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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.»  

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2005 

 

1. Επισκόπηση ∆ραστηριοτήτων  
Η ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. είναι 100% θυγατρική της εταιρείας συµµετοχών ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ και αποτελεί το µέλος του Οµίλου που έχει αναλάβει όλη 

την κατασκευαστική δραστηριότητά του. Η ΑΚΤΩΡ είναι αναµφισβήτητα ο ηγέτης της 

ελληνικής κατασκευαστικής αγοράς κατέχοντας συστηµατικά µερίδιο αγοράς 

µεγαλύτερο του 22% µεταξύ των µεγαλύτερων κατασκευαστικών εταιρειών της 

Ελλάδας. Η ΑΚΤΩΡ έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο τα τελευταία χρόνια στην ανάπτυξη 

των υποδοµών στην Ελλάδα συµµετέχοντας στην κατασκευή των µεγαλύτερων έργων 

υποδοµής που εκτελέστηκαν, των µεγάλων έργων Παραχώρησης (Αττική Οδός και 

Γέφυρα Ρίου-Αντιρίου) και των Ολυµπιακών έργων. Επίσης η ΑΚΤΩΡ είναι µια 

οικονοµικά εύρωστη εταιρεία παρουσιάζοντας σταθερά υψηλή κερδοφορία και 

παράγοντας ετησίως σηµαντικές  χρηµατικές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες.  

Σε διεθνές επίπεδο οι προσπάθειες εδραίωσης της εταιρείας στο εξωτερικό και 

µετατροπής της σταδιακά σε «regional player» έχουν ήδη αρχίσει να αποδίδουν 

καρπούς µε την ανάληψη έργων στη ΝΑ Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή.  

Επιπλέον η ΑΚΤΩΡ έχει προχωρήσει σε καθετοποίηση των κατασκευαστικών της 

δραστηριοτήτων και δραστηριοποιείται στο χώρο των λατοµείων και του έτοιµου 

σκυροδέµατος διαθέτοντας λατοµεία σε διάφορα σηµεία στην Ελλάδα. Παράλληλα, 

έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για επέκταση στο χώρο των λιγνιτορυχείων µέσω εξαγορών 

υφιστάµενων µονάδων και, τέλος, συµµετέχει µε ποσοστό 35% στα Μεταλλεία 

Χαλκιδικής.  

2. Κύρια γεγονότα της χρήσης 2005 
Η χρήση του έτους 2005 σηµαδεύτηκε από τα ακόλουθα κύρια γεγονότα για την 

ΑΚΤΩΡ:  

� Έξοδος της εταιρείας ΑΚΤΩΡ από το ΧΑ και απόκτηση του 100% των µετοχών 

της από τη µητρική εταιρεία του Οµίλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ 

ΑΕ. Της κίνησης αυτής προηγήθηκαν οργανωτικές αλλαγές που περιλάµβαναν τη 

διάσπαση της ΑΚΤΩΡ σε κατασκευαστικές και λοιπές δραστηριότητες, 

διατήρηση από την οιονεί καθολική διάδοχο αυτής συνεπώνυµη ανώνυµη 

εταιρεία ΑΚΤΩΡ της κατασκευαστικής επιχείρησης και των συναφών προς αυτήν 

δραστηριοτήτων, όπως είναι τα Λατοµεία και τα Μεταλλεία, και µεταφορά των 

υπολοίπων δραστηριοτήτων, µεταξύ των οποίων και όλων των συµµετοχών σε 

παραχωρήσεις στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ.  
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� Εδραίωση σε χώρες της Μέσης Ανατολής µε την ανάληψη έργων σε Κουβέιτ και 

Ντουµπάι και ανάληψη έργων στη Ρουµανία 

� Ανάληψη µεγάλων έργων υποδοµής στην Ελλάδα, µεταξύ των οποίων ανακήρυξη 

σε προσωρινό ανάδοχο για την επέκταση του γραµµής του Μετρό προς το 

Ελληνικό. 

� Ανακήρυξη του Οµίλου σε προσωρινό ανάδοχο για το συγχρηµατοδοτούµενο 

έργο κατασκευής και λειτουργίας της Υποθαλάσσιας Σήραγγας Θεσαλλονίκης. 

3. Αποτελέσµατα χρήσης 2005 και Προοπτικές 
Τα αποτελέσµατα της ΑΚΤΩΡ και των συµµετοχών της για το 2005, οι προοπτικές για 

το µέλλον και οι στόχοι συνοψίζονται στα εξής: 

3.1 Αποτελέσµατα 
Μετά τη θεαµατική ανάπτυξη της κατασκευαστικής δραστηριότητας στην Ελλάδα τα 

τελευταία χρόνια, που βασίστηκε κυρίως στα µεγάλα έργα υποδοµής και τα Ολυµπιακά 

έργα, το 2005 ήταν, όπως άλλωστε αναµενόταν, έτος ύφεσης για τις επιχειρήσεις του 

κλάδου. Στη διαµόρφωση του αρνητικού κλίµατος, που επικράτησε, συνέβαλαν 

σηµαντικά και άλλοι παράγοντες, όπως η καθυστέρηση στη δηµοπράτηση πολλών 

δηµοσίων έργων, η αλλαγή του τρόπου ανάθεσης των δηµοσίων έργων και οι 

καθυστερήσεις στις πληρωµές ολοκληρωµένων έργων. Παρά τις αντίξοες συνθήκες, ο 

Όµιλος µέσω της ΑΚΤΩΡ και των θυγατρικών της συνεχίζει να κατέχει αδιαφιλονίκητα 

την πρώτη θέση στην εγχώρια αγορά και παρουσιάζει σηµαντική οικονοµική υπεροχή 

σε σχέση µε τους ανταγωνιστές.  

Για το 2005 και βάσει των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (∆ΛΠ) η ΑΚΤΩΡ 

παρουσίασε ενοποιηµένο κύκλο εργασιών 516,4 εκ. € και ενοποιηµένα λειτουργικά 

κέρδη (κέρδη προ τόκων και φόρων) 96,5 εκ. €. Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών 

παρουσίασε µείωση της τάξης του 27%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη παρουσίασαν 

µείωση της τάξης του 32% σε σχέση µε τα αντίστοιχα µεγέθη το 2004. Η αναµενόµενη 

αυτή µείωση οφείλεται στους λόγους που προαναφέρθηκαν σχετικά µε την κατάσταση 

του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα. Παρά τη σχετική µείωσή τους, τα 

περιθώρια κερδοφορίας τόσο σε λειτουργικό όσο και σε επίπεδο καθαρών κερδών 

διαµορφώθηκαν σε ποσοστό 18,7% και 7,5% αντίστοιχα που είναι πολύ υψηλά 

συγκρινόµενα µε τα περιθώρια ελληνικών αλλά και ξένων κατασκευαστικών 

επιχειρήσεων. Σε ενοποιηµένο επίπεδο τα ίδια κεφάλαια της ΑΚΤΩΡ ανέρχονται σε 

261,5 εκ. €, τα δάνεια σε 116,9 εκ. €, ενώ τα ταµειακά διαθέσιµα σε 159,6 εκ. €. 

Χαρακτηριστικό της οικονοµικής ευρωστίας της είναι και η παραγωγή χρηµατικών 

ροών από λειτουργικές δραστηριότητες της τάξης των 88 εκ. €.  

Σε επίπεδο εταιρείας η ΑΚΤΩΡ εµφάνισε κύκλο εργασιών 108,3 εκ € και λειτουργικά 

κέρδη 27,1 εκ €. Η λατοµική δραστηριότητα της ΑΚΤΩΡ παρουσίασε κύκλο εργασιών 

της τάξης των 18 εκ. € και κέρδη προ φόρων 1,3 εκ. €.  
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3.2  Προοπτικές 
Οι προοπτικές της ΑΚΤΩΡ για το µέλλον παρουσιάζονται ιδιαίτερα αισιόδοξες. Τα 

κονδύλια που πρόκειται να διατεθούν σε έργα υποδοµής στο διάστηµα από το 2006 έως 

το 2015 υπολογίζονται σε περίπου 20 δισ. € (Γ’ και ∆’ ΚΠΣ). Επίσης σηµαντική 

αναµένεται να είναι και η συµβολή των έργων εξωτερικού, η οποία ήδη έχει αρχίσει να 

διαφαίνεται στο ανεκτέλεστο υπόλοιπό της. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της ΑΚΤΩΡ και 

των θυγατρικών της ξεπερνά σήµερα τα 2,1 δισ. € (1,8 δισ. € από ήδη υπογεγραµµένες 

συµβάσεις και 0,3 δισ. € από συµβάσεις που πρόκειται να υπογραφούν άµεσα). Το 42% 

του συνολικού ανεκτέλεστου προέρχεται από το εξωτερικό. 

 

 
 

Στόχος της ΑΚΤΩΡ στην Ελλάδα είναι η µέγιστη εκµετάλλευση των συνεχώς 

αυξανόµενων ευκαιριών µέσω των έργων υποδοµής και των νέων 

συγχρηµατοδοτούµενων έργων. Στόχος της για τη ΝΑ Ευρώπη είναι η διείσδυση σε 

αναπτυσσόµενες αγορές χωρών που θα ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα 

απορροφήσουν κεφάλαια για την αναβάθµιση των υποδοµών τους ενώ στην Μέση 

Ανατολή στοχεύει σε αναπτυσσόµενες αγορές µε σηµαντικούς δείκτες ανάπτυξης, όπου 

ο ανταγωνισµός δεν είναι τόσο έντονος. 

4. ∆είκτες αποδοτικότητας 
Για τον κλάδο της Κατασκευής πλέον αξιόπιστος δείκτης είναι ο δείκτης της Απόδοσης 

στα Επενδεδυµένα Κεφάλαια - Return on Invested Capital (ROIC). Ο δείκτης αυτός 

ενσωµατώνει τόσο την κερδοφορία όσο και την αποτελεσµατικότητα χρήσης των 

δεσµευµένων κεφαλαίων. Για τη χρήση 2005 ο ROIC της ΑΚΤΩΡ σε ενοποιηµένο 

επίπεδο ανέρχεται σε 16% (δεν περιλαµβάνονται τα ταµειακά διαθέσιµα πλέον των 

αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας), που είναι πάρα πολύ υψηλό για 

επιχειρήσεις του κλάδου.  

5. Κίνδυνοι 
Στην εγχώρια Κατασκευή κίνδυνοι για την ανάπτυξη της ΑΚΤΩΡ προκύπτουν από τις 

αλλαγές στη νοµοθεσία για τη δηµοπράτηση δηµοσίων έργων, σε συνδυασµό µε τη 

δυσχερή οικονοµική κατάσταση των περισσότερων εταιρειών του κλάδου, οι οποίες 

συχνά οδηγούνται σε «παράλογη» συµπεριφορά κατά τη διεκδίκηση έργων µε 

υπερβολικές εκπτώσεις. Οι παράγοντες αυτοί στο εσωτερικό της χώρας, καθώς επίσης 

890 Σύνολο 
750 Οµάν 
36 Ρουµανία 
28 Ντουµπάι 
76 Κουβέιτ 

Ανάλυση ανεκτέλεστου εξωτερικού Ανεκτέλεστο Υπόλοιπο ΑΚΤΩΡ 

58% 
42% Εσωτερικό 

Εξωτερικό 



 5 

και η διείσδυση της κατασκευαστικής δραστηριότητας στο εξωτερικό, δηµιουργούν 

κάποια αβεβαιότητα σχετικά µε τη διατήρηση των υψηλών µέχρι σήµερα λειτουργικών 

περιθωρίων κερδοφορίας. 

6. Γεγονότα µετά τις 31.12.2005 
Τα κύρια γεγονότα µετά τις 31.12.2005 ήταν: 

� Ανάληψη σηµαντικότατου έργου στο Οµάν ύψους 1,5 δισ. € σε κοινοπραξία µε 

µεγάλο Τουρκικό Όµιλο. Το έργο αυτό αφορά στην υλοποίηση της πρώτης επί 

συνόλου 10 φάσεων ανάπτυξης της νέας πόλης µε την επωνυµία Blue City. 

� Υπογραφή της σύµβασης για την επέκταση του Μετρό προς το Ελληνικό. 

� Κατάθεση προσφοράς για το συγχρηµατοδοτούµενο έργο κατασκευής και 

λειτουργίας του αυτοκινητοδρόµου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαµάτα. 

� Κατάθεση του επιχειρησιακού σχεδίου ανάπτυξης των Μεταλλείων Χαλκιδικής 

και δηµιουργίας εργοστασίου χρυσού προς έγκριση από τις αρµόδιες αρχές. 

 

7. Ενόψει όλων αυτών, σας καλούµε, Κύριοι Μέτοχοι, να εγκρίνετε τις Ετήσιες 

Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 1/1/2005 – 31/12/2005 της Εταιρείας, µε τις 

Εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, που τις συνοδεύουν, 

και να απαλλάξετε τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ατοµικά και το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο ως σύνολο, καθώς και τον Ορκωτό Ελεγκτή, από κάθε ευθύνη για 

αποζηµίωση για την Εταιρική χρήση 1/1/2005 – 31/12/2005. 

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2006 

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

 

 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

 

Η παρούσα έκθεση που αποτελείται από πέντε (5) σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται 

στο πιστοποιητικό ελέγχου, που χορηγείται µε σηµερινή ηµεροµηνία.  

 

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2006 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 10151 

Σ.Ο.Λ. Α.Ε. 


