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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2004 31/12/2003

Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 6.044.788,52 5.742.662,17 A. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
Μείον αποσβέσεις µέχρι 31/12 5.800.193,15 244.595,37 4.680.981,97 1.061.680,20 I. 1. Μετοχικό κεφάλαιο καταβληµένο 117.618.722,35       98.021.674,81            

244.595,37 1.061.680,20 II. ∆ιαφορά από έκδοση 
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ µετοχών υπέρ το άρτιο 103.063.986,88       117.560.532,20          
I. Aσώµατες ακινητοποιήσεις 17.640.462,09 17.569.445,06 ΙII. ∆ιαφορά αναπροσαρµογής

10.568.600,48 7.071.861,61 7.027.777,90 10.541.667,16  - Επιχορηγήσεις επενδύσεων 16.664.760,41         407.515,67                 
IV. Αποθεµατικά κεφάλαια 72.523.971,97         47.978.114,94            

II. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 153.510.290,85 129.069.546,16 V. Αποτελέσµατα είς νέο (1.169.777,09)         (2.056.719,59)             
Μείον αποσβέσεις µέχρι 31/12 81.912.930,87 71.597.359,98 71.418.223,36 57.651.322,80 VI. ∆ιαφορά ενοποίησης χρεωστική (48.104.602,23)       (48.104.602,23)           

IX. ∆ικαιώµατα µειοψηφίας στα ίδια κεφάλαια 0,00 0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 260.597.062,29 213.806.515,80

ΙΙΙ. Συµµετοχές &  Μακρ. Απαιτήσεις 66.403.830,94 61.185.044,18
Σύνολο παγίου ενεργητικού  145.073.052,53 129.378.034,14 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡ∆Η) (1/1-31/12/04) 91.632.453,21 115.307.445,29

Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτ. κόστος φόροι (425.666,57)            (593,03)                       
91.206.786,64 115.306.852,26

∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
I. Αποθέµατα 10.217.969,20 6.041.128,45 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ & ΕΞΟ∆Α 504.928,39              515.374,21                 

Γ. YΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
II. Απαιτήσεις II. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
1. Πελάτες 141.199.742,04 144.671.496,31 1. Προµηθευτές 53.393.650,84 65.881.243,41
6. Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις από 2. Επιταγές πληρωτέες 0,00 28.625,14

κοινοπραξίες συµµετοχής µας 60.578.797,14 51.383.417,80 3. Τράπεζες Λ/Βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 3.756.907,17 3.764.066,59
11. Λοιπές Απαιτήσεις 74.308.789,56 78.414.382,80 4. Προκαταβολές πελατών 31.297.213,92 16.584.472,07

276.087.328,74 274.469.296,91 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 12.705.289,94 22.932.374,05

III. Χρεόγραφα 508.121,40 933.186,55 6. Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 2.700.579,90 3.167.357,54

IV. ∆ιαθέσιµα 71.325.411,84 71.433.469,67 9. Υποχρεώσεις προς Κ/ξίες συµ/χής µας 51.476.170,39 51.997.096,56
10. Μερίσµατα πληρωτέα 590.740,99 437.716,20

Σύνολο κυκλοφ. Ενεργητικού 358.138.831,18 352.877.081,58 11. Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 19.104.705,93 30.648.969,18
Σύνολο υποχρεώσεων 175.025.259,08 195.441.920,74          

E. METABATIKOI ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 34.209.957,28 60.726.522,95 ∆. METABATIKOI ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 10.332.399,96 18.972.655,86

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 537.666.436,36 544.043.318,87 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 537.666.436,36 544.043.318,87

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 495.366.343,62 510.869.134,60 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 495.366.343,62 510.869.134,60

Σηµειώσεις :

1)   Στην ενοποίηση της 31/12/2004 και της 31/12/2003, εκτός της εταιρείας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, περιλαµβάνονται και οι εταιρείες "ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ", "ΤΡΙΓΩΝΟΝ ΑΕΒΤΤΕ"  και " ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ".  Όλες ενοποιήθηκαν µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης.   
2)   Επενδύσεις παγίων στοιχείων (1/1/04 - 31/12/04) € 4.301.195,27.
3)   Στα πάγια στοιχεία της εταιρείας δεν υπάρχουν εµπράγµατα ή άλλα βάρη. 
4)   ∆εν υφίστανται επίδικες απαιτήσεις ή υπό διαιτησία διαφορές της εταιρείας καθώς και αποφάσεις  δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας. 
5)   Το απασχολούµενο προσωπικό ανέρχεται σε 1.843 άτοµα. 
6)   Οι βασικές λογιστικές αρχές που τηρήθηκαν είναι όµοιες µε αυτές της 31/12/2003.  
7)   Η εταιρεία για τη λογιστικοποίηση του αποτελέσµατος εκτελέσεως συµβάσεων έργων ακολουθεί, κατά πάγια τακτική, τη µέθοδο της τµηµατικής περατώσεως.
8)   Στη χρήση 2003 όλες οι ενοποιούµενες εταιρείες προέβησαν σε αναπροσαρµογή των ακινήτων τους στην εύλογη αξία αυτών, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 15 του Ν. 3229/2004. 
9)   Στο λογαριασµό ∆. - "Μεταβατικοί λογαριασµοί Παθητικού" , περιλαµβάνεται και ποσό € 10.300.000,00 που αφορά το µέρος εκείνο της αξίας οριστικού συµβολαίου πώλησης ανεγειρόµενης οικοδοµής (αρχικό τίµηµα µείον κόστος µέχρι 31/12/2004), το οποίο θα µεταφερθεί στα έσοδα τµηµατικά, 
       ανάλογα µε το πραγµατοποιούµενο κόστος ανέγερσης της οικοδοµής.
10)  Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 24ης Ιουνίου 2004 της µητρικής εταιρείας η οποία εγκρίθηκε µε την υπ' αρίθµ. πρωτ. Κ2-8661/13-07-2004 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο  της εταιρείας κατά  € 19.597.047,54 µε κεφαλαιοποίηση : 
      α) µέρους της διαφοράς από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο ποσού € 14.496.545,32       και β) µέρους του ειδικού αποθεµατικού από αναπροσαρµογή των ακινήτων σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Ν. 3229/2004, ποσού € 5.100.502,22 και διανοµή δωρεάν µετοχών.
11) Η µητρική εταιρεία και µία θυγατρική έχουν ελεγχθεί φορολογικά  µέχρι  31/12/2001 και οι άλλες δύο θυγατρικές µέχρι 31/12/2000.   
12) Η ανάλυση των πωλήσεων κατά κατηγορία οικονοµικής δραστηριότητας σύµφωνα µε την 4ψήφια ταξινόµηση του ΣΤΑΚΟ∆ 03 είναι η εξής : 

έσοδα έργων 
εταιρείας

έσοδα έργων 
κοινοπραξιών

Σύνολο

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 452.1 143.036.134,41 215.943.418,65 358.979.553,06
Κατασκευή αυτοκ/δροµων,οδών,αεροδρ. & αθλ. εγκατ/σεων 452.3 173.796.274,92 68.308.329,07 242.104.603,99
Κατασκευή υδραυλικών & λιµενικών έργων 452.4 6.293.564,91 16.505.093,62 22.798.658,53
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 8.223.000,00 0,00 8.223.000,00
∆ραστηριότητες αρχιτεκτόνων και µηχανικών και παροχής τεχνικών συµβουλών 742.0 7.599.756,99 0,00 7.599.756,99
∆ραστηριότητες καθαρισµού κτιρίων, µέσων µεταφοράς & άλλων χώρων 747.0 0,00 3.820.000,00 3.820.000,00

359.579.948,97 313.873.963,08 673.453.912,05

I. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως (έργων)
Κύκλος εργασιών (έσοδα έργων) :
α) Εταιρείας 359.579.948,97 359.579.948,97 482.366.027,76 482.366.027,76
β) Κοινοπραξιών 313.873.963,08 415.760.479,34

673.453.912,05 898.126.507,10
Μείον : Κόστος έργων 287.558.850,95 415.350.379,77
Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εξ εργασιών 72.021.098,02 67.015.647,99
Πλέον :  Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως 1.905.384,79 5.062.292,69
Σύνολο 73.926.482,81 72.077.940,68
Μείον :   Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 12.752.185,67 10.797.032,85
               Έξοδα λειτουργίας ερευνών & ανάπτυξης 0,00 10.114,77
               Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 482.508,33 13.234.694,00 483.398,32 11.290.545,94
Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εξ εργασιών 60.691.788,81 60.787.394,74
Πλέον :  Έσοδα  συµµετοχών  45.005.936,57 74.740.247,66
               Έσοδα χρεογράφων 900.462,67 710.626,00
               Κέρδη πωλήσεως συµµετοχών & χρεογράφων 0,00 3.905,38
               Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 126.625,26 158.680,99

46.033.024,50 75.613.460,03

Μείον :  Έξοδα & ζηµιές συµµετοχών σε  Κ/ξίες  και χρεογράφων 10.163.972,34 13.955.572,81
              Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 1.018.040,67 1.588.771,88
Έξοδα προγρ.επιµορφ.προσωπικού 3.913.408,60 1.208.187,40
Μείον :  Επιχορηγ.για προγραµ.επιµορφ.προσωπικού 3.913.408,60 1.208.187,40

11.182.013,01 34.851.011,49 15.544.344,69 60.069.115,34
Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη) εξ εργασιών και συµµετοχών 95.542.800,30 120.856.510,08

II. Μείον : Έκτακτα αποτελέσµατα 400.704,05 2.069.716,08
Οργανικά & Έκτακτα αποτελέσµατα 95.142.096,25 118.786.794,00
ΜΕΙΟΝ :
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 19.236.375,70 19.305.178,35
Μείον : Οι από αυτές ενσωµατωµένες  στο λειτουργικό κόστος 15.726.732,66 3.509.643,04 15.825.829,64 3.479.348,71
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  (ΚΕΡ∆Η) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 91.632.453,21 115.307.445,29
Μείον : Αναλογία  µετοχών  µειοψηφίας 0,00 0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  (ΚΕΡ∆Η) ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ (1/1-31/12/2004) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 91.632.453,21 115.307.445,29

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
& ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΚΟΥΤΡΑΣ

Α.∆.Τ. : Ι 280654

31/12/2004 31/12/2003 ΠΑΘΗΤΙΚΟ

     Μείον αποσβέσεις µέχρι 31/12

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (1/1 - 31/12/2004)  ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

31/12/2004 31/12/2003

ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ, 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005

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

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡ. ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ    ΜΑΡΙΑ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΑΡΑΤΖΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΓΚΑΓΚΑΤΣΙΟΣ ΟΛΓΑ ΣΠ. ΣΟΦΙΑΝΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς το ∆ιοικητικό  Συµβούλιο της Ανώνυµης Εταιρείας “ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.)”

Α.∆.Τ. : Ξ 393014      ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ : Ο.Ε.Ε.0025248  Α  ́ΤΑΞΗΣ ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ : Ο.Ε.Ε. 0009672  Α  ́ΤΑΞΗΣ ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ : Ο.Ε.Ε.0015446  Α  ́ΤΑΞΗΣ

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2005
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Ιωάννης Α. Αναστασόπουλος
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 10151

 

ΠΡΟΤΥΠΟΣ  ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ  Α. Ε. BKR 
Ορκωτοί Ελεγκτές–Λογιστές–Σύµβουλοι Επιχειρήσεων 

 
Ανεξάρτητο Mέλος της  BKR  INTERNATIONAL  

∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.∆. 360/1985, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 90 του Ν. 2533/1997, εφαρµόζοντας στα πλαίσια των αρχών και κανόνων ελεγκτικής που ακολουθεί το ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ, τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες, για να διαπιστώσουµε ότι οι

ανωτέρω συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις της ΑνώνυµηςΕταιρείας «ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.)», που καλύπτουν την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2004 µέχρι 31η ∆εκεµβρίου2004, δεν περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις που να επηρεάζουν ουσιωδώς την ενοποιηµένηπεριουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση, καθώς

και τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα, της ανωτέρω µητρικής εταιρείας και των θυγατρικών της που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση. ∆εν επεκταθήκαµεστον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων µιας εταιρείας που περιλαµβάνεται στην ενοποίηση και αντιπροσωπεύει ποσοστό 1,32% και 1,58% των ενοποιηµένων συνόλων ενεργητικού και κύκλου εργασιών, η
οποία έχει ελεγχθεί από άλλο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, στο πιστοποιητικό ελέγχου του οποίου βασιστήκαµε για να εκφράσουµε την γνώµη µας που ακολουθεί . Από τον παραπάνω έλεγχό µας προέκυψαν τα εξής: 1) Στο λογαριασµό ΓΙΙΙ. του Ενεργητικού περιλαµβάνονται συµµετοχές της εταιρείας : α) σε κοινοπραξίες από τις οποίες ορισµένες ελέγχονται από

Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, β) σε ανώνυµες εταιρείες από τις οποίες ορισµένες ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή (αξία κτήσεως ευρώ 57.760.642,28) και σε µια ετερόρρυθµη εταιρεία. Η αποτίµηση των ανωτέρω συµµετοχώνέγινε στην αξία κτήσεως, σύµφωνα µε τη φορολογική νοµοθεσία και όπως προκύπτει από τους τελευταίους νόµιµα συνταγµένους

Ισολογισµούς ορισµένων ανωνύµωνεταιρειών, η εσωτερική λογιστική αξία των µετοχών τους είναι µικρότερη από την αξία κτήσεώς τους κατά ποσό ευρώ 3.254.109,47 και τα ίδια κεφάλαια ισόποσα αυξηµένα. Σηµειώνεται ότι η εσωτερική λογιστική αξία τεσσάρων ανωνύµωνεταιρειών είναι µεγαλύτερηκατά ποσό ευρώ 73.427.099,00 από την αξία κτήσεώς τους. Η
αποτίµηση των µετοχών µιας εισηγµένηςστο Χρηµατιστήριο εταιρείας έγινε στην τρέχουσα αξία η οποία είναι µικρότερη από την αντίστοιχη αξία κτήσεως κατά ποσό ευρώ 1.531.847,28 το οποίο συµψηφίσθηκεµε το αποθεµατικό που προέκυψε από την εφαρµογή της διάταξης του άρθρ. 15 του Ν. 3229/2004, γ) σε δύο εταιρείες εξωτερικού (αξία κτήσεως ευρώ

240.998,86) και µια εταιρεία εσωτερικού (αξία κτήσεως ευρώ 2.500.000,00) δεν έχουν συντάξει ακόµα τον Ισολογισµό της πρώτης χρήσεως που λήγει την 31.12.2004 ενώ δύο εταιρείες (αξία κτήσεως ευρώ 35.216,43) τελούν υπό εκκαθάριση. 2) Στο λογαριασµό “Χρεόγραφα” περιλαµβάνεται η αξία κτήσεως µετοχών ανωνύµων εταιρειών εισηγµένων στο

Χρηµατιστήριο. Η αποτίµηση µιας εταιρείας έγινε ορθά στην αξία κτήσεως και τριών εταιρειών έγινε στην τρέχουσα αξία, η οποία είναι µικρότερη από την αντίστοιχη αξία κτήσεως κατά ποσό ευρώ 12.216,40 το οποίο συµψηφίστηκεµε το αποθεµατικό που προέκυψε από την εφαρµογή της διάταξης του άρθρ. 15 του Ν. 3229/2004. 3) Στο λογαριασµό ∆Ι. του
Ενεργητικού περιλαµβάνεται ποσό ευρώ 9.582.536,32 το οποίο αφορά κόστος έργου που είχε εκτελεσθεί και δεν είχε τιµολογηθεί µέχρι 31.12.2004 και µέχρι την ηµεροµηνίαχορήγησης του πιστοποιητικού ελέγχου είχε τιµολογηθεί ποσό ευρώ 121.000,00 περίπου. 4) Μεταξύ των απαιτήσεων της εταιρείας, περιλαµβάνονται επίδικες απαιτήσεις ποσού ευρώ

1.576.000,00 για τις οποίες δε σχηµατίστηκεπρόβλεψη για την πιθανή ζηµία που θα προκύψει από τη µη είσπραξή τους. Αν σχηµατιζόταν τέτοια πρόβλεψη θα ανερχόταν, κατά τη γνώµη µας, σε ποσό ευρώ 400 χιλ. περίπου µε ισόποση µείωση των ιδίων κεφαλαίων. 5) Στο λογαριασµό Ε. του Ενεργητικούπεριλαµβάνεται ποσό ευρώ 32.942.735,22 που αφορά το

συµψηφιστικό υπόλοιπο των εσόδων και εξόδων και ζηµιών εκ συµµετοχών, που εµφανίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων και προκύπτουν από προσωρινές βεβαιώσεις Κοινοπραξιών από τις οποίες οι δώδεκα (κέρδη ευρώ 5.211.110,15) ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Σηµειώνεται ότι στα Αποτελέσµατα δεν έχουν περιληφθεί έσοδα από

συµµετοχήθυγατρικής εταιρείας σε Κοινοπραξίες. 6) Η εταιρεία, βασιζόµενηστη διάταξη του άρθρ. 31 του Ν.2238/1994 και την υπ’ αριθµ. 205/1988 γνωµοδότησητων Νοµικών Συµβούλων∆ιοικήσεως, δε σχηµάτισεπρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού της για συνταξιοδότηση γιατί αυτό δε συµπλήρωνε τις προϋποθέσεις συνταξιοδοτήσεως µέχρι το τέλος

της επόµενης χρήσεως. Αν η εταιρεία σχηµάτιζε τέτοια πρόβλεψη για το σύνολο του προσωπικού της, αυτή θα ανερχόταν σε ποσό ευρώ 536,6 χιλ. περίπου µε ισόποση µείωση των ιδίων κεφαλαίων. Με βάση τον έλεγχο που διενεργήσαµε, διαπιστώσαµε ότι οι ανωτέρω ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις

του κωδ. ν. 2190/1920 «περί ανωνύµωνεταιρειών» και αφού ληφθούν υπόψη οι προαναφερόµενεςπαρατηρήσεις µας καθώς και οι παρατιθέµενες από την εταιρεία σηµειώσεις, δεν περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις που να επηρεάζουν ουσιωδώς την εµφανιζόµενηενοποιηµένηπεριουσιακή διάρθρωση και οικονοµική θέση του συνόλου των επιχειρήσεων πoυ
περιλήφθηκαν στην ενοποίηση κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2004, καθώς και τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της περιόδου που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών και µεθόδων που εφαρµόζει η µητρική εταιρεία και οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που εφαρµόστηκαν

στην προηγούµενη χρήση. Επισηµαίνεται ότι το παρόν πιστοποιητικό εκδίδεται για τους σκοπούς του άρθρου 90 του Ν. 2533/1997 και δεν υποκαθιστά το πιστοποιητικό του τακτικού ελέγχου, που απαιτείται από τις διατάξεις του άρθρ. 108 του κωδ. ν. 2190/1920 «περί ανωνύµων εταιρειών». Για το λόγο αυτό ενδέχεται ορισµένα κονδύλια των ανωτέρω

συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων να παρουσιάσουν διαφορές από εκείνα των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, που θα δηµοσιευθούν µαζί µε το προαναφερόµενο πιστοποιητικό  του τακτικού ελέγχου.


