρο 42β παρ.2: Καταχώριση στο προσι- 
διάζοντα λογαριασµό στοιχείου σχετιζόµε- 
νου µε περισσότερους υποχρεωτικούς λο-
γαριασµούς.  
 

 ∆εν συνέτρεξε τέτοια  
Περίπτωση.  

(δ) Άρθρο 42β παρ. 3: Προσαρµογή στη δοµή 
και στους τίτλους των λογαριασµών µε 
αραβική αρίθµηση, όταν η ειδική φύση της 
επιχείρησης το απαιτεί. 
 

 ∆εν συνέτρεξε τέτοια  
Περίπτωση. 

(ε) Άρθρο 42β παρ. 4: Συµπτύξεις 
λογαριασµών του ισολογισµού που 
αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθµούς, για τις 
οποίες συντρέχουν οι προϋποθέσεις της 
διατάξεως αυτής. 
 

 ∆εν έγινε. 

(στ)  Άρθρο 42β παρ. 5: Αναµορφώσεις 
κονδυλίων προηγουµένης χρήσεως για να 
καταστούν οµοειδή και συγκρίσιµα µε τα 
αντίστοιχα κονδύλια της κλειόµενης χρήσεως. 
 

 ∆εν έγινε. 
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(ζ) Άρθρο 43β παρ. 2: που προστέθηκε µε το 
άρθρο 6, του Π.∆. 325/1994: Ισοτιµία Euro 
στην περίπτωση που οι ετήσιες Οικονοµικές 
καταστάσεις δηµοσιεύθηκαν και σε Euro. 
 

 ∆ηµοσιεύθηκαν ετήσιες Οικονοµικές 
καταστάσεις µόνο σε Euro. 
 

 
Παρ. 2.  Αποτίµηση περιουσιακών στοιχείων 

(α) Άρθρο 43α παρ.1-α: Μέθοδοι αποτιµήσε- 
ως των περιουσιακών στοιχείων και 
υπολογισµού των αποσβέσεων καθώς και των 
προβλέψεων για υποτιµήσεις τους. 

 (1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
αποτιµήθηκαν στην αξία της τιµής κτήσεως η 
οποία είναι προσαυξηµένη µε την αξία των 
προσθηκών και βελτιώσεων και µειωµένη µε τις 
προβλεπόµενες από τον νόµο αποσβέσεις. 
 

  (2) Έγινε αναπροσαρµογή της αναπόσβεστης 
αξίας των κτιρίων & γηπέδων-οικοπέδων στην 
εύλογη αξία σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Ν. 
3229/04 στη χρήση 2003. 
 

 
 

 (3) ∆εν συνέτρεξε περίπτωση σχηµατισµού 
προβλέψεων υποτιµήσεως. 
 

  (4) Οι συµµετοχές και τα χρεόγραφα, µε 
εξαίρεση τους τίτλους µε χαρακτήρα 
προθεσµιακής καταθέσεως, αποτιµήθηκαν:                  
α) οι εισηγµένοι στο Χρηµατιστήριο τίτλοι,  στην 
κατ’ είδος χαµηλότερη τιµή, µεταξύ της τιµής 
κτήσεως και της τρέχουσας τιµής τους.  
Ως τρέχουσα τιµή ελήφθη ο µέσος όρος της 
Χρηµατιστηριακής τιµής τους κατά τον τελευταίο 
µήνα της χρήσεως. 
β) Οι µετοχές Α.Ε. που δεν είναι εισηγµένες στο 
Χρηµατιστήριο καθώς και οι συµµετοχές σε 
λοιπές πλην Α.Ε. επιχειρήσεις (Ε.Π.Ε., Ο.Ε, 
Ε.Ε), αποτιµήθηκαν στην τιµή κτήσεώς τους 
σύµφωνα µε τη φορολογική νοµοθεσία. 
Επισυνάπτεται πίνακας µε πλήρεις και 
αναλυτικές πληροφορίες αποτιµήσεως 
συµµετοχών και χρεογράφων στις 31.12.2004 
άρθρο 9 Ν. 2286/1995. 
(Βλέπε συνηµµένο πίνακα) 
 

(β) Άρθρο 43α παρ.1-α: Βάσεις µετατροπής σε 
Εuro περιουσιακών στοιχείων εκφρασµένων 
σε ξένο νόµισµα (Ξ.Ν) και λογιστικός χειρισµός 
των συναλλαγµατικών διαφορών. 

 (1) Τα διαθέσιµα σε Ξ.Ν. αποτιµήθηκαν στην 
επίσηµη τιµή του Ξ.Ν. βάσει του ∆ελτίου 
ισοτιµιών αναφοράς της Ε.Κ.Τ. της 31.12.2004 
και οι συναλλαγµατικές διαφορές που 
προέκυψαν καταχωρήθηκαν στα αποτελέσµατα 
χρήσεως 
(2)  Τα περιουσιακά στοιχεία του ισολογισµού 
και τα έξοδα και έσοδα του Υποκαταστήµατος 
στο εξωτερικό, ενσωµατώθηκαν στον 
ισολογισµό και στα έξοδα και έσοδα του 
Κεντρικού, µετά από µετατροπή του Ξ.Ν. σε 
Εuro µε βάση τις τιµές που προβλέπονται από 
την § 10 του άρθρου 43 του Ν. 2190/1920. 
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(γ) Άρθρο 43 Παρ. 2: Παρέκκλιση από τις 
µεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιµήσεως. 
Εφαρµογή ειδικών µεθόδων αποτιµήσεως. 
 

 ∆εν έγινε. 

(δ) Άρθρο 43 παρ. 7-β: Αλλαγή µεθόδου 
υπολογισµού της τιµής κτήσεως ή του κόστους 
παραγωγής των αποθεµάτων ή των κινητών 
αξιών. 

 ∆εν έγινε.  
 
 
 
 

(ε) Άρθρο 43 παρ. 7-γ: Παράθεση της 
διαφοράς, µεταξύ της αξίας αποτιµήσεως των 
αποθεµάτων και κινητών αξιών και της 
τρέχουσας τιµής αγοράς τους εάν είναι 
αξιόλογη. 

 Κεντρικό: 
Τα χρεόγραφα & οι συµµετοχές (εισηγµένες στο 
Χ.Α.Α.) αποτιµήθηκαν συνολικά σε Euro 
8.491.098,72  ενώ η αξία κτήσεώς τους 
ανέρχεται σε Euro 10.035.162,40. 
 

(στ) Άρθρο 43 παρ. 9: Ανάλυση και επεξήγηση 
της γενοµένης µέσα στη χρήση µε βάση ειδικό 
νόµο, αναπροσαρµογής της αξίας των πάγιων 
περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της 
κινήσεως του λογαριασµού «∆ιαφορές 
αναπροσαρµογής.» 

 α) Έγινε αναπροσαρµογή παγίων στη χρήση 
2000 σύµφωνα µε το Ν. 2065/92. 
β) Έγινε αναπροσαρµογή ακινήτων σύµφωνα µε 
το Ν. 3091/2002 στη χρήση 2002 από την οποία 
προέκυψε υπεραξία ποσού Euro 700.592,59 η 
οποία συµψηφίστηκε µε την προκύψασα ζηµία 
ποσού  Euro  293.076,92 από την αποτίµηση 
συµµετοχών & χρεογράφων. Το υπόλοιπο ποσό 
407.515,67 συµψηφίστηκε µε την προκύψασα 
ζηµιά χρήσεως 2003. 
(γ) Έγινε αναπροσαρµογή στη χρήση 2003 της 
αναπόσβεστης αξίας των ακινήτων σύµφωνα µε 
το άρθρο 15 του Ν. 3229/2004 στην εύλογη αξία 
αυτών από την οπoία προέκυψε υπεραξία 
ποσού € 9.302.130,91  
Υπεραξία:                                   €  9.302.130,91 
εκ της οποίας: 
1) χρήση 2003 
    συµψ. µε ζηµία από αποτ.... 
.   συµµετοχών & χρεογράφων 
    ποσού € 2.515.844,88             € 2.104.423,83  
2) χρήση 2004 
    συµψ. µε ζηµία από αποτ. 
... συµµετοχών & χρεογράφων 
    ποσού € 1.544.063,68            .€ 1.090.634,09  
3) κεφαλαιοποίηση χρήση 2004. .€ 5.100.502,22 
...                           €                    .€ 8.295.560,14 
 
Υπόλοιπο Υπεραξίας:                  € 1.006.570,77 
 

Παρ.3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως 
 

(α) Άρθρο 42ε παρ. 8: Μεταβολές πάγιων 
στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως 
πολυετούς αποσβέσεως. 
  

 Βλέπε συνηµµένο πίνακα µεταβολών παγίων. 
(Κεντρικού & Υποκ/τος) 

(β) Άρθρο 43 παρ. 5-δ: Ανάλυση πρόσθετων 
αποσβέσεων. 

 ∆εν έγιναν.  
 
 

(γ) Άρθρο 43 παρ. 5-ε: Προβλέψεις για 
υποτίµηση ενσώµατων πάγιων περιουσιακών 
στοιχείων. 

 ∆εν σχηµατίστηκαν. 
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(δ) Άρθρο 43 παρ 3-ε: Ανάλυση και 
επεξήγηση των ποσών και εξόδων 
εγκαταστάσεων (πολυετούς αποσβέσεως) 
που αφορούν τη χρήση. 
  

 Βλέπε συνηµµένο πίνακα µεταβολών παγίων. 
(Κεντρικού & Υποκ/τος) 

(ε) Άρθρο 43 παρ. 3-γ: Τα ποσά και ο 
λογιστικός χειρισµός των συναλλαγµατικών 
διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα 
χρήση, κατά την πληρωµή (δόσεων) και κατά 
την αποτίµηση στο τέλος της χρήσεως 
δανείων (ή πιστώσεων), χρησιµοποιηθέντων 
αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοιχείων. 

 ∆εν υπάρχουν. 
 
 
 
 
 
 
 

(στ) Άρθρο 43 παρ. 4 εδάφ. α’ και β’: Ανάλυση 
και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα 
ερευνών και αναπτύξεως», «Παραχωρήσεις 
και δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας» και 
« Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL)» 

 ∆εν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.  
 
 
 
 

Παρ. 4. Συµµετοχές  
 

(α) Άρθρο 43α παρ. 1-β: Συµµετοχές στο 
κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων µε ποσοστό 
µεγαλύτερο από 10% 

 Παρατίθεται πίνακας µε στοιχεία που ζητεί η 
διάταξη: Επωνυµία, Έδρα, ποσοστό 
συµµετοχής στο κεφάλαιο, Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων τελευταίας χρήσης, Συνολικό 
αποτέλεσµα τελευταίας χρήσης ή η εταιρεία 
απαλλάχθηκε από την υποχρέωση αυτή µε την 
αποφ. Υπουργού Εµπορίου (βλέπε συνηµ. 
Πίνακα).  
 

(β) Άρθρο 43α παρ. 1-β: που προστέθηκε µε 
το άρθρο 3, Π.∆. 326/1994: Όταν η Α.Ε. ή η 
Ε.Π.Ε συµµετέχουν στο κεφάλαιο άλλων 
επιχειρήσεων (π.χ. Οµόρρυθµες εταιρείες 
)στις οποίες η Α.Ε. ή η Ε.Π.Ε είναι 
απεριόριστα ευθυνόµενοι εταίροι. 

 ∆εν συντρέχει  η περίπτωση αυτή.  
 
 
 
 
 
 

(γ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιε: Σύνταξη 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων στις 
οποίες περιλαµβάνονται και οι οικονοµικές 
καταστάσεις της εταιρείας. 
 

 1) Σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων από   τη µητρική εταιρεία 
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ 
Α.Ε.»   

2) Σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων από την εταιρεία µας 
στην οποία περιλαµβάνονται:  
Α) ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ 
Β) ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. 
Γ) ΤΡΙΓΩΝΟΝ  ΑΕΒΤΤΕ    
            

Παρ. 5. Αποθέµατα 
 

(α) Άρθρο 43α παρ. 1-ια: Αποτίµηση 
αποθεµάτων κατά παρέκκλιση από τους 
κανόνες αποτιµήσεως του άρθρου 43, για 
λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων. 

 ∆εν συντρέχει  η περίπτωση αυτή.  
 
 
 
 

(β) Άρθρο 43α παρ. 1-ι: ∆ιαφορές από 
υποτίµηση κυκλοφορούντων στοιχείων 
ενεργητικού και λόγοι στους οποίους 
οφείλονται. 
 

 ∆εν συντρέχει  η περίπτωση αυτή.  
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Παρ. 6. Μετοχικό κεφάλαιο 
 

(α) Άρθρο  43α παρ. 1-δ: Κατηγορίες µετοχών, 
στις οποίες διαιρείται το µετοχικό κεφάλαιο. 
 
 

                              Αριθ-               Ονοµ.          Συν.  

                              µος                  αξία            αξία 

Ονοµ/κές Μετ : 135.152.052      0,87       117.582.285,24  
 

β) Άρθρο 43α παρ. 1-γ: Εκδοθείσες µετοχές 
µέσα στη χρήση για αύξηση του Μετοχικού 
Κεφαλαίου. 
 

 Εκδόθηκαν στη χρήση 2004 22.525.342 
ονοµαστικές νέες  µετοχές  ονοµαστικής             
αξίας € 0,87 

(γ) Άρθρο 43α παρ. 1-ε και 42ε παρ. 10: 
Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωµατωµένα σε 
αυτούς δικαιώµατα . 

 ∆εν υπάρχουν.  
 
 
 

(δ) Άρθρο 43α παρ.1-iστ: Απόκτηση ιδίων 
µετοχών µέσα στην παρούσα χρήση. 
 

 ∆εν αποκτήθηκαν . 
 
 
 
 

Παρ. 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις 
 

(α) Άρθρο 42ε παρ. 14, εδάφ. δ: Ανάλυση του 
λογαριασµού «Λοιπές προβλέψεις» αν το 
ποσό είναι σηµαντικό. 
 

 ∆εν υπάρχουν.  

(β) Άρθρο 43α παρ. 1-ζ: Οι οικονοµικές 
δεσµεύσεις από συµβάσεις κ.λ.π. που δεν 
εµφανίζονται στους λογαριασµούς τάξεως. 
Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών µηνιαίων 
παροχών και οικονοµικές δεσµεύσεις για 
συνδεµένες επιχειρήσεις. 
 
 

 Κεντρικό:  
Εγγυητικές συµµετοχής                                 
Euro  25.916.339,00 
 

(γ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιβ: Πιθανές οφειλές 
σηµαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων 
που ενδεχοµένως να προκύψουν σε βάρος 
της κλειοµένης και των προηγούµενων 
χρήσεων, εφόσον δεν εµφανίζονται στις 
υποχρεώσεις ή τις προβλέψεις.  
 

 ∆εν υπάρχουν. 

(δ) Άρθρο 43α παρ. 1-στ: Μακροπρόθεσµες 
υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη. 
 
 

 ∆εν υπάρχουν. 

(ε) Άρθρο 43α παρ. 1-στ: Υποχρεώσεις 
καλυπτόµενες µε εµπράγµατες ασφάλειες 
 

 ∆εν υπάρχουν. 
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Παρ. 8 Μεταβατικοί Λογαριασµοί 
 

Άρθρο 42ε παρ.12: Ανάλυση των κονδυλίων 
των µεταβατικών λογαριασµών «Έσοδα 
χρήσεως εισπρακτέα» και «Έξοδα χρήσεως 
δουλευµένα». 
 

 (36 01) 
Έσοδα από πιστωτικούς τόκους                           
Euro  213,73 
(56 01) 
Έξοδα κρατήσεων υπέρ ΤΣΜΕ∆Ε λογ/σµών 
που αφορούν τη χρήση                                          
Euro  32.399,96 
Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 
Εuro  19.710,85 

Παρ. 9. Λογαριασµοί Τάξεως 
 

Άρθρο 42ε παρ. 11: Ανάλυση των 
λογαριασµών τάξεως, στην έκταση που δεν 
καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις 
πληροφορίες της επόµενης παρ. 10.  

 Κεντρικό: 
Εγγυητικές καλής εκτελέσεως συµβάσεων                                                                                                       
Euro                                   137.956.594,68 
∆ιάφορες εγγυήσεις Euro   102.356.998,34 
                                           240.313.593,02 
Υποκ/µα: 
Εγγυητικές καλής εκτελέσεως συµβάσεων                                                                                          
Euro                                   128.920.912,21 
∆ιάφορες εγγυήσεις Euro     77.522.231,28 
                                           206.443.143,49 
 

Παρ. 10.  Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες 
 

Άρθρο 42ε παρ. 9: Εγγυήσεις και 
εµπράγµατες ασφάλειες που χορηγήθηκαν 
από την εταιρεία. 

 Βλέπε παρ. 9 
 
 
 

Παρ. 11. Αµοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως 
 

(α) Άρθρο 43α παρ. 1-ιγ: Αµοιβές µελών 
οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της 
εταιρείας. 
 

 Αµοιβές από ποσοστά µελών ∆.Σ. όπως 
προκύπτουν από τον πίνακα ∆ιάθεσης 
Αποτελεσµάτων  1.000.000,00 Euro.                                             

(β) Άρθρο 43α παρ. 1-ιγ: Υποχρεώσεις που 
δηµιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για 
βοηθήµατα σε αποχωρήσαντα την παρούσα 
χρήση µέλη οργάνων διοικήσεως  και 
διευθύνσεως της εταιρείας. 

 ∆εν υπάρχουν.  
 
 
 
 
 

(γ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιδ: ∆οθείσες 
προκαταβολές και πιστώσεις που δόθηκαν µε 
βάση τις κείµενες διατάξεις σε όργανα 
διοικήσεως (µέλη διοικητικών συµβουλίων και 
διαχειριστές). 

 ∆εν υπάρχουν.  
 
 
 
 

Παρ. 12. Αποτελέσµατα Χρήσεως 
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α) Άρθρο 43α παρ. 1-η: Κύκλος εργασιών 
κατά κατηγορίες δραστηριότητας και 
γεωγραφικές αγορές. 
(Λαµβάνονται τα ποσά των εσόδων που 
πραγµατοποιούνται από πώληση 
εµπορευµάτων – προϊόντων ή παροχή 
υπηρεσιών, µέσα στα πλαίσια συνήθους 
δραστηριότητας της εταιρείας από τα οποία 
έχουν αφαιρεθεί οι εκπτώσεις πωλήσεων και 
οι υπέρ του ∆ηµοσίου και τρίτων 
εισπραττόµενοι φόροι). 
 

 (1) Από εκτέλεση ∆ηµοσίων έργων  
α) Εταιρείας   
         Κεντρικό     Euro 201.781.992,74 
         Υποκ/µα     Εuro     7.623.303,32 
         Υποκ/µα Εξ. Εuro       762.779,18 
β)  Κ/ξιών       
         Κεντρικό     Euro 149.035.179,57 
         Υποκ/µα     Εuro 126.020.068,27 
 
(2) Από εκτέλεση Ιδιωτικών έργων  
α) Εταιρείας   
         Κεντρικό     Euro   13.037.891,37 
         Υποκ/µα     Εuro 118.957.162,09 
β)  Κ/ξιών       
         Κεντρικό     Euro     1.203.534,09 
         Υποκ/µα     Εuro   11.786.613,77 
Η εταιρεία για τη λογιστικοποίηση του 
αποτελέσµατος εκτελέσεως συµβάσεων έργων 
ακολουθεί, κατά πάγια τακτική, τη µέθοδο της 
τµηµατικής περατώσεως.  

(β) Άρθρο 43α παρ. 1-θ : Μέσος όρος του 
απασχοληθέντος προσωπικού κατά τη 
διάρκεια της χρήσεως και κατηγορίες αυτού, 
µε το συνολικό κόστος τους.  

 Κεντρικό:  
(1) Μέσος όρος προσωπικού άτοµα 2.742         
(2)Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες. 
-∆ιοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό άτοµα 
1.834. 
-Εργατοτεχνικού προσωπικού άτοµα 908.       
 -Σύνολο άτοµα  2.742. 
(3) Αµοιβές και έξοδα προσωπικού  
Υπαλληλικού προσωπικού: 
-Μισθοί    Εuro                    28.008.954,07 
-Κοινωνικές επιβαρύνσεις και βοηθήµατα            
Εuro  (60.03)                         6.601.783,55 
Εργατοτεχνικού προσωπικού: 
-Ηµεροµίσθια  Εuro             11.591.152,63 
-Κοινωνικές επιβαρύνσεις και βοηθήµατα            
Εuro  (60.04)                         7.749.045,84 
 
Υποκ/µα:  
(1) Μέσος όρος προσωπικού άτοµα 539         
(2)Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες. 
-∆ιοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό άτοµα 
294. 
-Εργατοτεχνικού προσωπικού άτοµα 245.       
 -Σύνολο άτοµα  539. 
 
(3) Αµοιβές και έξοδα προσωπικού  
Υπαλληλικού προσωπικού: 
-Μισθοί    Εuro                       6.446.901,99 
-Κοινωνικές επιβαρύνσεις και βοηθήµατα            
Εuro  (60.03)                          1.340.199,82 
Εργατοτεχνικού προσωπικού: 
-Ηµεροµίσθια  Εuro                2.676.700,13 
-Κοινωνικές επιβαρύνσεις και βοηθήµατα            
Εuro  (60.04)                          1.603.211,94 
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(γ) Άρθρο 42ε παρ. 15-β :  Ανάλυση των 
εκτάκτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων.  
Αν τα ποσά των λογαριασµών «έκτακτες 
ζηµίες» και «έκτακτα κέρδη» είναι σηµαντικά, 
κατ’ εφαρµογή της διατάξεως του άρθρου 43α  
παρ. 1-ιγ, παρατίθεται και αυτών ανάλυση (µε 
βάση τους λογαριασµούς 8102 και 8103  
ΕΓΛΣ) 
 

 Κεντρικό: 
(1) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα :  
-Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις 
(81.00.00)       Εuro                       21.101,96 
-Συναλλαγµατικές διαφορές                       
(81.00.04)       Εuro                            129,65 
-Πρόστιµα κοκ 
(81.00.06)       Εuro                       12.036,62 
- Λοιπά έκτακτα και ανόργ. Έξοδα 
 (81.00.99)      Euro                   2.099.631,04    
-Λοιπά             Εuro                       40.379,54 
Σύνολο            Εuro                   2.173.278,81 
 
Έκτακτες ζηµίες από εκποίηση παγίων                         
Εuro                                             111.765,48 
 
Υποκ/µα: 
(1) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα :  
-Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις 
(81.00.00)       Εuro                          1.596,40 
-Συναλλαγµατικές διαφορές                       
(81.00.04)        Εuro                            268,92 
-Πρόστιµα κ.ο.κ. Εuro                      2.974,22 
-Λοιπά             Εuro                       16.001,56 
Σύνολο            Εuro                       20.841,10 
 
Έκτακτες ζηµίες: 
-Ζηµίες από εκποίηση παγίων Εuro  1.561,50 
 
Υποκ/µα Εξωτερικού: 
-Συναλλαγµατικές διαφορές   Euro   16.076,10                 
 
Κεντρικό: 
(2) Έκτακτα και ανόργανα έσοδα :                 
-Λοιπά έκτακτα &  
ανόργανα έσοδα :       Εuro             33.340,91                       
                                                   
- Έκτακτα κέρδη από  
  εκπoίηση  παγίων:      Euro           94.642,70 
 Σύνολο            Εuro                      127.983,61 
 
Υποκ/µα: 
 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα :                 
-Λοιπά έκτακτα &  
ανόργανα έσοδα :       Εuro               8.189,98                     
                                                   
- Έκτακτα κέρδη από  
  εκπoίηση  παγίων:      Euro         149.148,04 
 
- Λοιπά έκτακτα κέρδη  Euro                   6,26 
 
- Συναλλαγµατικές διαφορές Euro    5.481,94 
 Σύνολο            Εuro                     162.826,22 
                                             
 

(δ) Άρθρο 42ε παρ. 15-β : Ανάλυση  των 
λογαριασµών «Έσοδα προηγούµενων 

  Κεντρικό: 
-   Λοιπά έσοδα προηγουµένων χρήσεων                 



    
 
 

 32 

χρήσεων», «Έσοδα από προβλέψεις 
προηγούµενων χρήσεων» και  «Έξοδα 
προηγούµενων χρήσεων».   
 

    Εuro 190.364,96 
-   Λοιπά έξοδα προηγουµένων χρήσεων          
    Εuro 834.937,87. 
Υποκ/µα: 
-   Λοιπά έξοδα προηγουµένων χρήσεων          
    Εuro 1.123,80. 
 
 

 
ε) Άρθρο 43α παρ. 1-ιζ :  Οιεσδήποτε άλλες 
πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές 
διατάξεις της νοµοθεσίας που ισχύει κάθε 
φορά. 

 ∆εν υπάρχουν  

 
στ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιζ :  Οιεσδήποτε άλλες 
πληροφορίες που κρίνονται αναγκαίες για την 
επίτευξη των σκοπών τις αρτιότερης 
πληροφόρησης των µετόχων και των τρίτων 
και της παρουσίασης µιας πιστής εικόνας της 
περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής θέσης, 
και των αποτελεσµάτων χρήσεων της 
εταιρείας. 

  
Οι αποσβέσεις υπολογίσθηκαν µε τους συντελεστές 
του Π∆ 299/2003. 
Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και 
τη χρήση 2001 ως σηµείωση Ισολογισµού  11 
Αµοιβή ελέγχου χρήσεως εις  
«BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.» 
Εuro 35.000,00. 

 

 

Αθήνα,   20  Απριλίου   2005 
 

 
  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.    Ο ∆ΙΕΥΘ.  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ     Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ      Ο ∆ΙΕΥΘ.  ΛΟΓ/ΡΙΟΥ   Η ΠΡOΪΣΤ/ΝΗ Λ/ΡΙΟΥ  
& ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 
 
 
  
 ∆ΗΜ.  ΚΟΥΤΡΑΣ       ∆ΗΜ.  ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ   ΜΑΡΙΑ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΑΤΖΑ   ΡΗΣΤΟΣ Ι. ΓΚΑΓΚΑΤΣΙΟΣ   ΟΛΓΑ ΣΟΦΙΑΝΟΥ 

 
Βεβαιώνεται ότι το ανωτέρω προσάρτηµα που αποτελείται από ((  88  )) σελίδες & ((  55  )) πίνακες, είναι αυτό που 

αναφέρεται στο πιστοποιητικό ελέγχου, που χορηγήσαµε µε ηµεροµηνία 9 Μαΐου 2005. 

 
 Αθήνα, 9  Μαΐου 2005 

 
                                                        

            Ο  ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
 
 

                                                                  ΙΩΑΝΝΗΣ  Α.  ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 
                                                                              Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 10151 
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«ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

“ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” 

 

 

Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι, 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας έχει την τιµή να θέσει υπόψη σας όλα τα έγγραφα των ετησίων 

οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2004, ήτοι τον Ισολογισµό της εταιρικής επιχείρησης, το 

Λογαριασµό “Αποτελέσµατα Χρήσεως”, τον “Πίνακα ∆ιαθέσεως Αποτελεσµάτων” και το Προσάρτηµα της 

31ης ∆εκεµβρίου 2004 (27η εταιρική χρήση). Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί µε 

βάση τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του κ.ν. 2190/20 όπως ισχύει, 

εµφανίζουν µε απόλυτη σαφήνεια την πραγµατική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της 

χρηµατοοικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων χρήσης της Εταιρείας από 1.1.2004 έως 31.12.2004. 

Ειδικότερα, από τον Ισολογισµό, ο οποίος νόµιµα έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο απογραφών και 

ισολογισµού της Εταιρείας και νόµιµα θα δηµοσιευθεί µεταξύ άλλων στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης, 

προκύπτουν τα εξής (παρατίθενται οι οικείες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2004):  

 

Τα ακίνητα που εµφανίζονται στον Ισολογισµό αναλυτικά έχουν ως εξής: 

1. Κτίριο γραφείων, το οποίο αποτελείται από Υπόγειο, Ισόγειο και τρεις πλήρεις ορόφους πάνω από το 

Ισόγειο, συνολικής επιφάνειας 1.353 τ.µ. πλέον επιφάνειας Υπογείου 320 τ.µ. και έχει ανεγερθεί επί 

οικοπέδου εµβαδού 961,37 τ.µ. που βρίσκεται στο Χαλάνδρι Αττικής και επί της οδού Φιλελλήνων 

αριθµός 18. 

2. Ένα οικόπεδο εµβαδού 130 τ.µ. στο 257 Ο.Τ. του ρυµοτοµικού σχεδίου του ∆ήµου Αγ. Ιωάννη 

Ρέντη.  

3. Έξι (6) καταστήµατα, συνολικής καθ. επιφάνειας 271 τ.µ. επί οικοπέδου εµβαδού 3.546,20 τ.µ. που 

βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και επί της οδού Φράγκων αριθµός 2 (άλλοτε 10), δύο θέσεις 

στάθµευσης εµβαδού 10 τ.µ. εκάστη, καθώς επίσης και ποσοστό 12,5% του δικαιώµατος µελλοντικής 

δόµησης επί του ιδίου οικοπέδου, εφόσον επιτραπεί. 

4. Μία αποθήκη επιφανείας 774,10 τµ επί οικοπέδου εµβαδού 6447,30 τµ, που βρίσκεται στην 

κτηµατική περιφέρεια της Κοινότητας Μαγούλας στη θέση «Λούτσα Χατζηδηµήτρη». 

5. Ένα κτίριο εµβαδού 177,20 τµ επί οικοπέδου εµβαδού 4.605,17 τµ, που βρίσκεται στην κτηµατική 

περιφέρεια της Κοινότητας Μαγούλας στη θέση «Λούτσα Χατζηδηµήτρη». 
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6. Μία αποθήκη  επιφανείας 560 τµ επί οικοπέδου εµβαδού 9.815,46 τµ, που βρίσκεται στην κτηµατική 

περιφέρεια της Κοινότητας Μαγούλας στη θέση «Λούτσα Χατζηδηµήτρη». 

7. Μία αποθήκη επιφανείας 127,50 τµ επί οικοπέδου εµβαδού 1563 τµ, που βρίσκεται στη θέση 

«Κονταρόλακκα» της Κοινότητας  Σούρπης  του νοµού Μαγνησίας. 

8. Γήπεδο έκτασης 461 τ.µ., που βρίσκεται στο Χαλάνδρι Αττικής και επί της γωνίας της Λ. ∆ουκ. 

Πλακεντίας και της οδού Φυλής αριθµ. 1-3. 

9. Αγροτεµάχια συνολικής έκτασης 43.182,11 τ.µ. που βρίσκονται στη θέση «Σκίµθι» της κτηµατικής 

περιφέρειας του ∆ήµου Σπάτων Αττικής. 

10. Αγροτεµάχιο έκτασης 3.860 τ.µ. που βρίσκεται στη θέση «Μαντζή – Μπουγάζι – Προσήλια» της 

κτηµατικής περιφέρειας της Κοινότητας Ραψάνης του Νοµού Λάρισας. 

11. Αγροτεµάχιο έκτασης 2.756 τ.µ. που βρίσκεται στη θέση «Αµπέλια» της κτηµατικής περιφέρειας της 

Κοινότητας Κοσµηράς Ιωαννίνων, 

12. Κατά ποσοστό 35,04% εξ αδιαιρέτου ένα αγροτεµάχιο, εµβαδού 13.300 τ.µ. που βρίσκεται εντός 

αγροτικής ζώνης του ∆ήµου Φυλής Αττικής, στη θέση «Σπηλιές» της κτηµατικής περιφέρειας του 

∆ήµου Φυλής Αττικής. 

13. Αγροτεµάχια συνολικής έκτασης 47.269,58 τ.µ. που βρίσκονται στην κτηµατική περιφέρεια της 

Κοινότητας Μαγούλας Αττικής στη θέση «Λούτσα Χατζηδηµήτρη» ή «Λούτσα» ή «Λούτσα – ∆ένδρα 

Οικονοµίδηδων»,  

14. Ιδανικό µερίδιο του 80% εξ αδιαιρέτου ενός αγροτικού ακινήτου έκτασης 5.436 τ.µ. που βρίσκεται 

στην κτηµατική περιφέρεια της Κοινότητας Μαγούλας Αττικής στη θέση «Λούτσα»,  

15. Αγροτεµάχια συνολικής έκτασης 3.417,50 τ.µ. που βρίσκονται στη θέση «Κονταρόλακκα» της 

Κοινότητας  Σούρπης  του νοµού Μαγνησίας. 

16. Αγροτεµάχιο έκτασης 2.656 τ.µ. που βρίσκεται στη θέση «Αγγελάκη» της κτηµατικής περιφέρειας 

του ∆ήµου Παιανίας  του Νοµού Αττικής. 

17. Αγροτεµάχιο έκτασης 1.579 τ.µ. που βρίσκεται στη θέση «Κουζµούντζα Αγγελάκη» της κτηµατικής 

περιφέρειας του ∆ήµου Παιανίας  του Νοµού Αττικής. 

18. Αγροτεµάχιο έκτασης 1.255 τ.µ. που βρίσκεται στη θέση «Χουζµούζα» της κτηµατικής περιφέρειας 

του ∆ήµου Παιανίας  του Νοµού Αττικής. 

19. Αγροτεµάχιο έκτασης 4.004 τ.µ. που βρίσκεται στη θέση «Λατοµείο ή Νταµάρι» της κτηµατικής 

περιφέρειας του ∆.∆. Ιτέας του ∆ήµου Γόννων του Νοµού Λάρισας. 

20. Αγροτεµάχια συνολικής έκτασης 6.950 τ.µ. που βρίσκονται στη θέση «Λούτσα» της κτηµατικής 

περιφέρειας της Κοινότητας Μαγούλας του Νοµού Αττικής.  
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Τα χρεόγραφα που έχει στην κατοχή της η Εταιρεία στις 31 ∆εκεµβρίου 2004 και ανέρχονται στο ποσό 

των  Ευρώ  508.121,40 αναλυτικά έχουν ως εξής: 

1. Συµµετοχή στην Εταιρεία MINOAN LINES A.E. µε 580 µετοχές συνολικής αξίας 701,80 Ευρώ. 

2. Συµµετοχή στην Εταιρεία ΑΣΠΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. µε 2.100 µετοχές συνολικής αξίας 

6.006,00 Ευρώ. 

3. Συµµετοχή στην Εταιρεία ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α.Ε. µε 10.800 µετοχές συνολικής αξίας 8.100,00 

Ευρώ. 

4. Συµµετοχή στην Εταιρεία GLOBAL NEW EUROPE FUND A.E. µε 166.660 µετοχές συνολικής αξίας 

493.313,60 Ευρώ. 

Όλες οι παραπάνω Εταιρείες, είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. 

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει σαφέστατα ότι η Εταιρεία µας αποτελεί µία από τις πλέον 

εύρωστες εργοληπτικές επιχειρήσεις, καθώς και ισχυρή δύναµη στο χώρο των κατασκευών σε ό,τι αφορά 

στα ∆ηµόσια αλλά και στα Ιδιωτικά Έργα. Σηµειώνεται ότι η Εταιρεία µας δραστηριοποιείται και στη 

µελέτη, κατασκευή, λειτουργία και εκµετάλλευση µεγάλων έργων παραχώρησης, όπως αυτό της 

«Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας – Σταυρού – Α/∆ Σπάτων και ∆υτικής Περιφερειακής Λεωφόρου 

Υµηττού», άλλως της «Αττικής Οδού», της οποίας η ΑΚΤΩΡ είναι επικεφαλής εταιρεία (leader).  

Έτσι, η µελλοντική πορεία της Εταιρείας µας προβλέπεται ιδιαίτερα ευνοϊκή, αν αναλογισθεί κανείς ότι 

η οργάνωσή της, η στελέχωσή της, η µεγάλη εµπειρία, η οικονοµική της επιφάνεια και η υποδοµή της 

γενικά, εγγυώνται την ανάληψη και εκτέλεση µέρους όλων πλέον των ειδών των έργων, είτε 

αποκλειστικά από την Εταιρεία µας είτε σε Κοινοπραξία ή άλλης µορφής συνεργασία µε άλλες οµοειδείς 

επιχειρήσεις, όπως συµβαίνει µέχρι σήµερα. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, καθόλη τη διάρκεια της Εταιρικής Χρήσης και της θητείας του, κατέβαλε 

άοκνες προσπάθειες και εργάστηκε µε ζήλο για την ευόδωση των σκοπών της Εταιρείας. Υπόσχεται δε, 

ότι τις ίδιες και µεγαλύτερες προσπάθειες θα καταβάλλει και στο µέλλον.  

Τέλος, παρακαλεί τη Γενική Συνέλευση για την έγκριση του Ισολογισµού, της Καταστάσεως 
Αποτελεσµάτων Χρήσεως, τον Πίνακα ∆ιαθέσεως Αποτελεσµάτων και του Προσαρτήµατος της 31ης 

∆εκεµβρίου 2004 και τη λήψη αποφάσεων επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης.  » 

Τέλος το ∆.Σ. εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο και Γενικό ∆/ντή της Εταιρείας ∆ηµήτριο Αθαν. Κούτρα, 

για τη δηµοσίευση του Ισολογισµού, όπως ο νόµος ορίζει.  

 

                  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                         Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

       ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΚΟΥΤΡΑΣ                                 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ 
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Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΑΛΚΗΣΤΗ Β. ΤΡΙΧΑ – ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π. ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΡΙΧΑΣ 

ΜΑΡΙΑ ΕΜ. ΚΑΡΑΤΖΑ 

ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΓΕΩΡ.  ΚΑΡΕΦΥΛΛΑΚΗΣ 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Ι. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡ. ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ 

Ακριβές απόσπασµα από το βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του ∆.Σ. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΚΟΥΤΡΑΣ 
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ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ  

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΡ.Μ.Α.Ε: 
37954/01AΤ/Β/97/347/04 

 
 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 
 

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 
 

(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 
 
 

∆ιάταξη και περίληψή της  
 
§ 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων 1/1-31/12/2004 
Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας 
 
(α) Άρθρο 42α § 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων 
οικονοµικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητα για την εµφάνιση µε απόλυτη σαφήνεια 
της πραγµατικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της  § 2 του άρθρου αυτού. 
 
∆εν έγινε. 
 
(β) Άρθρο 42β  § 2: Παρέκκλιση από την αρχή του αµετάβλητου της δοµής και µορφής 
εµφανίσεως του ισολογισµού και του λογαριασµού «αποτέλεσµα χρήσεως». 
 
∆εν έγινε. 
 
(γ) Άρθρο 42β § 2: Καταχώριση στον προσιδιάζοντα λογαριασµό στοιχείου σχετιζόµενου µε 
περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασµούς. 
 
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 
 
(δ) Άρθρο 42β § 3: Προσαρµογή στη δοµή και στους τίτλους των λογαριασµών µε αραβική 
αρίθµηση, όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί. 
 
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 
 
(ε) Άρθρο 42β § 4: Συµπτύξεις λογαριασµών του ισολογισµού που αντιστοιχούν σε αραβικούς 
αριθµούς, για τις οποίες (συµπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής. 
 
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 
 
(στ) Άρθρο 42β § 5: Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγούµενης χρήσεως για να καταστούν 
οµοειδή και συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειοµένης χρήσεως. 
 
∆εν έγινε.  
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§ 2. Αποτίµηση περιουσιακών στοιχείων. 

 
 

(α) Άρθρο 43α § 1-α: Μέθοδοι αποτιµήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισµού των 
αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιµήσεις τους. 
 
(1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµήθηκαν στην αξία της τιµής κτήσεως ή του κόστους 
ιδιοκατασκευής τους ή της αναπροσαρµοσµένης µε βάση ειδικό νόµο αξίας τους, η οποία είναι 
προσαυξηµένη  µε την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και µειωµένη µε τις 
προβλεπόµενες από το νόµο αποσβέσεις πλην των ακινήτων τα οποία αποτιµήθηκαν την 
31/12/2003 από ανεξάρτητο Γραφείο εκτιµητών σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3229/2004 
περί αναπροσαρµογής αξίας ακινήτων. 
 
(2) ∆εν συνέτρεξε περίπτωση σχηµατισµού προβλέψεων υποτιµήσεως. 
 
(3) Οι συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις και σε κοινοπραξίες εκτελέσεως τεχνικών 
έργων που περιλαµβάνονται στους συνηµµένους πίνακες αποτιµήθηκαν στην αξία κτήσεως, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. 
 
(4) Τίτλοι µε χαρακτήρα προθεσµιακής κατάθεσης. ∆εν υπάρχουν. 
 
(β) Άρθρο 43α § 1α: Βάσεις µετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασµένων σε 
ξένο νόµισµα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισµός των συναλλαγµατικών διαφορών. 
 
∆εν έγινε. 
 
 (γ) Άρθρο 43 § 2: Παρέκκλιση από τις µεθόδους  και τις βασικές αρχές αποτιµήσεως. 
Εφαρµογή ειδικών µεθόδων αποτιµήσεως. 
 
∆εν έγινε. 
 
(δ) Άρθρο 43 § 7β: Αλλαγή µεθόδου υπολογισµού της τιµής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής 
των αποθεµάτων ή των κινητών αξιών. 
 
∆εν έγινε. 
 
(ε) Άρθρο 43 § 7γ: Παράθεση της διαφοράς, µεταξύ της αξίας αποτιµήσεως των αποθεµάτων 
και  των κινητών αξιών και της τρέχουσας τιµής αγοράς τους, εφόσον είναι αξιόλογη. 
 
∆εν υπάρχει. 
 
 
(στ) Άρθρο 43 § 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενοµένης µέσα στη χρήση, µε βάση ειδικό 
νόµο, αναπροσαρµογής της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της 
κινήσεως του λογαριασµού «∆ιαφορές αναπροσαρµογής». 
 
∆εν έγινε 
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 § 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως 

 
(α) Άρθρο 42ε § 8: Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς 
αποσβέσεως). 
 
Παραθέτεται σχετικός πολύστηλος πίνακας, µε τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη. 
 
(β) Άρθρο 43 § 5δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων. 
 
∆εν έγιναν. 
 
(γ) Άρθρο 43 § 5ε: Προβλέψεις για υποτίµηση ενσώµατων πάγιων περιουσιακών στοιχείων. 
 
∆εν σχηµατίστηκαν. 
 
(δ) Άρθρο 43 § 3ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς 
αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση  και περιλαµβάνονται στον πίνακα µεταβολών παγίων 
(παρατίθεται αναλυτικά η αξία κτήσεως) . 
 
 
1) Έξοδα  ίδρυσης                                                                       Ευρώ 1.746,15 
2) Έξοδα αυξήσεως 

κεφαλαίου                                                 
Ευρώ 16.927,67 

3) Έξοδα κτήσεως παγίων                                                        Ευρώ 756.911,26 
4) Έξοδα αναδιοργανώσεως Ευρώ 321.625,84 
5) Λοιπά  έξοδα Πολυετούς 

Απόσβεσης 
 

Σύνολο 

Ευρώ 
 
 

Ευρώ 

31.298,73 
 
 

1.128.509,65 
    
(ε) Άρθρο 43 §  3-γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισµός των συναλλαγµατικών διαφορών που 
προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωµή (δόσεων) και/ή την αποτίµηση στο τέλος 
της χρήσεως δανείων (ή πιστώσεων), χρησιµοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων 
στοιχείων. 
 
∆εν υπάρχουν τέτοια δάνεια 

(στ) Άρθρο 43 § 4 εδαφ. α΄  και β΄ : Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Εξοδα ερευνών 
και αναπτύξεως». «Παραχωρήσεις και δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία 
επιχείρησης (GOOD - WILL)». 
 
O Λογαριασµός του Ενεργητικού «Γ.Ι.3.Υπεραξία επιχείρησης» αξίας κτήσεως ποσoύ € 
1.452.677,92 αντιπροσωπεύει την υπεραξία της απορροφηθείσας  επιχείρησης  «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ» που σχηµατίστηκε κατά την  χρήση 2002 κατά την οποία έγινε η απορρόφηση. 
 
 

§ 4. Συµµετοχές 
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(α) Άρθρο 43α § 1β΄: Συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων µε ποσοστό µεγαλύτερο 
από 10%. 
 
Παραθέτεται πίνακας µε τα στοιχεία που ζητά η διάταξη. 
 
(β) Συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, στις οποίες η εταιρεία είναι απεριόριστα 
ευθυνόµενος εταίρος. 
 
Παραθέτεται πίνακας. 
 
(γ) Άρθρο 43α § 1ιε΄:  Σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων στις οποίες 
περιλαµβάνονται και οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας. 
Ο Ισολογισµός της  31/12/2004 θα περιληφθεί στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις  που 
θα συντάξει η µητρική εταιρεία <<ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε>>. 
 

§ 5. Αποθέµατα 
 

(α) Άρθρο 43α § 1ια: Αποτίµηση αποθεµάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιµήσεως 
του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων. 
 
∆εν έγινε 
 
(β) Άρθρο 43α § 1ι: ∆ιαφορές από υποτίµηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και 
λόγοι στους οποίους οφείλονται. 
 
∆εν υπάρχουν. 
 
 

 § 6. Μετοχικό κεφάλαιο 
 

(α) Άρθρο 43α § 1-δ: Κατηγορίες µετοχών, στις οποίες διαιρείται το µετοχικό κεφάλαιο. 
 
- Κοινές µετοχές   Αριθµός  Ονοµ. Αξία  Συνολική αξία 
              2.177.064       1,62             3.526.843,68 € 
 
- Προνοµιούχες µετοχές                       ∅ 
 
  
(β) Άρθρο 43α § 1γ: Εκδοθείσες µετοχές µέσα στη περίοδο  για αύξηση του µετοχικού 
κεφαλαίου. 
 
∆εν έχουν εκδοθεί. 
 
 
(γ) Άρθρο 43α § 1ε και 42ε § 10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωµατωµένα σ’  αυτούς δικαιώµατα. 
 
∆εν έχουν εκδοθεί. 
 
δ) Άρθρο 43α § 1ιστ: Απόκτηση ίδιων µετοχών µέσα στην παρούσα περίοδο. 
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∆εν αποκτήθηκαν. 
 

§ 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις 
 

 
(α) Άρθρο 43ε § 14 εδάφ. δ΄: Ανάλυση του λογαριασµού «Λοιπές προβλέψεις» , αν το ποσό 
του είναι σηµαντικό. 
Ανάλυση :  
 
- Πρόβλεψη επισφαλών πελατών                                  ευρώ 168.011,74 
- Πρόβλεψη άλλων επισφαλών απαιτήσεων                                      ευρώ 96.845,19 

Σύνολο ευρώ 264.856,93 
                     

 
Σύµφωνα µε το άρθρο 43α § 1ιζ΄, παρατίθεται και ο τρόπος υπολογισµού των προβλέψεων 
αποζηµιώσεως του προσωπικού.  
 
(β) Άρθρο 43α § 1-ζ: Οι οικονοµικές δεσµεύσεις από συµβάσεις κ.λ.π. που δεν εµφανίζονται 
στους λογαριασµούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών µηνιαίων παροχών και 
οικονοµικές δεσµεύσεις για συνδεµένες επιχειρήσεις. 
 
∆εν υπάρχουν. 
 
(γ) Άρθρο 43α § 1ιβ: Πιθανές οφειλές σηµαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που 
ενδεχοµένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόµενης και των προηγούµενων χρήσεων, εφόσον 
δεν εµφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις. 
 
Η εταιρεία και οι περισσότερες κοινοπραξίες στις οποίες συµµετέχει  έχουν ελεγχθεί 
φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2000. Κατά συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις των 
ανέλεγκτων χρήσεων 2001 έως 2004 δεν έχουν καταστεί οριστικές. 
 
(δ) Άρθρο 43α § 1στ: Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη. 
 
∆εν υπάρχουν. 
 
(ε) Άρθρο 43α § 1στ: Υποχρεώσεις καλυπτόµενες µε εµπράγµατες ασφάλειες. 
∆εν υπάρχουν. 

 
 
 
 
 

§ 8. Μεταβατικοί λογαριασµοί 
 

- Άρθρο 42ε § 12: Ανάλυση των κονδυλίων των µεταβατικών λογαριασµών «Εσοδα χρήσεως 
εισπρακτέα» και «Εξοδα χρήσεως δουλευµένα». 
 
    ∆εν υπάρχουν. 
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§ 9. Λογαριασµοί τάξεως 
 

- Άρθρο 42ε § 11: Ανάλυση των λογαριασµών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η 
υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της εποµένης § 10. 
1) Κατοχή µε  LEASING    τρία (3) Φ.Ι.Χ αυτοκινήτων . 
2) Oι λοιποί λ/σµοί τάξεως καλύπτονται από την επόµενη παραγ.10   
 
Καλύπτονται στην επόµενη παράγραφο. 

 
 
 

§ 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες 
 

- Άρθρο 42ε § 9: Εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία. 
 
- Εκδοθείσες εγγυητικές επιστολές καλής 
εκτέλεσης έργων            

ευρώ 10.309.322,27 

- Εκδοθείσες εγγυητικές επιστολές συµµετοχής 
σε δηµοπρασίες    

ευρώ 13.999.728,62 

- Εκδοθείσες άλλες εγγυητικές επιστολές για 
εξασφάλιση λοιπών υποχρεώσεων                                                                                 

ευρώ 4.908.457,06 

   
Σύνολο ευρώ 29.217.507,95 

 
     
      

§ 11. Αµοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως 
 

(α) Άρθρο 43α § 1ιγ, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του Π.∆. 325/1994: Αµοιβές µελών 
οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας. 
 
∆εν υπάρχουν. 
 
(β) Άρθρο 43α § 1ιγ: Υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήµατα σε 
αποχωρήσαντα την παρούσα περίοδο µέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας. 
 
∆εν υπάρχουν. 
 
(γ) Άρθρο 43α § 1-ιδ: ∆οθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (µέλη 
διοικητικών συµβουλίων και διαχειριστές). 
 
∆εν υπάρχουν. 
 
 

§ 12. Αποτελέσµατα χρήσεως 
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(α) Άρθρο 43α § 1η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές 
αγορές. (Ο κύκλος εργασιών λαµβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε § 15 εδάφιο α΄ ). 
 
Ο κύκλος εργασιών αφορά έσοδα από πώληση αυτούσιων πρώτων υλών ευρώ 419.454,67, 
έσοδα υπό εκτέλεση ∆ηµοσίων τεχνικών έργων συνολικού ποσού ευρώ 9.292.299,92, έσοδα 
υπό εκτέλεση ιδιωτικών τεχνικών έργων συνολικού ποσού ευρώ 1.199.670,17 και έσοδα από 
παροχή υπηρεσιών 1.636.693,43, ήτοι σύνολο : 12.548.118,19 € 
  
(β)Άρθρο43α § 1-θ: Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως 
προσωπικού και κατηγορίες  αυτού, µε το συνολικό κόστος τους. ∆ιευκρινίζεται ότι, στο 
«∆ιοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό» περιλαµβάνεται το µε µηνιαίο µισθό αµειβόµενο 
προσωπικό και στο «εργατοτεχνικό προσωπικό» οι αµειβόµενοι µε ηµεροµίσθιο. 
 
(1) Μέσος όρος προσωπικού άτοµα        75 
 
(2) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες: 
- ∆ιοικητικό (υπαλληλικό) προσ. άτοµα      51 
- Εργατοτεχνικό προσωπικό άτοµα       24 

Σύνολο ατόµων             75 
 
 
 
(3) Αµοιβές και έξοδα προσωπικού: 
- ∆ιοικητικού  (υπαλληλικού) προσωπικού   
• Μισθοί  ευρώ       1.089.687,12 
• Κοινωνικές επιβαρύνσεις και βοηθήµατα  ευρώ       322.865,77 
-  Εργατοτεχνικού προσωπικού:   
• Ηµεροµίσθια  ευρώ       449.563,34 
• Κοινωνικές επιβαρύνσεις και βοηθήµατα  ευρώ       72.849,54 
                               Σύνολο  1.934.965,77 
 
 
 
(γ) Άρθρο 42ε § 15-β: Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των 
λογαριασµών «έκτακτα και ανόργανα έξοδα» και «έκτακτα και ανόργανα έσοδα»). Αν τα ποσά 
των λογαριασµών «έκτακτες ζηµίες» και έκτακτα κέρδη» είναι σηµαντικά, κατ’  εφαρµογή της 
διατάξεως του άρθρου 43α § 1ιγ, παρατίθεται κι αυτών ανάλυση (µε βάση τους λογαριασµούς 
81.02 και 81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου). 
 
 
(1) Εκτακτα και ανόργανα έξοδα:   
- Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις ευρώ 1.416,53 
- Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταµείων ευρώ 1.717,32 
-  Πρόστιµα Κ.Ο.Κ ευρώ 1.206,00 
- Λοιπά Ανόργανα έξοδα                 ευρώ 961,98 

Σύνολο ευρώ 5.301,83 
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(1) Εκτακτα και ανόργανα έσοδα:   
- Αναλ. στη χρήση επιχορ.παγίων επενδύσεων                 114.726,06 
- Λοιπά Ανόργανα έσοδα                 ευρώ 377,92 

Σύνολο ευρώ 115.103,98 
 
 
(δ) Άρθρο 42ε § 15-β: Ανάλυση των λογαριασµών «Έκτακτες ζηµιές», «Έκτακτα κέδρη», 
«Έξοδα προηγούµενων χρήσεων» και «Έσοδα προηγούµενων χρήσεων». 
 
 
Έκτακτες  ζηµίες                                 ευρώ 569,91 
- Ζηµίες από εκποίηση µηχ/των                                     ευρώ 569,91 
- Ζηµίες από εκποίηση µετ.µέσων                                    ευρώ 3.026,04 
- Ζηµίες από εκποίηση επίπλων κ.λ.εξ. ευρώ  63,08 

Σύνολο ευρώ 3.659,03 
Έκτακτα κέρδη   
- Κέρδη  από εκποίηση µηχ/των                                     ευρώ 133.782,42 
- Κέρδη  από εκποίηση επίπλων & λοιπ.εξοπλ.                            ευρώ 39,96 

Σύνολο  133.822,38 
Έξοδα προηγούµενων χρήσεων   
-Έξοδα αποπερατωθέντων έργων ευρώ 352,17 
-Λοιπά έξοδα προηγούµενων χρήσεων ευρώ 159.037,84 

Σύνολο ευρώ 159.390,01 
   
Έσοδα προηγούµενων χρήσεων   
-  Φ.Π.Α Εκκαθ.∆ήλωσης ‘03 (∆ιαφορά PRORATA) ευρώ 2.311,64 
-   Λοιπά  Έσοδα Προηγούµενων χρήσεων ευρώ 307,63 

Σύνολο ευρώ 2.619,27 
   
   
   

 
 
§ 13. Αλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρµογή της 

αρχής της πιστής εικόνας 
 
 

 
(δ) Άρθρο 43α § 1ιζ: ΄Οποιες άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή που 
κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των µετόχων και των τρίτων και 
εφαρµογή της αρχής της πιστής εικόνας. 
 
∆εν υπάρχουν άλλες  πληροφορίες ή διευκρινήσεις. 
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Αθήνα 31 Μαρτίου   2005 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.    Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.       Ο ∆/ΝΤΗΣ  ΛΟΓΙΣΤ.      Η ΥΠΕΥΘ.ΛΟΓΙΣΤ  

  
 
 
Θεοχ.Παπαµανώλης       Τιµολ.Καρεφυλλάκης            Σπ. Λευθεριώτης       Σ.Πεταχτή 
 
 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
 

Βεβαιώνουµε ότι το προσάρτηµα αυτό που αποτελείται από 9  σελίδες , έναν πίνακα µεταβολών παγίων, έναν 
πίνακα  συµµετοχών  είναι αυτό που αναφέρεται στο πιστοποιητικό ελέγχου µας, που χορηγήσαµε την 19/4/2005 . 
 

                                                                               Αθήνα 19η Απριλίου  2005 
         
          Η Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής 
                                                                                                         
 
 
 

                                      Βενετία Τριαντοπούλου Αναστασοπούλου  
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 12391 
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 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 

 ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 

 (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει) 

 της ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

 "ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε."  

 

 

1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων.  Παρεκκλίσεις που 
έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας. 

 

 

(α) Αρθρο 42α παρ. 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων 

οικονοµικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εµφάνιση, µε απόλυτη 

σαφήνεια, της πραγµατικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου αυτού. 

 

 ∆εν έγινε. 

 

 

(β) Αρθρο 42β παρ. 1:  Παρέκκλιση από την αρχή του αµετάβλητου της δοµής και µορφής 

εµφανίσεως του ισολογισµού και του λογαριασµού "αποτελέσµατα χρήσεως". 

 

 ∆εν έγινε. 

 

 

(γ) Αρθρο 42β παρ. 2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασµό στοιχείου σχετιζόµενου 

µε περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασµούς. 

 

 ∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 

 

 

(δ) Αρθρο 42β παρ. 3: Προσαρµογή στη δοµή και στους τίτλους των λογαριασµών µε 

αραβική αρίθµηση, όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί. 

 

 ∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 
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(ε) Αρθρο 42β παρ. 4: Συµπτύξεις λογαριασµών του ισολογισµού που αντιστοιχούν σε 

αραβικούς αριθµούς, για τις οποίες (συµπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της 

διατάξεως αυτής. 

 

 ∆εν έγιναν. 

 

 

(στ) Αρθρο 42β παρ. 5: Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγούµενης χρήσεως για να καταστούν 

οµοειδή και συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόµενης χρήσεως. 

 

            ∆εν έγιναν. 

 

             

2. Αποτίµηση περιουσιακών στοιχείων. 
 

 

(α) Αρθρο 43α παρ. 1α: Μέθοδοι αποτιµήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισµού 

των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιµήσεις τους. 

 

 - Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµήθηκαν στην αξία της τιµής κτήσεώς ή του 

κόστους ιδιοκατασκευής τους ή της αναπροσαρµοσµένης µε βάση ειδικό νόµο 

αξίας τους, η οποία είναι προσαυξηµένη µε την αξία των προσθηκών και 

βελτιώσεων και µειωµένη µε τις προβλεπόµενες από το νόµο αποσβέσεις. 

 

 - ∆εν συνέτρεξε περίπτωση σχηµατισµού προβλέψεως υποτιµήσεως. 

 

 - Οι συµµετοχές αποτιµήθηκαν σε τιµές κτήσεως. 

 

 

(β) Αρθρο 43α παρ. 1α: Βάσεις µετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασµένων 

σε  ξένο νόµισµα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισµός των συναλλαγµατικών διαφορών. 

 
 ∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.  

 

 

(γ) Άρθρο 43 παρ. 2: Παρέκκλιση από τις µεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιµήσεως.  

Εφαρµογή ειδικών µεθόδων αποτιµήσεως. 

 

 ∆εν έγινε. 
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(δ) Αρθρο 43 παρ. 7β:  Αλλαγή µεθόδου υπολογισµού της τιµής κτήσεως ή του κόστους 

παραγωγής των αποθεµάτων ή των κινητών αξιών. 

 

 ∆εν συντρέχει περίπτωση. 

 

 

(ε) Αρθρο 43 παρ. 7γ: Παράθεση της διαφοράς, µεταξύ της αξίας αποτιµήσεως των 

αποθεµάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιµής αγοράς τους, εφόσον είναι 

αξιόλογη. 

 

 ∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 

 

 

(στ) Αρθρο 43 παρ. 9:  Ανάλυση και επεξήγηση της γενοµένης µέσα στη χρήση, µε βάση 

ειδικό νόµο, αναπροσαρµογής της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και 

παράθεση της κινήσεως του λογαριασµού "∆ιαφορές αναπροσαρµογής". 

 

           ∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση 
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3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως. 
 

(α) Αρθρο 42ε παρ. 8:  Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως). 
 

α. Μεταβολές παγίων στοιχείων 

 

      

 

Είδος παγίου Αξία κτήσεως 
Αξία 

αναπρ. 

Αγορές χρήσ. 

& κόστος 

ιδιοπαρ. 

(χρεώσεις 

χρήσεως) 

Πωλήσεις 

καταστρ. 

(πιστώσεις 

χρήσεως) 

Αφαιρέσεις – 

µειώσεις 

Αποσβέσεις 

χρήσης 

Συνολικές 

αποσβέσεις 

 

Αναπόσβεστη 

αξία 

 

Ι.Ασώµατες ακινητ/σεις 

 

Λοιπές Ασώµ.Ακιν/σεις 

 

 

ΙΙ.Ενσώµατες ακινητ/σεις 

 

Γήπεδα-Οικόπεδα                  

 

 

 

 

 

65.563,81 

 

 

 

 

233.631,90 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

13.112,77 

 

 

 

 

 

26.225,54 

 

 

 

 

 

 

39.338,27 

 

 

 

 

233.631,90 
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Κτίρια & τεχνικά έργα 

 

1.150.336,38 

 

- 

 

          4.921,48 

 

     - 

 

          - 

 

57.697,31 

 

137.931,93 

 

1.017.325,93 

 

Μηχανήµατα τεχν. 

Εγκατ. & λοιπός µηχ. 

εξοπλισµός 

 

1.144.591,92 

 

- 

 

        

         3.120,42 

      

  24.375,46 

 

- 

 

 

122.467,50 

 

699.647,01 

 

423.689,87 

 

Μεταφορικά µέσα 

 

387.160,16 

 

- 

 

5.358,46 

 

34.860,53 

 

- 

 

27.008,79 

 

317.320,99 

 

40.337,10 

 

 

 

Επιπλα & λοιπός 

εξοπλισµός 

 

Ακινητ/σεις υπό εκτέλεση 

& προκ/λές                               

 

        

       

        338.582,94 

 

 

7.336,76 

 

                  

 

- 

 

 

-  

 

38.961,09 

 

 

2.536,54 

      

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

48.000,72 291.057,72 

 

        

 

          83.949,77 

 

 

7.336,76 

Σύνολο 3.327.203,87 - 52.361,45 61.772,53 - 268.287,09 1.472.183,19 1.845.609,60 
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β. Μεταβολές εξόδων εγκαταστάσεως 

 

Είδος 

Εξόδου 

Κόστος 

κτήσεως 

 31-12-2003 

Χρεώσεις 

Χρήσης 

2004 & 

Αγορές 

Πωλήσεις 

καταστρ.  

Αφαιρέσεις- 

µειώσεις 

Χρήσης 

2004 

Αποσβέσεις 

χρήσης  

2004 

Συνολικές 

αποσβέσεις 

31-12-2004 

Αναπόσβεστη 

αξία  

31-12-2004 

Έξοδα 
εγκατα-
στάσεως 

6.458,94 

 

58,00 

 

- -   539,81 5.632,94 884,00 

 Έξοδα 

αναδιοργ

άνωσης 

       

  52.263,78 21.640,00 - - 10.268,22 50.250,68   23.653,10 

 

 

β) Άρθρο 43 παρ. 5δ:  Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων. 

 

 ∆εν έγιναν. 

 

 

(γ) Αρθρο 43 παρ. 5ε:  Προβλέψεις για υποτίµηση ενσώµατων πάγιων περιουσιακών 

στοιχείων. 

 

 ∆εν σχηµατίστηκαν. 

 

 

(δ) Αρθρο 43 παρ. 3ε:  Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως 

(πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση. 

 

Έξοδα ιδρύσεως & α΄ εγκατάστασης   58,00 

Εξοδα αναδιοργάνωσης 21.640,00 

 21.698,00 

  

  

  

 

(ε) Άρθρο 43 παρ. 3γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισµός των συναλλαγµατικών διαφορών 

που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωµή (δόσεων) και/ή την αποτίµηση 

στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιµοποιηθέντων αποκλειστικά για 

κτήσεις πάγιων στοιχείων. 
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 ∆εν προέκυψαν τέτοια ποσά 

 

 

(στ) Αρθρο 43 παρ. 4 εδαφ. α & β: Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων "Έξοδα ερευνών 

και αναπτύξεως", "Παραχωρήσεις και δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας" και "Υπεραξία 

επιχειρήσεως (GOODWILL)". 

 

 ∆εν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 

 

4. Συµµετοχές. 
 
 

(α) Αρθρο 43α παρ. 1β:  Συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων µε ποσοστό 

µεγαλύτερο από 10%. 

 

 Συµµετοχή στην εταιρεία ΤΕΧΝΟΒΑΞ Α.Ε. (ποσοστό 11,51%)  αξίας 292.860,90 € 

 

(β) Αρθρο 43α παρ. 1ιε:  Σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων στις οποίες 

περιλαµβάνονται και οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας. 

 

 Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας «ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.» περιλαµβάνονται στις 

ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συντάσσει η µητρική εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ Α.Ε.» Λουϊζης Ριανκούρ 78Α – 115 23 Αθήνα. 

 

 

5. Αποθέµατα. 
 

 

(α) Αρθρο 43α παρ. 1ια: Αποτίµηση αποθεµάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες 

αποτιµήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων. 

 

 ∆εν υπάρχουν αποθέµατα. 

 

 

(β) Αρθρο 43α παρ. 1ι: ∆ιαφορές από υποτίµηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και 

λόγοι στους οποίους οφείλονται. 

 

 ∆εν υπάρχουν. 

 

 

6. Μετοχικό κεφάλαιο. 
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(α) Αρθρο 43α παρ. 1δ: Κατηγορίες µετοχών, στις οποίες διαιρείται το µετοχικό κεφάλαιο. 

 
 Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 3.582.662,00 Ευρώ και 
διαιρείται σε 1.791.331 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 2,00 Ευρώ η κάθε 
µία. 

 

 

(β) Αρθρο 43α παρ. 1γ: Εκδοθείσες µετοχές µέσα στη χρήση για αύξηση του µετοχικού 

κεφαλαίου. 

  

 ∆εν εκδόθηκαν.  

 

 

(γ) Άρθρο 43α παρ. 1ε & 42ε παρ. 10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωµατωµένα σε αυτούς 

δικαιώµατα. 

 

 ∆εν εκδόθηκαν. 

 

 

(δ) Αρθρο 43α παρ. 1ιστ: Απόκτηση ίδιων µετοχών µέσα στην παρούσα χρήση. 

 

 ∆εν αποκτήθηκαν. 

 

 

7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις. 
 

 

(α) Αρθρο 42ε παρ. 14 εδαφ. δ: Ανάλυση του λογαριασµού "Λοιπές προβλέψεις", αν το ποσό 

του είναι σηµαντικό. 

 

 ∆εν υπάρχουν. 

 

(β) Άρθρο 43α παρ. 1ζ: Οι οικονοµικές δεσµεύσεις από συµβάσεις κ.λ.π. που δεν 

εµφανίζονται στους λογαριασµούς τάξεως.  Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών µηνιαίων 

παροχών και οικονοµικές δεσµεύσεις για συνδεµένες επιχειρήσεις. 

 

 ∆εν υπάρχουν. 

 

 

(γ) Αρθρο 43α παρ. 1ιβ:  Πιθανές οφειλές σηµαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που 

ενδεχοµένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόµενης και των προηγούµενων χρήσεων, 

εφόσον δεν εµφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις. 
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 ∆εν υπάρχουν. 

 

 

(δ) Αρθρο 43α παρ. 1στ:  Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη. 

 

 ∆εν υπάρχουν. 

 

 

(ε) Αρθρο 43α παρ. 1στ: Υποχρεώσεις καλυπτόµενες µε εµπράγµατες ασφάλειες. 

 

 ∆εν υπάρχουν. 

 

 

8. Μεταβατικοί λογαριασµοί. 
 

 

(α) Αρθρο 42ε παρ. 12: Ανάλυση των κονδυλίων των µεταβατικών λογαριασµών “Έσοδα 

χρήσεως εισπρακτέα” και “Eξοδα χρήσεως δουλευµένα” 

             
            Eξοδα χρήσεως δουλευµένα 
  

            Φόροι-Τέλη (κυκλοφορίας)                                         12.735,00 

            Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων                               14.154,00 

            Ασφάλιστρα Μηχανηµάτων                                          9.095,00 

                                                                                                 35.984,00 

9. Λογαριασµοί τάξεως. 
 

 

(α) Αρθρο 42ε παρ. 11:  Ανάλυση των λογαριασµών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται 

η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόµενης παρ.10. 

 
      Α. Εγγυητικές Επιστολές υπέρ της Εταιρείας – συνδεδεµένων επιχειρήσεων – Κοινοπραξιών. 

 

 - για εξασφάλιση καλής εκτελέσεως συµβάσεων µε πελάτες      2.245.810,59 

 - για συµµετοχή σε δηµοπρασίες      10.573.118,80  

 - για αντικατάσταση κρατήσεων καλής εκτελέσεως (δεκάτων)       585.254,76 

 - για προκαταβολές             141.000,00 

                                  13.545.184,15 
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10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες. 
 

 

(α) Αρθρο 42ε παρ. 9: Εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την 

εταιρεία. 

 

 ∆εν υπάρχουν 

 

 
11. Αµοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως. 
 

 

(α) Αρθρο 43α παρ. 1ιγ: Αµοιβές µελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας. 

 

 ∆εν υπάρχουν 

 

 

(β) Αρθρο 43α παρ. 1ιγ:  Υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν ή  αναλήφθηκαν για βοηθήµατα 

σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση µέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της 

εταιρείας. 

 

 ∆εν υπάρχουν. 

 

 

(γ) Αρθρο 43α παρ. 1ιδ:  ∆οθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (µέλη 

διοικητικών συµβουλίων και διαχειριστές). 

  

 ∆εν υπάρχουν. 

 

12. Αποτελέσµατα χρήσεως. 
 
(α) Αρθρο 43α παρ. 1η:  Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές 

αγορές. (Ο κύκλος εργασιών λαµβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε παρ.15 εδαφ.α'.) 

  

 1.  Κύκλος εργασιών από εκτέλεση δηµοσίων         4.585.284,75 

  τεχνικών έργων   

  

2. Κύκλος εργασιών από την εκτέλεση ιδιωτικών      1.084.045,84 

τεχνικών έργων 

      

3. Κύκλος εργασιών από συµµετοχές στην          389.795,93 

            εκτέλεση δηµοσίων τεχνικών έργων          
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4.  Κύκλος εργασιών από εισφερθέντα σε τρίτους                    0,00 

 δηµοσίων τεχνικών έργων 

             6.059.126,52 

(β) Αρθρο 43α παρ. 1θ:  Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως 

προσωπικού και κατηγορίες αυτού, µε το συνολικό κόστος τους. ∆ιευκρινίζεται ότι, στο 

"∆ιοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό" περιλαµβάνεται το µε µηνιαίο µισθό αµειβόµενο 

προσωπικό και στο "Εργατοτεχνικό προσωπικό" οι αµειβόµενοι µε ηµεροµίσθιο. 

  

 α. Μέσος όρος προσωπικού       59 

 

 β. Κατηγορίες προσωπικού  

   - υπάλληλοι         48 

   - εργάτες         11 

 

 

 γ. αµοιβές-έξοδα προσωπικού 

 

  γ1. µισθοί                 1.241.799,15 

  γ2. ηµεροµίσθια                   151.781,06 

  γ3. αποζηµιώσεις           

   α. µισθωτών       21.222.,12 

   β. ηµεροµισθίων             519,98

    21.742,10 

  γ4. εργοδοτικές επιβαρύνσεις 

   -µισθών                   330.619,48 

   -ηµεροµισθίων                                98.834,21 

   -αποζηµιώσεων  

   α. µισθωτών    - 

   β. ηµεροµισθίων   -                    -      

                   

γ5.  στέγασης             5.200,00 

γ6.  επιµόρφωσης             1.750,00 

γ8.  παρεπόµενα έξοδα            1.744,72              

     ΣΥΝΟΛΟ                1.853.470,72 

       

 (γ) Άρθρο 42ε παρ. 15β: Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή 

των λογαριασµών "έκτακτα και ανόργανα έξοδα" και "έκτακτα και ανόργανα έσοδα".  Αν τα 

ποσά των λογαριασµών "έκτακτες ζηµίες" και "έκτακτα κέρδη" είναι σηµαντικά, κατ' 

εφαρµογή της διατάξεως του άρθρου 43α παρ. 1ιγ, παραθέτεται και αυτών ανάλυση (µε 

βάση τους λογαριασµούς 81.02 και 81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου). 
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 - Έκτακτα και ανόργανα έξοδα:   

 -  Φορολογικά  πρόστιµα & προσαυξήσεις                2.015,30 

 -  Προσαυξ.εισφ.ασφαλ.ταµείων       3.004,37 

 -  Πρόστιµα ΚΟΚ                       467,00 

 -  Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα                    712,76 

                       6.199,43 

  

            -Έκτακτες Ζηµιές: 

- Ζηµιές από εκποίηση µηχανηµάτων                                               1.943,53     

            -          Ζηµιές από εκποίηση µεταφορικών µέσων                                          78,73 

            -          Λοιπές έκτακτες ζηµίες                                                                        137,33 

                                                                                                                                 2.159,59 

 - Εκτακτα κέρδη: 

 -  Κέρδη από εκποίηση µηχανηµάτων                      144,20 

             

  

                

      Λάρισα, 26 Απριλίου 2005 

 

  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.   Ο ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ       Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

                    ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

 

ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ      ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΠΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 

 

 
 Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η 

 

Το προσάρτηµα αυτό που αποτελείται από δώδεκα (12) σελίδες, είναι το αναφερόµενο στο 

Πιστοποιητικό Ελέγχου, που χορηγείται µε σηµερινή ηµεροµηνία. 

 

Αθήνα, 27 Aπριλίου 2005 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤ.ΚΡΟΚΟΣ 

ΑΜ.ΣΟΕΛ  13641 

Σ.Ο.Λ. Α.Ε. 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 
(βάσει των διατάξεων του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει) 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  “ΤΡΙΓΩΝΟΝ ΑΕΒΤΤΕ.”  ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8153/22∆Τ/Β/86/24 
 
Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της 
πραγµατικής εικόνας 
∆ιάταξη και περίληψη της 
(α) Άρθρο 42α παρ. 3: 
Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για 
την εµφάνιση, µε απόλυτη σαφήνεια, της πραγµατικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου αυτού. 
∆εν έγινε. 
 
∆ιάταξη και περίληψη της 
(β) Άρθρο 42β παρ. 1: 
Παρέκκλιση από την αρχή του αµετάβλητου της δοµής και µορφής εµφανίσεως του ισολογισµού και του λογαριασµού 
"αποτελέσµατα χρήσεως". 
∆εν έγινε. 
 
∆ιάταξη και περίληψη της 
(γ) Άρθρο 42β παρ. 2: 
Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασµό στοιχείου σχετιζόµενου µε περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασµούς. 
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 
 
∆ιάταξη και περίληψη της 
(δ) Άρθρο 42β παρ. 3: 
Προσαρµογή στη δοµή και στους τίτλους των λογαριασµών µε αραβική αρίθµηση, όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το 
απαιτεί. 
∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 
 
∆ιάταξη και περίληψη της 
(ε) Άρθρο 42β παρ. 4: 
Συµπτύξεις λογαριασµών του ισολογισµού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθµούς, για τις οποίες (συµπτύξεις) συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής. 
∆εν έγινε. 
 
∆ιάταξη και περίληψη της 
(στ) Άρθρο 42β παρ. 5: 
Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγούµενης χρήσεως για να καταστούν οµοειδή και συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της 
κλειόµενης χρήσεως. 
∆εν χρειάστηκε να γίνουν. 
 
∆ιάταξη και περίληψη της 
(ζ) Άρθρο 43β παρ. 2, (που προστέθηκε µε το άρθρο 6, Π.∆.325/1994): 
Ισοτιµία δραχµής - ευρώ στην περίπτωση που οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις δηµοσιεύτηκαν σε ευρώ. 
Οι οικονοµικές καταστάσεις είναι δηµοσιευµένες µόνο σε Ευρώ. 
Παρ. 2. Αποτίµηση περιουσιακών στοιχείων 
∆ιάταξη και περίληψη της 
(α) Άρθρο 43α παρ. 1-α: 
Μέθοδοι αποτιµήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισµού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για 
υποτιµήσεις τους. 
(1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµήθηκαν στην αξία της τιµής κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους, η 
οποία είναι προσαυξηµένη µε την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και µειωµένη µε τις προβλεπόµενες από το νόµο 
αποσβέσεις. 
Στα οικόπεδα, η αξία κτήσεως, εµφανίζεται στον Ισολογισµό µε τις αναπροσαρµοσµένες µε βάση το Ν.2065/92 αξίες. Οι 
εδαφικές εκτάσεις αναπροσαρµόστηκαν την 31/12/2003 σύµφωνα µε τις διατάξεις του  άρθρου 15 του Ν.3229/2004.     
 
(2) ∆εν συνέτρεξε περίπτωση σχηµατισµού προβλέψεων υποτιµήσεως. 

 
(3) Τα από αγορά προερχόµενα αποθέµατα (εµπορεύµατα, πρώτες ύλες, αναλώσιµα κλπ.) αποτιµήθηκαν στη κατ'είδος 
χαµηλότερη τιµή, µεταξύ της τιµής κτήσεως και της κατά το τέλος της χρήσεως τρέχουσας τιµής αγοράς τους και της 
καθαρής ρευστοποιήσηµης αξίας. 
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(4) Τα από ιδιοπαραγωγή προερχόµενα αποθέµατα, εκτός από τα υπολείµµατα και υποπροϊόντα, αποτιµήθηκαν στη 
κατ'είδος χαµηλότερη τιµή, µεταξύ του κόστους παραγωγής τους και του κατά το τέλος της χρήσεως κόστους 
αναπαραγωγής τους. Η χαµηλότερη αυτή τιµή ήταν χαµηλότερη και από την καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία. 
5) Τα υπολείµµατα και τα υποπροϊόντα αποτιµήθηκαν στην πιθανή τιµή  πωλήσεώς τους, µειωµένη µε τα προβλεπόµενα 
άµεσα έξοδα πωλήσεως. 
(6) Η µέση τιµή κτήσεως όλων των αποθεµάτων προσδιορίστηκε µε τη µέθοδο της µέσης σταθµικής τιµής, η οποία 
ακολουθείται πάγια. 
 
∆ιάταξη και περίληψη της 
(β) Άρθρο 43α παρ. 1 - α: 
Βάσεις µετατροπής σε Ευρώ  περιουσιακών στοιχείων εκφρασµένων σε ξένο νόµισµα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισµός των 
συναλλαγµατικών διαφορών. 
∆εν υπήρχαν περιουσιακά στοιχεία σε Ξ.Ν. 
 
∆ιάταξη και περίληψη της 
(γ) Άρθρο 43 παρ. 2: 
Παρέκκλιση από τις µεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιµήσεως. Εφαρµογή ειδικών µεθόδων αποτιµήσεως. 
∆εν έγινε. 
 
∆ιάταξη και περίληψη της 
(δ) Άρθρο 43 παρ. 7 - β: 
Αλλαγή µεθόδου υπολογισµού της τιµής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεµάτων ή των κινητών αξιών. 
∆εν έγινε. 
 
∆ιάταξη και περίληψη της 
(ε) Άρθρο 43 παρ. 7 - γ: 
Παράθεση της διαφοράς, µεταξύ της αξίας αποτιµήσεως των αποθεµάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιµής αγοράς 
τους, εφόσον είναι αξιόλογη. 
∆εν είναι αξιόλογη η διαφορά. 
 
∆ιάταξη και περίληψη της 
(στ) Άρθρο 43 παρ. 9: 
Ανάλυση και επεξήγηση της γενόµενης µέσα στη χρήση, µε βάση ειδικό νόµο, αναπροσαρµογής της αξίας των παγίων 
περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασµού "∆ιαφορές αναπροσαρµογής". 
∆εν έγινε 
 
Παρ. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως 
∆ιάταξη και περίληψη της 
(α) Άρθρο 42ε παρ. 8: 
Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως). 
Παρατίθεται σχετικός πολύστηλος πίνακας, µε τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 

 
            

ΠΑΓΙΑ  ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 
2003 

ΑΠΟΣΧΙΖΟΜΕΝΟΣ 
ΛΑΤΟΜΙΚΟΣ 
ΚΛΑ∆ΟΣ 
 31/5/2004 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 
31/12/2004 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
ΜΕΙΩΣΕΙΣ 
∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
31/12/2004 

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 
31-12-2004 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ   
31-12-2003 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
ΑΠΟΣΧΙΖΟΜΕΝΟΥ 

ΛΑΤΟΜΙΚΟΥ 
ΚΛΑ∆ΟΥ 

ΜΕΙΩΣΕΙΣ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 

ΛΟΓΩ 
ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

2004 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ  
31/12/2004 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
31/12/2004 

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ 
ΑΞΙΑ 

ΓΗΠΕ∆Α 
ΟΙΚΟΠΕ∆Α 

1.426.476,77    1.426.476,77      1.426.476,77 

ΛΑΤΟΜΕΙΑ 153.870,13 153.870,13    138.814,89 142.291,43  3.476,54 0,00 -0,00 

ΚΤΙΡΙΑ & 
ΤΕΧΝ.ΕΡΓΑ 

536.059,85 536.059,85    348.113,06 359.221,10  11.108,04 0,00 -0,00 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 3.173.748,66 1.584.979,88 53.101,90 387.967,99 1.253.902,69 2.295.077,49 1.250.880,58 387.967,19 176.699,17 832.928,89 420.973,80 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ 
ΜΕΣΑ 

802.402,67 75.513,73 20.000,00 220.239,88 526.649,06 719.562,38 34.530,28 220.239,82 24.062,85 488.855,13 37.793,93 

ΕΠΙΠΛΑ & 
ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ. 

175.166,60 22.136,54 11.820,16 68.962,44 95.887,78 158.526,71 18.750,74 68.961,56 8.652,11 79.466,52 16.421,26 

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ∆Α 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 

58.591,87 44.458,00 18.686,20 1.430,67 31.389,40 26.585,87 10.296,12 1.430,66 8.041,07 22.900,16 8.489,24 

ΣΥΝΟΛΟ 

6.326.316,55 2.417.018,13 103.608,26 678.600,98 3.334.305,70 3.686.680,40 1.815.970,25 678.599,23 232.039,78 1.424.150,70 1.910.155,00 
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∆ιάταξη και περίληψη της 
(β) Άρθρο 43 παρ. 5 - δ: 
Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων. 
∆εν έγιναν πρόσθετες αποσβέσεις. 
 
∆ιάταξη και περίληψη της 
(γ) Άρθρο 43 παρ. 5 - ε: 
Προβλέψεις για υποτίµηση ενσώµατων πάγιων περιουσιακών στοιχείων. 
∆εν σχηµατίστηκαν τέτοιου είδους προβλέψεις. 
∆ιάταξη και περίληψη της 
(δ) Άρθρο 43 παρ. 3 - ε: 
Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη 
χρήση. 
Τα έξοδα εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως )που αφορούν τη χρήση 2004 αναλύονται ως εξής: 
-Αύξηση ισχύος ρεύµατος ∆ΕΗ σε λατοµεία € 13810,00 
-Λογισµικά  προγράµµατα                               €  4876,20 
ΣΥΝΟΛΟ                                                         € 18686,20  
 
∆ιάταξη και περίληψη της 
(ε) Άρθρο 43 παρ. 3 - γ: 
Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισµός των συναλλαγµατικών διαφορών που προέκυψαν  στην παρούσα χρήση, κατά 
την πληρωµή (δόσεων) και/ή την αποτίµηση στο τέλος της χρήσεως δανείων (ή πιστώσεων), χρησιµοποιηθέντων 
αποκλειστικά για κτήσεις παγίων στοιχείων. 
∆εν υπάρχουν τέτοια δάνεια. 
 
∆ιάταξη και περίληψη της 
(στ) Άρθρο 43 παρ. 4 εδάφ. α' και β':  
Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων "Εξοδα ερευνών και αναπτύξεως", "Παραχωρήσεις και δικαιώµατα 
βιοµηχανικής ιδιοκτησίας" και "Υπεραξία επιχειρήσεων (GOOD WILL)”. 
∆εν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 
 
Παρ. 4. Συµµετοχές 
∆ιάταξη και περίληψη της 
(α) Άρθρο 43α παρ. 1-β: 
Συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων µε ποσοστό µεγαλύτερο από 10%. 
Συµµετοχή στο Κεφάλαιο της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΕ µε ποσοστό 14,1279% λόγω 
εισφοράς του αποσχισθέντος από την εταιρεία µας Λατοµικού κλάδου µε ηµεροµηνία 31/5/2004 
(ηµεροµ.έγκρισης απόσχισης/εισφοράς 30/12/2004)  Αρ.Σύµβασης 16622 
 
(β) Συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, στις οποίες η εταιρεία είναι απεριόριστα ευθυνόµενος εταίρος. 
∆εν υπάρχουν τέτοιες συµµετοχές. 
 
∆ιάταξη και περίληψη της 
(γ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιε: 
Σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων στις οποίες περιλαµβάνονται και οι οικονοµικές καταστάσεις 
της εταιρείας. 
Ενοποιείται από την µητρική εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ 
   
Παρ. 5. Αποθέµατα 
∆ιάταξη και περίληψη της 
(α) Άρθρο 43α παρ. 1-ια: 
Αποτίµηση αποθεµάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιµήσεως του άρθρου 43, για λόγους 
φορολογικών ελαφρύνσεων. 
∆εν έγινε παρέκκλιση. 
 
∆ιάταξη και περίληψη της 
(β) Άρθρο 43α παρ. 1-ι: 
∆ιαφορές από υποτίµηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται. 
∆εν υπάρχουν . 
 
Παρ. 6. Μετοχικό κεφάλαιο 
∆ιάταξη και περίληψη της 
(α) Άρθρο 43α παρ. 1-δ: 
Κατηγορίες µετοχών, στις οποίες διαιρείται το µετοχικό κεφάλαιο. 
                    Αριθµός  Ονοµ. αξία Συνολ. αξία 
Κοινές Ονοµαστικές µετοχές     1.934.765  3,00  5.804.295,00 
Όλες οι µετοχές είναι Ονοµαστικές 
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∆ιάταξη και περίληψη της 
(β) Άρθρο 43α παρ. 1-γ: 
Εκδοθείσες µετοχές µέσα στη χρήση για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου. 
∆εν εκδόθηκαν επειδή δεν έγινε αύξηση κατά τη διάρκεια της χρήσεως. 
 
∆ιάταξη και περίληψη της 
(γ) Άρθρο 43α παρ. 1-ε και 42ε παρ. 10: 
Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωµατωµένα  σ'αυτούς δικαιώµατα. 
∆εν εξεδόθησαν τέτοιοι τίτλοι. 
 
∆ιάταξη και περίληψη της 
(δ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιστ: 
Απόκτηση ίδιων µετοχών µέσα στην παρούσα χρήση. 
∆εν αποκτήθηκαν. 
 
Παρ. 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις 
∆ιάταξη και περίληψη της 
(α) Άρθρο 42ε παρ. 14 εδάφ. δ':  
Ανάλυση του λογαριασµού "Λοιπές προβλέψεις", αν το ποσό του είναι σηµαντικό. 
∆εν υπάρχουν 
Σύµφωνα µε το άρθρο 43α παρ. 1-ιζ, παρατίθεται και ο τρόπος υπολογισµού των προβλέψεων αποζηµιώσεως του 
προσωπικού. 
∆εν σχηµατίσθηκε πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού επειδή κανένας από τους εργαζόµενους δεν 
θεµελιώνει δικαίωµα συνταξιοδότησης εντός της επόµενης χρήσης. 
 
∆ιάταξη και περίληψη της 
(β) Άρθρο 43α παρ. 1-ζ: 
Οι οικονοµικές δεσµεύσεις από συµβάσεις κλπ. που δεν εµφανίζονται στους λογαριασµούς τάξεως. Υποχρεώσεις 
καταβολής ειδικών µηνιαίων παροχών και οικονοµικές δεσµεύσεις για συνδεµένες επιχειρήσεις. 
∆εν υπάρχουν. 
 
∆ιάταξη και περίληψη της 
(γ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιβ: 
Πιθανές οφειλές σηµαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχοµένως να προκύψουν σε βάρος της 
κλειόµενης και των προηγούµενων χρήσεων, εφόσον δεν εµφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις. 
∆εν υπάρχουν.  
 
∆ιάταξη και περίληψη της 
(δ) Άρθρο 43α παρ. 1-στ: 
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη. 
∆εν υπάρχουν. 
 
∆ιάταξη και περίληψη της 
(ε) Άρθρο 43α παρ. 1-στ: 
Υποχρεώσεις καλυπτόµενες µε εµπράγµατες ασφάλειες. 
∆εν υπάρχουν. 
 
Παρ. 8. Μεταβατικοί λογαριασµοί 
∆ιάταξη και περίληψη της 
Άρθρο 42ε παρ. 12: 
Ανάλυση των κονδυλίων των µεταβατικών λογαριασµών "Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα" και "Εξοδα χρήσεως 
δουλευµένα".∆εν υπάρχουν 
 
Παρ. 9. Λογαριασµοί τάξεως 
∆ιάταξη και περίληψη της 
Άρθρο 42ε παρ. 11: 
Ανάλυση των λογαριασµών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της 

επόµενης παρ. 10. 
Υπάρχουν πληροφοριακοί Λογαριασµοί Υπεραξίας παγίων ΑΡΘΡΟΥ 9 ΚΝ 2190/20 € 217.946,10 
Και πληροφοριακοί λογαριασµοί Κοινοπραξιών                                                              €     7336,76     
Παρ. 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες                                       € 225282,86   
∆ιάταξη και περίληψη της 
Άρθρο 42ε παρ. 9: 
Εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία. 
Εγγυητικές Επιστολές Ευρώ 2.858.877,22 
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Παρ. 11. Αµοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως 
∆ιάταξη και περίληψη της 
(α) Άρθρο 43α παρ. 1-ιγ, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του Π.∆. 325/1994:  
Αµοιβές µελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας. 
∆εν υπάρχουν 
 
∆ιάταξη και περίληψη της 
(β) Άρθρο 43α παρ. 1-ιγ: 
Υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήµατα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση 
οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας. 
∆εν υπάρχουν. 
. 
∆ιάταξη και περίληψη της 
(γ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιδ: 
∆οθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (µέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου και διαχειριστές). 
∆εν υπάρχουν. 
 

Παρ. 12. Αποτελέσµατα χρήσεως 
∆ιάταξη και περίληψη της 
(α) Άρθρο 43α παρ. 1-η: 
Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας: 
(1) Βιοµηχανική  δραστηριότητα: 
- α)  Λογ.71 Πωλήσεις προϊόντων ετοίµων 
       και ηµιτελών. 1) (Αδρανή υλικά)                                706.596,25 
                                              2)  Σκυρόδεµα   6.027,00  =         712.623,25 
                  β)  Πωλήσεις Τεχνικών έργων                                                     445.217,81   
                                                   ΣΥΝΟΛΟ                                                  1.157.841,06  
   
 
 
 
∆ιάταξη και περίληψη της 
(β) Άρθρο 43α παρ. 1-θ: 

Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και 
κατηγορίες αυτού, µε το συνολικό κόστος τους. ∆ιευκρινίζεται ότι, στο "διοικητικό 

(υπαλληλικό) προσωπικό" περιλαµβάνεται το µε µηνιαίο µισθό αµειβόµενο 
προσωπικό και στο "εργατοτεχνικό προσωπικό" οι αµειβόµενοι µε ηµεροµίσθιο. 

(1) Μέσος όρος προσωπικού άτοµα  36 
(2) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες: 
- ∆ιοικητικό υπαλληλικό προσωπικό άτοµα 20 
- Εργατοτεχνικό προσωπικό άτοµα  16 
- Σύνολο άτοµα    36 
(3) Αµοιβές και έξοδα προσωπικού: 
• ∆ιοικητικού (υπαλληλικού) προσωπικού: 
- Μισθοί        Ευρώ  411.204,87 
- Κοινωνικές επιβαρύνσεις 
 και βοηθήµατα       Ευρώ . 114.831,43 
 Εργατοτεχνικού προσωπικού: 
- Ηµεροµίσθια       Ευρώ    133.446,29 
- Κοινωνικές επιβαρύνσεις 
 και βοηθήµατα        Ευρώ      42.403,23 
∆ιάταξη και περίληψη της 
(γ) Άρθρο 42ε παρ. 15-β: 
Ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασµών "έκτακτα και ανόργανα 
έξοδα" και "έκτακτα και ανόργανα έσοδα"). Αν τα ποσά των λογαριασµών "έκτακτες ζηµίες" και "έκτακτα κέρδη" 
είναι σηµαντικά, κατ'εφαρµογή της διατάξεως του άρθρου 43α παρ. 1-ιγ, παρατίθεται κι αυτών ανάλυση (µε βάση 
τους λογαριασµούς 81.02 και 81.03 του Γ.Λ.Σ. 
(1) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα: 
- Φορ/κά πρόστιµα & προσαυξήσεις             Ευρώ        420,00 
                 Πρόστιµα Επιθεωρ. Μεταλλείων                                     Ευρώ      1572,87 
                  Πρόστιµα-Παραβάσεις ΚΟΚ                                          Ευρώ       6442,82 
                  Φόρος Υπεραξίας Αναπροσαρµογής             Ευρώ     17156,96 
                                                                                                                         25592,65 
   
(3) Έκτακτες ζηµιές:    
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-        Λοιπές έκτακτες ζηµιές             Ευρώ       1242,08 
 
-   

  (4) Έκτακτα κέρδη:  
- Κέρδη από εκποίηση Μηχανολ.εξοπλ.&Μεταφορ.Μέσων              Ευρώ.      39599,90 
- Λοιπά έκτακτα κέρδη                 Ευρώ.        1240,43 
                    40840,33 
    
∆ιάταξη και περίληψη της 
(γ) Άρθρο 42ε παρ. 15-β: 
Ανάλυση των λογαριασµών "Εσοδα προηγούµενων χρήσεων". "Εσοδα από προβλέψεις προηγούµενων χρήσεων" 
και "Εξοδα προηγούµενων χρήσεων". 
Παρατίθεται η σχετική ανάλυση µε βάση τις αναλύσεις των λογαριασµών 82.01 και 82.00 του Γ.Λ.Σ. 
(1) Έξοδα προηγουµένων χρήσεων: 
- Προσαυξήσεις εισφορών  
ασφαλιστικών ταµείων      Ευρώ      101,76 
                                                                                                         
(2)Έσοδα προηγουµένων χρήσεων  
Λοιπά έσοδα                                                              Ευρώ      11467,23 
 
- Παρ. 13. Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση και εφαρµογή της αρχής της 
πιστής εικόνας 
∆ιάταξη και περίληψη της 
(δ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιζ: 
Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται αναγκαίες για την 
αρτιότερη πληροφόρηση των µετόχων και των τρίτων και   εφαρµογή της αρχής της πιστής εικόνας της 
περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων χρήσεως της εταιρίας. 
∆εν υπάρχουν. 
 
                                                   1 8  Α π ρ ι λ ί ο υ  2 0 0 5  
 
ΧΑΡΙΛΑΟΣ  ∆ .  ΤΟΛΗΣ    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
Α .∆ .Τ .  Κ511669 
 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  Α .ΚΟΥΤΡΑΣ   ∆ /ΝΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
Α .∆ .Τ .  Ι  280654 
 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 

 

ΑΝ∆ΡΕΑΣ Β.ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ 

Α.∆.Τ. Ξ114212  
 
 

Βεβαιώνεται ότι το ανωτέρω Προσάρτηµα που αποτελείται από 7 σελίδες, είναι αυτό που αναφέρεται στο 
Πιστοποιητικό Ελέγχου που χορήγησα µε ηµεροµηνία 19 Απριλίου 2005. 
 

Αθήνα, 19 Απριλίου 2005 
 
 
 
 

Βενετία Τριαντοπούλου Αναστασοπούλου 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12391 

BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε 
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ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. 

Ε∆ΡΑ: Φιλελλήνων 18 
ΤΚ 152 32, ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ 

ΤΗΛ.: 210 6873800, FAX: 210 6815794 

E-MAIL      : info@aktor.gr 
WEBSITE   : www.aktor.gr 

 
 


