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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 

ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 

 

Η παρούσα έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αφορά στη χρονική περίοδο των δώδεκα 

µηνών της κλειόµενης χρήσης 2013 (01.01-31.12.2013) και παρέχει συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές 

πληροφορίες για τις ετήσιες ενοποιηµένες και εταιρικές οικονοµικές  καταστάσεις καθώς και τα 

αποτελέσµατα της Εταιρείας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ και του Οµίλου Εταιρειών ΑΚΤΩΡ. Στην Έκθεση 

περιγράφονται τα σηµαντικότερα γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη χρήση 2013 και η επίδρασή τους 

στις οικονοµικές καταστάσεις, οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιµετωπίζει ο Όµιλος, ενώ 

παρατίθενται και ποιοτικού χαρακτήρα στοιχεία και εκτιµήσεις για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων του.  

 

Οι εταιρείες που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, πλην της µητρικής εταιρείας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, 

είναι εκείνες που αναφέρονται στη σηµείωση 8 των οικονοµικών καταστάσεων. 

 

Ο Όµιλος και ειδικότερα ο κατασκευαστικός βραχίονας µε αιχµή την ΑΚΤΩΡ κατάφερε σε 

αντίξοες οικονοµικές συνθήκες να διατηρήσει τον ίδιο κύκλο εργασιών αλλά και να διαµορφώσει τις 

προϋποθέσεις  για περαιτέρω ανάπτυξη του κύκλου εργασιών αναµένοντας την ανάκαµψη της Ελληνικής 

Οικονοµίας. Εν µέσω της πολυετούς κρίσεως όχι µόνο κατάφερε να διατηρήσει το ανθρώπινο δυναµικό 

της, να είναι πάντα συνεπής µε τις υποχρεώσεις έναντι του κράτος, των  προµηθευτών, των  

υπεργολάβων και των εργαζοµένων της αλλά και επιπλέον  να µειώσει τον δανεισµό της. Τα πρόσφατα 

ενθαρρυντικά σηµάδια που αφορούν στην Ελληνική Οικονοµία µε την ανάκτηση της αξιοπιστίας, την 

έξοδο στις κεφαλαιαγορές και τις θετικότερες συνθήκες που έχουν διαµορφωθεί στον τραπεζικό χώρο 

καθώς και το ενδιαφέρον και την  εµπιστοσύνη που δείχνουν οι επενδυτές στο ελληνικό χρηµατιστήριο, 

βρίσκουν την ΑΚΤΩΡ έτοιµη να ανταπεξέλθει στις νέες προκλήσεις και να συµβάλλει στην ανάπτυξη 

της Ελληνικής Οικονοµίας  . 

1. Οικονοµικά αποτελέσµατα 
 

Ο κύκλος εργασιών του Οµίλου διατηρήθηκε στα ίδια περίπου επίπεδα και ανήλθε για τη χρήση 

του 2013 σε € 900 εκατ. έναντι  € 904 εκατ. το 2012. Από τον κύκλο εργασιών 68% προήλθε από τα έργα 

στο εσωτερικό και 32% από το εξωτερικό. Τα αποτελέσµατα εκµετάλλευσης διαµορφώθηκαν σε € 34,9 

εκατ. έναντι € 24,8 εκατ. το 2012 και τα κέρδη προ φόρων σε € 27,1 εκατ. έναντι € 14,8 εκατ. στο τέλος 

της χρήσης του 2012. Τα αποτελέσµατα του Οµίλου στη χρήση του 2013 επιβαρύνθηκαν από 

αποµειώσεις αξίας ακινήτων της τάξης των € 3,2 εκατ. 

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα σε ενοποιηµένο επίπεδο στις 31.12.2013 ήταν € 227,2 εκατ. έναντι 

€ 117,8 εκατ. στις 31.12.2012, ενώ τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε € 350,1 εκατ. έναντι € 419,6 εκατ. στις 

31.12.2012. 

Το σύνολο των δανείων σε ενοποιηµένο επίπεδο ανήλθε στις 31.12.2013 σε € 137 εκατ. έναντι € 148,8 

εκατ. στις 31.12.2012. Από το σύνολο των δανείων € 83 εκατ. είναι βραχυπρόθεσµα, έναντι € 130,2 εκατ. 

στο τέλος της χρήσης του 2012 και € 54 εκατ. είναι µακροπρόθεσµα, έναντι € 18,6 εκατ. το 2012. 

 

Ο καθαρός δανεισµός του Οµίλου στις 31.12.2013 παρουσιάζεται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα:  
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Όλα τα ποσά είναι σε εκατ.  Ευρώ. 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

31-∆εκ-13 31-∆εκ-12 

Βραχυπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός 83,0 130,2 

Μακροπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός 54,0 18,6 

Σύνολο δανείων 137,0 148,8 

Μείον: Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (1) 246,4 136,9 

Καθαρός ∆ανεισµός/∆ιαθέσιµα (109,4) 11,9 

Σύνολο Καθαρής Θέσης Οµίλου 350,1 419,6 

Σύνολο Κεφαλαίων 240,7 431,5 

∆είκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης - 0,028 

∆είκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης % - 2,8% 
 

Σηµείωση: 
(1) Στα συνολικά Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα του 2013 ευρώ 227,2 εκατ. , (2012 ευρώ 117,8 εκατ.) έχουν προστεθεί οι 
∆εσµευµένες καταθέσεις ευρώ 19,2 εκατ., (2012 ευρώ 19,1 εκατ.).  

 
Ο δείκτης κεφαλαιακής µόχλευσης στις 31.12.2013 για τον Όµιλο δεν έχει εφαρµογή (2012:2,8%). Ο 

δείκτης αυτός υπολογίζεται ως το πηλίκο του καθαρού δανεισµού προς το σύνολο των απασχολούµενων 

κεφαλαίων (ήτοι, σύνολο καθαρής θέσης πλέον καθαρός δανεισµός).  

Σε επίπεδο µητρικής εταιρείας, η ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ παρουσίασε κύκλο εργασιών € 581,1 εκατ. 

έναντι € 473,7 εκατ. το 2012, σηµειώνοντας αύξηση 23%. Τα αποτελέσµατα εκµετάλλευσης ανήλθαν σε 

€ 30,9 εκατ. ενώ στο τέλος της χρήσης του 2012 ήταν αρνητικά κατά € 10,5 εκατ. Τα κέρδη προ φόρων 

διαµορφώθηκαν σε € 22,9 εκατ. έναντι € 184,7 εκατ. το 2012 που κυρίως οφείλονταν σε αναγνώριση 

µερισµάτων.  

2 .  Εξέλιξη δραστηριοτήτων 

 

Η ΑΚΤΩΡ και οι θυγατρικές της κατά τη διάρκεια της χρήσης 2013, υπέγραψαν στην Ελλάδα 

νέες συµβάσεις ύψους € 980 εκατ. (αναλογούν συνολικό ποσό συµβάσεων). Μεταξύ των µεγαλύτερων 

αναληφθέντων νέων έργων στην Ελλάδα περιλαµβάνονται:  

1. Η κατασκευή της Β φάσης του Συγκροτήµατος Θριασίου και του Σ.Σ. Ζεφυρίου, 

προϋπολογισµού € 86 εκατ., σε κοινοπραξία µε ποσοστό έµµεσης συµµετοχής 65%. 

2. Η κατασκευή υποδοµής νέας διπλής σιδηροδροµικής γραµµής στο τµήµα Ροδοδάφνη – 

Ψαθόπυργος και σήραγγας Παναγοπούλας, προϋπολογισµού € 293 εκατ., σε κοινοπραξία µε 

ποσοστό συµµετοχής 42,5%. 

3. Η µελέτη, κατασκευή και θέση σε λειτουργία της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς 

Καλαµαριά, προϋπολογισµού € 371,7 εκατ. 

4. Η επέκταση αεροσταθµού, λοιπών εγκαταστάσεων και η διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου 

στον Κρατικό Αερολιµένα Χανίων, προϋπολογισµού € 46,1 εκατ. 



 4 

5. Η µελέτη πεδίου, προµήθεια υλικών και κατασκευή του εργοστασίου εµπλουτισµού στις 

Σκουριές Χαλκιδικής, προϋπολογισµού € 133 εκατ. 

6. Η ολοκλήρωση της υποδοµής και των κτιριακών εγκαταστάσεων της νέας διπλής 

σιδηροδροµικής γραµµής υψηλών ταχυτήτων Τιθορέα-∆οµοκός, σε κοινοπραξία µε ποσοστό 

συµµετοχής 33,33%. Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε € 374,2 εκατ. 

  

Στο εξωτερικό η ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ενίσχυσε την παρουσία της υπογράφοντας συµβάσεις για νέα 

έργα:   

1. Στο Κατάρ υπεγράφησαν νέες συµβάσεις, ύψους ~ 375 εκατ. που περιλαµβάνουν τα εξής: 

• Υλοποίηση ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών στο θέρετρο Anantara του Banana island, 

ύψους € 13 εκατ. 

• Κατασκευή του κλειστού αθλητικού κέντρου πολλαπλών χρήσεων Al Sadd Sports Club για 

λογαριασµό της Ολυµπιακής Επιτροπής του Κατάρ. Το ποσό της σύµβασης ανέρχεται σε € 

104 εκατ. 

• Εργασίες έργων υποδοµής για την κατασκευή του Στρατοπέδου των Εσωτερικών 

∆υνάµεων Ασφαλείας, συνολικού προϋπολογισµού € 480 εκατ. Το έργο αυτό ανέλαβε 

κοινοπραξία, στην οποία η ΑΚΤΩΡ είναι leader και συµµετέχει µε ποσοστό 50%. 

• Κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων στο νέο διεθνές αεροδρόµιο της Ντόχα, µε 

συµµετοχή της ΑΚΤΩΡ σε κοινοπραξία µε ποσοστό 40%, καθώς και άλλα µικρότερα έργα 

συντήρησης, στα οποία η ΑΚΤΩΡ συµµετέχει µε ποσοστό 100%, συνολικού 

προϋπολογισµού € 44 εκατ. 

2. Στη Σερβία, στα πλαίσια της κατασκευής του αυτοκινητόδροµου E80 (Corridor X), η ΑΚΤΩΡ 

υπέγραψε σύµβαση για την κατασκευή του έργου LOT2: τµήµα Stanicenje – Pirot East, ύψους ~ 

€ 75 εκατ. Το έργο αποτελεί τµήµα του ∆ιευρωπαϊκού ∆ικτύου αυτοκινητοδρόµων. 

3. Στη Ρουµανία η ΑΚΤΩΡ ανέλαβε την κατασκευή µονάδας διαχείρισης υγρών αποβλήτων στο 

Bacau, ύψους € 9,6 εκατ. 

4. Στη Βουλγαρία η κοινοπραξία ΑΚΤΩΡ – ΗΛΕΚΤΩΡ στην οποία η ΑΚΤΩΡ συµµετέχει µε 

ποσοστό 40% ανέλαβε την κατασκευή της φάσης ΙΙ του ολοκληρωµένου συστήµατος 

εγκαταστάσεων για την επεξεργασία των αστικών στερεών απορριµµάτων του ∆ήµου Σόφιας 

συνολικού προϋπολογισµού € 89,6 εκατ. 

3.  Προοπτικές  

Η παρατεταµένη ύφεση της ελληνικής οικονοµίας έπαιξε καθοριστικό ρόλο στον 

επαναπροσδιορισµό της στρατηγικής της ΑΚΤΩΡ. Με σταθερά και προσεκτικά βήµατα η ΑΚΤΩΡ 

εδραιώνει την παρουσία της στα Βαλκάνια και στην Μέση Ανατολή, όπου είναι εγκατεστηµένη και 

απολαµβάνει ήδη την αναγνώριση και εκτίµηση από τις τοπικές αγορές. Με βασικό πυλώνα την 



 5 

ικανότητα και εµπειρία του ανθρώπινου δυναµικού καθώς και το σηµαντικό στόλο εξοπλισµού, 

σηµερινής αξίας αντικατάστασης ύψους € 410 εκατ., η ΑΚΤΩΡ εντείνει την ανάπτυξη εργασιών στο 

εξωτερικό µε στόχο το ανεκτέλεστο από το εξωτερικό να ξεπεράσει το 31% και να φθάσει ίσως και να 

ξεπεράσει το 50%. Η ΑΚΤΩΡ είχε ανεκτέλεστο ~ € 3 δις στις 31.12.2013, ενώ αναµένεται η υπογραφή 

συµβάσεων ύψους € 1.270 εκατ. 

4. Κίνδυνοι 

Η έλλειψη παροχής ρευστότητας από τον τραπεζικό τοµέα καθυστερεί την µετάβαση στην ανάπτυξη, 

όπου ο κατασκευαστικός κλάδος αναµένεται να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Έτσι, η ΑΚΤΩΡ όπως και 

κάθε άλλη επιχείρηση στην Ελλάδα, αντιµετωπίζει τον κίνδυνο και την αβεβαιότητα για το µέγεθος της 

επίδρασης που θα έχει η διατήρηση της ύφεσης. Σε ότι αφορά το εξωτερικό οπωσδήποτε η 

δραστηριότητα για κάθε επιχείρηση στο εξωτερικό είναι ένας κίνδυνος από µόνος του, αλλά 

περιορίζεται, στα πλαίσια του δυνατού, µέσα από την πρόληψη και τον σχεδιασµό. 

 

5. Γεγονότα µετά τις 31.12.2013 

Στις 25/2/2014 η ΑΚΤΩΡ υπέγραψε σύµβαση λειτουργίας και συντήρησης του κέντρου 
επεξεργασίας λυµάτων Ψυττάλειας, ύψους € 138 εκατ. 
 

 

   Κηφισιά, 27 Μαρτίου 2014 

                                            Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

 

 

 

 

        Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

               ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΚΟΥΤΡΑΣ 

 

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

πιστοποιητικό ελέγχου, που χορηγείται µε σηµερινή ηµεροµηνία.  

 

                                   Αθήνα, 30 Μαΐου 2014 

   Η Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής 

 

 

 

            ∆έσποινα Μαρίνου 

                                                         ΑΜΣΟΕΛ 17681 

 

                                            Πράιςγουωτερχαους Κούπερς 

                                           Ανώνυµος ελεγκτική Εταιρεία 

                                             Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 
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                                                   Λεωφ.Κηφισίας 268 

                                                     152 32 Χαλάνδρι 

                     ΑΜ ΣΟΕΛ 113 


