
∆ιεύθυνση έδρας Εταιρείας: Ερµού 25, 13ο χλµ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαµίας, 145 64 Κηφισιά

Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 8153/01ΑΤ/Β/86/355/(05)

Αρµόδια Αρχή: Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Βορείου Τοµέα Αθηνών, ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Τµήµα Εµπορίου & Τουρισµού 01/01-31/12/2013 01/01-31/12/2012 01/01-31/12/2013 01/01-31/12/2012

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες

27 Μαρτίου 2014 Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων 27.118 14.807 22.901 184.714

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: ∆έσποινα Μαρίνου ( Αρ.Μ. ΣΟΕΛ 17681) Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Ελεγκτική εταιρεία: PriceWaterhouseCoopers Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρία Αποσβέσεις 20.629 23.108 12.693 12.374

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύµφωνη γνώµη Αποµειώσεις επενδυτικών ακινήτων 3.194 - 3.194 -

∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας:  www.aktor.gr Προβλέψεις 298 (1.023) 814 (444)

Συναλλαγµατικές διαφορές (2.763) (2.179) (1.933) (2.104)

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου: Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας (5.830) (9.560) (2.478) (209.882)

∆ηµήτριος Κούτρας, Πρόεδρος ∆.Σ. - (19.091) - -

∆ηµήτριος Καλλιτσάντσης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 14.480 16.119 11.039 11.555

Τιµολεών Καρεφυλλάκης, Αντιπρόεδρος Προβλέψεις αποµείωσης και διαγραφές 9.931 12.018 5.379 12.018

Κων/νος ∆ηµ. Μαθιόπουλος ,Εντεταλµένος Σύµβουλος

Ιωάννης ∆ηµ. Μπουρνάζος , Μέλος

Γεώργιος ∆ηµ. Κουτσοποδιώτης, Μέλος Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 7.227 (14.179) 6.985 (14.564)

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 61.858 (92.152) (780) (17.719)

(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 29.333 123.033 30.303 30.660

Μείον: 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (15.159) (15.623) (12.392) (11.204)

Καταβεβληµένοι φόροι (14.856) (18.978) (8.964) (10.853)

Σύνολο εισροών (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων (α) 135.460 16.300 66.761 (15.449)

Επενδυτικές δραστηριότητες

Πώληση % συµµετοχής στην ELDORADO / EGU - 112.696 - -

(Απόκτηση)/Πώληση θυγατρικών, συγγενών, κ/ξιών και λοιπών επενδύσεων (9.175) (5.555) (2.281) 1.842

31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012 Ταµειακά διαθέσιµα από απορρόφηση Βιοσάρ & ∆.Κουγιουµτζόπουλος - - - 4.076

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων και επενδύσεων σε ακίνητα (13.261) (21.083) (10.565) (19.098)

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 135.312 146.101 67.666 71.334 2.147 9.668 1.080 6.328

Επενδύσεις σε ακίνητα - 7.816 - 7.816 Τόκοι εισπραχθέντες 6.201 6.489 2.296 2.493

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 13.377 11.304 662 669 ∆άνεια (χορηγηθέντα σε) / εισπραχθέντα από συνδεδεµένα µέρη - - (369) (170)

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 81.241 152.965 119.698 111.119 Μερίσµατα εισπραχθέντα - - - 116.900

Αποθέµατα 32.172 39.399 16.540 23.525 ∆εσµευµένες Καταθέσεις (59) (19.131) (3.549) (12.609)

Απαιτήσεις από πελάτες 494.467 537.482 293.199 301.050 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (14.148) 83.084 (13.390) 99.762

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 534.624 448.706 617.305 562.278 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

1.291.194 1.343.773 1.115.070 1.077.789 - (572) - -

4.516 - 4.516 - Πληρωµές για έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου (31) (6) - -

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.295.710 1.343.773 1.119.586 1.077.789 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 151.050 37.171 124.814 16.602

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Εξοφλήσεις δανείων (162.832) (143.928) (132.384) (77.467)

Μετοχικό κεφάλαιο 139.747 139.747 139.747 139.747 Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) (545) (595) (199) (139)

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 209.045 278.202 304.303 286.935 Μερίσµατα πληρωθέντα (55) - - -

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 348.792 417.949 444.050 426.682 Καταβληθείς φόρος µερισµάτων (53) - - -

Μη ελέγχουσες συµµετοχές (β) 1.259 1.627 - - Ληφθείσες επιχορηγήσεις 567 - - -

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 350.051 419.576 444.050 426.682 Συµµετοχή τρίτων σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών - 88 - -

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 53.958 18.637 45.951 979 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (11.901) (107.841) (7.769) (61.004)

Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 24.815 23.304 5.195 10.712 109.412 (8.457) 45.602 23.309

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 83.049 130.205 58.175 110.573 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 117.795 126.251 61.373 38.064

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 783.837 752.051 566.216 528.843 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 227.206 117.795 106.975 61.373

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 945.659 924.197 675.537 651.108

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 1.295.710 1.343.773 1.119.586 1.077.789

01/01-31/12/2013 01/01-31/12/2012 01/01-31/12/2013 01/01-31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012

Κύκλος εργασιών 899.968 903.967 581.105 473.690

Μικτά κέρδη/(ζηµίες) 67.664 59.585 31.809 32.995 419.576 459.056 426.681 222.850

34.945 24.793 30.923 (10.424) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(έξοδα) µετά από φόρους (69.161) (37.746) 17.368 180.149

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων 27.118 14.807 22.901 184.714 (290) (1.718) - -

Μείον φόροi (10.443) (7.523) (4.149) (2.129) Απορρόφηση Βιοσάρ & ∆.Κουγιουµτζόπουλος - - - 23.682

16.676 7.284 18.752 182.585 (74) (16) - -

Ιδιοκτήτες µητρικής
16.522 8.996 18.752 182.585

350.051 419.576 444.049 426.681

Μη ελέγχουσες συµµετοχές
154 (1.711)

-

Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) µετά από φόρους (Β) (85.837) (45.030) (1.384) (2.436)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(έξοδα) µετά από φόρους (Α)+(Β) (69.161) (37.746) 17.368 180.149

Ιδιοκτήτες µητρικής (69.323) (35.389) 17.368 180.149

Μη ελέγχουσες συµµετοχές 161 (2.357) - -

55.574 47.900 43.616 1.950

   

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
1.Έχουν τηρηθεί οι βασικές Λογιστικές Αρχές της 31.12.2012.
2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Οµίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σηµ. 8 των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 31.12.2013. Η µητρική εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ έχει ανέλεγκτη φορολογικά τη χρήση 2010, ελέγχθηκε φορολογικά βάσει του Ν.2238/1994 για τις χρήσεις 2011 και 2012 και έλαβε 
πιστοποιητικό φορολογικής συµµόρφωσης από την PricewaterhouseCoopers Α.Ε. χωρίς επιφύλαξη. Για τη χρήση του 2013 ο φορολογικός έλεγχος της µητρικής εταιρείας είναι σε εξέλιξη (βλ. σηµ. 34β των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 31.12.2013).
3. Στα πάγια στοιχεία του Οµίλου και της Εταιρείας δεν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη. 
4. Οι επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και οι εκκρεµείς αποφάσεις των δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία του Οµίλου ή της Εταιρείας, γι' αυτό το λόγο δεν έχουν διενεργηθεί σχετικές προβλέψεις. 
5. Το απασχολούµενο προσωπικό της Εταιρείας την 31.12.2013 ανέρχεται σε 2.154 άτοµα και του Οµίλου (πλην Κοινοπραξιών) σε 2.728 άτοµα και την 31.12.2012 ανερχόταν σε 1.625 και 2.188 αντίστοιχα. 
6. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της οικονοµικής χρήσης, καθώς  και τα υπόλοιπα  των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Οµίλου και της µητρικής Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται 
στο ∆ΛΠ 24, έχουν ως εξής: 
Ποσά σε χιλ.  Ευρώ                                                                            Όµιλος   Εταιρεία

α) Έσοδα                                                                                            87.621 116.462
β) Έξοδα                                                                                           9.291 17.759
γ) Απαιτήσεις                                        50.852 208.879
δ) Υποχρεώσεις                                                                                36.318 48.392
ε) Αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης               3.222 2.141
7. Τα ποσά των κονδυλίων που επηρέασαν τη γραµµή «Λοιπά συνολικά έσοδα/(Έξοδα) χρήσης µετά από φόρους»,  του Οµίλου και της Εταιρείας αφορούν για τον Όµιλο: έξοδο από Συναλλαγµατικές διαφορές € 3.123 χιλ., έξοδο από Μεταβολή αξίας διαθεσίµων προς πώληση € 83.012 χιλ., έσοδο από αναλογιστικά κέρδη   
 € 332 χιλ. και λοιπά  έξοδα € 34 χιλ., και για την Εταιρεία έξοδο από Συναλλαγµατικές διαφορές € 2.026 χιλ., έσοδο από Μεταβολή αξίας διαθεσίµων προς πώληση € 384 χιλ., και έσοδο από αναλογιστικά κέρδη € 258 χιλ.
8. Οι εταιρείες και κοινοπραξίες του Οµίλου µε την χώρα της καταστατικής τους έδρας, τα ποσοστά µε τα οποία η µητρική Εταιρεία συµµετέχει, άµεσα ή έµµεσα, στο µετοχικό τους κεφάλαιο καθώς και η µέθοδος ενσωµάτωσής τους παρατίθενται αναλυτικά στη σηµ. 8 των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 31.12.2013 και είναι 
διαθέσιµες στο δικτυακό τόπο του Οµίλου www.aktor.gr.
9. Στις ετήσιες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 31.12.2013 ενσωµατώθηκαν για πρώτη φορά ενώ δεν είχαν ενσωµατωθεί στις 31.12.2012 οι θυγατρικές εταιρείες AKTOR D.O.O. BEOGRAD (σύσταση), BIOSAR ENERGY UK LIMITED (σύσταση), ANTOS HOLDINGS LTD (απόκτηση), ΗΛΙΟΣΑΡ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ ΑΕ

 (απόκτηση), BIOSAR AMERICA INC(σύσταση) καθώς επίσης και οι συγγενείς εταιρείες ΚΥΝΗΓΟΣ ΑΕ (απόκτηση) και GREENWOOD BIOSAR LLC (σύσταση). Σε σχέση µε τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της προηγούµενης χρήσης δηλαδή της 31.12.2012 δεν ενοποιείται πλέον η θυγατρική AKTOR INVESTMENT 
HOLDINGS LTD, διότι απορροφήθηκε από την GULF MILLENIUM HOLDINGS LTD.
10. Η µεταβολή του φορολογικού συντελεστή από 20% σε 26% επιβάρυνε την αναβαλλόµενη φορολογία του Φόρου εισοδήµατος στην Κατάσταση αποτελεσµάτων της χρήσης 2013 κατά ποσό ευρώ 2.248 χιλ. σε επίπεδο Οµίλου και κατά ποσό ευρώ 1.764 χιλ. σε επίπεδο εταιρείας.
11. Λόγω τροποποίησης του ∆ΛΠ 19 σχετικά µε την αναγνώριση και επιµέτρηση του κόστους των προγραµµάτων καθορισµένων παροχών  και των παροχών εξόδου από την υπηρεσία (κατάργηση της µεθόδου του περιθωρίου), ο Όµιλος και η Εταιρεία αναπροσάρµοσαν την Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης, την Κατάσταση 
Αποτελεσµάτων, την Κατάσταση Συνολικών Εσόδων και την Κατάσταση Ταµειακών Ροών των προηγούµενων χρήσεων. Εκτός των ανωτέρω αναπροσαρµογών, όπου ήταν αναγκαίο, τα συγκριτικά στοιχεία έχουν αναταξινοµηθεί για να συµφωνούν µε τις αλλαγές στην παρουσίαση των στοιχείων της παρούσας χρήσης (βλ. σηµ. 36 
των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 31.12.2013).
12.Το ∆.Σ. της Εταιρείας θα υποβάλει πρόταση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη µη διανοµή µερίσµατος για τη χρήση 2013.

Κέρδος από πώληση % συµ/χής ELDORADO / EUROPEAN GOLDFIELDS 
(EGU) & προσαρµογή στην εύλογη αξία της εναποµείνασας συµµετοχής

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  (Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων και 
επενδύσεων σε ακίνητα

(Απόκτηση) ποσοστού συµµετοχής σε θυγατρικές από µη ελέγχουσες 
συµµετοχές

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΡΜΟΥ 25, 145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 έως 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)

Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή 
που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών 
καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα 
συνοπτικά στοιχεία):

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)

ΟΛΓΑ Σ. ΣΟΦΙΑΝΟΥ

ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.)

(∆ηµοσιευόµενα βάσει του ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της εταιρείας ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε και του Οµίλου της. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την
εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 006556101000 (A.M.A.E. 8153/01ΑΤ/Β/86/355/05)

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών  
αποτελεσµάτων  και συνολικών αποσβέσεων

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους (Α)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ι. ΝΙΑΝΙΑΚΟΥ∆ΗΣ
ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ :Ο.Ε.Ε. 0027774 Α' ΤΑΞΗΣ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ A. ΚΟΥΤΡΑΣ

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1/1/2013 και 1/1/2012 
αντίστοιχα)

Κηφισιά, 27 Μαρτίου 2014

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα & αναλογία µειοψηφίας στη διανοµή 
αποτελέσµατος θυγατρικής

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς 
πώληση

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & 
ισοδύναµα χρήσης (α)+(β)+(γ)

Μεταβολή ποσοστών συµµετοχής σε θυγατρικές

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/2013 και 
31/12/2012 αντίστοιχα)

ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ :Ο.Ε.Ε. 0015446 Α' ΤΑΞΗΣ

               Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Α∆Τ ΑΕ 023455
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ
                Α∆Τ ΑΙ  677171

O ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ


