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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

«ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΧΡΗΣΗΣ 2009 

 
Το 2009 ήταν µια δύσκολη χρονιά για τις ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες. Τα 

µεγαλύτερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο κατασκευαστικός κλάδος είναι κατ’ 

αρχήν η µείωση του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων µε αποτέλεσµα τη µείωση 

των δηµοσίων έργων, η πτώση της ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας καθώς και οι 

καθυστερήσεις στη δηµοπράτηση των µεγάλων έργων παραχώρησης και των έργων που 

υλοποιούνται µέσω Σ∆ΙΤ. Σύµφωνα µε στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας η 

συνολική οικοδοµική δραστηριότητα (δηµόσια και ιδιωτικά έργα) στην Ελλάδα 

παρουσίασε µείωση της τάξης του 22% σε σχέση µε πέρυσι. Επιπλέον δυσκολίες 

προκύπτουν για τον κατασκευαστικό κλάδο από την υστέρηση εισπράξεων των 

οφειλών του ελληνικού δηµοσίου καθώς και την κρίση στον τραπεζικό τοµέα. Το 

αποτέλεσµα όλων αυτών των αρνητικών παραγόντων ήταν ότι πολλές ελληνικές 

κατασκευαστικές εταιρείες περιήλθαν το 2009 σε δυσµενή οικονοµική θέση.  

 

Για την αντιµετώπιση της κρίσης, η ΑΚΤΩΡ στηρίζεται στα συγκριτικά της 

πλεονεκτήµατα που τη διαφοροποιούν από τις άλλες εταιρείες του κλάδου και είναι: το 

υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο που διαθέτει και το οποίο ανέρχεται σε περίπου 2,5 δις €, 

η εκµετάλλευση οικονοµιών κλίµακος και µέσω της καθετοποίησης της 

δραστηριότητάς της µε τα λατοµεία όπως και η υψηλή πιστοληπτική ικανότητα που της 

δίνει τη δυνατότητα άντλησης των απαραίτητων κεφαλαίων από τις τράπεζες.  

 

1. Οικονοµικά αποτελέσµατα 
 

Σε ενοποιηµένο επίπεδο η ΑΚΤΩΡ παρουσίασε κύκλο εργασιών 1.663,2 εκατ. €, 

αυξηµένο κατά 32,1% σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. Από το σύνολο των 

εσόδων το 68% προέρχεται από τα έργα στην Ελλάδα και το υπόλοιπο 32% από τα 

έργα του εξωτερικού. Τα λειτουργικά αποτελέσµατα (κέρδη προ φόρων, 

χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων) ανήλθαν σε 72,8 εκατ. €, 

παρουσιάζοντας αύξηση 18,4% σε σχέση µε το 2008. Το λειτουργικό περιθώριο σε 

ενοποιηµένο επίπεδο για το 2009 ήταν 4,38% έναντι 4,88% το 2008. Η µείωση του 

λειτουργικού περιθωρίου οφείλεται σε µειωµένη κερδοφορία κυρίως έργων του 
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εξωτερικού. Τα κέρδη προ φόρων διαµορφώθηκαν σε 59,2 εκατ. €, παραµένοντας στα 

επίπεδα του 2008. Τα κέρδη µετά τους φόρους για τη χρήση 2009 ανήλθαν σε 36,0 

εκατ. €.  

 

Επίσης σε ενοποιηµένο επίπεδο τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της 

χρήσης ήταν 246,3 εκατ. €, έναντι 301,3 εκατ. € το 2008. Τα συνολικά δάνεια της 

ΑΚΤΩΡ και των θυγατρικών της ανέρχονται σε 252,2 εκατ. €, αυξηµένα κατά 2,9% σε 

σχέση µε το 2008.   

 

Σε επίπεδο εταιρείας η ΑΚΤΩΡ παρουσίασε κύκλο εργασιών 627,6 εκατ. €, 

σηµειώνοντας αύξηση 3,2% σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. Τα λειτουργικά 

αποτελέσµατα (κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων) 

ήταν 37,4 εκατ. €, έναντι 39,4 το 2008, ενώ τα κέρδη µετά τους φόρους ήταν 24,6 εκατ. 

€ και κυµάνθηκαν στα επίπεδα της προηγούµενης χρήσης.  

 

2. Κύρια γεγονότα της χρήσης 2009 
 

Όπως ήδη προαναφέρθηκε, το 2009 ήταν µια δύσκολη χρονιά για την ΑΚΤΩΡ και τις 

θυγατρικές της λόγω του περιορισµού των δηµοπρατήσεων νέων έργων στο δηµόσιο 

τοµέα και της σηµαντικής µείωσης της ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας. Κατά 

συνέπεια, περιορισµένη ήταν και η ενίσχυση του ανεκτέλεστου υπόλοιπου της ΑΚΤΩΡ 

µε νέα έργα. Μεταξύ των νέων συµβάσεων που υπέγραψε η ΑΚΤΩΡ το 2009 

περιλαµβάνονται: σύµβαση ύψους 100 εκατ. € µε την ΕΥ∆ΑΠ για την λειτουργία και 

συντήρηση των εγκαταστάσεων του κέντρου επεξεργασίας λυµµάτων της Ψυττάλειας, 

σύµβαση κατασκευής του νοσοκοµείου Χαλκίδας, ύψους 50 εκατ. €, συµβάσεις µε τα 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 52 εκατ. € και σύµβαση ολοκλήρωσης της κατασκευής 

τµήµατος στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης ύψους 30 εκατ. €.  

 

Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ, θυγατρική της ΑΚΤΩΡ που αποτελεί το όχηµα 

δραστηριοποίησης στον τοµέα των λατοµείων, παρουσίασε θετική πορεία το 2009 αφού 

πέρα από την λατοµική της δραστηριότητα ανέλαβε ένα µεγάλο αριθµό εργολαβιών 

παραγωγής αδρανών υλικών και προµήθειας σκυροδέµατος και τσιµέντου. Οι 

περισσότερες από αυτές αφορούν στην κατασκευή των αυτοκινητόδροµων που 

υλοποιούνται µε την µέθοδο της παραχώρησης και στα οποία συµµετέχει ο Όµιλος. Οι 

εργολαβίες εξασφαλίζουν σηµαντικό κύκλο εργασιών για 3-4 χρόνια και πολύ 
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ικανοποιητική κερδοφορία. Επιπλέον, η εταιρεία ενίσχυσε τον εξοπλισµό της µε την 

αγορά µηχανηµάτων.   

 

3. Προοπτικές 
 

Παρά την αρνητική οικονοµική συγκυρία, ο Όµιλος βρίσκεται σε καλύτερη θέση από 

τους εγχώριους ανταγωνιστές του, διότι έχει πολύ υψηλό ανεκτέλεστο. Το ανεκτέλεστο 

αυτό βάσει υπογεγραµµένων συµβάσεων ανήλθε µε 31.12.2009 σε 2.527 εκατ. € και 

απαρτίζεται από 1.222 εκατ. € συγχρηµατοδοτούµενων έργων, 589 εκατ. € άλλων 

έργων υποδοµής στην Ελλάδα, 366 εκατ. € οικοδοµικών έργων στην Ελλάδα και 350 

εκατ. € έργων στο εξωτερικό. Επιπλέον, υπάρχουν και έργα ύψους 60 εκατ. €, οι 

συµβάσεις των οποίων αναµένεται να υπογραφούν σύντοµα. 

 

Το 2010 αναµένεται να είναι µια ακόµη δύσκολη χρονιά για την κατασκευή στην 

Ελλάδα µε περαιτέρω πτώση της συνολικής δραστηριότητας. Στόχος της ΑΚΤΩΡ και 

για την επόµενη χρήση είναι η βέλτιστη από πλευράς κόστους υλοποίηση του 

ανεκτέλεστου και ο έλεγχος του διοικητικού κόστους ώστε να διατηρηθούν τα 

περιθώρια της κατασκευής σε ικανοποιητικά επίπεδα.   

 

Στο εξωτερικό ο Όµιλος επικεντρώνει τις προσπάθειές του σε Βαλκάνια, Κατάρ, Άµπου 

Ντάµπι και Οµάν που είναι χώρες οι οποίες δεν έχουν επηρεαστεί από την κρίση. 

Στόχος είναι η διεκδίκηση κυβερνητικών έργων χαµηλού πιστωτικού κινδύνου και 

έµφαση θα δοθεί στην κατά το δυνατό ορθολογική και οικονοµική εκτέλεσή τους. 

 

4. Κίνδυνοι 
 

Οι κίνδυνοι για την κατασκευή εντοπίζονται κατά κύριο λόγο στην καθυστέρηση 

δηµοπράτησης νέων δηµόσιων έργων όπως και στην µη είσπραξη των οφειλών του 

∆ηµοσίου για άλλα υπό εκτέλεση ή περαιωµένα έργα υποδοµής. Στα οικοδοµικά 

(ιδιωτικά) έργα υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω µείωσης των περιθωρίων κέρδους λόγω 

µείωσης του αντικειµένου και αύξησης του ανταγωνισµού. Επιπλέον σηµαντικός 

κίνδυνος για τα έργα αυτά είναι η υστέρηση εισπράξεων από τους πελάτες και οι 

επισφάλειες, όπως επίσης και η αύξηση των επιτοκίων δανεισµού.   
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Στο εξωτερικό διαβλέπουµε δυσκολίες στη διεκδίκηση νέων έργων, καθώς, λόγω της 

οικονοµικής κρίσης, υπάρχει µείωση του κατασκευαστικού αντικειµένου και σε 

ορισµένες περιπτώσεις δυστοκία χρηµατοδότησής τους από τις τράπεζες. Ο κίνδυνος 

εισπράξεων θεωρείται σχετικά µικρός καθώς η πλειονότητα των έργων µας της Μέσης 

Ανατολής είναι κυβερνητικά έργα, αν και σε ορισµένες περιπτώσεις παρατηρούνται 

παροδικές καθυστερήσεις εισπράξεων.  

 

Για τα λατοµεία, ο µεγαλύτερος κίνδυνος είναι η υστέρηση εισπράξεων από µικρούς 

πελάτες και οι επισφάλειες, γεγονός που αναµένεται να πάρει µεγαλύτερες διαστάσεις 

καθώς πολλές µικρές εταιρείες και ιδιώτες πελάτες αντιµετωπίζουν πρόβληµα 

ρευστότητας.  

 

 

 

 

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

Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 1/1/2009 – 31/12/2009 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 1/1/2009 – 31/12/2009. 

 

 

 

Κηφισιά, 24 Μαρτίου 2010 

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

 

 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΚΟΥΤΡΑΣ 
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Η παρούσα έκθεση που αποτελείται από έξι (6) σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται στο 

πιστοποιητικό ελέγχου, που χορηγείται µε σηµερινή ηµεροµηνία.  

 

 

Αθήνα, 25 Μαΐου 2010 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής 
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