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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

«ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΧΡΗΣΗΣ 2006 

 

1. Επισκόπηση δραστηριοτήτων 
 

Η ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. είναι σταθερά η κορυφαία ελληνική κατασκευαστική εταιρεία 

κατέχοντας συστηµατικά µερίδιο αγοράς µεγαλύτερο του 22% µεταξύ των 

µεγαλύτερων εγχώριων κατασκευαστικών εταιρειών. Η ΑΚΤΩΡ έπαιξε 

πρωταγωνιστικό ρόλο τα τελευταία χρόνια στην ανάπτυξη των υποδοµών στην Ελλάδα 

και είναι µια οικονοµικά εύρωστη εταιρεία παρουσιάζοντας σταθερά υψηλούς κύκλους 

εργασιών και σηµαντική κερδοφορία.  

 

Μετά την κάµψη που παρουσίασε η ελληνική κατασκευαστική αγορά το 2005, το 2006 

οριοθετεί την έναρξη µιας ανοδικής περιόδου για την ΑΚΤΩΡ. Η ανάκαµψη αυτή είναι 

αποτέλεσµα τόσο της αναθέρµανσης της εγχώριας κατασκευαστικής αγοράς, µε τη 

δηµοπράτηση και ανάθεση πολλών µεγάλων έργων, όσο και της συνεισφοράς των 

έργων εξωτερικού. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της ΑΚΤΩΡ και των θυγατρικών της 

εταιρειών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ανήλθε στα τέλη του 2006 σε 3,3 δις €. Το 

30% του ανεκτέλεστου αυτού προερχόταν από τα έργα στο εξωτερικό, όπου η 

επέκταση και εδραίωση της ΑΚΤΩΡ και των θυγατρικών της είναι πλέον γεγονός. Οι 

χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται η ΑΚΤΩΡ και οι θυγατρικές της σήµερα είναι οι 

χώρες του Κόλπου (Οµάν, Κατάρ, Κουβέϊτ, Ντουµπάι) και η Βουλγαρία και η 

Ρουµανία στα Βαλκάνια. Η ΑΚΤΩΡ έχει ιδρύσει τρία υποκαταστήµατα µε έδρα την 

Ελλάδα, τη Ρουµανία και το Κουβέιτ αντίστοιχα.   

 

Επιπλέον, διαβλέποντας τις ιδιαίτερες αναπτυξιακές προοπτικές που παρουσιάζουν οι 

τοµείς των Λατοµείων και Μεταλλείων, η ΑΚΤΩΡ δραστηριοποιείται και στους 

χώρους αυτούς. Μέσω θυγατρικής της η ΑΚΤΩΡ συµµετέχει στην εταιρεία 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ η οποία διαθέτει τα µεταλλευτικά δικαιώµατα των 

Μεταλλείων Κασσάνδρας Χαλκιδικής σε έκταση 300.000 στρεµµάτων. Η εταιρεία έχει 

ήδη υποβάλει επενδυτικό σχέδιο για τη συνολική αξιοποίηση των Μεταλλείων και την 

εξόρυξη χρυσού και είναι σε αναµονή της έγκρισης προµελέτης περιβαλλοντικών όρων. 

Η λειτουργία της εταιρείας σε παραγωγή µολύβδου και ψευδαργύρου έχει εξοµαλυνθεί 

πλήρως και έχει ήδη περάσει σε κερδοφορία. 
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2. Κύρια γεγονότα της χρήσης 2006 
 

Τα σηµαντικότερα γεγονότα της χρήσης 2006 για την ΑΚΤΩΡ και τις θυγατρικές της 

ήταν: 

 

� Υπογραφή σύµβασης κατασκευής της Υποθαλάσσιας Σήραγγας Θεσσαλονίκης, 

συνολικού προϋπολογισµού 345 εκ. €, από κοινοπραξία στην οποία η ΑΚΤΩΡ 

συµµετέχει µε ποσοστό 50%.  

� Υπογραφή συµβάσεων µεγάλων έργων, όπως µεταξύ άλλων της επέκτασης της 

γραµµής 2 του Μετρό από τον Άγιο ∆ηµήτριο έως το Ελληνικό, συνολικού ύψους 

295 εκ. €, µε ποσοστό συµµετοχής της ΑΚΤΩΡ 70%, διαφόρων έργων στην 

Εγνατία συνολικού ύψους 160 εκ. €, στα οποία η ΑΚΤΩΡ συµµετέχει κατά 100%,  

έργων ΟΣΕ συνολικού ύψους 250 εκ. € και µε ποσοστό συµµετοχής της ΑΚΤΩΡ 

33,33%, καθώς και της επέκτασης του διαδρόµου του κρατικού αερολιµένα 

«ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ» της Θεσσαλονίκης ύψους 140 εκ. € και µε ποσοστό συµµετοχής 

της ΑΚΤΩΡ 30%.  

� Υπογραφή της σύµβασης χρηµατοδότησης και έναρξη κατασκευής έργου 

συνολικού προϋπολογισµού 1,5 δις € στο Οµάν, για την υλοποίηση της πρώτης 

από 10 φάσεις ανάπτυξης νέας πόλης µε την επωνυµία Blue City. Το έργο 

ανέλαβε κοινοπραξία στην οποία η ΕΛΤΕΒ συµµετέχει µέσω θυγατρικής µε 

ποσοστό 50%.  

� Υπογραφή σύµβασης κατασκευής του βιολογικού καθαρισµού της πόλης του 

Βουκουρεστίου στην Ρουµανία, συνολικού προϋπολογισµού περίπου 84 εκ. €, 

από κοινοπραξία στην οποία η ΑΚΤΩΡ συµµετέχει µε ποσοστό 50% και είναι ο 

leader.  

� Ανακήρυξη κοινοπραξίας, στην οποία η ΑΚΤΩΡ συµµετέχει µε ποσοστό 40% και 

είναι ο leader, σε ανάδοχο έργου για την κατασκευή εγκαταστάσεων αεροπορικής 

υποστήριξης του νέου αεροδροµίου της Doha, προϋπολογισµού 200 εκ. €. 

� Συµµετοχή της ΑΚΤΩΡ κατά 60% στο διαγωνισµό για την µίσθωση και 

εκµετάλλευση των λιγνιτωρυχείων της Βεύης σε συνεργασία µε τον Όµιλο 

Μυτιληναίου. Πρόκειται για στρατηγικής σηµασίας κίνηση σε έναν τοµέα 

ιδιαίτερα σηµαντικό για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της χώρας. 

� Συγχώνευση µε απορρόφηση της θυγατρικής εταιρείας ΒΙΣΤΩΝΙΣ και της 

νεοαποκτηθείσας ΤΕΧΝΟΛΙΜΕΝΙΚΗ από την ΤΟΜΗ. 
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3. Αποτελέσµατα 2006 και Προοπτικές 
 

Για το 2006 η ΑΚΤΩΡ παρουσίασε ενοποιηµένο κύκλο εργασιών 635,3 εκ. €, 

ενοποιηµένα λειτουργικά κέρδη (αποτελέσµατα εκµετάλλευσης) 34,6 εκ. € και 

ενοποιηµένα καθαρά κέρδη 16,5 εκ. €. Τα περιθώρια κερδοφορίας τόσο σε λειτουργικό 

όσο και σε επίπεδο καθαρών κερδών διαµορφώθηκαν σε ποσοστό 5,4% και 2,6% 

αντίστοιχα. Σε ενοποιηµένο επίπεδο τα ίδια κεφάλαια της ΑΚΤΩΡ ανέρχονται σε 247,7 

εκ. €, τα δάνεια σε 112,2 εκ. €, ενώ τα ταµειακά διαθέσιµα σε 175,4 εκ. €. 

Χαρακτηριστικό της οικονοµικής ευρωστίας της είναι και η παραγωγή χρηµατικών 

ροών από λειτουργικές δραστηριότητες της τάξης των 55,0 εκ. €.  

 

Σε επίπεδο εταιρείας η ΑΚΤΩΡ εµφάνισε κύκλο εργασιών 386,8 εκ €, λειτουργικά 

κέρδη 14,3 εκ. € και καθαρά κέρδη 22,5 εκ. €. 

 

Οι προοπτικές της κατασκευής για το µέλλον παρουσιάζονται αισιόδοξες. Στην εγχώρια 

αγορά, εντός του 2007 αναµένεται η έναρξη των µεγάλων συγχρηµατοδοτούµενων 

έργων που θα αποφέρουν σηµαντικό κατασκευαστικό αντικείµενο. Συνολικά, τα 

κονδύλια που πρόκειται να διατεθούν σε έργα υποδοµής στο διάστηµα από το 2007 έως 

το 2013 υπολογίζονται σε περίπου 20 δισ. € (Γ’ και ∆’ ΚΠΣ). Επίσης σηµαντική 

αναµένεται να είναι και η συµβολή των έργων εξωτερικού. 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 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. Κίνδυνοι 
 

Στην εγχώρια κατασκευαστική δραστηριότητα, κίνδυνοι για την ανάπτυξη της ΑΚΤΩΡ 

προκύπτουν από τις αλλαγές στη νοµοθεσία για τη δηµοπράτηση δηµόσιων 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.  

 

Επιπλέον, η διείσδυση της κατασκευαστικής δραστηριότητας στο εξωτερικό απαιτεί 

επενδύσεις και εµπεριέχει τους συνήθεις κινδύνους που αντιµετωπίζει κάθε επενδυτική 

δραστηριότητα στην προσπάθεια εδραίωσής της σε µια ξένη αγορά. Οι δύο αυτοί 

παράγοντες στο εσωτερικό και εξωτερικό δηµιουργούν κάποια αβεβαιότητα σχετικά µε 

τη διατήρηση των υψηλών µέχρι σήµερα λειτουργικών περιθωρίων κερδοφορίας. 
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5. Γεγονότα µετά τις 31.12.2006 
 

Τα κύρια γεγονότα µετά τις 31.12.2006 ήταν: 

 

� Συµφωνία για συνένωση των δυνάµεων της ΕΛΤΕΒ µε την ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ. Το 

νέο σχήµα που θα δηµιουργηθεί, εκτός από τον πρωταγωνιστικό του ρόλο εντός 

των συνόρων, αποτελεί ουσιαστικό βήµα για την ανάδειξη του Οµίλου σε 

ανταγωνιστικό µέγεθος ευρωπαϊκού επιπέδου. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται 

τόσο η κατασκευαστική δραστηριότητα της ΑΚΤΩΡ όσο και η δραστηριότητα 

των παραχωρήσεων. Το νέο σχήµα θα περιλαµβάνει στο χαρτοφυλάκιό του 

σηµαντικές συµµετοχές σε έργα παραχωρήσεων, κατέχοντας το 60% της Αττικής 

Οδού, ισχυρή συµµετοχή στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου καθώς και στα νέα µεγάλα 

έργα παραχωρήσεων. Η διαδικασία µετασχηµατισµού – η οποία τελεί υπό την 

έγκριση των αρµοδίων αρχών – περιλαµβάνει διάσπαση της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ 

και:  

i. Απορρόφηση µέρους των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων, µετά 

συµµετοχών της και συναφών προς αυτά περιουσιακών στοιχείων από την 

ΕΛΤΕΒ. Οι λοιπές δραστηριότητες και τα συναφή περιουσιακά στοιχεία της 

ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ θα απορροφηθούν από µη εισηγµένη εταιρεία 

ενδιαφέροντος των κυρίων µετόχων της τελευταίας.  

ii.  Απόσχιση από την ΕΛΤΕΒ του (υπό διαµόρφωση) κλάδου υποδοχής των 

απορροφώµενων κατασκευαστικών δραστηριοτήτων µετά λοιπών 

περιουσιακών στοιχείων της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ και εισφορά αυτού προς την 

εξ ολοκλήρου θυγατρική της µη εισηγµένη ΑΚΤΩΡ. 

iii.  Απόσχιση από την ΕΛΤΕΒ του κλάδου παραχωρήσεων τεχνικών έργων και 

εισφορά αυτού προς την εξ ολοκλήρου θυγατρική της µη εισηγµένη εταιρεία 

ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ Α.Ε.  

� Επίτευξη ανεκτέλεστου υπολοίπου της ΑΚΤΩΡ και των θυγατρικών της ύψους 

περίπου 4 δισ. € (3 δισ. € από ήδη υπογεγραµµένες συµβάσεις και 1 δισ. € από 

συµβάσεις που πρόκειται να υπογραφούν άµεσα). Το 33% του συνολικού 

ανεκτέλεστου προέρχεται από το εξωτερικό.  

� Ανάδειξη της ΑΚΤΩΡ και της θυγατρικής της στο Ντουµπάι AL AHMADIAH –

AKTOR L.L.C. σε µειοδότη διαγωνισµού για την κατασκευή µονάδας βιολογικού 

καθαρισµού στο Jebel Ali, συνολικού προϋπολογισµού περίπου 325 εκ. €.  
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Ενόψει όλων αυτών, σας καλούµε, Κύριοι Μέτοχοι, να εγκρίνετε τις Ετήσιες 

Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 1/1/2006 – 31/12/2006 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 1/1/2006 – 31/12/2006. 

 

 

 

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2007 

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

 

 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

 

Η παρούσα έκθεση που αποτελείται από έξι (6) σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται στο 

πιστοποιητικό ελέγχου, που χορηγείται µε σηµερινή ηµεροµηνία.  

 

Αθήνα,18 Μαΐου 2007 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής 

 
 
 
 
 

Ριρής Κυριάκος 
ΑΜΣΟΕΛ 12111 
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