
∆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 01/01-31/12/2015 01/01-31/12/2014 01/01-31/12/2015 01/01-31/12/2014

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες

31 Μαρτίου 2016 Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων (51.948) (41.558) (12.262) 6.288

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: ∆ηµήτριος Σούρµπης ( Αρ.Μ. ΣΟΕΛ 16891) Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Ελεγκτική εταιρεία: PriceWaterhouseCoopers Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρία Αποσβέσεις 39.144 21.733 33.034 16.370

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύµφωνη γνώµη Αποµείωση συµµετοχής σε εταιρείες µεταλλείων 37.174 54.158 - -

∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας:  www.aktor.gr Προβλέψεις 2.580 (334) 1.923 (870)

Συναλλαγµατικές διαφορές 3.559 3.617 482 (260)

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου: Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας (2.518) (3.753) (2.385) (8.159)

∆ηµήτριος Κούτρας, Πρόεδρος ∆.Σ. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 13.672 11.590 11.997 10.022

∆ηµήτριος Καλλιτσάντσης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

Λεωνίδας Μποµπολας , Μέλος

Τιµολεών Καρεφυλλάκης, Αντιπρόεδρος Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (9.428) 6.451 (7.614) 2.703

Κων/νος Μαθιόπουλος ,Εντεταλµένος Σύµβουλος Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (54.454) (163.018) (52.213) (169.218)

Ιωάννης Μπουρνάζος , Μέλος (Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (18.079) 84.063 (23.935) 125.822

Γεώργιος Κουτσοποδιώτης, Μέλος Μείον: 

Ιωάννης-Ελευθέριος Μαργιώλος, Μέλος Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (11.300) (11.213) (8.972) (9.078)

Καταβεβληµένοι φόροι (22.344) (25.699) (20.674) (25.145)

Σύνολο εισροών (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων (α) (73.943) (63.962) (80.621) (51.526)

Επενδυτικές δραστηριότητες

(2.858) (938)
-

(6)

29 5.105 29 52

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014 Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων και επενδύσεων σε ακίνητα (51.996) (36.333) (44.842) (33.782)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 3.251 3.622 3.714 2.173

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 174.011 147.901 101.805 90.291 Τόκοι εισπραχθέντες 2.614 3.531 1.725 2.834

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 13.300 13.206 869 895 ∆άνεια (χορηγηθέντα σε) / εισπραχθέντα από συνδεδεµένα µέρη - (496) (120) (8.757)

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 89.663 116.944 170.216 143.518 Μερίσµατα εισπραχθέντα - - - 3.350

Αποθέµατα 40.344 30.237 27.554 19.419 ∆εσµευµένες Καταθέσεις (αύξηση) / µείωση (1) (22) (22) -

Απαιτήσεις από πελάτες 716.941 627.610 614.218 530.925 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (48.961) (25.532) (39.517) (34.135)

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 459.289 511.162 577.231 641.899 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.493.548 1.447.060 1.491.893 1.426.947 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 208.073 154.731 185.435 129.455

Εξοφλήσεις δανείων (111.119) (116.450) (88.183) (105.312)

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) (490) (554) (157) (199)

Μετοχικό κεφάλαιο 139.747 139.747 139.747 139.747 ∆εσµευµένες Καταθέσεις (αύξηση) / µείωση (1.644) 4.028 (372) 1.389

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 175.624 234.511 309.200 330.351 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 94.820 41.755 96.723 25.333

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 315.371 374.258 448.947 470.097 (28.084) (47.739) (23.415) (60.328)

Μη ελέγχουσες συµµετοχές (β) 909 1.018 - - Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 181.020 227.186 140.549 199.820

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 316.280 375.277 448.947 470.097 Συναλλαγµατικές διαφορές στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 2.946 1.572 2.109 1.056

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 86.888 55.156 79.541 45.698 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 155.882 181.020 119.242 140.549

Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 52.867 66.758 40.642 55.207

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 190.905 120.086 158.829 90.935

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 846.608 829.783 763.933 765.009

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 1.177.267 1.071.784 1.042.945 956.849

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 1.493.548 1.447.060 1.491.893 1.426.947

01/01-31/12/2015 01/01-31/12/2014 01/01-31/12/2015 01/01-31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014

Κύκλος εργασιών 1.160.675 1.163.790 923.361 950.236

Μικτά κέρδη/(ζηµίες) 21.934 44.406 7.538 21.688 375.277 350.051 470.097 465.308

(39.640) (32.435) (2.292) 8.395 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(έξοδα) µετά από φόρους (58.856) 26.277 (21.150) 4.796

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων (51.948) (41.558) (12.262) 6.288 (140) (1.044) - -

Μείον φόροi (11.692) (5.153) (8.653) (1.865) - (7) - (7)

(63.641) (46.711) (20.916) 4.422 316.280 375.277 448.947 470.097

Ιδιοκτήτες µητρικής
(63.479) (47.406) (20.916) 4.422

Μη ελέγχουσες συµµετοχές
(161) 695

- -

Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) µετά από φόρους (Β) 4.784 72.988 (235) 374

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(έξοδα) µετά από φόρους (Α)+(Β) (58.856) 26.277 (21.150) 4.796

Ιδιοκτήτες µητρικής (58.745) 25.543 (21.150) 4.796

Μη ελέγχουσες συµµετοχές (111) 734 - -

(496) (10.702) 30.742 24.765

   

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
1.Έχουν τηρηθεί οι βασικές Λογιστικές Αρχές της 31.12.2014.
2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Οµίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σηµ. 36 των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 31.12.2015. Η µητρική εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ έχει ανέλεγκτη φορολογικά τη χρήση 2010, ελέγχθηκε φορολογικά βάσει του Ν.2238/1994 για τις χρήσεις 2011,2012 και 2013 και βάσει 
του Ν.4174/2013 για τη χρήση 2014 και έλαβε πιστοποιητικό φορολογικής συµµόρφωσης από την PricewaterhouseCoopers Α.Ε. χωρίς επιφύλαξη.  
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 31.12.2015 ανέρχεται σε 2.877 άτοµα και του Οµίλου (πλην Κοινοπραξιών) σε 3.673 άτοµα και την 31.12.2014 ανερχόταν σε 3.305 και 4.040 αντίστοιχα. 
6. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της οικονοµικής χρήσης (01.01.2015), καθώς  και τα υπόλοιπα  των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Οµίλου και της µητρικής Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης (31.12.2015), 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                                                                                            150.086 148.736
β) Έξοδα                                                                                           7.943 22.635
γ) Απαιτήσεις                                        87.437 267.529
δ) Υποχρεώσεις                                                                                38.276 90.610
ε) Αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης               3.043 1.972
στ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 300 -
7. Τα ποσά των κονδυλίων που επηρέασαν τη γραµµή «Λοιπά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους»,  του Οµίλου και της Εταιρείας αφορούν για τον Όµιλο: έσοδο από Συναλλαγµατικές διαφορές € 4.553 χιλ., έξοδο από Μεταβολή αξίας διαθεσίµων προς πώληση € 2 χιλ., έσοδο από αναλογιστικές ζηµιές  € 8 χιλ. και έσοδο   
από αντιστάθµιση ταµειακών ροών € 225 χιλ., και για την Εταιρεία έξοδο από Συναλλαγµατικές διαφορές € 472 χιλ., έξοδο από Μεταβολή αξίας διαθεσίµων προς πώληση € 2 χιλ., έσοδο από αναλογιστικές ζηµιές € 15 χιλ. και έσοδο από αντιστάθµιση ταµειακών ροών  € 225 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. 36 των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 31.12.2015 και είναι 
διαθέσιµες στο δικτυακό τόπο του Οµίλου www.aktor.gr.
9. Στις ετήσιες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 31.12.2015 ενσωµατώθηκαν για πρώτη φορά ενώ δεν είχαν ενσωµατωθεί στις 31.12.2014 οι θυγατρικές εταιρείες AKTOR & AL ABJAR CONTRACTING FOR TRADING AND CONTRACTING (σύσταση), ∆Η-ΛΙΘΟΣ ΑΕ (σύσταση), ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΙΟΓΚΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ (απόκτηση), ΗΛΕΚΤΡΟΕΡΓΟΝ ΕΠΕ (απόκτηση), SAREO ENTERPRISES LTD(απόκτηση) και  IOANNA PROPERTIES SRL (απόκτηση). Σε σχέση µε τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της προηγούµενης χρήσης δηλαδή της 31.12.2014 δεν έχουν ενσωµατωθεί οι θυγατρικές εταιρείες

BIOSAR-PV PROJECT MANAGEMENT LTD, διότι απορροφήθηκε από τη µητρική της BIOSAR HOLDINGS LTD και η SC AKTOROM SRL διότι λύθηκε. Μεταβολή στη µέθοδο ενοποίησης σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση της 31.12.2014 έχουµε για την BIOSAR AMERICA LLC από τη µέθοδο της Καθαρής θέσης 

σε αυτή της Ολικής ενοποίησης.

10. Λόγω της παρατεταµένης µείωσης της εύλογης αξίας της συµµετοχής του Οµίλου σε εταιρείες µεταλλείων, οι οποίες περιλαµβάνονται στα χρηµατοοικονοµικλά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση, και της εκτίµησης για αντικειµενιική ένδειξη ότι το χρηµατοοικονοµικό στοιχείο έχει αποµειωθεί, τα αποτελέσµατα του Οµίλου 

επιβαρύνθηκαν στο 12µηνο του 2015 µε ποσό ευρώ 37.174 χιλ. ενώ στο 12µηνο του 2014 είχαν επιβαρυνθεί µε ποσό ευρώ 54.178 χιλ. (ποσό ευρώ 45.575 χιλ. είχε αναταξινοµηθεί από το αποθεµατικό διαθεσίµων προς πώληση στην Καταστάση Αποτελεσµάτων και ποσό ευρώ 8.583 χιλ. είχε επιβαρύνει άµεσα την 

Κατάσταση Αποτελεσµάτων, βλέπε σηµ. 18 και σηµ. 26 των ετήσιων οικονοµικών κατστάσεων της 31.12.2015).
11. Η µεταβολή του φορολογικού συντελεστή από 26% σε 29% επιβάρυνε την αναβαλλόµενη φορολογία του Φόρου εισοδήµατος στην Κατάσταση Αποτελεσµέτων του 12µήνου 2015 κατά ποσό ευρώ 132 χιλ. σε επίπεδο Οµίλου. Η συνολική επίδραση της εν λόγω µεταβολής στα Συγκεντρωτικά Συνόλικα Εισοδήµατα χρήσης του 
Οµίλου ανέρχεται σε κέρδος ευρώ 42 χιλ. Αντίστοιχα για την εταιρεία, η επίδραση είναι θετική στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων κατά ποσό ευρώ 44 χιλ.  Η συνολική επίδραση της µεταβολής του φορολογικού συντελεστή στα Συγκεντρωτικά Συνόλικα Εισοδήµατα χρήσης της Εταιρείας ανέρχεται σε κέρδος ποσού ευρώ 35 χιλ. 
(βλέπε σηµ. 29 των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 31.12.2015).
12. Όπου ήταν αναγκαίο, τα συγκριτικά στοιχεία έχουν αναταξινοµηθεί, για να συµφωνούν µε τις αλλαγές στην παρουσίαση των στοιχείων της παρούσας χρήσης (βλέπε σηµ. 2.27 των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 31.12.2015).
13.Το ∆.Σ. της Εταιρείας θα υποβάλει πρόταση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη µη διανοµή µερίσµατος για τη χρήση 2015.

(Απόκτηση) θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών χρηµατ. στοιχείων 
διαθεσίµων προς πώληση

Πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών χρηµατ. στοιχείων 
διαθεσίµων προς πώληση

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

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)

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/∆ΠΧΑ)

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 τον
εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

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

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

ΕΡΜΟΥ 25, 145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 έως 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

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

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κηφισιά, 31 Μαρτίου 2016

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

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

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1/1/2015 και 1/1/2014 αντίστοιχα)

O ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ι. ΝΙΑΝΙΑΚΟΥ∆ΗΣ

Λοιπά 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ A. ΚΟΥΤΡΑΣ

Μεταβολή ποσοστών συµµετοχής σε θυγατρικές

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/2015 και 
31/12/2014 αντίστοιχα)

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

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους (Α)

ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ :Ο.Ε.Ε. 0015446 Α' ΤΑΞΗΣ

               Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Α∆Τ ΑΕ 023455
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ
                Α∆Τ ΑΙ  677171 ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ :Ο.Ε.Ε. 0027774 Α' ΤΑΞΗΣ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΛΓΑ Σ. ΣΟΦΙΑΝΟΥ


