
Αρμόδια Υπηρεσία: Γ.Ε.ΜΗ.   Αθηνών

Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας : www.akto.gr

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου : Πρόεδρος του Δ.Σ. : Θεμιστοκλής Χατζηιωάννου

Διευθύνων Σύμβουλος : Δημήτριος Τσίρκας

Μέλη:Θεόδωρος Μάλφας, Θεόδωρος Κεραμάρης, Γεώργιος Μπότσος

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των 

ετήσιων οικονομικών καταστάσεων  : 26 Μαρτίου 2015

Νόμιμος Ελεγκτής: Νικόλαος Τζιμπράγος - Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 14981

Ελεγκτική εταιρεία: Σ.Ο.Λ. Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών

Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών : Με σύμφωνη γνώμη

30/6/2014 30/6/2013 2η Εναλλακτική : Έμμεση μέθοδος

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1/7/13-30/6/14 1/7/12-30/6/13

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 252.661 292.621 Λειτουργικές δραστηριότητες

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 7.059.129 10.840.612 Κέρδη  προ φόρων (3.744.020) (94.642)

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 333.978 419.301 Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Αποθέματα  -  - Αποσβέσεις 60.963 123.197

Απαιτήσεις από πελάτες 579.505 566.696 Προβλέψεις 34.212 (75.032)

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 721.988 285.814 Λοιπές μη ταμιακές κινήσεις 3.785.295 185.540

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 8.947.261 12.405.044

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής 

δραστηριότητας (258) (280)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 156.225 140.666

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 

κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες

Μετοχικό Κεφάλαιο 6.120.000 6.120.000 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (85.610) 83.509

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων (1.347.689) 2.487.223 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 340.922 (143.357)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 4.772.311 8.607.223 Μείον:

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 2.051.426 2.051.426 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (159.801) (140.666)

Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 151.600 147.269 Καταβεβληµένοι φόροι  - (48.320)

Βραχυπρόθεσµες δανειακές  υποχρεώσεις 410.000 410.000

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες 

(α) 387.928 30.615

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.561.924 1.189.126 Επενδυτικές δραστηριότητες

Σύνολο υποχρεώσεων 4.174.950 3.797.821 Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων  στοιχείων (24.814) (18.323)

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 8.947.261 12.405.044 Τόκοι εισπραχθέντες 258 280

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες 

(β) (24.556) (18.043)

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Εξοφλήσεις δανείων  - (410.000)

1/7/13-30/6/14 1/7/12-30/6/13

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές 

δραστηριότητες (γ)  - (410.000)

Κύκλος εργασιών 4.643.785 5.060.854

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 

ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) 363.372 (397.428)

Μικτά κέρδη / (ζημιές) 1.361.649 1.368.599 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 83.779 481.207

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών αποτελεσμάτων 197.242 45.744 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 447.151 83.779

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (3.744.020) (94.642)

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) (3.854.094) (115.044)   ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 19.182  - 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 

(Α)+(Β) (3.834.912) (115.044)

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €) (20,1521) (0,6015)

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε €)  -  - 

Κέρδη/(ζημιές)προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 258.205 428.784

30/6/2014 30/6/2013

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  έναρξης χρήσεως (1/07/2013 

και 1/07/2012 αντίστοιχα) 8.607.223 8.722.267

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 

(συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) (3.834.912) (115.044)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  λήξης χρήσεως (30/06/2014 και 

30/06/2013 αντίστοιχα) 4.772.311 8.607.223

Ο Πρόεδρος του  Δ.Σ.

Θεμιστοκλής Χατζηιωάννου

Α.Δ.Τ.   ΑΚ 096920

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

 Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚOY ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

 Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

«ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.» με δ.τ. " ΑΚΤΟ Α.Ε."

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  1937001000  (πρώην  ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49070/01/Β/01/338)

Ευελπίδων 11 Α , Αθήνα Τ.Κ. : 113 62

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

από 1 Ιουλίου 2013 έως 30 Ιουνίου 2014

(δημοσιευόμενα βάσει του κ.ν. 2190/20 , άρθρο 135  για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις , ενοποιημένες και μη , κατά τα Δ.Λ.Π. )

Α.Δ.Τ.  ΑΑ 067434

Ο Διευθύνων Σύμβουλος                                         

        Δημήτριος Τσίρκας                                             

           Α.Δ.Τ.   ΑΖ  522137                                             

Αθήνα , 26 Μαρτίου 2015

1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

 Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Η Προισταμένη Λογιστηρίου

Θεοπίστη Στρατιδάκη

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα του Ομίλου και της εταιρείας  ΕΛΒΕ 2.   Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις είναι για την μητρική  και την  CALIN AE οι χρήσεις 2003 έως και 2006 ,  για την  ΛΗΤΩ Α.Ε. οι χρήσεις 2005 και 2006 και για την Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ο Οικονομικός Διευθυντής Ο Λογιστής  

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες , που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις , στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για  την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα  της  '" 
Α.Κ.Τ.Ο.  Α.Ε." Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη , πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή η άλλη συναλλαγή με τον  εκδότη ,  να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου  
του εκδότη  , όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή .     

1. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της  
Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας Α.Ε.. 
2. Έχουν τηρηθεί οι ίδιες Λογιστικές Αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη των οικονομικών 
καταστάσεων της προηγούμενης χρήσης 1/7/2012-30/6/2013.   
3. Επί των παγίων στοιχείων της εταιρείας  δεν υφίστανται εμπράγματα ή άλλα βάρη  

4. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών 
οργάνων που να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας  
5. Το απασχολούμενο προσωπικό στο τέλος της παρούσας και της προηγούμενης χρήσης ήταν αντίστοιχα 
113 και 105 άτομα 
6. Δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά η χρήση 01.07.2009-30.06.2010. Οι χρήσεις 2011, 2012, 2013 και 2014 
έχουν ελεγχθεί φορολογικά με βάση τις διατάξεις του αρθρ. 82 παρ 5 του Ν.2238/94. 
7. Δεν αναμένεται να προκύψουν σημαντικές υποχρεώσεις από την ανέλεγκτη  φορολογικά χρήση.  Δεν 
υπάρχουν προβλέψεις για επίδικες η υπό διαιτησία διαφορές , καθώς και λοιπές προβλέψεις.  Οι 
προβλέψεις που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης ( 1.7.2013-30.6.2014) αφορούν 
στην πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού ποσού ευρώ 149.400 και στην πρόβλεψη για επισφαλείς 
απαιτήσεις ποσού ευρώ 890.305 
8. Τα λοιπά συνολικά έσοδα αφορούν σε ποσά  από επαναεπιμετρήσεις  προγραμμάτων καθορισμένων 
παροχών   
9. Στο τέλος της τρέχουσας περιόδου δεν υπάρχουν μετοχές της  εταιρείας που κατέχονται  από την ίδια  
10. Συναλλαγές  με συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 : 
 -  Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης  , χρήση 1/7/2013-30/6/2014 ευρώ 134.877,23 
και χρήση 1/7/2012-30/6/2013 ευρώ 126.758,30 . Δεν υφίσταντο υποχρεώσεις κατά την 30/6/2014 και 
30/6/2013 από τις παραπάνω αμοιβές. 
     

http://www.akto.gr/



