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

Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: A.M.A.E. 8153/01ΑΤ/Β/86/355/(05)

Αρµόδια Αρχή: Περιφέρεια Αττικής Π.Ε. Βορείου Τοµέα Αθηνών, ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Τµήµα Εµπορίου & Τουρισµού 01/01-31/12/2011 01/01-31/12/2010 01/01-31/12/2011 01/01-31/12/2010

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες

26 Μαρτίου 2012 Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων 41.864 9.383 (95.789) 6.294

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

Ελεγκτική εταιρεία: PriceWaterhouseCoopers Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρία Αποσβέσεις 26.576 34.132 10.419 11.367

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύµφωνη γνώµη Προβλέψεις (3.469) (577) (955) (114)

∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας:  www.aktor.gr Συναλλαγµατικές διαφορές (2.459) (1.423) 3 (963)

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου: Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας (5.100) 3.122 (3.189) (1.709)

(261.250)
-

- -

∆ηµήτριος Κούτρας, Πρόεδρος ∆.Σ. Βασίλειος Παπαµάρκος, Σύµβουλος Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 20.339 17.904 7.797 3.664

∆ηµήτριος Καλλιτσάντσης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος Ηλίας-Αλέξανδρος Γεωργόπουλος, Σύµβουλος Προβλέψεις αποµείωσης και διαγραφές 72.617 - 30.948 -

Λεωνίδας  Μπόµπολας Σύµβουλος Παναγιώτης Μαλαµίτσης, Σύµβουλος 

Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, Σύµβουλος Πολύχρονος ∆ηµ. Παπαδηµητρίου , Σύµβουλος 

Λουκάς Γιαννακούλης, Σύµβουλος Κων/νος ∆ηµ. Μαθιόπουλος ,Σύµβουλος Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 17.337 1.953 321 2.437

Μαρία - Αναστασία Καρατζά, Σύµβουλος Ιωάννης ∆ηµ. Μπουρνάζος , Σύµβουλος Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 97.007 33.020 (42.675) (61.909)

Τιµολέων Καρεφυλλάκης, Σύµβουλος (Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (43.402) (152.502) 60.268 (4.826)

ΕΡΜΟΥ 25, 145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 έως 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

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):

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.

A.M.A.E. 8153/01ΑΤ/Β/86/355/05

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Κέρδη από πώληση % στη EUROPEAN GOLDFIELDS (EGU) & 
προσαρµογή σε εύλογη αξία της εναποµείνασας συµ/χής & της συµ/χής στην 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ

Μείον: 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (18.345) (16.317) (6.675) (3.191)

Καταβεβληµένοι φόροι (24.697) (9.493) (11.692) (3.345)

Σύνολο εισροών (εκροών) λειτουργικών δραστηριοτήτων (α) (82.981) (80.798) (51.218) (52.297)

Επενδυτικές δραστηριότητες

Πώληση % συµµετοχής στην EGU 93.898 - - -

(Απόκτηση)/Πώληση θυγατρικών, συγγενών, κ/ξιών και λοιπών επενδύσεων (14.752) (1.424) (980) (831)

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων και επενδύσεων σε ακίνητα (5.163) (16.329) (3.384) (12.106)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων & άϋλων παγίων στοιχείων & επενδύσεων σε ακίνητα 10.910 7.018 4.364 720

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 153.966 155.748 73.272 70.079 Τόκοι εισπραχθέντες 4.428 3.651 871 766

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 5.469 5.463 73 38 ∆άνεια (χορηγηθέντα σε) / εισπραχθέντα από συνδεδεµένα µέρη - - (151) (38)

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 295.115 86.713 116.820 110.403 Μερίσµατα εισπραχθέντα 210 - - 400

Αποθέµατα 25.220 30.076 393 539 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 89.531 (7.085) 721 (11.089)

Απαιτήσεις από πελάτες 454.810 648.044 166.955 201.796 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 421.484 417.741 441.558 411.173 Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 3 - - -

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.356.064 1.343.785 799.071 794.029 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 120.664 206.383 57.477 91.301

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Εξοφλήσεις δανείων (173.034) (160.512) (28.083) (18.612)

Μετοχικό κεφάλαιο 139.747 123.900 139.747 123.900 Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) (382) (3.009) - -

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 342.307 262.928 83.437 213.318 Μερίσµατα πληρωθέντα (9.434) (19.775) (9.434) (19.774)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 482.053 386.828 223.184 337.218 Καταβληθείς φόρος µερισµάτων - (1.033) - (1.033)

Μη ελέγχουσες συµµετοχές (β) (22.604) 3.093 - - Ληφθείσες επιχορηγήσεις 559 722 - -

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 459.449 389.921 223.184 337.218 Συµµετοχή τρίτων σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών (3) 162 - -

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 56.582 43.965 41.728 30.000 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (61.627) 22.937 19.960 51.882

Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 24.850 37.391 10.111 16.442 (55.077) (64.945) (30.537) (11.503)

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 193.145 250.262 122.551 95.547 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 181.328 246.274 68.601 80.105

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 622.039 622.246 401.497 314.822 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 126.251 181.328 38.064 68.601

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 896.615 953.864 575.887 456.810

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 1.356.064 1.343.785 799.071 794.029

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)

01/01-31/12/2011 01/01-31/12/2010 01/01-31/12/2011 01/01-31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010

Κύκλος εργασιών 859.307 1.287.666 326.516 535.671

Μικτά κέρδη/(ζηµίες) (100.713) 58.396 (40.385) 967 389.921 409.682 337.218 349.325

59.323 28.636 (91.390) 6.592 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 93.443 (7.397) (90.350) (1.782)

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων 41.864 9.383 (95.789) 6.294 Αύξηση µετοχικού εταιρικού κεφαλαίου 15.847 - 15.847 -

Μείον φόροi 5.709 (23.111) 5.799 (7.078) (143) (1.422) - -

47.573 (13.728) (89.990) (784) (39.532) - (39.532) -

Ιδιοκτήτες µητρικής
72.609 (7.637) (89.990) (784)

(88) (10.942) - (10.325)

Μη ελέγχουσες συµµετοχές (25.036) (6.091) - - 459.449 389.921 223.184 337.218

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 45.870 6.331 (360) (998)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β) 93.443 (7.397) (90.350) (1.782)

Ιδιοκτήτες µητρικής 118.997 (1.493) (90.350) (1.782)

Μη ελέγχουσες συµµετοχές (25.554) (5.904) - -

85.900 62.768 (80.971) 17.960

   

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
1.Έχουν τηρηθεί οι βασικές Λογιστικές Αρχές της 31.12.2010.
2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Οµίλου παρατίθενται αναλυτικά στις σηµειώσεις των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 31.12.2011. Η µητρική εταιρεία ΑΚΤΩΡ έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές µέχρι και τη χρήση 2009.  
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 31.12.2011 ανέρχεται σε 1.653 άτοµα και του Οµίλου (πλην Κοινοπραξιών) σε 2.354 άτοµα και την 31.12.2010 ανερχόταν σε 2.151 και 2.970 αντίστοιχα. 

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

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

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

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους (Α)

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

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/2011 και 31/12/2010 
αντίστοιχα)

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα & αναλογία µειοψηφίας στη διανοµή 
αποτελέσµατος θυγατρικής

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1/1/2011 και 1/1/2010 αντίστοιχα)

Μεταβολή ποσοστών συµµετοχής σε θυγατρικές

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

Απορρόφηση Παντεχνικής

5. Το απασχολούµενο προσωπικό της Εταιρείας την 31.12.2011 ανέρχεται σε 1.653 άτοµα και του Οµίλου (πλην Κοινοπραξιών) σε 2.354 άτοµα και την 31.12.2010 ανερχόταν σε 2.151 και 2.970 αντίστοιχα. 
6. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (έσοδα και έξοδα) 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                                                                                           111.057              118.029  
β) Έξοδα                                                                                             13.419                24.001
γ) Απαιτήσεις                                                                                      56.490                95.454
δ) Υποχρεώσεις                                                                                  47.244                49.863
7. Εταιρείες και κοινοπραξίες που ενοποιούνται καθώς και η µέθοδος ενοποίησής τους περιλαµβάνονται στις σηµειώσεις των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 31.12.2011. 
8. Στις ετήσιες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 31.12.2011 ενσωµατώθηκαν µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης για πρώτη φορά ενώ δεν είχαν ενσωµατωθεί στις 31.12.2010 οι θυγατρικές εταιρείες AKTOR CONTRACTORS LTD, AKTOR RUSSIA OPERATIONS LTD, AKTOR SUDAN LTD,    
BIOSAR HOLDINGS LTD, BAQTOR MINING CO LTD, AKTOR QATAR WLL, καθώς και VAMBA HOLDINGS LTD ,BURG MACHINARY, ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ, ΗΛΙΑΚΗ Α∆ΕΡΕΣ ΑΕ, ΕΛΙΑΝΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  και ΝΕΜΟ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  (απόκτηση). Επιπρόσθετα ενσωµατώθηκε µε τη µέθοδο της καθαρής 
θέσης ενώ δεν είχε ενσωµατωθεί στις 31.12.2010 η εταιρεία AKTOR ASPHALTIC LTD (σύσταση). Στις ετήσιες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 31.12.2010 είχαν ενσωµατωθεί µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης ενώ δεν ενσωµατώνονται σε αυτές της τρέχουσας χρήσης, οι θυγατρικές εταιρείες ΛΑΤΟΜΕΙΑ 
ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ ΑΕ και ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΕ (απορροφήθηκαν από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΕ εντός του α’ τριµήνου 2011), και ∆ΗΜΗΤΡΑ ΑΕ και ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ ΑΕ (απορροφήθηκαν από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΕ εντός του δ’ τριµήνου 2011). Επίσης στις ετήσιες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 
της 31.12.2010, είχε ενσωµατωθεί µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης ενώ δεν ενσωµατώνεται σε αυτή της τρέχουσας χρήσης, η συγγενής εταιρεία EDRAKTOR CONSTRUCTION CO LTD (λύθηκε εντός του γ' τριµήνου του 2011).
Οι εταιρείες EUROPEAN GOLDFIELDS LTD (EGU) και ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ (ΕΧ) δεν ενοποιούνται πλέον ως συγγενείς µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης καθώς λόγω µείωσης του ποσοστού συµµετοχής της πρώτης µεταφέρθηκαν στο δ’ τρίµηνο στα Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση. 
Μεταβολή στη µέθοδο ενοποίησης σε σχέση µε τις οικονοµικές καταστάσεις της 31.12.2010 έχουµε για την εταιρεία ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ ΟΕ η οποία στις 31.12.2010 ενοποιούνταν µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης ως συγγενής, ενώ από το δ' τρίµηνο του 2011 ενοποιείται µε τη µέθοδο της 
πλήρους ενοποίησης ως θυγατρική, λόγω αύξησης του ποσοστού συµµετοχής του Οµίλου σε αυτή.    
9. Η µητρική εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ έχει ενσωµατώσει στην εταιρική και ενοποιηµένη Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης της 31 ∆εκεµβρίου 2011 τα στοιχεία ενεργητικού και τις υποχρεώσεις της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» η οποία απορροφήθηκε κατόπιν διάσπασης σύµφωνα µε τις διατάξεις των Κ.Ν. 2190/1920 και 
Ν. 2166/1993 , µε ηµεροµηνία Ισολογισµού Μετασχηµατισµού της 31ης Μαρτίου 2011. Ο µετασχηµατισµός αυτός ολοκληρώθηκε µε τις υπ’αριθµ. Πρωτ. ΕΜ-26986/31.12.2011, ΕΜ-26988/31.12.2011 αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Βορείου Τοµέα Αθηνών και την υπ’ αριθµ. πρωτ. ΕΜ-29397/31.12.2011 απόφαση 
του Αντιπεριφερειάρχη  ΠΕ Κεντρικού Τοµέα Αθηνών, µε τις οποίες εγκρίθηκε η διάσπαση, και έγιναν οι σχετικές ανακοινώσεις  καταχώρησης στο ΜΑΕ, για τη διασπώµενη ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ και την επωφελούµενη ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ. 
10.Την 1η Οκτωβρίου 2011 η εταιρεία AKTOR CONSTRUCTION INTERNATIONAL LTD (100%  θυγατρική της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ), προέβη σε συµφωνία πώλησης 13.000.000 µετοχών της εταιρείας EGU στην Qatar Holding, δηλαδή ποσοστό 7,07% του µετοχικού της κεφαλαίου, έναντι συνολικού τιµήµατος 130 εκ CAD (93,9 εκ ευρώ).
Το ποσοστό συµµετοχής της AKTOR CONSTRUCTION INTERNATIONAL LTD στην EGU διαµορφώθηκε σε 12,2% του µετοχικού της κεφαλαίου. Το κέρδος που προέκυψε για τον Όµιλο ανέρχεται σε ποσό 261.250 χιλ. (σηµείωση 24), για τον υπολογισµό του οποίου λήφθηκε υπόψη το κέρδος από την πώληση ποσοστού 
της συγγενούς, η προσαρµογή αναταξιµόµησης των αποθεµατικών που είχαν σχηµατιστεί καθώς και η επιµέτρηση της εναποµείνασας συµµετοχής της EGU (12,2%) και της συµµετοχής στην ΕΧ (5%) στην εύλογη αξία. Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω εταιρειών, πριν τη συναλλαγή που περιγράφηκε, δηλαδή για το διάστηµα του 
9µηνου του 2011 ενσωµατώνονται στη γραµµή Κέρδη / (ζηµιές) από συγγενείς επιχειρήσεις της Κατάστασης Αποτελεσµάτων.
11.Λαµβάνοντας υπόψη τη γενικότερη οικονοµική αστάθεια, αλλά κυρίως τη συνεχιζόµενη ύφεση της Ελληνικής οικονοµίας και τις επιδράσεις αυτής στον τοµέα της κατασκευής, τόσο όσον αφορά σε δηµόσια έργα όσο και στην ιδιωτική οικοδοµική δραστηριότητα, η ∆ιοίκηση προέβη, στις 31.12.2011, σε πιο συντηρητικές 
εκτιµήσεις αναφορικά µε το βαθµό αλλά και το χρόνο ανάκτησης των τιµολογηµένων και µη, απαιτήσεων του Οµίλου. Ως αποτέλεσµα αυτής της επαναξιολόγησης, η ∆ιοίκηση σχηµάτισε για τη χρήση του 2011 προβλέψεις αποµείωσης και διαγραφές συνολικού ύψους ευρώ 72.617 χιλ., µε αντίστοιχες πιστώσεις στα κονδύλια 
«Πελάτες», «Απαιτήσεις από Κατασκευαστικά Συµβόλαια», «Λοιπές Απαιτήσεις» και «Λοιπές Προβλέψεις». Οι προβλέψεις αυτές αφορούν: (α) ολοκληρωµένα έργα του ∆ηµοσίου και του ευρύτερου ∆ηµοσίου τοµέα, η πιστοποίηση και είσπραξη των οποίων, λόγω της αρνητικής οικονοµικής συγκυρίας, έχει καταστεί επισφαλής, 
(β) έργα του εξωτερικού, και (γ) σε µικρότερο βαθµό, απαιτήσεις από τον εγχώριο ιδιωτικό τοµέα. 
12.Στις 24 Φεβρουαρίου 2012, µε την έγκριση από τα Καναδικά δικαστήρια, ολοκληρώθηκε η εξαγορά του συνόλου των µετοχών της ΕUROPEAN GOLDFIELDS (EGU) από την ELDORADO GOLD CORPORATION. Νωρίτερα, στις 21 Φεβρουαρίου, η Έκτατη Γενική Συνέλευση της κάθε εταιρείας ενέκρινε την πρόταση εξαγοράς 
που αφορά την έκδοση νέων µετοχών της Eldorado µε σχέση ανταλλαγής 0,85 µετοχές της ELDORADO για κάθε µία µετοχή της EGU.
13.Το ∆.Σ. της Εταιρείας θα υποβάλει πρόταση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη µη διανοµή µερίσµατος για τη χρήση 2011.
14. Η ηµεροµηνία έγκρισης των ανωτέρω οικονοµικών καταστάσεων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας είναι η 26 Μαρτίου 2012.  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Κηφισιά, 26 Μαρτίου 2012
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