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Οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις πληροφόρησης του Οµίλου και της 
Εταιρείας από τη σελίδα 20 έως και τη σελίδα 63 εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου στις 27.08.2009. 
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Α. ∆ηλώσεις των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
(σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 3556/2007) 

 

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία ΕΛΛΑΚΤΩΡ Ανώνυµη 
Εταιρεία και διακριτικό τίτλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (εφεξής Εταιρεία), που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, οδός 
Ερµού, αρ. 25: 

1. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης του Παρίση, Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

2. Λεωνίδας Μπόµπολας του Γεωργίου, ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

3. Γεώργιος Σωσσίδης του Θεοδώρου, Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ειδικώς προς τούτο ορισθείς µε 
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας 

υπό την ως άνω ιδιότητά µας, δηλώνουµε µε την παρούσα ότι, εξ όσων γνωρίζουµε: 

(α) οι εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Οµίλου για την περίοδο 01.01-30.06.2009, οι 
οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα διεθνή λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα 
στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα χρήσεως της Εταιρείας, 
καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007 και 

(β) η εξαµηνιαία έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις 
πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007. 

 

 

Κηφισιά, 27 Αυγούστου 2009 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

   

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π. ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ Γ.  ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΩΣΣΙ∆ΗΣ 

Α∆Τ Ξ 434814 Α∆Τ Σ 237945 Α∆Τ Τ 504522  
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Β. Εξαµηνιαία Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 

Εξαµηνιαία Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ 
Επί των ενοποιηµένων και ατοµικών οικονοµικών καταστάσεων  

Για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2009 

Η παρούσα έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αφορά στη χρονική περίοδο του πρώτου εξαµήνου της 
τρέχουσας χρήσης 2009 (01.01-30.06.2009) και παρέχει συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για την 
οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της Εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ και του Οµίλου Εταιρειών 
ΕΛΛΑΚΤΩΡ, περιγραφή των σηµαντικών γεγονότων που έλαβαν χώρα κατά το πρώτο εξάµηνο της τρέχουσας 
οικονοµικής χρήσης και την επίδραση αυτών στις εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις, περιγραφή των 
κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων για το δεύτερο εξάµηνο της τρέχουσας χρήσης, παράθεση των 
σηµαντικών συναλλαγών που πραγµατοποιήθηκαν µεταξύ της Εταιρείας και του Οµίλου και συνδεδεµένων 
προσώπων, καθώς και παράθεση ποιοτικού χαρακτήρα στοιχείων και εκτιµήσεων για την εξέλιξη των 
δραστηριοτήτων της Εταιρείας και του Οµίλου κατά το δεύτερο εξάµηνο της τρέχουσας οικονοµικής χρήσης.  

Οι επιχειρήσεις που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, πλην της µητρικής εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, είναι 
εκείνες που αναφέρονται στη σηµείωση 6 των συνηµµένων οικονοµικών καταστάσεων. 

Η παρούσα Έκθεση συντάχθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 και το άρθρο 4 της Απόφασης 
7/448/11.10.2007 του ∆Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και συνοδεύει τις οικονοµικές καταστάσεις της αυτής 
περίοδου (01.01.-30.06.2009).  

 

I. Ο Όµιλος το πρώτο  εξάµηνο του 2009 

Παρά τη συνεχιζόµενη ύφεση σε παγκόσµιο επίπεδο, η πορεία του Οµίλου κατά το πρώτο εξάµηνο του 2009 
υπήρξε ιδιαίτερα ικανοποιητική. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι είχαν ήδη διαµορφωθεί οι κατάλληλες 
προϋποθέσεις για την αντιµετώπιση των προκλήσεων που προέκυψαν λόγω του αρνητικού οικονοµικού κλίµατος.  

Συγκεκριµένα, ο τοµέας της Κατασκευής έχει ήδη εξασφαλίσει σηµαντικό αντικείµενο εργασιών για τα επόµενα 
χρόνια µε το ανεκτέλεστο υπόλοιπο να ανέρχεται στα 4 δις €. Τα µεγάλα έργα παραχώρησης στην Ελλάδα 
βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη ενώ και στο εξωτερικό παρά τις αντίξοες οικονοµικές συνθήκες τα έργα 
συνεχίζονται κανονικά χωρίς να διαφαίνονται ιδιαίτεροι κίνδυνοι.  

Ο τοµέας των Παραχωρήσεων είχε επίσης πολύ καλά αποτελέσµατα το πρώτο εξάµηνο. Στα αποτελέσµατα του 
κλάδου εκτός από την Αττική Οδό έχουν ήδη αρχίσει να συνεισφέρουν και οι νέοι αυτοκινητόδροµοι στους 
οποίους συµµετέχει ο Όµιλος.   

Στιον τοµέα του Περιβάλλοντος έχει δηµιουργηθεί µια βάση µε έργα και µακροχρόνιες συµβάσεις σε Ελλάδα, 
Κύπρο και Γερµανία που εξασφαλίζουν σταθερή ροή εσόδων και υψηλή κερδοφορία.   

Στον τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας η ανάπτυξη αιολικών πάρκων συνεχίζεται βάσει του 
επιχειρηµατικού σχεδίου του Οµίλου.  

Σε χρηµατιστηριακό επίπεδο, η τιµή της µετοχής της ΕΛΛΑΚΤΩΡ κινήθηκε ανοδικά κατά το πρώτο εξάµηνο 
(αύξηση ~27%). Επιπλέον, από 1.1.2009 έως και σήµερα η ΕΛΛΑΚΤΩΡ προέβη σε αγορά 1.515.302 µετοχών, µε 
συνολικό τίµηµα 5.906.258 € (µέση τιµή ανά µετοχή 3,89 €). Οι µετοχές αυτές αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,86% 
του µετοχικού της κεφαλαίου. Σήµερα η ΕΛΛΑΚΤΩΡ κατέχει συνολικά 4.570.034 ίδιες µετοχές (ήτοι ποσοστό 
2,58% του µετοχικού της κεφαλαίου) και µε συνολικό τίµηµα 27.072.275,02 € (µέση τιµή κτήσεως ανά µετοχή 
5,92 €). 
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II. Οικονοµικά αποτελέσµατα 

Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών του Οµίλου ανήλθε το πρώτο εξάµηνο του 2009 σε 1.102,5 εκατ. € αυξηµένος 
κατά 39% σε σχέση µε το πρώτο εξάµηνο του 2008.  

Τα αποτελέσµατα εκµετάλλευσης του Οµίλου (EBIT) ανήλθαν σε 120,2 εκατ. €, αυξηµένα σε σχέση µε την 
αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης χρήσης κατά 11,5%. Το περιθώριο EBIT ήταν 10,9% έναντι 13,6% το 
πρώτο εξάµηνο του 2008.   

Τα κέρδη µετά από τους φόρους και τα δικαιώµατα µειοψηφίας, διαµορφώθηκαν σε 50,8 εκατ. €, έναντι 43,5 
εκατ. € το πρώτο εξάµηνο του 2008, παρουσιάζουν δηλαδή αύξηση της τάξης του 16,8%.   

Το σύνολο των δανείων σε ενοποιηµένο επίπεδο ανήλθε στις 30.06.2009 σε 1.520,5 εκατ. €, έναντι 1.444,6 εκατ. 
€ στις 31.12.2008. Η αύξηση του δανεισµού οφείλεται κυρίως σε εκταµιεύσεις δανείων της ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ και της 
ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ. Από το σύνολο των δανείων, 294,2 εκατ. € είναι βραχυπρόθεσµα και 1.226,3 εκατ. € 
µακροπρόθεσµα δάνεια, ενώ στο σύνολο συµπεριλαµβάνονται ποσά από δάνεια χωρίς δικαίωµα αναγωγής στην 
µητρική εταιρεία (non recourse debt) από συγχρηµατοδοτούµενα έργα ύψους 820,6 εκατ. €.  

Ο καθαρός δανεισµός του Οµίλου στις 30.06.2009 παρουσιάζεται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Όλα τα ποσά είναι σε εκατ. Ευρώ. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  30-Ιουν.-09 31-∆εκ.-08 

Βραχυπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός 294,2 273,5 

Μακροπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός 1.226,3 1.171,2 

Σύνολο δανείων 1.520,5 1.444,7 

Μείον: ∆άνεια χωρίς αναγωγή (non recourse debt) 820,6 774,8 

Υποσύνολο ∆ανείων (εξαιρουµένων δανείων χωρίς αναγωγή ) 699,9 669,9 

Μείον: Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (1) 385,6 495,0 

Καθαρός ∆ανεισµός/∆ιαθέσιµα 314,3 174,9 

Σύνολο Καθαρής Θέσης Οµίλου 1.230,0 1.182,4 

Σύνολο Κεφαλαίων 1.544,3 1.357,4 

∆είκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης 0,204 0,129 

Σηµείωση: 

(1) Στα Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα του α’ εξαµήνου 2009 (ευρώ 611,7 εκατ.) έχουν προστεθεί οι Μακροπρόθεσµες προθεσµιακές 
καταθέσεις (ευρώ 296,3 εκατ) και έχουν αφαιρεθεί τα Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα και οι Μακροπρόθεσµες προθεσµιακές καταθέσεις 
που αντιστοιχούν στα δάνεια χωρίς αναγωγή (σύνολο: ευρώ 522,4 εκατ). Αντίστοιχα, στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα του 2008 (ευρώ 
795 εκατ.) έχουν προστεθεί οι Μακροπρόθεσµες προθεσµιακές καταθέσεις (ευρώ 158 εκατ.) και έχουν αφαιρεθεί τα Ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα και οι Μακροπρόθεσµες προθεσµιακές καταθέσεις που αντιστοιχούν στα δάνεια χωρίς αναγωγή (σύνολο: ευρώ 458.εκατ). 

 Ο δείκτης κεφαλαιακής µόχλευσης στις 30.06.2009 για τον Όµιλο υπολογίζεται σε 20%. Ο δείκτης αυτός 
υπολογίζεται ως το πηλίκο του καθαρού δανεισµού (ήτοι, συνολικές µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις προς τράπεζες εξαιρουµένων των δανειακών υποχρεώσεων χωρίς αναγωγή (non recourse debt) 
µείον ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα πλέον των µακροπρόθεσµων προθεσµιακών καταθέσεων) προς το 
σύνολο των κεφαλαίων (ήτοι, σύνολο καθαρής θέσης πλέον καθαρός δανεισµός).  

Σε επίπεδο µητρικής εταιρείας ο συνολικός δανεισµός στις 30.06.2009 ανήλθε σε 215 εκατ. € και αφορά στο 
σύνολό του µακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις.  

Τα ταµειακά διαθέσιµα του Οµίλου στις 30.06.2009 ανήλθαν σε 611,7 εκατ. €, ενώ επιπρόσθετα µακροπρόθεσµες 
προθεσµιακές καταθέσεις (διάρκειας άνω των 3 µηνών) ύψους 296,3 εκατ. € έχουν συµπεριληφθεί στις 
απαιτήσεις. Τέλος, τα ίδια κεφάλαια στις 30.06.2009 ανήλθαν σε 1.230,0 εκατ. € αυξήθηκαν δηλαδή κατά 4% 
έναντι 31.12.2008.   
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ΙΙΙ. Εξέλιξη δραστηριοτήτων ανά κλάδο 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα σηµαντικά γεγονότα του πρώτου εξαµήνου 2009 για τον Όµιλο, οι προοπτικές 
ανάπτυξης καθώς και οι βασικοί κίνδυνοι στους οποίους είναι εκτεθειµένος. Λόγω της διασποράς των 
δραστηριοτήτων του Οµίλου σε διαφορετικούς τοµείς και αγορές, η παρουσίαση των παραπάνω γίνεται ανά 
κλάδο δραστηριότητας. 

 

 

1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

1.1. Εξέλιξη δραστηριοτήτων και σηµαντικά γεγονότα 

Η κατασκευή παρουσίασε για το πρώτο εξάµηνο του 2009 κύκλο εργασιών 836,9 εκατ. €, αυξηµένο κατά 41% σε 
σχέση µε το πρώτο εξάµηνο του 2008. Σε επίπεδο κερδών, τα αποτελέσµατα εκµετάλλευσης ανήλθαν σε 31,8 
εκατ. €, τα ίδια σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2008. Το λειτουργικό περιθώριο διαµορφώθηκε στο 
3,8% έναντι 5,4% το πρώτο εξάµηνο του 2008 (το αντίστοιχο ετήσιο περιθώριο του 2008 ήταν 4,2%). Τα κέρδη 
µετά τους φόρους ανήλθαν σε 22,5 εκατ. €, παρουσιάζοντας αύξηση 10%.     

Από τα κατασκευαστικά έργα του Οµίλου το µεγαλύτερο µέρος των εσόδων και κερδών προήλθε από τα έργα 
υποδοµής που εκτελέστηκαν στην Ελλάδα. Σηµαντική πλέον είναι και η συνεισφορά των έργων εξωτερικού. Τα 
έργα στις χώρες αυτές εξελίσσονται κανονικά και παρά τη διεθνή χρηµατοπιστωτική κρίση δεν υπάρχουν 
σηµαντικά προβλήµατα ως προς τη χρηµατοδότησή τους. ∆εδοµένου επίσης ότι στην πλειοψηφία τους πρόκειται 
για κυβερνητικά έργα, δεν έχει υπάρξει πρόβληµα επισφαλειών.   

Τα σηµαντικότερα  γεγονότα που αφορούν στην κατασκευή για το πρώτο εξάµηνο ήταν: 

• Υποβολή φακέλου για την επανάκριση του πτυχίου της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ στην 7η τάξη του ΜΕΕΠ, του 
πτυχίου της ΤΟΜΗ ΑΤΕ στην 6η τάξη και του πτυχίου της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ επίσης στην 6η τάξη.   

• Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ κατά 50 εκατ. € µε αντίστοιχη µείωση του δανεισµού της 
εταιρείας. 

• Υπογραφή σύµβασης µεταξύ της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ και της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ για την λειτουργία και συντήρηση των 
εγκαταστάσεων του κέντρου επεξεργασίας λυµµάτων Ψυττάλλειας ύψους 100 εκατ. €. 

• Υπογραφή σύµβασης µεταξύ κοινοπραξίας στην οποία συµµετέχει η ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ και της ∆ΕΠΑΝΟΜ 
ΑΕ για την κατασκευή νοσοκοµείου στη Χαλκίδα προϋπολογισµού 50 εκατ. €. 

• Υπογραφή σύµβασης µεταξύ της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ και της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ ύψους 37 εκατ. € 

• Πραγµατοποίηση εγκαινίων του νέου Μουσείου Ακρόπολης, ενός έργου ιστορικής σηµασίας για την 
Αθήνα, το οποίο κατασκευάστηκε από την ΑΚΤΩΡ. 

• Υπογραφή σύµβασης µεταξύ θυγατρικής εταιρείας της ΑΚΤΩΡ στα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα (ΗΑΕ) 
και του Υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων των ΗΑΕ για την κατασκευή αυτοκινητόδροµου Dubai – Fujairah, 
ύψους 82 εκατ. €.  

• Υπογραφή σύµβασης µεταξύ ΚΞ στην οποία συµµετέχει θυγατρική της ΑΚΤΩΡ µε 50% και της ALDAR 
PROPERTIES PJSC για προκαταρκτικές εργασίες σε υπό ανέγερση νοσοκοµείο στο Abu Dhabi ύψους 23 
εκατ. €.  

• Τέλος, σε προχωρηµένο στάδιο διαπραγµατεύσεων για την υπογραφή σχετικών συµβάσεων βρίσκονται τα 
έργα κατασκευής του αυτοκινητόδροµου Comarnic-Brasov ύψους 2 δις € καθώς και τα έργα κατασκευής 
νοσοκοµείων στο Ιάσιο και στην Timisoara ύψους 160 και 180 εκατ. € αντίστοιχα. Σε φάση προεπιλογής 
βρίσκεται επίσης η ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ στα έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Χαιδάρι-Πειραιάς ύψους 515 εκατ. € και 
επέκτασης του Μετρό Θεσ/νίκης προς Καλαµαριά ύψους 425 εκατ. €. 
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1.2. Προοπτικές 

Το ανεκτέλεστο της κατασκευής ήταν στις 30.6.2009  ~4 δις € βάσει υπογεγραµµένων συµβάσεων, ενώ υπάρχουν 
επιπλέον προς υπογραφή συµβάσεις ύψους 1,2 δις €. Κατά συνέπεια είναι εξασφαλισµένοι σηµαντικοί κύκλοι 
εργασιών για τα επόµενα χρόνια. Το ανεκτέλεστο απαρτίζουν συγχρηµατοδοτούµενα έργα ύψους 1,3 δις €, άλλα 
έργα υποδοµής στην Ελλάδα 0,8 δις €, οικοδοµικά έργα 0,5 δις € και έργα εξωτερικού ύψους 1,4 δις €.   

Τα έργα υποδοµής και τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα στην Ελλάδα αποτελούν σταθερή βάση για την 
κατασκευαστική δραστηριότητα του Οµίλου µε εξασφαλισµένο αντικείµενο για αρκετά έτη. Στα οικοδοµικά έργα 
αναµένουµε πτωτικές τάσεις λόγω της οικονοµικής κρίσης που έπληξε τον κλάδο. Τα έργα που αφορούν σε 
εταιρείες µικρότερης τάξης αναµένεται επίσης να περιοριστούν και κατά συνέπεια, το αντικείµενο των 
θυγατρικών εταιρειών της ΑΚΤΩΡ στην Ελλάδα αναµένεται σταδιακά να συρρικνωθεί. Τα έργα που ήδη εκτελεί 
η ΑΚΤΩΡ και οι θυγατρικές της στο εξωτερικό θεωρούµε ότι και το 2009 θα εξελιχθούν οµαλά. 

∆εδοµένου του ήδη υψηλού ανεκτέλεστου, στόχος της ∆ιοίκησης είναι όχι τόσο η διεύρυνσή του µε οποιοδήποτε 
κόστος, αλλά η βελτίωση της κερδοφορίας.   

1.3. Κίνδυνοι και αβεβαιότητες 

Για τα έργα υποδοµής που εκτελεί η ΑΚΤΩΡ στην Ελλάδα οι κίνδυνοι είναι περιορισµένοι και εντοπίζονται 
κυρίως στα ∆ηµόσια έργα και όχι στα συγχρηµατοδοτούµενα.   

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 και οι επισφάλειες. Για τον λόγο αυτό η στρατηγική της ΑΚΤΩΡ είναι προσεκτική και επιλεκτική 
διεκδίκηση ιδιωτικών έργων από µια αξιόπιστη πελατειακή βάση. 

Στο εξωτερικό µπορεί να υπάρξει µείωση του κατασκευαστικού αντικειµένου λόγω της οικονοµικής κρίσης και 
δυσκολία χρηµατοδότησής τους από τις τράπεζες. Συνεπώς, εφ΄όσον η κατάσταση συνεχιστεί, η ανάπτυξη των 
δραστηριοτήτων του Οµίλου στον Κόλπο και στα Βαλκάνια ενδέχεται να µην εξελιχθεί µε τους µέχρι σήµερα 
ρυθµούς. Αυτή τη στιγµή ο Όµιλος διεκδικεί έργα σε Κατάρ, Άµπου Ντάµπι και Οµάν, χώρες που δεν πλήττονται 
έντονα από την κρίση. Η πλειονότητα των έργων της Μέσης Ανατολής είναι κυβερνητικά έργα, και εποµένως, ο 
κίνδυνος εισπράξεων είναι σχετικά µικρός. Στόχος είναι η διεκδίκηση σίγουρων κυβερνητικών έργων και έµφαση 
θα δοθεί στην κατά το δυνατό ορθολογική και οικονοµική εκτέλεσή τους.  

Επιπλέον ο Όµιλος, λόγω της δραστηριοποίησής του σε χώρες του εξωτερικού, εκτίθεται σε συναλλαγµατικό 
κίνδυνο προερχόµενο κυρίως από την ισοτιµία των τοπικών νοµισµάτων (πχ. AED, QAR), η ισοτιµία των οποίων 
είναι συνδεδεµένη µε το ∆ολάριο Αµερικής, καθώς και από την ισοτιµία ∆ολαρίου Αµερικής προς Ευρώ. Οι 
εισπράξεις διενεργούνται σε τοπικό νόµισµα και σε ∆ολάρια Αµερικής και, παρόλο που το µεγαλύτερο µέρος του 
κόστους και των εξόδων είναι στο ίδιο νόµισµα, υφίσταται για το υπόλοιπο µέρος έκθεση σε συναλλαγµατικό 
κίνδυνο. Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος, όπου αυτός θα κρίνεται σηµαντικός, θα αντισταθµίζεται µε τη χρήση 
παράγωγων προθεσµιακών συµβολαίων. 

 

2. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 

2.1. Εξέλιξη δραστηριοτήτων και σηµαντικά γεγονότα 

Για το πρώτο εξάµηνο του 2009 η συνεισφορά των Παραχωρήσεων στα έσοδα του Οµίλου ήταν 167,3 εκατ. €, 
στα αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 79,2 εκατ. € και στα καθαρά κέρδη µετά από φόρους 46,3 εκατ. €. Τα 
παραπάνω µεγέθη παρουσίασαν αύξηση σε σχέση µε το πρώτο εξάµηνο του 2008 της τάξης του 30%, 9% και 
0,8% αντίστοιχα. Το λειτουργικό περιθώριο της εν λόγω δραστηριότητας ανήλθε σε 47,3% και το περιθώριο 
καθαρών κερδών σε 27,7%.   
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Οι σηµαντικότερες εξελίξεις για την ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ και τις συµµετοχές της για το διάστηµα από 
1.1.2009 έως 30.06.2009 περιλαµβάνουν: 

• ∆ιαµόρφωση του ποσοστού συµµετοχής της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ στη METROPOLITAN ATHENS 
PARK στο 20% για λόγους διασποράς κινδύνου.  

• Κατάθεση δεσµευτικής προσφοράς για το έργο Σ∆ΙΤ κατασκευής και λειτουργίας 2 κτιρίων νοµαρχιακής 
αυτοδιοίκησης σε Τρίκαλα και Κόρινθο, συνολικού προϋπολογισµού ~ 28 εκατ. € και διάρκειας 
παραχώρησης 26 έτη.  

2.2. Προοπτικές 

Σύντοµα αναµένεται η προκήρυξη δύο σηµαντικών έργων τα οποία θα δώσουν µεγάλη ώθηση στον κλάδο. Τα 
έργα αυτά είναι το έργο κατασκευής και λειτουργίας των επεκτάσεων της Αττικής Οδού και το έργο κατασκευής 
και λειτουργίας του Αερολιµένα Καστελλίου Κρήτης, στα οποία ο Όµιλος προτίθεται να συµµετάσχει. Επίσης, 
αναµένεται να προχωρήσουν οι διαγωνιστικές διαδικασίες και για άλλα έργα Σ∆ΙΤ.  

Ο Όµιλος λόγω του µεγέθους του και της εµπειρίας που έχει στα έργα παραχωρήσεων, καθώς και σχέσεών του µε 
µεγάλους διεθνείς οµίλους που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, διαθέτει ένα µοναδικό πλεονέκτηµα που τον 
ξεχωρίζει από τον ανταγωνισµό του. Επίσης, ο ανταγωνισµός αναµένεται να περιοριστεί λόγω αδυναµίας πλέον 
πολλών παικτών να συµµετέχουν στα µεγάλα έργα παραχώρησης. 

2.3. Κίνδυνοι και αβεβαιότητες 

Για τα έργα που είναι ήδη σε λειτουργία, υπάρχει ένας µικρός κίνδυνος µείωσης της χρήσης (διελεύσεων, 
σταθµεύσεων), προερχόµενος και σε αυτή την περίπτωση από την κακή οικονοµική συγκυρία. Ο κίνδυνος αυτός 
είναι µεγαλύτερος για τα περιφερειακά έργα παραχώρησης. Στην περίπτωση της Αττικής Οδού και δεδοµένου του 
µεγάλου κυκλοφοριακού προβλήµατος που αντιµετωπίζει η Αττική, δεν αναµένεται µείωση της κυκλοφορίας.     

Για τα υπόλοιπα έργα που κατασκευάζει αυτή τη στιγµή ο Όµιλος δε διαβλέπουµε κάποιο κίνδυνο,  καθώς η 
χρηµατοδότηση των περισσότερων και σηµαντικότερων έχει ήδη εξασφαλιστεί και οι εργασίες προχωρούν 
κανονικά. Στην περίπτωση της Υποθαλάσσιας Σήραγγας Θεσσαλονίκης (όπου ανεφύησαν προβλήµατα χάραξης 
και µεθόδου κατασκευής) αναµένουµε την απόφαση του αρµόδιου Υπουργείου.  

Αναπτυξιακά, ενδέχεται µεσοπρόθεσµα να υπάρξουν δυσκολίες στη διεκδίκηση νέων αυτοχρηµατοδοτούµενων / 
συγχρηµατοδοτούµενων έργων σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς η επιφυλακτικότητα των τραπεζών στην 
ανάληψη πιστωτικών κινδύνων και ιδιαίτερα µακροπρόθεσµης διάρκειας, όπως είναι τα έργα αυτά, καθιστά τη 
χρηµατοδότηση νέων έργων πιο δύσκολη απ’ ότι ήταν στο παρελθόν.   

 

3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

3.1. Εξέλιξη δραστηριοτήτων και σηµαντικά γεγονότα 

Η διεθνής οικονοµική συγκυρία εξακολουθεί να επηρεάζει αρνητικά τις αγορές ακινήτων τόσο στην Ελλάδα όσο 
και στο εξωτερικό µε αποτέλεσµα να επικρατεί στασιµότητα. ∆εδοµένης της κατάστασης αυτής η REDS - το 
βασικό όχηµα του Οµίλου στον τοµέα της ανάπτυξης ακινήτων - τήρησε και κατά το πρώτο εξάµηνο του 2009 
αµυντική στάση σε αναµονή των εξελίξεων. 

Για το πρώτο εξάµηνο του 2009 τα έσοδα του κλάδου ήταν 2,5 εκατ. €, ενώ παρουσίασε ζηµιές σε λειτουργικό 
επίπεδο.  

Οι σηµαντικότερες εξελίξεις στο διάστηµα αυτό ήταν: 

• Απόφαση για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της REDS µε άντληση κεφαλαίων συνολικού ύψους 
24,9 εκατ. € η οποία ολοκληρώθηκε επιτυχώς τον Ιούλιο. Στόχος της αύξησης ήταν η αποπληρωµή 
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δανείων της µητρικής εταιρείας REDS και συνδεδεµένων εταιρειών συνολικού ύψους 14,5 εκατ. € (που 
έχει ήδη πραγµατοποιηθεί), ενώ τα υπόλοιπα 10 εκατ. € αναµένεται να χρησιµοποιηθούν για τη 
χρηµατοδότηση της ανάπτυξης του επιχειρηµατικού πάρκου στη ΓΥΑΛΟΥ. Στην εν λόγω αύξηση η 
ΕΛΛΑΚΤΩΡ, βασικός µέτοχος της REDS, άσκησε πλήρως τα δικαιώµατά της (απέκτησε επιπλέον και 
µέρος των αδιάθετων µετοχών) και έτσι η συµµετοχή της στο  µετοχικό κεφάλαιο της REDS ανέρχεται 
πλέον σε ποσοστό 55,4%. 

• Ολοκλήρωση της αδειοδοτικής διαδικασίας για την πρώτη φάση της ανέγερσης του Εµπορικού Πάρκου 
στη Γυαλού. Σε προχωρηµένο στάδιο βρίσκονται επίσης οι διαπραγµατεύσεις µε τις τράπεζες για τη 
χρηµατοδότηση της ανάπτυξης του ακινήτου και µε βασικούς µισθωτές. Οι διαδικασίες ανέγερσης 
αναµένεται να ξεκινήσουν το 4ο τρίµηνο του 2009.  

• Προώθηση των πωλήσεων στο οικιστικό συγκρότηµα “Ampelia” στην Κάντζα Παλλήνης, όπου παρά τα 
προβλήµατα ρευστότητας που υπάρχουν στην αγορά το 70% των προς διάθεση κατοικιών έχει ήδη 
πωληθεί. 

• Υπογραφή σύµβασης παροχής υπηρεσιών µε την εταιρεία ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΕ, η 
οποία έχει αναλάβει µέσω σύµβασης παραχώρησης µε την ΟΛΠ ΑΕ την ανάπτυξη και λειτουργία του νέου 
εκθεσιακού κέντρου που θα κατασκευαστεί στην λιµενική ζώνη του Πειραιά, για το συντονισµό των 
µελετών και όλων των σχετικών πράξεων που απαιτούνται προκειµένου να εκδοθεί η οικοδοµική άδεια του 
εν λόγω κέντρου.  

• Η REDS διαχειρίζεται για λογαριασµό της µητρικής ΕΛΛΑΚΤΩΡ τη διαπραγµάτευση της έµµεσης 
συµµετοχής (15%) της δεύτερης στην εταιρεία CITY GATE, η οποία κατασκευάζει κτίριο γραφείων στο 
Βουκουρέστι. Μέσω της διαπραγµάτευσης αυτής διασφαλίζεται το δικαίωµα πώλησης (put option) της 
ΕΛΛΑΚΤΩΡ, το οποίο µπορεί να εξασκηθεί εντός των εποµένων µηνών.  

• Προσωρινή διακοπή των εργασιών κατασκευής του οικιστικού συγκροτήµατος στην λίµνη Baneasa του 
Βουκουρεστίου µετά την ολοκλήρωση των υπογείων, λόγω της οικονοµικής κρίσης. Η επανέναρξη θα 
ακολουθήσει την ανάκαµψη της αγοράς κατοικίας 

3.2. Προοπτικές  

∆εδοµένων των οικονοµικών συνθηκών, οι τάσεις στην αγορά ακινήτων αναµένεται να είναι και το 2009 
στάσιµες προς πτωτικές. Η REDS θα επικεντρωθεί στην προώθηση των υφιστάµενων ακινήτων της, 
παρακολουθώντας την αγορά για τον εντοπισµό ευκαιριών που µπορεί να προκύψουν και µε προϋπόθεση τη σε 
µεγάλο βαθµό  εξασφαλισµένη ζήτηση.   

3.3. Κίνδυνοι και αβεβαιότητες 

Για τα ακίνητα του Οµίλου στην Ρουµανία θεωρείται πλέον βέβαιο ότι θα υπάρξει καθυστέρηση στην ανάπτυξή 
τους.   

Για τα κτίρια του Πανεπιστηµίου που διαχειρίζεται ο Όµιλος (∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ) υπάρχει κίνδυνος µείωσης των 
ενοικίων ή ακόµη και διακοπής των µισθώσεων λόγω αδυναµίας ορισµένων ενοικιαστών να ανταποκριθούν 
έγκαιρα στις υποχρεώσεις τους µε αντίκτυπο στα αποτελέσµατα της εταιρείας. 

 

4. ΑΙΟΛΙΚΑ 

4.1. Εξέλιξη δραστηριοτήτων και σηµαντικά γεγονότα 

Ο κλάδος των αιολικών πάρκων υπερδιπλασίασε τα έσοδά του σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 
προηγούµενου έτους. Συγκεκριµένα αυτά ανήλθαν σε 5,8 εκατ. €, έναντι 2,8 εκατ. € το πρώτο εξάµηνο του 2008. 
Η µεγάλη αυτή αύξηση οφείλεται στο γεγονός ότι από το Νοέµβριο του 2008 ξεκίνησε η λειτουργία του νέου 
αιολικού πάρκου στην Κεφαλλονιά, ισχύος 32,2 MW. Τα αποτελέσµατα εκµετάλλευσης (EBIT) ήταν 2,3 εκατ. €, 
αυξηµένα κατά 76% σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2008.  
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Τα σηµαντικότερα γεγονότα που έλαβαν χώρα από 1.1.2009 έως 30.6.2009 στον τοµέα των ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας ήταν: 

• Έναρξη κατασκευής Φ/Β πάρκου συνολικής ισχύος 2 MW στην Λεκάνα Αργολίδας. Το πάρκο αυτό 
ολοκληρώθηκε και τέθηκε τελικά σε λειτουργία τον Αύγουστο του 2009.  

• Συνέχιση των εργασιών κατασκευής αιολικού πάρκου ισχύος 23 MW στην περιοχή Κτενιάς του νοµού 
Αργολίδας, το οποίο ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία τον Αύγουστο του 2009.   

• Υποβολή νέων αιτήσεων συνολικού ύψους ~ 300 MW και λήψη θετικών εισηγήσεων για νέες άδειες 
παραγωγής ~ 235 MW.  

4.2. Προοπτικές 

Από τα πάρκα που είναι σήµερα υπό κατασκευή, αναµένεται να ολοκληρωθεί η κατασκευή και να τεθεί σε 
λειτουργία αιολικό πάρκο ισχύος 6,3 MW στην Κρήτη το Σεπτέµβριο του 2009. Παράλληλα συνεχίζεται η 
κατασκευή αιολικού πάρκου 23 MW στη Θράκη που αναµένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2010.   

Οι προοπτικές για την αγορά των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα παραµένουν γενικά θετικές. Με 
βάση τις υποχρεώσεις της χώρας αναµένεται σηµαντική αύξηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιµες 
πηγές από 1.000 MW που είναι σήµερα σε ~ 8.000 MW το 2020. Στα πλαίσια αυτά θεωρούµε ότι το επενδυτικό 
πλάνο της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ θα εξελιχθεί κανονικά διεκδικώντας σηµαντικό µερίδιο σε 
αυτή την αναπτυσσόµενη αγορά.  

4.3. Κίνδυνοι και αβεβαιότητες 

Παρά την πρόοδο που έχει σηµειωθεί τα τελευταία χρόνια, ο κλάδος αντιµετωπίζει ακόµα προκλήσεις λόγω 
πολύπλοκων και γραφειοκρατικών διαδικασιών αδειοδότησης και προσφυγών στο Συµβούλιο της Επικρατείας, µε 
αποτέλεσµα σηµαντικά έργα να µην µπορούν να υλοποιηθούν ή να καθυστερούν σηµαντικά.  

Το ειδικό χωροταξικό για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει στην επίλυση 
προβληµάτων της αδειοδότησης. Ταυτόχρονα όµως οδηγεί σε περιορισµό κάποιων από τις υπάρχουσες άδειες 
λόγω πρόσθετων περιοριστικών όρων που θέτει. Οι αρνητικές αυτές επιπτώσεις εκτιµάται ότι δεν θα επηρεάσουν 
πάνω από το 5% των αδειών. 

Η κακή οικονοµική συγκυρία δυσχεραίνει τη χρηµατοδότηση νέων αιολικών πάρκων και αυξάνει το κόστος 
χρηµατοδότησής τους ενώ επίσης υπάρχει και το ενδεχόµενο µείωσης των επιδοτήσεων. Αυτοί οι παράγοντες 
µπορεί να οδηγήσουν σε καθυστερήσεις στην υλοποίηση νέων έργων ή/και στη µείωση της ελκυστικότητάς τους 
λόγω χαµηλότερων αποδόσεων επί των ιδίων κεφαλαίων µετά το 2010. Ο όποιος κίνδυνος ανόδου των επιτοκίων 
δανεισµού αντιµετωπίζεται µε πολύ προσεκτική παρακολούθηση και ενδεχόµενη αντιστάθµιση (hedging) του 
επιτοκιακού κινδύνου.   

 

5. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

5.1. Εξέλιξη δραστηριοτήτων και σηµαντικά γεγονότα 

Στον τοµέα του Περιβάλλοντος ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 54,5 εκατ. €, αυξηµένος κατά περίπου 8%. Σε 
επίπεδο κερδοφορίας, τα αποτελέσµατα εκµετάλλευσης ήταν 8,1 εκατ. €, µειωµένα κατά ~18% σε σχέση µε το 
πρώτο εξάµηνο του 2008. Τα καθαρά κέρδη της περιόδου ανήλθαν σε 6 εκατ. €, αυξηµένα κατά 14% σχέση µε 
την προηγούµενη χρήση. 

Τα σηµαντικότερα γεγονότα της περιόδου ήταν: 

• Η ΗΛΕΚΤΩΡ σε κοινοπρακτικό σχήµα µε την ENVITEC (ποσοστό συµµετοχής 50%) αναδείχτηκε 
προσωρινός ανάδοχος σύµβασης λειτουργίας και συντήρησης του εργοστασίου ανακύκλωσης και 
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κοµποστοποίησης Άνω Λιοσίων, δυναµικότητας 300.000 τόνων ετησίως. Η διάρκεια της σύµβασης είναι 
12 µήνες µε δυνατότητα ανανέωσης για άλλους 6 µήνες. 

• Η ΗΛΕΚΤΩΡ σε κοινοπρακτικό σχήµα (ποσοστό συµµετοχής 70%) ανακηρύχθηκε ανάδοχος στο 
διαγωνισµό του ΕΣ∆ΝΑ που αφορά στην εκποίηση των ανακυκλώσιµων υλικών (RDF) του εργοστασίου 
κοµποστοποίησης Άνω Λιοσίων. 

• Η γερµανική εταιρεία LOOCK BIOGAS GmbH, θυγατρική της ΗΛΕΚΤΩΡ, εκτελεί την κατασκευή 
εργοστασίου αναερόβιας χώνευσης ζωικών αποβλήτων στο Schlossvippach της Γερµανίας, συνολικής 
δυναµικότητας 20.000 τόνων ετησίως και εγκατεστηµένη ισχύ παραγωγής ενέργειας από το ανακτώµενο 
βιοαέριο 0,5 MW.   

• Η συγγενής εταιρεία ΕΠΑΝΑ ξεκινάει τις διαδικασίες κατασκευής νέου κέντρου διαλογής 
ανακυκλώσιµων υλικών σε ιδιόκτητο οικόπεδο στο ∆ήµο Κορωπίου. Η νέα µονάδα θα εξυπηρετεί τις 
ανάγκες ανακύκλωσης της ανατολικής Αττικής και θα έχει δυναµικότητα 75.000 τόνων ετησίως. 

5.2. Προοπτικές 

Οι προοπτικές του κλάδου σε Ελλάδα, Κύπρο και σε χώρες των Βαλκανίων είναι ευοίωνες, διότι αυτές οι χώρες 
υστερούν κατά πολύ στην εφαρµογή των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τη διαχείριση των 
απορριµµάτων. Οι οδηγίες αυτές απαιτούν να µη γίνεται ταφή των απορριµµάτων σε ΧΥΤΑ αλλά να οδηγούνται 
σε µονάδες επεξεργασίας για την ανάκτηση ωφέλιµων υλικών καθώς επίσης την ενεργειακή αξιοποίηση των 
απορριµµάτων. Ήδη η Ελλάδα δέχεται τις πιέσεις της ΕΕ και κινδυνεύει άµεσα από την επιβολή προστίµων, ενώ 
ταυτόχρονα αντιµετωπίζει πρόβληµα κορεσµού των υφιστάµενων ΧΥΤΑ. Κατά συνέπεια προβλέπεται ότι  µέσα 
στο 2009 τουλάχιστον στην περιοχή της Αττικής θα δηµοπρατηθούν έργα τα οποία θα εγκαταστήσουν τη νέα 
υποδοµή διαχείρισης απορριµµάτων συµβατή µε τις παραπάνω οδηγίες της ΕΕ. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η 
Θεσσαλονίκη και η ∆υτική Μακεδονία. Κάποια από τα έργα αυτά θα είναι συγχρηµατοδοτούµενα ενώ κάποια θα 
ενταχθούν στο πλαίσιο των Σ∆ΙΤ.   

5.3. Κίνδυνοι και αβεβαιότητες 

Αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες και προσφυγές στο Συµβούλιο της Επικρατείας για τους  ΧΥΤΑ και τα 
εργοστάσια επεξεργασίας απορριµµάτων είναι ένας µεγάλος κίνδυνος για τον κλάδο που µπορεί να οδηγήσει σε 
καθυστέρηση δηµοπράτησης και υλοποίησης των έργων αυτών, τόσο στο κοµµάτι που αφορά την επεξεργασία 
των απορριµµάτων, όσο σε αυτό που αφορά στην ενεργειακή τους αξιοποίηση. Επίσης, οι χρονοβόρες 
διαδικασίες έκδοσης αδειών και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αποτελούν έναν άλλο σηµαντικό παράγοντα 
καθυστέρησης.   

Η κακή οικονοµική συγκυρία δυσχεραίνει τη χρηµατοδότηση των νέων  υποδοµών διαχείρισης απορριµµάτων 
και αυξάνει το κόστος χρηµατοδότησής τους. Παράλληλα λόγω της κρίσης ενδέχεται να υπάρξει µείωση τιµών 
για τα ανακυκλώσιµα υλικά.  

Η αναµενόµενη ανάπτυξη του κλάδου στην Ελλάδα προσέλκυσε διεθνείς ανταγωνιστές οι οποίοι διεκδικούν 
µέρος της αγοράς. Αυτό πιθανόν να οδηγήσει σε κάποια µείωση  των περιθωρίων κέρδους.  

 

6. ΛΑΤΟΜΕΙΑ 

6.1. Εξέλιξη δραστηριοτήτων και σηµαντικά γεγονότα 

Ο κύκλος εργασιών του κλάδου των λατοµείων ανήλθε το πρώτο εξάµηνο του 2009 σε 23,2 εκατ. €, 
παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 87% σε σχέση µε το πρώτο εξάµηνο του 2008. Τα αποτελέσµατα 
εκµετάλλευσης ήταν 3,2 εκατ. €, ενώ κατά το πρώτο εξάµηνο του 2008 ο κλάδος είχε παρουσιάσει ζηµιές. Τα 
κέρδη µετά από φόρους ήταν 1,9 εκατ. €. Το λειτουργικό περιθώριο ήταν 13,6%, ενώ το καθαρό περιθώριο 
διαµορφώθηκε στο 8,1%.   
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Βασική επιδίωξη του Οµίλου είναι η ανάπτυξη του κλάδου των λατοµείων, ασφαλτικών και παραγωγής 
σκυροδέµατος πρωτίστως για την εξυπηρέτηση των µεγάλων έργων του σε όλη την Ελλάδα αλλά και για την 
πώληση υλικών σε τρίτους. Στα πλαίσια αυτής της επιδίωξης είχαµε κατά  το πρώτο εξάµηνο του 2009 τα εξής: 

• Στις 5 Μαϊου 2009, οι Γενικές Συνελεύσεις των εταιρειών ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΤΥΛΙ∆ΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΒΕΤΕ και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε. ενέκριναν τη 
διαδικασία συγχώνευσης µε απορρόφηση της πρώτης και δεύτερης εταιρείας από την τρίτη, µε ηµεροµηνία 
ισολογισµού µετασχηµατισµού την 31.12.2008. Οι παραπάνω εταιρείες δραστηριοποιούνται στον τοµέα 
βιοµηχανικής  παραγωγής και εµπορίας αδρανών υλικών λατοµείου. 

• Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ προέβη στη σύναψη συµβάσεων µε τις εταιρείες ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ, ΚΞ 
ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΛΕΙ∆Ι, ΚΞ ΟΛΥΜΠΙΑ και άλλες εταιρείες για την εξόρυξη και θραύση αδρανών υλικών 
και την παρασκευή σκυροδέµατος σε συγκεκριµένα εργοτάξια των εν λόγω εταιρειών.   

6.2. Προοπτικές 

∆ιαφαίνεται ότι λόγω των συγχρηµατοδοτούµενων έργων που εκτελούνται αυτή τη στιγµή στην Ελλάδα έχει 
προκύψει µεγάλος όγκος εργασιών για την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ και σε επίπεδο λατοµικών δραστηριοτήτων 
αλλά και µε την ανάληψη συµβάσεων παρασκευής σκυροδέµατος. Η τάση αυτή αναµένεται να συνεχιστεί για την 
επόµενη πενταετία.   

6.3. Κίνδυνοι και αβεβαιότητες 

Ο µεγαλύτερος κίνδυνος που αντιµετωπίζουν τα λατοµεία είναι 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. Επιπλέον υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω πτώσης των περιθωρίων 
κέρδους.  

 

7. ΛΟΙΠΑ 

7.1. Εξέλιξη δραστηριοτήτων και σηµαντικά γεγονότα 

Από τις δραστηριότητες που συµπεριλαµβάνονται στον εν λόγω κλάδο σηµαντικότερες είναι οι θερµοηλεκτρικοί 
σταθµοί, τα Μεταλλεία Χαλκιδικής και το Καζίνο Πάρνηθας.  

Στον τοµέα των θερµοηλεκτρικών σταθµών, σε προχωρηµένο στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες σχηµατισµού 
κοινής εταιρείας (GenCo) µε τους οµίλους των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ, EDISON και ΒΙΟΧΑΛΚΟ, η 
οποία θα  αποτελεί το αποκλειστικό όχηµα των εν λόγω επιχειρηµατικών οµίλων στον τοµέα της ανάπτυξης, 
υλοποίησης και συµµετοχής σε θερµικούς σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα. Για τη διαµόρφωση της 
GenCo αναµένεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης της εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, που λειτουργεί µονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ 
συνολικής ισχύος 390 ΜW στη Θεσσαλονίκη, µε την εταιρεία ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΙΣΒΗΣ που διαθέτει 
ανάλογη υπό κατασκευή µονάδα στην Θίσβη Βοιωτίας στην οποία ο Όµιλος συµµετέχει µέσω της θυγατρικής 
εταιρείας HE&D, ισχύος 410 MW. Στην εταιρεία GenCo η He&D θα κατέχει τελικά ποσοστό 22,5%.    

Στον τοµέα των µεταλλείων, η πτώση των τιµών των µετάλλων καθώς και συγκυριακά η εξόρυξη πετρωµάτων 
χαµηλής περιεκτικότητας σε µέταλλα συνέβαλλαν αρνητικά στην κερδοφορία της εταιρείας. Στη διαδικασία 
αδειοδότησης για την εξόρυξη χρυσού, έχει ήδη κατατεθεί η περιβαλλοντική µελέτη  και αναµένουµε εξελίξεις.     

Το Καζίνο Πάρνηθας παρουσίασε µικρή πτώση των µεγεθών του, 2% σε επίπεδο κύκλου εργασιών, ο οποίος 
διαµορφώθηκε στα 92,5 εκατ. € και 11,7% σε επίπεδο καθαρών κερδών, τα οποία διαµορφώθηκαν σε 13,1 εκατ. 
€. Η µείωση αυτή αποδίδεται στην οικονοµική συγκυρία.  
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7.2. Προοπτικές 

Η υπό κατασκευή µονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θίσβη αναµένεται να τεθεί σε λειτουργία στα 
µέσα του 2010.  

Στα µεταλλεία αναµένεται να αυξηθεί η παραγωγικότητα µε τη χρήση της νέας στοάς ενώ µακροπρόθεσµα ο 
καταλύτης θα είναι η άδεια εξόρυξης χρυσού.    

Στο Καζίνο Πάρνηθας προβλέπεται να γίνει επέκταση του casino floor για την εγκατάσταση περισσότερων 
τραπεζιών και µηχανηµάτων που θα οδηγήσει σε αύξηση εσόδων και κερδών.  

7.3. Κίνδυνοι και αβεβαιότητες 

Σχετικά µε την υπό κατασκευή θερµοηλεκτρική µονάδα στη Θίσβη υπάρχει ενδεχόµενος τεχνικός κίνδυνος, ο 
οποίος ελαχιστοποιείται από την σύναψη του EPC συµβολαίου (Engineering – Procurement – Construction) µε 
την ΚΞ EDISON-ΑΚΤΩΡ η οποία διαθέτει σηµαντική τεχνογνωσία. 

Ο κίνδυνος διακύµανσης των τιµών των µετάλλων αποτελεί το βασικότερο κίνδυνο για την κερδοφορία των 
µεταλλείων. 

Κίνδυνοι για το καζίνο είναι η συνέχιση της αρνητικής οικονοµικής συγκυρίας για µεγάλο χρονικό διάστηµα που 
θα είχε συνεχιζόµενες επιπτώσεις στα έσοδα και κέρδη. ∆υσκολίες στην έκδοση άδειας για την επέκταση του 
casino floor λόγω γραφειοκρατίας ή προσφυγών αποτελούν τους µεγαλύτερους κινδύνους για την υλοποίηση του 
εγχειρήµατος αυτού. Ο κίνδυνος να δοθεί και άλλη άδεια καζίνο στην Αττική θεωρείται πολύ µικρός.   

 

IV.  Σηµαντικές συναλλαγές µεταξύ των συνδεδεµένων µερών 

Οι σηµαντικότερες συναλλαγές της Εταιρείας µε συνδεδεµένα µε αυτή πρόσωπα κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24 
αφορούν συναλλαγές της Εταιρείας µε τις ακόλουθες εταιρείες (συνδεδεµένες µε αυτήν επιχειρήσεις κατά την 
έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920) και παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα: 

Ποσά α’ εξαµήνου 2009 

(ποσά σε χιλ. ευρώ) 

Πωλήσεις 
αγαθών  και 
υπηρεσιών 

Έσοδα 
συµµετοχών 

Αγορές 
αγαθών και 
υπηρεσιών Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

Θυγατρικές      

 ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ  1.351 21.780 1.330 19.977 3 

 ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ  65 - - 466 - 

 ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ  190 - - 61 - 

 REDS ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ  133 - - 268 - 

 ΑΚΤΩΡ FM ΑΕ 9 - 178 3 38 

ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 169 - - 385 - 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ  22 - - 357 - 

ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ 199 - 21 526 25 

ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ 62 - - 15 - 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΕ 39 - - 27 - 

ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ 46 - - 55 - 
∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ –  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ - - - 95 - 

HERHOF RECYCLING CENTER OSNABRUCK - - - 95 - 

 ΛΟΙΠΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ  30 150 - 297 - 
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(ποσά σε χιλ. ευρώ) 

Πωλήσεις 
αγαθών  και 
υπηρεσιών 

Έσοδα 
συµµετοχών 

Αγορές 
αγαθών και 
υπηρεσιών Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

Συγγενείς      

ATHENS RESORT CASINO Α.Ε. 384 5.812 - 5.231 - 

ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ - - - 556 - 

ΑΛΦΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΒΕΕ - - - 266 - 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ - - - 8 - 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ 56 - - 14 - 

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ - - - 1 - 

      

Λοιπά συνδεδεµένα µέρη      

Κ/ΞΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Ο∆ΟΣ - - - 1.320 - 

 ΟΛΥΜΠΙΑ Ο∆ΟΣ 99 - - - - 

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 21 - - 84 - 

ΣΥΝΟΛΟ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ 2.314 21.930 1.529 22.626 66 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΓΓΕΝΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ 560 5.812 - 7.480 - 

 

Ποσά α’ εξαµήνου 2008 

Πωλήσεις 
αγαθών 

(ποσά σε χιλ. ευρώ) 
 και 

υπηρεσιών 
Έσοδα 

συµµετοχών 

Αγορές 
αγαθών και 
υπηρεσιών Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

Θυγατρικές      

ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ  1.076 19.602 4.060 19.878 2.015 

ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ  6.196 - - 8.677 - 

ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ  188 - - 81 - 

REDS ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ  124 1.216 - 79 - 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ  16 - - 288 - 

 ΛΟΙΠΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ  150 2.588 13 527 16 

      

Συγγενείς      

ATHENS RESORT CASINO Α.Ε. - 3.501 - 3.501 - 

ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ - - - 522 - 

ΑΛΦΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΒΕΕ - - - 238 - 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ - - - 896 - 

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 74 - - 25 - 

      

Λοιπά συνδεδεµένα µέρη      

Κ/ΞΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Ο∆ΟΣ - - - 1.320 - 

∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΗ Κ/ΞΙΑ ΘΕΡΜΑΪΚΗ Ο∆ΟΣ - - - 675 - 

∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΗ Κ/ΞΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΜΟΡΕΑ - - - 101 - 

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ - - - 129 - 

ΣΥΝΟΛΟ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ 7.751 23.406 4.073 29.529 2.031 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΓΓΕΝΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ 74 3.501 - 7.407 - 

Αναφορικά µε τις ανωτέρω συναλλαγές του α’ εξαµήνου 2009 διευκρινίζονται τα εξής: 

Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών αφορούν παροχή υπηρεσιών και τιµολόγηση δαπανών, 
εργολαβικές συµβάσεις, µισθώσεις ακινήτων και χρηµατοδοτήσεις προς θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες της 
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ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, ενώ οι αγορές αγαθών και υπηρεσιών αφορούν κυρίως εργολαβικές συµβάσεις της µητρικής 
εταιρείας µε θυγατρικές.  

Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας αφορούν, κυρίως, σε συµβατικές υποχρεώσεις για συντήρηση των κτιριακών της 
εγκαταστάσεων και σε τιµολόγηση δαπανών από εταιρείες του Οµίλου. 

Οι απαιτήσεις της Εταιρείας αφορούν, κυρίως, σε απαιτήσεις από την παροχή υπηρεσιών διοικητικής και τεχνικής 
υποστήριξης προς εταιρείες του Οµίλου, την εκµίσθωση γραφειακών χώρων και την χορήγηση δανείων προς 
συνδεδεµένα µέρη, καθώς και σε απαιτήσεις από µερίσµατα εισπρακτέα.  

Τα έσοδα από συµµετοχές αφορούν µερίσµατα από θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες. 

Οι αµοιβές των διευθυντικών στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης του Οµίλου, κατά την περίοδο 01.01-
30.06.2009 ανήλθαν σε ευρώ 4.867 χιλ. και της Εταιρείας σε ευρώ 1.253 χιλ. 

∆εν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε µέλη του ∆.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη του Οµίλου (και τις οικογένειες 
αυτών). 

∆εν υπάρχουν µεταβολές των συναλλαγών µεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεµένων µε αυτήν προσώπων οι 
οποίες θα µπορούσαν να έχουν ουσιαστικές συνέπειες στη χρηµατοοικονοµική θέση και στις επιδόσεις της 
Εταιρείας για την περίοδο 01.01-30.06.2009. 

Όλες οι συναλλαγές που περιγράφονται ανωτέρω έχουν πραγµατοποιηθεί µε τους συνήθεις όρους της αγοράς. 

 

V. Γεγονότα µετά τις 30.06.2009 

Κατασκευή 

� Απόφαση των ∆ιοικητικών Συµβουλίων των εταιρειών ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ και ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ για τη 
διακοπή και µαταίωση της διαδικασίας συγχώνευσής τους, διότι κρίθηκε σκόπιµο στην παρούσα φάση 
να διατηρηθεί το εργοληπτικό πτυχίο της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ. 

Παραχωρήσεις 

� Ανακήρυξη σχήµατος αποτελούµενου από τις ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ, ΑΚΤΩΡ, VINCI και VINCI 
CGT, µε ποσοστό συµµετοχής στο προαναφερόµενο σχήµα 50% για την ελληνική πλευρά και 50% για 
τη γαλλική πλευρά, σε µειοδότη στο πρώτο µεγάλο συγχρηµατοδοτούµενο έργο που προκηρύχθηκε στη 
Ρουµανία. Το έργο αυτό αφορά στη µελέτη, χρηµατοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση του 
αυτοκινητοδρόµου Βουκουρέστι - Μπρασόφ στο τµήµα Κοµάρνικ –Μπρασόφ, µήκους 58 χιλιοµέτρων 
και κατασκευαστικού κόστους της τάξης των 2 δις €. Η διάρκεια παραχώρησης είναι 30 έτη εκ των 
οποίων τα 4 πρώτα είναι για την κατασκευή του έργου. 

� H ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ κατέθεσε δεσµευτική προσφορά για το έργο Σ∆ΙΤ κατασκευής της 
αστυνοµικής διεύθυνσης Πειραιά, προϋπολογισµού 80 εκατ. € και διάρκειας παραχώρησης 27 έτη. 

� Στην περίπτωση της Υποθαλάσσιας Σήραγγας Θεσσαλονίκης οι διαπραγµατεύσεις µε το ελληνικό 
δηµόσιο λόγω προβληµάτων που είχαν ανακύψει βρίσκονται ακόµα σε εξέλιξη µε αβέβαιο αποτέλεσµα. 

� Τέλος, είχαµε ακύρωση του διαγωνισµού για την κατασκευή και λειτουργία εµπορευµατικού κέντρου 
στο Θριάσιο Πεδίο, λόγω της σηµερινής κατάστασης της αγοράς.  
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Ανάπτυξη ακινήτων 

� Ολοκλήρωση της αύξησης µετοχικού κεφαλαίου της REDS µε καταληκτική ηµεροµηνία εισαγωγής των 
µετοχών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και έναρξης διαπραγµάτευσής τους την 31.07.2009. Από την 
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της η REDS προχώρησε στην αποπληρωµή δανείου ποσού 10 εκατ. € 
της συνδεδεµένης εταιρείας CLH ESTATE SRL στη Ρουµανία καθώς επίσης και στην αποπληρωµή 
µέρους του βραχυπρόθεσµου δανεισµού της κατά 4,5 εκατ. €.   

Λοιπά 

� Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ µαζί µε τη SUEZ Environment συγκρότησαν ένωση εταιρειών, η οποία εκδήλωσε 
ενδιαφέρον να συµµετάσχει στο διαγωνισµό για την επιλογή στρατηγικού µετόχου στην Εταιρεία 
Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ). 

� Εγκρίθηκε από τις Γενικές Συνελεύσεις των εταιρειών ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και 
ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΙΣΒΗΣ το σχέδιο σύµβασης συγχώνευσης των δύο εταιρειών. Η σχετική 
έγκριση από το Υπουργείο Ανάπτυξης αναµένεται εντός του Σεπτεµβρίου.  

� Ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για την ανάπτυξη των µεταλλείων χρυσού Κασσάνδρας αποτέλεσε η έγκριση 
από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο της προµελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την 
εξόρυξη χρυσού στα µεταλλεία Χαλκιδικής. Η έγκριση της προµελέτης αποτελεί το τελευταίο 
διυπουργικό έγγραφο που απαιτεί το ΥΠΕΧΩ∆Ε προκειµένου να προχωρήσει στο τελικό στάδιο της 
διαδικασίας της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων.  

� Οι εταιρείες ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ και ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ υπέγραψαν ιδιωτικό 
συµφωνητικό σύµφωνα µε το οποίο αποκτούν κοινό έλεγχο της επιχείρησης ΑΚΤΩΡ Facility 
Management ∆ιαχείριση και Συντήρηση Κτιρίων ΑΕ (ΑΚΤΩΡ FM) µέσω της αγοράς µειοψηφικού 
πακέτου της ΑΚΤΩΡ FM από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ.   

� Ολοκλήρωση του τακτικού φορολογικού ελέγχου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ για τις χρήσεις 2006 και 2007, 
από τον οποίο προέκυψαν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις ποσού 181.824 €, το οποίο καταβλήθηκε  
εφάπαξ.  

� Απόφαση της Γ.Σ. της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ για την κατάργηση του προγράµµατος απόκτησης µετοχών 
(stock options) που είχε αποφασιστεί το 2008.  

Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την περίοδο 01.01-30.06.2009 έχει αναρτηθεί στο 
διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ellaktor.com. 

 

 

Κηφισιά, 27 Αυγούστου 2008 

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π. ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ 
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Γ. Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάµεσης Οικονοµικής Πληροφόρησης 
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Προς τους µετόχους της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. 

 

Εισαγωγή 

Επισκοπήσαµε τη συνηµµένη εταιρική και ενοποιηµένη συνοπτική κατάσταση οικονοµικής θέσης της 
«ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») και των θυγατρικών της (ο «Όµιλος») της 30ης Ιουνίου 2009, τις σχετικές 
εταιρικές και ενοποιηµένες συνοπτικές καταστάσεις αποτελεσµάτων, συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων 
κεφαλαίων και ταµειακών ροών της εξάµηνης περιόδου που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, καθώς και τις 
επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάµεση συνοπτική οικονοµική πληροφόρηση, η 
οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης του Ν.3556/2007. Η ∆ιοίκηση της 
Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής οικονοµικής 
πληροφόρησης, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζονται στην Ενδιάµεση Οικονοµική Αναφορά (∆ιεθνές Λογιστικό 
Πρότυπο «∆ΛΠ» 34). ∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συµπεράσµατος επί αυτής της ενδιάµεσης 
συνοπτικής οικονοµικής πληροφόρησης µε βάση την επισκόπησή µας. 

Εύρος της εργασίας επισκόπησης 

∆ιενεργήσαµε την επισκόπησή µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση 
Ενδιάµεσης Οικονοµικής Πληροφόρησης που ∆ιενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οικονοµικής 
Μονάδας». Η επισκόπηση της ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διαδικασιών 
για την αναζήτηση πληροφοριών, κυρίως από πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για οικονοµικά και λογιστικά θέµατα 
και στην εφαρµογή κριτικής ανάλυσης και λοιπών διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος µίας εργασίας 
επισκόπησης είναι ουσιωδώς µικρότερο από έναν έλεγχο που διενεργείται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Ελεγκτικής και εποµένως, δεν µας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουµε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην 
αντίληψή µας όλα τα σηµαντικά θέµατα τα οποία θα είχαν επισηµανθεί σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, µε την 
παρούσα δεν διατυπώνουµε γνώµη ελέγχου. 

 

Συµπέρασµα 

Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε που θα µας οδηγούσε 
στο συµπέρασµα ότι η συνηµµένη ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη 
άποψη, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34. 

 

Θέµατα Έµφασης 

Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα της επισκόπησης, εφιστούµε την προσοχή σας: 

1) στις σηµειώσεις 6 και 20(β) της ενδιάµεσης συνοπτικής οικονοµικής πληροφόρησης, στις οποίες γίνεται 
αναφορά στις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Οµίλου και στο ενδεχόµενο επιβολής 
πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά τον χρόνο που οι φορολογικές δηλώσεις που αφορούν τις χρήσεις 
αυτές θα ελεγχθούν και θα οριστικοποιηθούν από τις φορολογικές αρχές, και 

2) στη σηµείωση 23.6 της ενδιάµεσης συνοπτικής οικονοµικής πληροφόρησης, στην οποία γίνεται αναφορά στην 
αβεβαιότητα που υφίσταται αναφορικά µε το έργο της Υποθαλάσσιας Σήραγγας Θεσσαλονίκης. 
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Αναφορά επί άλλων νοµικών θεµάτων 

Από τη διενεργηθείσα επισκόπηση διαπιστώσαµε ότι το περιεχόµενο της προβλεπόµενης από το άρθρο 5 του 
Ν.3556/2007 εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης είναι συνεπές µε τη συνηµµένη ενδιάµεση συνοπτική οικονοµική 
πληροφόρηση. 

 

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2009 

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές                                                      Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

ΠράισγουωτερχαουςΚούπερς 

Ανώνυµος Ελεγκτική Εταιρεία 

Λ. Κηφισίας 268, 152 32 Χαλάνδρι                                                            Μάριος Ψάλτης 

A.M. ΣΟΕΛ 113                                                                                          A.M. ΣΟΕΛ 38081 
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∆. Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ΕΕννδδιιάάµµεεσσηη  σσυυννοοππττιικκήή  οοιικκοοννοοµµιικκήή  ππλληηρροοφφόόρρηησσηη  
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 Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης   

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ.  
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 Σηµ. 30-Ιουν-09 31-∆εκ-08  30-Ιουν-09 31-∆εκ-08 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό       
Ενσώµατα πάγια   448.463 443.553  3.791 17.881 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 5   948.860 928.495  - - 

Επενδύσεις σε ακίνητα   136.317 120.773  60.269 46.764 

Επενδύσεις σε θυγατρικές    - -  886.595 813.322 

Επενδύσεις σε συγγενείς   151.797 154.146  34.871 35.451 

Επενδύσεις σε κοινοπραξίες 6δ 1.107 1.304  8 8 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση   7.851 7.777  - - 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις   20.273 23.063  601 611 

Προκαταβολές για µακροπρόθεσµες µισθώσεις   896 1.334  - - 

Χρηµατοδοτική συµβολή από ∆ηµόσιο (∆ΕΕΧΑ 12)   35.334 2.613  - - 

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία 7   563 575  - - 

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 8   70.872 67.808  29 31 

   1.822.332 1.751.441  986.164 914.068 

Κυκλοφορούν ενεργητικό        
Αποθέµατα   82.312 91.777  - - 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 8   1.521.588 1.241.099  34.156 38.370 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων   9 9  - - 

Χρηµατοδοτική συµβολή από ∆ηµόσιο (βραχυπρ. µέρος-∆ΕΕΧΑ 12)   - 1.067  - - 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 9   611.690 794.793  57.715 60.242 

   2.215.600 2.128.745  91.872 98.612 

Σύνολο ενεργητικού   4.037.932 3.880.186  1.078.035 1.012.680 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ        
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους        
Μετοχικό κεφάλαιο 10   182.311 182.311  182.311 182.311 

Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο 10   523.847 523.847  523.847 523.847 

Ίδιες µετοχές 10   (27.072) (21.166)  (27.072) (21.166) 

Λοιπά αποθεµατικά 11   165.419 156.015  96.194 96.465 

Κέρδη/ (ζηµιές) εις νέον   129.361 97.871  54.936 52.496 

   973.865 938.878  830.215 833.954 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας   255.829 243.565  - - 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   1.229.694 1.182.443  830.215 833.954 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ        
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις        

∆άνεια µακροπρόθεσµα 12   1.226.326 1.171.179  215.000 165.000 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις   65.216 55.646  - - 

Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού   6.553 7.774  491 435 

Επιχορηγήσεις 13   40.880 31.358  - - 

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία 7   40.792 54.926  1.494 1.150 

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 14   18.550 44.243  272 272 

Λοιπές προβλέψεις µακροπρόθεσµες 15   93.208 80.111  651 651 

   1.491.525 1.445.237  217.907 167.507 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις        
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 14   956.793 948.055  9.620 9.419 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις (φόρος εισοδήµατος)   22.768 12.310  532 1.023 

∆άνεια βραχυπρόθεσµα 12   294.191 273.463  - - 

Μερίσµατα πληρωτέα   20.989 4.277  19.762 777 

Παράγωγα 7   7.506 -  - - 
Προκαταβολές χρηµατοδοτικής συµβολής ∆ηµοσίου (βραχυπρόθεσµο 
µέρος-∆ΕΕΧA 12)   - 9.746  - - 

Λοιπές προβλέψεις βραχυπρόθεσµες 15   14.465 4.656  - - 

   1.316.713 1.252.507  29.913 11.219 

Σύνολο υποχρεώσεων   2.808.238 2.697.743  247.820 178.726 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων   4.037.932 3.880.186  1.078.035 1.012.680 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 30 έως 62 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής 
οικονοµικής πληροφόρησης. 
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Κατάσταση Αποτελεσµάτων Α’ εξαµήνου 2009 και 2008 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός από τα κέρδη ανά µετοχή. 

Α’ εξάµηνο 2009 και 2008 

  
 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 Σηµ.  30-Ιουν-09 30-Ιουν-08  30-Ιουν-09 30-Ιουν-08 
            

Πωλήσεις    1.102.509 791.640  384 1.179 

Κόστος πωληθέντων 16    (954.866) (657.061)  (232) (1.301) 

Μεικτό κέρδος    147.643 134.579  152 (122) 

Έξοδα διάθεσης 16    (6.184) (3.586)  - - 

Έξοδα διοίκησης 16    (33.063) (30.843)  (3.940) (5.021) 

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης (καθαρά)   11.664 7.142  1.553 820 

Κέρδη / (Ζηµιές) από κοινοπραξίες 6δ  136 552  - - 

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης    120.196 107.844  (2.235) (4.324) 

Έσοδα από µερίσµατα    - -  27.742 26.907 

Κέρδη / (Ζηµιές) από συγγενείς επιχειρήσεις 6β  3.267 3.797  - - 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) - καθαρά 17   (24.144) (17.875)  (1.586) (641) 

Κέρδη προ φόρων    99.320 93.766  23.922 21.941 

Φόρος εισοδήµατος    (26.749) (30.713)  (242) (573) 

Καθαρά κέρδη περιόδου    72.571 63.053  23.680 21.368 
         
Κέρδη περιόδου αποδιδόµενα σε :         

Ιδιοκτήτες της µητρικής 18  50.845 43.526  23.680 21.368 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας    21.726 19.527  - - 

    72.571 63.053  23.680 21.368 
         

        

        Κέρδη ανά µετοχή για κέρδη αποδιδόµενα 
στους ιδιοκτήτες της µητρικής για την περίοδο 
(εκφρασµένα σε € ανά µετοχή)         

Βασικά  18   0,2943 0,2467    0,1371   0,1212   

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 30 έως 62 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής 
οικονοµικής πληροφόρησης. 
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Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Α’ εξαµήνου 2009 και 2008 

 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

 
 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

  30-Ιουν-09 30-Ιουν-08  30-Ιουν-09 30-Ιουν-08 

        
Καθαρά κέρδη περιόδου  72.571 63.053  23.680 21.368 

       

Λοιπά Συνολικά Έσοδα       

Συναλλαγµατικές διαφορές  (1.387) (6.176)  - - 

Μεταβολή αξίας ∆ιαθεσίµων προς πώληση  73 (321)  - - 

Αντιστάθµιση ταµειακών ροών  15.493 5.955  (272) - 

Λοιπά  (1.621) (524)  - - 

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου (καθαρά, µετά 
από φόρους)  12.559 (1.066)  (272) - 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα περιόδου   85.130 61.987  23.408 21.368 

       

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα περιόδου 
αποδιδόµενα σε:       
Ιδιοκτήτες της µητρικής  63.047 42.194  23.408 21.368 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας  22.083 19.793  - - 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 30 έως 62 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής 
οικονοµικής πληροφόρησης. 
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Κατάσταση Αποτελεσµάτων Β’ τριµήνου 2009 και 2008 

Β’ τρίµηνο 2009 και 2008 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

   
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

   
1/4 έως 

30/6/2009 
1/4 έως 

30/6/2008  
1/4 έως 

30/6/2009 
1/4 έως 

30/6/2008 

 Σηµ.           

Πωλήσεις    619.461 410.519  - 819 

Κόστος πωληθέντων    (546.028) (336.736)  (21) (864) 

Μεικτό κέρδος    73.433 73.783  (21) (45) 

Έξοδα διάθεσης    (3.506) (2.418)  - - 

Έξοδα διοίκησης    (21.145) (18.738)  (2.715) (3.525) 

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης (καθαρά)    9.249 1.290  714 190 

Κέρδη / (Ζηµιές) από κοινοπραξίες    358 216  - - 

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης   58.389 54.132  (2.021) (3.380) 

Έσοδα από µερίσµατα   - -  27.742 24.483 

Κέρδη / (Ζηµιές) από συγγενείς επιχειρήσεις    1.832 2.423  - - 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) - καθαρά    (11.961) (8.442)  (674) (607) 

Κέρδη προ φόρων    48.260 48.114  25.047 20.496 

Φόρος εισοδήµατος    (12.712) (15.412)  (200) (63) 

Καθαρά κέρδη περιόδου    35.548 32.702  24.847 20.433 

        

Κατανεµηµένα σε :        

Μετόχους της µητρικής 18  24.007 23.127  24.847 20.433 

Μετόχους µειοψηφίας   11.541 9.576  - - 

   35.548 32.702  24.847 20.433 
        

       

       Κέρδη ανά µετοχή που αναλογούν στους 
µετόχους της µητρικής για την περίοδο 
(εκφρασµένα σε € ανά µετοχή)        

Βασικά  18  0,1392   0,1314    0,1441   0,1163   

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 30 έως 62 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής 
οικονοµικής πληροφόρησης. 
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Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Β’ τριµήνου 2009 και 2008 

 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

 
 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 
 

1/4 έως 
30/6/2009 

1/4 έως 
30/6/2008  

1/4 έως 
30/6/2009 

1/4 έως 
30/6/2008 

        
Καθαρά κέρδη περιόδου  35.548 32.702  24.847 20.433 

       

Λοιπά Συνολικά Έσοδα       

Συναλλαγµατικές διαφορές  (5.734) (5)  - - 

Μεταβολή αξίας ∆ιαθεσίµων προς πώληση  92 (211)  - - 

Αντιστάθµιση ταµειακών ροών  19.900 14.198  77 - 

Λοιπά  (1.382) (687)  - - 

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου (καθαρά, µετά 
από φόρους)  12.877 13.295  77 - 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα περιόδου   48.424 45.997  24.924 20.433 

       

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα περιόδου 
αποδιδόµενα σε:       
Ιδιοκτήτες της µητρικής  36.124 35.059  24.924 20.433 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας  12.300 10.938  - - 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 30 έως 62 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής 
οικονοµικής πληροφόρησης. 
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 Σηµ. 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Ίδιες 
Μετοχές 

Αποτελέσµατα 
εις νέον Σύνολο 

∆ικαιώµατα 
µειοψηφίας Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2008 22.3 706.158 180.587 - 71.473 958.218 193.679 1.151.897 
Καθαρό κέρδος περιόδου  - - - 43.526 43.526 19.527 63.053 
Συναλλαγµατικές διαφορές 11   - (5.955) - - (5.955) (221) (6.176) 
Μεταβολή αξίας ∆ιαθεσίµων προς 
πώληση 11   - (321) - - (321) - (321) 
Μεταβολή αξίας Αντιστάθµισης 
ταµειακών ροών 11   - 5.407 - - 5.407 548 5.955 
Λοιπά   - - - (462) (462) (62) (524) 

Συνολικά έσοδα περιόδου  - (870) - 43.064 42.194 19.793 61.987 
Επίπτωση εξαγορών και αλλαγών σε 
ποσοστό συµµετοχής σε θυγατρικές  - - - (2.430) (2.430) 12.734 10.304 

Σύνολο αναγνωρισµένου καθαρού 
κέρδους περιόδου  - (870) - 40.634 39.764 32.526 72.291 

(Αγορά) / πώληση ιδίων µετοχών 10   - - (13.477) - (13.477) - (13.477) 
Μεταφορά από/σε αποθεµατικά 11 - 21.499 - (21.499) - - - 
Αναλογία µειοψηφίας στη διανοµή 
αποτελ/τος θυγατρικής ΟΕ  - - - - - (70) (70) 
∆ιανοµή Μερίσµατος 19 - - - (31.860) (31.860) (8.823) (40.683) 

  - 21.499 (13.477) (53.359) (45.337) (8.893) (54.231) 

30 Ιουνίου 2008  706.158 201.216 (13.477) 58.747 952.645 217.313 1.169.957 
Καθαρό κέρδος περιόδου  - - - 51.247 51.247 24.474 75.722 
Συναλλαγµατικές διαφορές 11   - 11.138 - - 11.138 502 11.640 
Μεταβολή αξίας ∆ιαθεσίµων προς 
πώληση 11   - (321) - - (321) - (321) 
Μεταβολή αξίας Αντιστάθµισης 
ταµειακών ροών 11   - (59.025) - - (59.025) (5.701) (64.727) 
Λοιπά     - - - (181) (181) - (181) 

Συνολικά έσοδα περιόδου  - (48.209) - 51.066 2.857 19.275 22.132 

Επίπτωση εξαγορών και αλλαγών σε 
ποσοστό συµµετοχής σε θυγατρικές  - - - (8.934) (8.934) 10.585 1.651 

Σύνολο αναγνωρισµένου καθαρού 
κέρδους περιόδου  - (48.209) - 42.132 (6.077) 29.860 23.783 
(Αγορά) / πώληση ιδίων µετοχών 10   - - (7.689) - (7.689) - (7.689) 
Μεταφορά σε αποθεµατικά  - 3.008 - (3.008) - - - 
Αναλογία µειοψηφίας στη διανοµή 
αποτελ/τος θυγατρικής ΟΕ  - - - - - (4) (4) 
∆ιανοµή Μερίσµατος  - - - - - (3.605) (3.605) 

  - 3.008 (7.689) (3.008) (7.690) (3.608) (11.298) 

31 ∆εκεµβρίου 2008  706.158 156.015 (21.166) 97.871 938.878 243.565 1.182.443 
         
1 Ιανουαρίου 2009  706.158 156.015 (21.166) 97.871 938.878 243.565 1.182.443 
Καθαρό κέρδος περιόδου  - - - 50.845 50.845 21.726 72.571 
Συναλλαγµατικές διαφορές 11   - (893) -  (893) (493) (1.387) 
Μεταβολή αξίας ∆ιαθεσίµων προς 
πώληση 11   - 73 - - 73 - 73 
Μεταβολή αξίας Αντιστάθµισης 
ταµειακών ροών 11   - 14.463 - - 14.463 1.030 15.493 
Λοιπά  - - - (1.441) (1.441) (180) (1.621) 

Συνολικά έσοδα περιόδου  - 13.643 - 49.404 63.047 22.083 85.130 
Επίπτωση πωλήσεων, εξαγορών και 
αλλαγών σε ποσοστό συµµετοχής σε 
θυγατρικές  - - - (913) (913) (648) (1.561) 

Σύνολο αναγνωρισµένου καθαρού 
κέρδους περιόδου  - 13.643 - 48.491 62.134 21.435 83.569 

(Αγορά) / πώληση ιδίων µετοχών 10   - - (5.906) - (5.906) - (5.906) 
Μεταφορά από/σε αποθεµατικά 11 - (4.239) - 4.239 - - - 
Αναλογία µειοψηφίας στη διανοµή 
αποτελ/τος θυγατρικής ΟΕ  - - - - - (51) (51) 

∆ιανοµή Μερίσµατος 19 - - - (21.240) (21.240) (9.120) (30.360) 

  - (4.239) (5.906) (17.002) (27.146) (9.171) (36.317) 

30 Ιουνίου 2009  706.158 165.419 (27.072) 129.361 973.865 255.829 1.229.694 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

 
Σηµ. Μετοχικό 

κεφάλαιο 
Λοιπά 

αποθεµατικά 
Ίδιες 

Μετοχές 
Αποτελέσµατα 

εις νέον Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2008  706.158 94.952 - 62.709 863.819 

Καθαρό κέρδος περιόδου  - - - 21.368 21.368 

Συνολικά έσοδα περιόδου  - - - 21.368 21.368 

Σύνολο αναγνωρισµένου καθαρού κέρδους περιόδου 

 

- - - 21.368 21.368 

(Αγορά) / πώληση ιδίων µετοχών 10 - - (13.477) - (13.477) 

Μεταφορά σε αποθεµατικά 11 - 1.218 - (1.218) - 

∆ιανοµή Μερίσµατος 19 - - - (31.860) (31.860) 

 
 

- 1.218 (13.477) (33.078) (45.337) 

30 Ιουνίου 2008  706.158 96.170 (13.477) 50.999 839.851 

Καθαρό κέρδος περιόδου  - - - 2.701 2.701 

Μεταβολή αξίας Αντιστάθµισης ταµειακών ροών  - (909) - - (909) 

Συνολικά έσοδα περιόδου  - (909) - 2.701 1.793 

Σύνολο αναγνωρισµένου καθαρού κέρδους περιόδου  - (909) - 2.701 1.793 

(Αγορά) / πώληση ιδίων µετοχών 10 - - (7.689) - (7.689) 

Μεταφορά σε αποθεµατικά 11 - 1.203 - (1.203) - 

  - 1.203 (7.689) (1.203) (7.689) 

31 ∆εκεµβρίου 2008  706.158 96.465 (21.166) 52.496 833.954 

       

1 Ιανουαρίου 2009  706.158 96.465 (21.166) 52.496 833.954 

Καθαρό κέρδος περιόδου  - - - 23.680 23.680 

Μεταβολή αξίας Αντιστάθµισης ταµειακών ροών 11 - (272) - - (272) 

Συνολικά έσοδα περιόδου  - (272) - 23.680 23.408 

Σύνολο αναγνωρισµένου καθαρού κέρδους περιόδου  - (272) - 23.680 23.408 

(Αγορά) / πώληση ιδίων µετοχών 10 - - (5.906) - (5.906) 

∆ιανοµή Μερίσµατος 19 - - - (21.240) (21.240) 

  - - (5.906) (21.240) (27.146) 

30 Ιουνίου 2009  706.158 96.194 (27.072) 54.936 830.215 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 30 έως 62 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής 
οικονοµικής πληροφόρησης. 
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Κατάσταση Ταµειακών Ροών 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

 Σηµ. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

  01.01.2009-  01.01.2008-  01.01.2009-  01.01.2008- 

    30.06.2009    30.06.2008    30.06.2009    30.06.2008 

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες         

Κέρδη προ φόρων  99.320  93.766  23.922  21.941 

Πλέον/µείον προσαρµογές για:         

Αποσβέσεις  49.158  38.599  617  607 

Αποµειώσεις ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων  17.796  36  -  332 

Προβλέψεις  24.252  10.024  55  51 

Συναλλαγµατικές διαφορές   539  (208)  -  - 

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας  (17.146)  (19.964)  (28.906)  (27.108) 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 17 31.676  32.319  2.749  775 
Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές 
δραστηριότητες:         

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων  9.574  (21.233)  -  - 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων  (301.191)  (347.377)  12.256  (6.436) 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)  (37.118)  167.796  (1.409)  1.422 

Μείον:         

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα  (30.196)  (30.211)  (3.263)  (509) 

Καταβεβληµένοι φόροι  (7.650)  (12.254)  (650)  (790) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)  (160.985)  (88.707)  5.370  (9.716) 

Επενδυτικές δραστηριότητες         

Απόκτηση / πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και 
λοιπών επενδύσεων  (3.828)  (28.667)  (72.593)  (49.420) 

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων και επενδύσεων 
σε ακίνητα  (110.458)  (109.970)  (36)  (4.565) 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων πάγιων 
στοιχείων και επενδύσεων σε ακίνητα  3.446  2.563  4  1 

Τόκοι εισπραχθέντες  15.715  13.573  1.163  133 

∆άνεια (χορηγηθέντα σε) / εισπραχθέντα από συνδεδεµένα µέρη  -  2.491  -  2.833 

Μερίσµατα εισπραχθέντα  1.724  -  19.602  22.009 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)  (93.402)  (120.010)  (51.859)  (29.008) 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες         

Πώληση / (αγορά) ιδίων µετοχών  (5.906)  (13.477)  (5.906)  (13.477) 

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια  222.460  329.184  50.000  75.000 

Εξοφλήσεις δανείων  (145.697)  (127.344)  -  (11.000) 
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 
(χρεολύσια)  (1.975)  (1.083)  -  - 

Μερίσµατα πληρωθέντα  (8.132)  (8.572)  (131)  (79) 

Ληφθείσες επιχορηγήσεις 13 10.526  798  -  - 

Συµµετοχή τρίτων σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών   8  8.096  -  - 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 
(γ)  71.284  187.602  43.963  50.445 
Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και  
ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ)  (183.103)  (21.114)  (2.527)  11.720 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου  794.793  692.636  60.242  27.639 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου  611.690  671.521  57.715  39.359 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 30 έως 62 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής 
οικονοµικής πληροφόρησης. 
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Σηµειώσεις επί της ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης 

1 Γενικές πληροφορίες 

Ο Όµιλος δραστηριοποιείται µέσω των θυγατρικών εταιρειών του, κυρίως στους κλάδους των κατασκευών, της 
ανάπτυξης και διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, της αιολικής ενέργειας και περιβάλλοντος, των λατοµείων και 
των παραχωρήσεων.  

Η Εταιρεία έχει συσταθεί και είναι εγκατεστηµένη στην Ελλάδα και η διεύθυνση της έδρας της και τα κεντρικά 
γραφεία της είναι στην Ερµού 25, 145 64 Κηφισιά Αττικής. 

Οι µετοχές της Εταιρείας διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. 

Οι παρούσες ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις πληροφόρησης εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο στις 27 Αυγούστου 2009 και είναι διαθέσιµες στη διεύθυνση του διαδικτύου της εταιρείας: 
www.ellaktor.com. 

 

2 Πλαίσιο κατάρτισης ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης 

2.1 Γενικά  

Οι παρούσες ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις πληροφόρησης καλύπτουν την περίοδο από 1 
Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2009, και έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο («∆ΛΠ») 34 
«Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις». Οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις πληροφόρησης 
έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε εκείνα τα ∆ΠΧΑ που είτε είχαν εκδοθεί και ίσχυαν την περίοδο σύνταξης αυτών 
των οικονοµικών καταστάσεων (Αύγουστος 2009), είτε είχαν εκδοθεί και είχαν πρόωρα υιοθετηθεί.  

Οι λογιστικές αρχές, οι οποίες χρησιµοποιήθηκαν κατά τη σύνταξη των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών 
καταστάσεων πληροφόρησης, είναι συµβατές µε αυτές που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων 
οικονοµικών καταστάσεων για τη χρήση που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008.  

Για την καλύτερη κατανόηση και πληρέστερη πληροφόρηση οι παρούσες ενδιάµεσες συνοπτικές 
οικονοµικές καταστάσεις πληροφόρησης πρέπει να διαβάζονται παράλληλα µε τις ετήσιες οικονοµικές 
καταστάσεις για τη χρήση που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 
Εταιρείας (www.ellaktor.com). 

Αυτές οι συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις πληροφόρησης έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή του 
ιστορικού κόστους, εκτός από τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία τα οποία έχουν κατηγοριοποιηθεί σε εύλογη αξία 
µέσω των αποτελεσµάτων ή διαθέσιµα προς πώληση σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39. Μη πραγµατοποιηθέντα κέρδη ή 
ζηµιές που προκύπτουν από αλλαγές στην εύλογη αξία των επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση 
αναγνωρίζονται στα αποθεµατικά εύλογης αξίας στα ίδια κεφάλαια µέχρι τα στοιχεία αυτά να πωληθούν ή να 
χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένα. Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένα, τα κέρδη ή οι 
ζηµιές µεταφέρονται στα αποτελέσµατα. Ζηµιές αποµείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσµατα δεν 
αντιστρέφονται µέσω αποτελεσµάτων. 

Αναφορικά µε δαπάνες που πραγµατοποιούνται σε µη τακτά χρονικά διαστήµατα κατά τη διάρκεια της χρήσης, 
έχουν διενεργηθεί προβλέψεις εξόδων ή πραγµατοποιηθέντα έξοδα έχουν καταχωρηθεί σε µεταβατικούς 
λογαριασµούς, µόνο στις περιπτώσεις που ο χειρισµός αυτός θα ήταν ο ενδεδειγµένος κατά το τέλος της χρήσης. 
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2.2 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες  

Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά 
για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση του 
Οµίλου σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων και διερµηνειών παρατίθεται 
παρακάτω. 

 

Πρότυπα υποχρεωτικά για τη χρήση που λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

∆ΛΠ 1 (Αναθεωρηµένο) «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων»  

Το ∆ΛΠ 1 έχει αναθεωρηθεί για να αναβαθµίσει τη χρησιµότητα των πληροφοριών που παρουσιάζονται στις 
οικονοµικές καταστάσεις. Το αναθεωρηµένο πρότυπο δεν επιτρέπει την παρουσίαση των στοιχείων εσόδων και 
εξόδων (που δεν αποτελούν συναλλαγές µε µετόχους) στην κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων, αλλά 
απαιτεί αυτές τις συναλλαγές να παρουσιάζονται ξεχωριστά από τις συναλλαγές µε τους µετόχους. Όλες οι 
συναλλαγές µε µη µετόχους πρέπει να εµφανίζονται σε µία κατάσταση απόδοσης (performance statement). Οι 
οικονοµικές οντότητες µπορούν να επιλέξουν να παρουσιάζουν είτε µία κατάσταση (κατάσταση συνολικών 
εσόδων) είτε δύο καταστάσεις (κατάσταση αποτελεσµάτων και κατάσταση συνολικών εσόδων). Ο Όµιλος έχει 
αποφασίσει να παρουσιάζει δύο καταστάσεις. Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση 
τις απαιτήσεις του αναθεωρηµένου προτύπου. 

∆ΠΧΑ 8 «Κλάδοι δραστηριοτήτων» 

Το πρότυπο αυτό αντικαθιστά το ∆ΛΠ 14, σύµφωνα µε το οποίο οι τοµείς αναγνωρίζονταν και παρουσιάζονταν µε 
βάση µια ανάλυση απόδοσης και κινδύνου. Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 8 οι τοµείς αποτελούν συστατικά µιας 
οικονοµικής οντότητας που εξετάζονται τακτικά από το ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο / ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
οικονοµικής οντότητας (Chief Operating Decision Maker) και παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις µε 
βάση αυτήν την εσωτερική κατηγοριοποίηση.  

∆ΛΠ 23 (Τροποποίηση) «Κόστος ∆ανεισµού» 

Το πρότυπο αντικαθιστά την προηγούµενη έκδοση του ∆ΛΠ 23. Η βασική διαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη 
έκδοση αφορά στην κατάργηση της επιλογής αναγνώρισης ως εξόδου του κόστους δανεισµού που σχετίζεται µε 
περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού, για τα οποία απαιτείται ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα προκειµένου να 
µπορέσουν να λειτουργήσουν ή να πωληθούν. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στον Όµιλο.  

∆ΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» – Προϋποθέσεις 
Κατοχύρωσης και Ακυρώσεις 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισµό των «προϋποθέσεων της κατοχύρωσης (vesting conditions)», µε την 
εισαγωγή του όρου «προϋποθέσεις µη κατοχύρωσης (non-vesting conditions)» για όρους που δεν αποτελούν όρους 
υπηρεσίας ή όρους απόδοσης.  Επίσης, διευκρινίζεται ότι όλες οι ακυρώσεις είτε προέρχονται από την ίδια την 
οντότητα είτε από τα συµβαλλόµενα µέρη, πρέπει να έχουν την ίδια λογιστική αντιµετώπιση. H τροποποίηση δεν 
έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 

∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση» και ∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση 
των οικονοµικών καταστάσεων» - Χρηµατοοικονοµικά Μέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο (ή “puttable” µέσο)   

Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32 απαιτεί ορισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο («puttable») και 
υποχρεώσεις που προκύπτουν κατά την ρευστοποίηση, να καταταχθούν ως Ίδια Κεφάλαια εάν πληρούνται 
συγκεκριµένα κριτήρια. Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 1 απαιτεί γνωστοποίηση συγκεκριµένων πληροφοριών αναφορικά 
µε τα «puttable» µέσα που κατατάσσονται ως Ίδια Κεφάλαια. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις 
οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου.   
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∆ΛΠ 39 (Τροποποιηµένο) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» – Αντισταθµισµένα 
στοιχεία που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της λογιστικής αντιστάθµισης  

Η παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζει τον τρόπο µε τον οποίο θα έπρεπε να εφαρµόζονται, σε συγκεκριµένες 
περιπτώσεις, οι αρχές που καθορίζουν κατά πόσο ένας αντισταθµιζόµενος κίνδυνος ή τµήµα των ταµειακών ροών 
εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της λογιστικής αντιστάθµισης. Η τροποποίηση αυτή δεν επηρεάζει τις οικονοµικές 
καταστάσεις του Οµίλου. 

 

∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για τη χρήση που λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

∆ΕΕΧΑ 13 – Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών 

Η διερµηνεία διασαφηνίζει τον χειρισµό των εταιρειών που χορηγούν κάποιας µορφής επιβράβευση πιστότητας 
όπως ‘’ πόντους’’ ή ‘’ ταξιδιωτικά µίλια’’ σε πελάτες που αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες.  Η διερµηνεία δεν έχει 
εφαρµογή στον Όµιλο. 

∆ΕΕΧΑ 15 – Συµφωνίες για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας  

Η διερµηνεία αναφέρεται στους υφιστάµενους διαφορετικούς λογιστικούς χειρισµούς για τις πωλήσεις ακίνητης 
περιουσίας. Μερικές οικονοµικές οντότητες αναγνωρίζουν το έσοδο σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 18 (δηλ. όταν 
µεταφέρονται οι κίνδυνοι και τα οφέλη κυριότητας της ακίνητης περιουσίας) και άλλες αναγνωρίζουν το έσοδο  
ανάλογα µε το στάδιο ολοκλήρωσης της ακίνητης περιουσίας σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 11. Η διερµηνεία 
διασαφηνίζει ποιο πρότυπο πρέπει να εφαρµοστεί σε κάθε περίπτωση.  Η διερµηνεία δεν έχει επίδραση στις 
οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 

∆ΕΕΧΑ 16 - Αντισταθµίσεις µιας καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό 

Η διερµηνεία έχει εφαρµογή σε µία οικονοµική οντότητα που αντισταθµίζει τον κίνδυνο ξένου νοµίσµατος που 
προκύπτει από  καθαρή επένδυση της σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό και πληρεί τους όρους για λογιστική 
αντιστάθµισης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39. Η διερµηνεία παρέχει οδηγίες σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο µία 
οικονοµική οντότητα πρέπει να καθορίσει τα ποσά που αναταξινοµούνται από τα ίδια κεφάλαια στα 
αποτελέσµατα τόσο για το µέσο αντιστάθµισης όσο και για το αντισταθµιζόµενο στοιχείο. Η διερµηνεία δεν έχει 
εφαρµογή στον Όµιλο, καθώς ο Όµιλος δεν εφαρµόζει λογιστική αντιστάθµισης για οποιαδήποτε επένδυση σε 
εκµετάλλευση στο εξωτερικό.  

Πρότυπα υποχρεωτικά µετά από τη χρήση που λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

∆ΠΧΑ 3 (Αναθεωρηµένο) «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και ∆ΛΠ 27 (Τροποποιηµένο) «Ενοποιηµένες και 
Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 
την 1η Ιουλίου 2009)  

Το αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ 3 εισάγει µια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισµό συνενώσεων επιχειρήσεων οι 
οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα αποτελέσµατα της αναφερόµενης περιόδου 
στην οποία πραγµατοποιείται η απόκτηση επιχειρήσεων και τα µελλοντικά αποτελέσµατα. Αυτές οι αλλαγές 
περιλαµβάνουν την εξοδοποίηση δαπανών που σχετίζονται µε την απόκτηση και την αναγνώριση 
µεταγενέστερων µεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόµενου τιµήµατος (“contingent consideration”) στα 
αποτελέσµατα. Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 απαιτεί συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές  ποσοστών συµµετοχής 
σε θυγατρική να καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Επιπλέον, το τροποποιηµένο πρότυπο µεταβάλλει το 
λογιστικό χειρισµό για τις ζηµίες που πραγµατοποιούνται από θυγατρική εταιρεία καθώς και της απώλειας του 
ελέγχου θυγατρικής. Όλες οι αλλαγές των ανωτέρω προτύπων θα εφαρµοστούν µελλοντικά και θα επηρεάσουν 
µελλοντικές αποκτήσεις και συναλλαγές µε µετόχους µειοψηφίας. Ο Όµιλος θα εφαρµόσει αυτές τις αλλαγές από 
την ηµέρα που τίθενται σε εφαρµογή. 
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∆ιερµηνείες υποχρεωτικές µετά από τη χρήση που λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 

∆ΕΕΧΑ 17 «∆ιανοµή µη χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων στους µετόχους» (εφαρµόζεται για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009)  

Η διερµηνεία παρέχει καθοδήγηση στον λογιστικό χειρισµό των ακόλουθων µη αµοιβαίων (non-reciprocal) 
διανοµών στοιχείων ενεργητικού από την οικονοµική οντότητα στους µετόχους που ενεργούν υπό την ιδιότητά 
τους ως µέτοχοι : α) διανοµές µη χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού και β) διανοµές που δίνουν στους µετόχους 
την επιλογή απολαβής είτε µη χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού είτε µετρητών. Ο Όµιλος θα εφαρµόσει την 
διερµηνεία από την ηµέρα που τίθενται σε εφαρµογή. 

 

∆ΕΕΧΑ 18 «Μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων από πελάτες» (εφαρµόζεται σε µεταβιβάσεις περιουσιακών 
στοιχείων που ελήφθησαν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009) 

Η διερµηνεία διευκρινίζει τις απαιτήσεις των ∆ΠΧΑ για τις συµφωνίες στις οποίες η οικονοµική οντότητα 
λαµβάνει από έναν πελάτη ένα ενσώµατο περιουσιακό στοιχείο, το οποίο πρέπει στη συνέχεια να χρησιµοποιήσει 
για να παρέχει στον πελάτη τη συνεχή πρόσβαση σε αγαθά ή σε υπηρεσίες. Σε ορισµένες περιπτώσεις, η 
οικονοµική οντότητα λαµβάνει µετρητά από έναν πελάτη που πρέπει να χρησιµοποιηθούν µόνο για την απόκτηση 
ή την κατασκευή του ενσώµατου περιουσιακού στοιχείου. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο. 

2.3 Στρογγυλοποιήσεις 

Τα ποσά που εµπεριέχονται σε αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις έχουν στρογγυλοποιηθεί σε χιλιάδες ευρώ. 
∆ιαφορές που ενδέχεται να υπάρχουν οφείλονται σε αυτές τις στρογγυλοποιήσεις.  

 

3 Σηµείωση σχετική µε µελλοντικά γεγονότα 

Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις καθώς και οι σηµειώσεις και αναφορές που τις συνοδεύουν ενδέχεται να 
εµπεριέχουν ορισµένες υποθέσεις και υπολογισµούς που αναφέρονται σε µελλοντικά γεγονότα σε σχέση µε τις 
εργασίες, την ανάπτυξη και τις οικονοµικές επιδόσεις της Εταιρείας και του Οµίλου.  Παρά το γεγονός ότι αυτές 
οι υποθέσεις και υπολογισµοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της ∆ιοίκησης της Εταιρείας και του 
Οµίλου σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί τελικά να 
διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισµούς και τις υποθέσεις που έχουν ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των 
ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Οµίλου. 
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4 Πληροφόρηση κατά τοµέα 

Κατά την 30ή Ιουνίου 2009, ο Όµιλος δραστηριοποιείται, κυρίως, σε 6 επιχειρηµατικούς τοµείς: 

• Κατασκευές  
• Ανάπτυξη γης και ακινήτων 
• Παραχωρήσεις 
• Αιολικά  
• Περιβάλλον 
• Λατοµεία 
• Άλλες δραστηριότητες 

Ο Πρόεδρος, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος και τα λοιπά εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συνιστούν τον 
κύριο λήπτη επιχειρηµατικών αποφάσεων. Οι ως άνω, έχοντας καθορίσει τους τοµείς δραστηριότητας, ελέγχουν 
τις εσωτερικές αναφορές χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης για να αξιολογηθεί η επίδοση της Εταιρείας και 
του Οµίλου και να ληφθούν αποφάσεις σχετικά µε την κατανοµή των πόρων. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
χρησιµοποιεί διάφορα κριτήρια για να αξιολογήσει τις δραστηριότητες του Οµίλου, τα οποία ποικίλουν ανάλογα 
µε τη φύση, το βαθµό ωριµότητας και τις ιδιαιτερότητες του κάθε τοµέα, λαµβάνοντας υπόψη τους εκάστοτε 
κινδύνους, τις υπάρχουσες ταµειακές ανάγκες καθώς και πληροφορίες σχετικές µε τα προϊόντα και τις αγορές. 

Στις παρούσες ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις πληροφόρησης, παρουσιάζονται διακριτά τα 
οικονοµικά στοιχεία των τοµέων Αιολικά και Περιβάλλον ενώ στις ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές 
καταστάσεις πληροφόρησης της 30 Ιουνίου 2008 παρουσιάζονταν συναθροισµένα ως Ενέργεια και Περιβάλλον. 
Για λόγους συγκρισιµότητας τα στοιχεία του α’ εξαµήνου 2008 αναλύονται σε Αιολικά και Περιβάλλον. 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

Τα αποτελέσµατα για κάθε τοµέα για το Α’ εξάµηνο έως 30 Ιουνίου 2009 έχουν ως εξής: 

 Σηµ. Κατασκευές 

Ανάπτυξη 
γης & 

ακινήτων Παραχωρήσεις Αιολικά  
 

Περιβάλλον Λατοµεία Λοιπά Σύνολο 

Καθαρές Πωλήσεις   836.926 2.472 167.250 5.802 54.481 23.209 12.369 1.102.509 

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης   31.849 (2.879) 79.191 2.318 8.096 3.152 (1.531) 120.196 

Κέρδη / (Ζηµιές) από συγγενείς 
επιχειρήσεις   (89) (75) 1.918 (14) (76) 38 1.564 3.267 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) - 
καθαρά 17 (821) 566 (19.910) (1.015) (335) (563) (2.066) (24.144) 

Κέρδη προ φόρων   30.939 (2.387) 61.199 1.289 7.684 2.627 (2.032) 99.320 

Φόρος εισοδήµατος   (8.448) (157) (14.939) (269) (1.670) (738) (528) (26.749) 

Καθαρό κέρδος   22.492 (2.544) 46.260 1.020 6.015 1.888 (2.560) 72.571 

Τα αποτελέσµατα για κάθε τοµέα για το Α’ εξάµηνο έως 30 Ιουνίου 2008 έχουν ως εξής: 

 Σηµ. Κατασκευές 

Ανάπτυξη 
γης & 

ακινήτων Παραχωρήσεις Αιολικά  
 

Περιβάλλον Λατοµεία Λοιπά Σύνολο 

Καθαρές Πωλήσεις   593.149 2.144 128.910 2.826 50.539 12.395 1.677 791.640 

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης   32.070 (1.663) 72.419 1.319 9.840 (2.111) (4.032) 107.844 

Κέρδη / (Ζηµιές) από συγγενείς 
επιχειρήσεις   (41) (1) 1.363 (10) (116) (140) 2.742 3.797 
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) - 
καθαρά  17 (1.372) (445) (12.751) (1.316) (418) (673) (900) (17.875) 

Κέρδη προ φόρων   30.657 (2.109) 61.032 (7) 9.306 (2.924) (2.189) 93.766 

Φόρος εισοδήµατος   (10.223) 109 (15.131) (501) (4.030) (319) (618) (30.713) 

Καθαρό κέρδος  20.434 (2.000) 45.901 (508) 5.277 (3.243) (2.807) 63.053 
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Τα περιουσιακά στοιχεία των τοµέων παρουσιάζονται παρακάτω: 

 Κατασκευές 

Ανάπτυξη 
γης & 

ακινήτων Παραχωρήσεις Αιολικά  
 

Περιβάλλον Λατοµεία Λοιπά Σύνολο 

Σύνολο Ενεργητικού 30.06.2009 1.536.231   143.107   1.686.029   164.175   147.750   68.443   292.197   4.037.932   

Σύνολο Ενεργητικού 31.12.2008 1.581.112   150.734   1.524.531   138.577   146.937   61.132   277.163   3.880.186   

Μεταβιβάσεις και συναλλαγές µεταξύ τοµέων πραγµατοποιούνται µε πραγµατικούς εµπορικούς όρους και 
συνθήκες σύµφωνα µε αυτά που ισχύουν για συναλλαγές µε τρίτους. 

Ο Όµιλος έχει επεκτείνει  τις δραστηριότητες του και στο εξωτερικό. Ειδικότερα, δραστηριοποιείται στις χώρες 
του Κόλπου και συγκεκριµένα στα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, το Κατάρ, το Κουβέιτ και το Οµάν, καθώς επίσης 
και σε Λοιπές χώρες, όπως τη Βουλγαρία, τη Γερµανία, την Κύπρο, τη Ρουµανία, το Καµερούν. Το σύνολο των 
πωλήσεων κατανέµεται γεωγραφικά ως εξής: 

Πωλήσεις   30-Ιουν-09  30-Ιουν-08 

Ελλάδα   770.929    645.522   

Χώρες Κόλπου-Μέση Ανατολή   258.411    110.682   

Λοιπές χώρες εξωτερικού  73.169    35.436   

  1.102.509    791.640   

Από τις πωλήσεις που πραγµατοποιήθηκαν στην Ελλάδα, ποσό ευρώ 460.279  χιλ για το α’ εξάµηνο 2009 και 
ποσό ευρώ 389.171 χιλ. για το α΄ εξάµηνο 2008, προέρχονται από το ∆ηµόσιο, συµπεριλαµβανοµένων των 
∆ΕΚΟ, των ∆ήµων κ.λπ.  

 

5 Άυλα περιουσιακά στοιχεία    

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 Σηµ. Λογισµικό ∆ικαίωµα 
παραχώρησης 

Υπεραξία Άδεια 
χρήσης 

Λοιπά  Σύνολο 

Κόστος         

1-Ιαν-08  22.3 2.898 847.076 43.659 13.621 2.895 910.150 

Συναλλαγµατικές διαφορές   130 - -  - 130 

Μεταφορά σε ενσώµατα πάγια και προκαταβολές µισθώσεων   - (1.578) - - - (1.578) 

Εξαγορά / απορρόφηση θυγατρικής   1 - 2.199 1.224 - 3.424 

Προσθήκες   272 33.823 - - 212 34.308 

30-Ιουν-08   3.301 879.322 45.858 14.845 3.107 946.433 

Συναλλαγµατικές διαφορές   (108) - - - - (108) 

Εξαγορά / απορρόφηση θυγατρικής   (1) - 1.206 - - 1.206 

Προσθήκες   499 34.571 - - (17) 35.053 

Πωλήσεις/ διαγραφές   (14) - - - (36) (50) 

31-∆εκ-08   3.677 913.893 47.064 14.845 3.055 982.534 

         

1-Ιαν-09   3.677 913.893 47.064 14.845 3.055 982.534 

Συναλλαγµατικές διαφορές   (47) - (7) - - (54) 

Εξαγορά / απορρόφηση θυγατρικής   - - 3.323 - - 3.323 

Προσθήκες   129 59.806 - - 32 59.968 

Πωλήσεις/ διαγραφές   (40) - - - (20) (60) 

Αποµείωση   - (17.796) - - - (17.796) 
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 Σηµ. Λογισµικό ∆ικαίωµα 
παραχώρησης 

Υπεραξία Άδεια 
χρήσης 

Λοιπά  Σύνολο 

30-Ιουν-09   3.719 955.903 50.381 14.845 3.067 1.027.915 

         

Συσσωρευµένες αποσβέσεις         

1-Ιαν-08   (2.513) - - - (1.076) (3.589) 

Συναλλαγµατικές διαφορές   (121) - - - - (121) 

Αποσβέσεις περιόδου   (210) (19.986) - - (136) (20.332) 

30-Ιουν-08   (2.844) (19.986) - - (1.212) (24.042) 

Συναλλαγµατικές διαφορές   114 - - - - 114 

Αποσβέσεις περιόδου   (561) (29.678) - - 86 (30.153) 

Πωλήσεις/ διαγραφές   7 - - - 35 41 

31-∆εκ-08   (3.284) (49.664) - - (1.092) (54.039) 

         

1-Ιαν-09   (3.284) (49.664) - - (1.092) (54.039) 

Συναλλαγµατικές διαφορές   8 - - - - 8 

Αποσβέσεις περιόδου   (156) (24.903) - - (18) (25.076) 

Πωλήσεις/ διαγραφές   50 - - - 2 53 

30-Ιουν-09   (3.381) (74.566) - - (1.107) (79.055) 

         

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2008   393 864.229 47.064 14.845 1.963 928.495 

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2009   337 881.337 50.381 14.845 1.960 948.860 

 

Για τις εξαγορές που έλαβαν χώρα κατά το α΄ εξάµηνο του 2008, οριστικοποιήθηκαν οι εκτιµήσεις των εύλογων 
αξιών των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των εξαγορασθεισών επιχειρήσεων καθώς και η προκύπτουσα 
υπεραξία, όπως προβλέπεται από το ∆ΠΧΑ 3. Συγκεκριµένα:  

• Αναφορικά µε τις εταιρείες ΑΝΕΜΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΑΕ και ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΑΛΕΑ ΑΕ  για τις 
οποίες προέκυψαν  υπεραξίες ευρώ 1.195 χιλ και ευρώ 29 χιλ. αντίστοιχα, αναγνωρίστηκε ισόποσο άυλο 
περιουσιακό στοιχείο ευρώ 1.224 χιλ. ως «Άδεια χρήσης» µε αντίστοιχη µείωση της αρχικά 
αναγνωρισθείσας υπεραξίας. Για την ανωτέρω µεταβολή αναπροσαρµόστηκαν τα συγκριτικά στοιχεία. 

• Για τη συνολική υπεραξία ευρώ 2.199 χιλ. δεν προέκυψε καµία µεταβολή κατά την οριστικοποίηση της. 
Η προαναφερθείσα υπεραξία προέκυψε από την εξαγορά των εταιρειών SVENON INVESTMENTS 
LTD (υπεραξία 471 χιλ.), DAMBOVITA REAL ESTATE SRL (υπεραξία 86 χιλ.), 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ (υπεραξία 579 χιλ.), GEMACO ΑΕ (υπεραξία 12 χιλ.), ΛΑΤΟΜΙΚΗ 
ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΕ (υπεραξία 732 χιλ.) και Π & Π ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΕ (υπεραξία 319 χιλ. λόγω της αύξησης 
του ποσοστού συµµετοχής). 

Η υπεραξία ποσού ευρώ 3.323 χιλ. που σχηµατίστηκε κατά το β΄τρίµηνο 2009 προέκυψε από την ενοποίηση της 
εταιρείας ΠΟΥΝΕΝΤΗΣ ΑΕ µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης µετά την απόκτηση, του υπόλοιπου 50% του 
µετοχικού κεφαλαίου της από τρίτους µε την καταβολή ευρώ 2.000 χιλ. από τη θυγατρική ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ. Η οριστικοποίηση της κατανοµής της ανωτέρω υπεραξίας θα ολοκληρωθεί 
εντός 12 µηνών από την ηµεροµηνία εξαγοράς όπως προβλέπεται από το ∆ΠΧΑ 3. 

  

Η µητρική Εταιρεία δεν είχε καµία µεταβολή στα Άυλα περιουσιακά της στοιχεία κατά τη διάρκεια της 
τρέχουσας περιόδου. 
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Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από  

1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2009 
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6 Συµµετοχές Οµίλου 

 

6.α Οι εταιρείες του Οµίλου που ενοποιούνται µε τη µέθοδο της Πλήρους Ενοποίησης είναι οι εξής: 

   % ΜΗΤΡΙΚΗΣ  

Α/Α ΕΤΑΡΕΙΑ  Ε∆ΡΑ ΑΜΕΣΟ ΕΜΜΕΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ  
ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ 

ΧΡΗΣΕΙΣ 

1 Α∆ΕΥΠ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 64,00 28,80 92,80 2007-2008 

2 ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   79,60 79,60 2007-2008 

3 ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ KOYNOY ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   64,00 64,00 2007-2008 

4 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   71,40 71,40 2008 

5 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΑΛΕΑ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   47,48 47,48 2008 

6 ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   71,40 71,40 2008 

7 ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΝ∆ΗΛΙΟΥ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   84,00 84,00 2008 

8 ΑΙΟΛΙΚΗ ΟΛΥΜΠΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   84,00 84,00 2008 

9 ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΡΝΩΝΟΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   67,20 67,20 2008 

10 ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 100,00   100,00 2008 

11 ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 100,00   100,00 2007-2008 

12 ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ-ΑΡΧΙΤΕΧ ΑΤΕ ΑΕ (πρώην 
ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ - ΑΡΧΙΤΕΧ ΑΤΕ ΑΕ) 

ΕΛΛΑ∆Α   61,13 61,13 2007-2008 

13 ΑΚΤΩΡ FM ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   100,00 100,00 2007-2008 

14 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΕ  ΕΛΛΑ∆Α   85,00 85,00 2005-2008 

15 ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 100,00   100,00 2005-2008 

16 ΑΝΕΜΟΣ ΑΛΚΥΟΝΗΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   47,88 47,88 2008 

17 ΑΝΕΜΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ AE ΕΛΛΑ∆Α   84,00 84,00 2008 

18 ΑΝΕΜΟΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   84,00 84,00 2008 

19 ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   56,00 56,00 2007-2008 

20 ΑΤΤΙΚΑ ∆ΙΟ∆ΙΑ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   59,27 59,27 2007-2008 

21 ΑΤΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   47,42 47,42 2007-2008 

22 ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   59,25 59,25 2008 

23 ΒΕΑΛ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   40,00 40,00 2007-2008 

24 ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 67,23 27,53 94,76 2007-2008 

25 ΒΟΙΩΤΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   84,00 84,00 2008 

26 ΓΥΑΛΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 100,00   100,00 2007-2008 

27 ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   52,78 52,78 2002-2008 

28 ∆. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   100,00 100,00 2007-2008 

29 ∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   42,84 42,84 2008 

30 ∆ΗΜΗΤΡΑ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   50,50 50,50 2007-2008 

31 ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 100,00   100,00 2007-2008 

32 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   100,00 100,00 2003-2008 

33 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   50,00 50,00 2008 

34 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 92,48   92,48 2007-2008 

35 ΕΛΛΗΝ ΕΝΕΡΓ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΛΛΑ∆Α   84,00 84,00 2007-2008 

36 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ  ΕΛΛΑ∆Α 84,00   84,00 2008 



 

                          ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ 
Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από  

1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2009 

 

(38) / (63) 

   % ΜΗΤΡΙΚΗΣ  

Α/Α ΕΤΑΡΕΙΑ  Ε∆ΡΑ ΑΜΕΣΟ ΕΜΜΕΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ  
ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ 

ΧΡΗΣΕΙΣ 

37 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 100,00   100,00 2008 

38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΕ ΕΛΛΑ∆Α 92,50   92,50 2007-2008 

39 ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   100,00 100,00 2007-2008 

40 ΕΝΕΡΜΕΛ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   73,60 73,60 2007-2008 

41 ΕΞΑΝΤΑΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑ∆Α   80,00 80,00 2002-2008 

42 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΙΟΥ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 65,00   65,00 2007-2008 

43 ΕΦΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 100,00   100,00 2006-2008 

44 ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 80,00   80,00 2008 

45 ΗΛΕΚΤΩΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   80,00 80,00 2008 

46 ΚΑΝΤΖΑ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 100,00   100,00 2007-2008 

47 ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   52,78 52,78 2000-2008 

48 ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   100,00 100,00 2007-2008 

49 Κ/ΞΙΑ ΙΘΑΚΗ 1 ΕΛΤΕΧ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ-ENECO ΜΕΠΕ  ΕΛΛΑ∆Α   67,20 67,20 2006-2008 

50 Κ/ΞΙΑ ΙΘΑΚΗ 2 ΕΛΤΕΧ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ-ENECO ΜΕΠΕ  ΕΛΛΑ∆Α   67,20 67,20 2006-2008 

51 Κ/ΞΙΑ HELECTOR - CYBARCO ΚΥΠΡΟΣ   80,00 80,00 2007-2008 

52 ΛΑΜ∆Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   100,00 100,00 2008 

53 ΛΑΜ∆Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΠΤΕΧ ΑΕ & ΣΙΑ ΕΕ  ΕΛΛΑ∆Α   98,00 98,00 2008 

54 ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   96,25 96,25 2007-2008 

55 ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   100,00 100,00 2008 

56 ΛΜΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΑ∆Α   100,00 100,00 2007-2008 

57 ΛΟΦΟΣ  ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   52,78 52,78 2008 

58 ΜΑΡΙΝΕΣ ΣΥΡΟΥ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   57,00 57,00 2008 

59 ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   86,67 86,67 2007-2008 

60 ΜΟΡΕΑΣ ΣΕΑ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   86,67 86,67 2007-2008 

61 Π. & Π. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   100,00 100,00 2007-2008 

62 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 100,00   100,00 2008 

63 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-∆. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ ΟΕ ΕΛΛΑ∆Α   100,00 100,00 2008 

64 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΛΑΜ∆Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ∆ΕΠΑ ΟΕ ΕΛΛΑ∆Α   100,00 100,00 2008 

65 ΠΛΩ-ΚΑΤ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   100,00 100,00 2007-2008 

66 ΠΟΥΝΕΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑ∆Α   84,00 84,00 - 

67 ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   100,00 100,00 2007-2008 

68 ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ ΕΛΛΑ∆Α   100,00 100,00 2004-2008 

69 ΨΥΤΑΛΛΕΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑ∆Α   66,67 66,67 2005-2008 

70 AECO HOLDING LTD ΚΥΠΡΟΣ 100,00   100,00 2006-2008 

71 AKTOR BULGARIA SA ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ   100,00 100,00 - 

72 AKTOR CONSTRUCTION INTERNATIONAL LTD ΚΥΠΡΟΣ   100,00 100,00 2006-2008 

73 AKTOR TECHNICAL CONSTRUCTION LLC HAE   70,00 70,00 - 

74 AL AHMADIAH AKTOR LLC HAE   50,00 50,00 - 

75 CAISSON AE ΕΛΛΑ∆Α   85,00 85,00 2008 

76 CORREA HOLDING LTD ΚΥΠΡΟΣ   52,78 52,78 2007-2008 

77 GEMACO AE ΕΛΛΑ∆Α   51,00 51,00 2007-2008 
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   % ΜΗΤΡΙΚΗΣ  

Α/Α ΕΤΑΡΕΙΑ  Ε∆ΡΑ ΑΜΕΣΟ ΕΜΜΕΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ  
ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ 

ΧΡΗΣΕΙΣ 

78 GENERAL GULF HOLDINGS SPC ΜΠΑΧΡΕΪΝ   100,00 100,00 2006-2008 

79 GULF MILLENNIUM HOLDINGS LTD ΚΥΠΡΟΣ   100,00 100,00 2005-2008 

80 HELECTOR CYPRUS ΚΥΠΡΟΣ   80,00 80,00 2003-2008 

81 HELECTOR GERMANY GMBH ΓΕΡΜΑΝΙΑ   80,00 80,00 2008 

82 HERHOF GMBH ΓΕΡΜΑΝΙΑ   80,00 80,00 2008 

83 HERHOF RECYCLING CENTER OSNABRUCK GMBH ΓΕΡΜΑΝΙΑ   80,00 80,00 2008 

84 IKW BECKUM GMBH ΓΕΡΜΑΝΙΑ   80,00 80,00 2008 

85 INSCUT BUCURESTI SA ΡΟΥΜΑΝΙΑ   67,02 67,02 1997-2008 

86 JEBEL ALI SEWAGE TREATMENT PLANT JV HAE   70,00 70,00 - 

87 KARTEREDA HOLDING LTD ΚΥΠΡΟΣ   52,78 52,78 2006-2008 

88 LOOCK BIOGASSYSTEME GMBH ΓΕΡΜΑΝΙΑ   80,00 80,00 2008 

89 MILLENNIUM CONSTRUCTION EQUIPMENT & TRADING HAE   100,00 100,00 - 

90 PANTECHNIKI ROMANIA SRL ΡΟΥΜΑΝΙΑ   100,00 100,00 2006-2008 

91 P.M.S. PARKING SYSTEMS AE ΕΛΛΑ∆Α   52,78 52,78 2007-2008 

92 PROFIT CONSTRUCT SRL ΡΟΥΜΑΝΙΑ   52,78 52,78 2006-2008 

93 PROMAS ΑΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ∆ΙΑΧ. ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΑ∆Α 65,00   65,00 2007-2008 

94 REDS ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 52,78   52,78 2006-2008 

95 SC AKTOROM SRL   ΡΟΥΜΑΝΙΑ   100,00 100,00 2002-2008 

96 SC CLH ESTATE SRL ΡΟΥΜΑΝΙΑ   52,78 52,78 2006-2008 

97 STARTMART LMT ΚΥΠΡΟΣ 100,00   100,00 2006-2008 

98 SVENON INVESTMENTS LTD ΚΥΠΡΟΣ   100,00 100,00 2008 

99 VARI VENTURES LIMITED ΚΥΠΡΟΣ   50,00 50,00 2008 

 

Ενσωµατώθηκε για πρώτη φορά στις ενοποιηµένες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις πληροφόρησης της 
τρέχουσας περιόδου ενώ δεν είχε ενσωµατωθεί στις 31.03.2009, η θυγατρική εταιρεία: 

 

� ΜΟΡΕΑΣ ΣΕΑ ΑΕ 

Η εταιρεία ΜΟΡΕΑΣ ΣΕΑ ΑΕ, ως νεοσυσταθείσα, ενοποιείται για πρώτη φορά στο β’ τρίµηνο 2009. Στην 
εταιρεία συµµετέχει µε ποσοστό 86,67% η θυγατρική εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ, µε κόστος 
συµµετοχής ευρώ 52 χιλ., το οποίο κατεβλήθη εντός του Απριλίου 2009 (15.04.2009). Σκοπός της εταιρείας είναι 
η µελέτη, κατασκευή, λειτουργία, διαχείριση, συντήρηση και εµπορική εκµετάλλευση των υπαρχόντων και προς 
κατασκευή σταθµών εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών του αυτοκινητοδρόµου Κόρινθος - Τρίπολη -  Καλαµάτα και 
Κλάδος Λεύκτρο - Σπάρτη δυνάµει της σχετικής σύµβασης παραχώρησης που συνήφθη και υπεγράφη νόµιµα µε 
το Ελληνικό ∆ηµόσιο στις 31 Ιανουαρίου 2007 και κυρώθηκε µε το νόµο 3559/2007, όπως εκάστοτε ισχύει, 
εφαρµόζεται και ερµηνεύεται. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην Ελλάδα. 

 

Στις συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις πληροφόρησης της αντίστοιχης περιόδου της προηγούµενης χρήσης, 
δηλαδή της 30.06.2008 δεν είχαν ενσωµατωθεί, οι θυγατρικές εταιρείες: 

 

� LOOCK BIOGASSYSTEME GmbH (1η ενοποίηση στις οικονοµικές καταστάσεις της 30.09.2008) 

� AKTOR BULGARIA SA (1η ενοποίηση στις οικονοµικές καταστάσεις της 31.12.2008) 

� VARI VENTURES LIMITED (1η ενοποίηση στις οικονοµικές καταστάσεις της 31.12.2008) 
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� ΠΟΥΝΕΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (1η ενοποίηση στις οικονοµικές καταστάσεις της 
30.09.2008 µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης) 

 

Στις συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις πληροφόρησης της 30.06.2008 ενοποιούνταν µε τη µέθοδο της πλήρους 
ενοποίησης ενώ δεν ενοποιείται στις παρούσες οικονοµικές καταστάσεις η εταιρεία DAMBOVITA REAL 
ESTATE, καθώς, εντός του γ’ τριµήνου 2008 ολοκληρώθηκε η απορρόφησή της από τη θυγατρική εταιρεία 
PROFIT CONSTRUCT SRL, µε την υπ’ αριθµ. 3664/03.07.2008 εγκριτική απόφαση των τοπικών αρµοδίων 
αρχών. 

 

Μεταβολή στη µέθοδο ενοποίησης σε σχέση µε τις οικονοµικές καταστάσεις της προηγούµενης περιόδου, δηλ. 
της 31.03.2009, έχουµε για τις εταιρείες ΕΦΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ και ΠΟΥΝΕΝΤΗΣ ΑΕ, οι οποίες στις 31.03.2009 
ενοποιούνταν µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης, ενώ από το β’ τρίµηνο 2009 ενοποιούνται µε τη µέθοδο της 
πλήρους ενοποίησης λόγω αύξησης του ποσοστού συµµετοχής του Οµίλου σε αυτές. 

 

Μεταβολή στη µέθοδο ενοποίησης σε σχέση µε τις οικονοµικές καταστάσεις της αντίστοιχης περιόδου της 
προηγούµενης χρήσης, έχουµε για την κοινοπραξία ΗΛΕΚΤΩΡ - CYBARCO, η οποία ενοποιούταν µε την 
αναλογική µέθοδο στις 30.06.2008 ενώ από τις 31.12.2008 ενοποιείται µε την πλήρη µέθοδο λόγω απόκτησης του 
ελέγχου της κοινοπραξίας από τη θυγατρική εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ . 

 

 

6.β Οι εταιρείες του Οµίλου που ενοποιούνται µε τη µέθοδο της Καθαρής Θέσης είναι οι εξής: 

   % ΜΗΤΡΙΚΗΣ  

Α/Α ΕΤΑΡΕΙΑ  Ε∆ΡΑ ΑΜΕΣΟ  ΕΜΜΕΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ 

ΧΡΗΣΕΙΣ 

1 ΑΘΗΝΑΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ  ΕΛΛΑ∆Α   20,00 20,00 2007-2008 

2 ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   42,00 42,00 2000-2008 

3 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   21,00 21,00 2006-2008 

4 ΑΛΦΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΒΕΕ ΕΛΛΑ∆Α   42,00 42,00 2000-2008 

5 ΑΝΕΜΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   42,00 42,00 - 

6 ΑΣΤΕΡΙΩΝ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 50,00   50,00 2007-2008 

7 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   20,00 20,00 2008 

8 ΒΕΠΕ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   23,38 23,38 2006-2008 

9 ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   22,02 22,02 2008 

10 ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   23,12 23,12 2007-2008 

11 ∆ΟΑΛ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   19,20 19,20 2007-2008 

12 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ AE ΕΛΛΑ∆Α   40,00 40,00 2006-2008 

13 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   5,00 5,00 2006-2008 

14 ΕΠ.ΑΝ.Α. ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   16,00 16,00 2007-2008 

15 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΜΗ ΕDL ΕΠΕ ΕΛΛΑ∆Α   40,00 40,00 2005-2008 

16 ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΙΣΒΗΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   27,74 27,74 2007-2008 

17 ΛΑΡΚΟ∆ΟΜΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   38,50 38,50 2008 

18 ΠΕΙΡΑ ΑΕ  ΕΛΛΑ∆Α 50,00   50,00 2003-2008 

19 ΤΕΡΝΑ - ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ ΕΛΛΑ∆Α   50,00 50,00 2007-2008 
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   % ΜΗΤΡΙΚΗΣ  

Α/Α ΕΤΑΡΕΙΑ  Ε∆ΡΑ ΑΜΕΣΟ  ΕΜΜΕΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ 

ΧΡΗΣΕΙΣ 

20 ΧΕΛΙ∆ΟΝΑ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   50,00 50,00 1998-2008 

21 ATHENS RESORT CASINO ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 30,00   30,00 2006-2008 

22 ECOGENESIS PERIVALODIKI ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   37,00 37,00 2005-2008 

23 EDRAKTOR CONSTRUCTION CO LTD 
ΣΑΟΥ∆ΙΚΗ 
ΑΡΑΒΙΑ 

  50,00 50,00 2006-2008 

24 EUROPEAN GOLDFIELDS LTD ΚΑΝΑ∆ΑΣ   19,90 19,90 - 

25 
METROPOLITAN ATHENS PARK (ΑΕ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠ. ΣΤΑΘΜΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ) 

ΕΛΛΑ∆Α   20,00 20,00 2007-2008 

26 POLISPARK AE ΕΛΛΑ∆Α   20,00 20,00 2007-2008 

27 SMYRNI PARK ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   20,00 20,00 2005-2008 

 

Στις οικονοµικές καταστάσεις της αντίστοιχης περιόδου της προηγούµενης χρήσης, δηλαδή της 30.06.2008, δεν 
είχε ενσωµατωθεί η συγγενής εταιρεία: 

� ΑΝΕΜΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΕ (1η ενοποίηση στις οικονοµικές καταστάσεις της 30.09.2008) 

 

Στις ενδιάµεσες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου 30.06.2009 δεν 
ενσωµατώθηκαν, ενώ είχαν ενσωµατωθεί µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης στις 30.06.2008 οι συγγενείς εταιρείες 
E-CONSTRUCTION ΑΕ και ΛΑΤ.Ε.Ε.Μ. ΑΕ καθώς πωλήθηκαν στις 12.11.2008 και 23.12.2008 αντίστοιχα, σε 
τρίτους εκτός Οµίλου.  

 

Μεταβολή στη µέθοδο ενοποίησης σε σχέση µε τις οικονοµικές καταστάσεις της 31.03.2009 έχουµε για την 
εταιρεία METROPOLITAN ATHENS PARK (ΑΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠ. ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ), η 
οποία ενοποιούταν ως 100% θυγατρική µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης ενώ από το β’ τρίµηνο 2009 
ενοποιείται ως συγγενής µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης, λόγω µείωσης του ποσοστού συµµετοχής του Οµίλου 
σε αυτή από 100% σε 20%. 

 

Τα Κέρδη από συγγενείς επιχειρήσεις που εµφανίζονται στην Κατάσταση αποτελεσµάτων για το α’ εξάµηνο 2009 
ποσού ευρώ 3.267 χιλ. προκύπτουν κυρίως από τις εταιρείες ATHENS RESORT CASINO ΑΕ, 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ και ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ. Το αντίστοιχο ποσό του α’ εξαµήνου 2008, ευρώ 
3.797 χιλ. προκύπτει κυρίως από τις εταιρείες ATHENS RESORT CASINO ΑΕ, EUROPEAN GOLDFIELDS  
και ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ. 

 

 
6.γ Οι εταιρείες που ενοποιούνται µε αναλογική ενοποίηση εµφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

   % ΜΗΤΡΙΚΗΣ  

Α/Α ΕΤΑΡΕΙΑ  Ε∆ΡΑ ΑΜΕΣΟ  ΕΜΜΕΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ 

ΧΡΗΣΕΙΣ 

1 ΘΕΡΜΑΪΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΛΛΑ∆Α - 50,00 50,00 2007-2008 

2 ΘΕΡΜΑΪΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ ΑΕ  ΕΛΛΑ∆Α - 50,00 50,00 2007-2008 

3 ΣΤΡΑΚΤΩΡ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α - 50,00 50,00 - 

4 AECO DEVELOPMENT LLC ΟΜΑΝ - 50,00 50,00 - 

5 3G AE ΕΛΛΑ∆Α - 50,00 50,00 2007-2008 
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Για την εταιρεία «ΘΕΡΜΑΪΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ» το έργο παραχώρησης της Υποθαλάσσιας Σήραγγας 
Θεσσαλονίκης το οποίο είχε αναλάβει θεωρείται διακοπέν και η επίπτωση του γεγονότος αυτού στις παρούσες 
οικονοµικές καταστάσεις περιγράφεται στη σηµείωση 23.6. 

 

Στις συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις πληροφόρησης της αντίστοιχης περιόδου της προηγούµενης χρήσης, 
δηλαδή της 30.06.2008 δεν είχε ενσωµατωθεί µε την αναλογική µέθοδο η εταιρεία ΣΤΡΑΚΤΩΡ ΑΕ, η οποία 
ενσωµατώθηκε για πρώτη φορά στις οικονοµικές καταστάσεις πληροφόρησης της 31.03.2009 ως νεοσυσταθείσα.  

Στη συνέχεια παρατίθεται αναλυτικός πίνακας των Κοινοπραξιών που ενοποιούνται µε τη µέθοδο της αναλογικής 
ενοποίησης. Η εταιρεία έχει µόνο έµµεση συµµετοχή στις εν λόγω κοινοπραξίες µέσω των θυγατρικών της 
εταιρειών. 
 

Στον πίνακα αυτό, στις στήλες µε τίτλο «Ενσωµάτωση πρώτη φορά» σηµειώνονται µε τον δείκτη 1 οι 
Κοινοπραξίες που ενσωµατώνονται για πρώτη φορά στην τρέχουσα περίοδο ως νεοσυσταθείσες ενώ δεν είχαν 
ενσωµατωθεί είτε στην αµέσως προηγούµενη περίοδο, δηλαδή στην 31.03.2009 (δείκτης ΑΠΠ) είτε στην 
αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης χρήσης, δηλαδή στην 30.06.2008 (δείκτης ΑΠΧ). 

Α/Α ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Ε∆ΡΑ 
% 

ΣΥΜΜΕ-
ΤΟΧΗΣ 

ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓ. 
ΧΡΗΣΕΙΣ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 
ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 

          (1/0) (ΑΠΠ/ΑΠΧ) 

1 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 100,00 2007-2008 0 0 

2 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - IMPREGILO SPA ΕΛΛΑ∆Α 60,00 2008 0 0 

3 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ALPINE MAYREDER BAU GmbH ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2007-2008 0 0 

4 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - TODINI CONSTRUZIONI GENERALI S.P.A. ΕΛΛΑ∆Α 45,00 2007-2008 0 0 

5 Κ/ΞΙΑ ΤΕΟ ΑΕ - ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 49,00 2003-2008 0 0 

6 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - IMPREGILO SPA ΕΛΛΑ∆Α 99,90 2005-2008 0 0 

7 
"Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΤΕΡΝΑ ΑΕ - ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ" - ΤΕΡΝΑ ΑΕ-

ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ-ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ 
ΕΛΛΑ∆Α 33,33 2007-2008 0 0 

8 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ - J & P ΑΒΑΞ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 75,00 2007-2008 0 0 

9 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - J & P ΑΒΑΞ ΑΕ - ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 65,78 2007-2008 0 0 

10 
Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ - ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ - ΑΛΤΕ ΑΕ - 

ΑΕΓΕΚ 
ΕΛΛΑ∆Α 45,42 2003-2008 0 0 

11 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - Χ.Ι. ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 49,82 2008 0 0 

12 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - Χ.Ι. ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 49,50 2006-2008 0 0 

13 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - J & P ΑΒΑΞ ΑΕ - ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 65,78 2007-2008 0 0 

14 Κ/ΞΙΑ ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ε.Λ.Ε.Σ.Σ. & ∆.Π.Λ.Υ. ΕΛΛΑ∆Α 59,27 2001-2008 0 0 

15 Κ/ΞΙΑ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ - ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ  ΕΛΛΑ∆Α 30,00 2005-2008 0 0 

16 Κ/ΞΙΑ ΤΟΜΗ-ΑΚΤΩΡ (ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ) ΕΛΛΑ∆Α 100,00 2005-2008 0 0 

17 Κ/ΞΙΑ ΤΕΟ ΑΕ - ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ  ΕΛΛΑ∆Α 49,00 2007-2008 0 0 

18 Κ/ΞΙΑ SIEMENS AG - ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2005-2008 0 0 

19 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 100,00 2007-2008 0 0 

20 
Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-SIEMENS AE-VINCI CONSTRUCTIONS 

GRANDS PROJETS 
ΕΛΛΑ∆Α 70,00 2006-2008 0 0 

21 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ-ΑΕΓΕΚ-J & P ΑΒΑΞ-SELI ΕΛΛΑ∆Α 30,00 2007-2008 0 0 

22 Κ/ΞΙΑ ΤΕΡΝΑ ΑΕ-ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ-ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 35,00 2007-2008 0 0 

23 Κ/ΞΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ - ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ  ΕΛΛΑ∆Α 30,00 - 0 0 
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Α/Α ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Ε∆ΡΑ 
% 

ΣΥΜΜΕ-
ΤΟΧΗΣ 

ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓ. 
ΧΡΗΣΕΙΣ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 
ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 

          (1/0) (ΑΠΠ/ΑΠΧ) 

24 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΤΕΡΝΑ ΑΕ-J&P ΑΒΑΞ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 11,11 - 0 0 

25 Κ/ΞΙΑ J&P-ΑΒΑΞ ΑE-ΤΕΡΝΑ ΑΕ-ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 33,33 2007-2008 0 0 

26 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΕΡΓΩ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2007-2008 0 0 

27 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΕΡΓΩ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2007-2008 0 0 

28 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ -LOBBE TZILALIS EUROKA ΕΛΛΑ∆Α 33,34 2006-2008 0 0 

29 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ (ΠΛΑΤΑΝΟΣ) ΕΛΛΑ∆Α 100,00 2007-2008 0 0 

30 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ-ΒΙΣΤΩΝΙΣ-ΑΤΟΜΟ ΕΛΛΑ∆Α 51,00 2007-2008 0 0 

31 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-JP AVAX AE-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 59,27 2007-2008 0 0 

32 Κ/ΞΙΑ ΤΕΟ ΑΕ-ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 49,00 2007-2008 0 0 

33 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2007-2008 0 0 

34 Κ/ΞΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ - ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 30,00 2007-2008 0 0 

35 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - STRABAG AG N1                    ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2007-2008 0 0 

36 Κ/ΞΙΑ ΚΑΣΤΩΡ-ΑΚΤΩΡ-ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΕΛΛΑ∆Α 52,35 2008 0 0 

37 Κ/ΞΙΑ (CARS)  ΛΑΡΙΣΑΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΡΙΑ) ΕΛΛΑ∆Α 81,70 2006-2008 0 0 

38 
Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ-ΑΕΓΕΚ-ΕΚΤΕΡ-ΤΕΡΝΑ(ΚΑΤ. 

ΥΠΟΣΤ.ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ)ΕΚΤΕΛ.                    
ΕΛΛΑ∆Α 52,00 2007-2008 0 0 

39 
Κ/ΞΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ (ΑΚΤΩΡ-ΤΟΜΗ) 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΡΙΑ 
ΕΛΛΑ∆Α 100,00 2007-2008 0 0 

40 
Κ/ΞΙΑ ΤΕΡΝΑ-ΑΚΤΩΡ-J&P-ΑΒΑΞ (ΟΛΟΚΛ.ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣ. 

Β'ΦΑΣΗ Η/Μ) 
ΕΛΛΑ∆Α 30,00 2002-2008 0 0 

41 
Κ/ΞΙΑ ΤΕΡΝΑ-ΑΚΤΩΡ-J&P-ΑΒΑΞ (ΟΛΟΚΛ.ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣ. 

Β'ΦΑΣΗ ΟΙΚΟ∆.) 
ΕΛΛΑ∆Α 30,00 2002-2008 0 0 

42 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΑΛΤΕ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2004-2008 0 0 

43 
Κ/ΞΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΕΤΒ & ΤΕ-ΘΕΜΕΛΙΟ∆ΟΜΗ ΑΕ-ΑΚΤΩΡ ΤΕ.-

Χ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΕ - ΤΕΧΝΕΡΓΑ Ε. ΤΣΑΜΠΡΑΣ ΑΕΤΕ 
ΕΛΛΑ∆Α 25,00 2007-2008 0 0 

44 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΑΛΤΕ ΑΤΕ - ΕΜΠΕ∆ΟΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 66,67 2007-2008 0 0 

45 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΑΘΗΝΑ ΑΕΤΒ & ΤΕ-ΕΜΠΕ∆ΟΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 74,00 2005-2008 0 0 

46 Κ/ΞΙΑ ΓΕΦΥΡΑ ΕΛΛΑ∆Α 20,32 2008 0 0 

47 Κ/ΞΙΑ ΑΕΓΕΚ - ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ - ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 40,00 2007-2008 0 0 

48 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ  - ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ - ΘΕΜΕΛΙΟ∆ΟΜΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 71,00 2006-2008 0 0 

49 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - J&P - ΑΒΑΞ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2003-2008 0 0 

50 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΘΕΜΕΛΙΟ∆ΟΜΗ ΑΕ - ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 33,33 2007-2008 0 0 

51 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΘΕΜΕΛΙΟ∆ΟΜΗ ΑΕ - ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 66,66 2008 0 0 

52 
Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ-ΤΟΜΗ-ΑΛΤΕ-ΕΜΠΕ∆ΟΣ 

 (∆ΙΑΜ.ΕΛΕΥΘ.ΧΩΡΩΝ ΟΛΥΜΠ.ΧΩΡΙΟΥ) 
ΕΛΛΑ∆Α 45,33 2003-2008 0 0 

53 
Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-SOCIETE FRANCAISE EQUIPEMENT 

HOSPITALIER SA 
ΕΛΛΑ∆Α 65,00 2003-2008 0 0 

54 

Κ/ΞΙΑ ΘΕΜΕΛΙΟ∆ΟΜΗ ΑΕ - ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΑΘΗΝΑ ΑΕΤΒ & ΤΕ - 

PASSAVANT MASCHINENTECHNIK GmbH - GIOVANNI 

PUTIGNANO & FIGLI Srl 

ΕΛΛΑ∆Α 53,33 2005-2008 0 0 
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55 Κ/ΞΙΑ ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ - ΑΚΤΩΡ  ΑΕ (ΝΟΣ.ΛΑΜΙΑΣ) ΕΛΛΑ∆Α 100,00 2004-2008 0 0 

56 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ- ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ -ΕΜΠΕ∆ΟΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 49,00 2004-2008 0 0 

57 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ-ΘΕΜΕΛΙΟ∆ΟΜΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 63,68 2004-2008 0 0 

58 Κ/ΞΙΑ TODINI COSTRUZIONI GENERALI S.p ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 40,00 2007-2008 0 0 

59 Κ/ΞΙΑ ΕΚΤΕΡ Α.Ε. - ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2007-2008 0 0 

60 
Κ/ΞΙΑ "Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ∆ΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ - 

ΘΕΜΕΛΙΟ∆ΟΜΗ ΑΕ" - ΤΕΡΝΑ ΑΕ - ΕΤΕΘ ΑΕ 
ΕΛΛΑ∆Α 25,00 - 0 0 

61 Κ/ΞΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ - ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ  ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2006-2008 0 0 

62 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 100,00 2006-2008 0 0 

63 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2008 0 0 

64 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΕΡΓΟΣΥΝ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2007-2008 0 0 

65 Κ/ΞΙΑ J. & P.-ΑΒΑΞ ΑΕ-ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2007-2008 0 0 

66 Κ/ΞΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ-ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2007-2008 0 0 

67 JV AKTOR COPRI ΗΑΕ 50,00 - 0 0 

68 JV QATAR ΗΑΕ 40,00 - 0 0 

69 JV AKTOR SA - AKTOR BULGARIA SA 
ΒΟΥΛΓΑ-

ΡΙΑ 
100,00 - 0 ΑΠΧ 

70 
Κ/ΞΙΑ ΤΟΜΗ ΑΤΕ- ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ  (ΧΥΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ 

ΙΙ) 
ΕΛΛΑ∆Α 100,00 - 0 0 

71 Κ/ΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΑΜΥΓ∆ΑΛΕΖΑΣ ΕΛΛΑ∆Α 34,00 - 0 0 

72 Κ/ΞΙΑ ΤΟΜΗ- ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΑΝ∆Ρ. (2005)  ΕΛΛΑ∆Α 65,00 2007-2008 0 0 

73 Κ/ΞΙΑ ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ - ΕΛΤΕΡ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2007-2008 0 0 

74 Κ/ΞΙΑ ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ - ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 100,00 2007-2008 0 0 

75 Κ/ΞΙΑ ΚΑΣΤΩΡ - ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 100,00 2006-2008 0 0 

76 Κ/ΞΙΑ ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ - ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2007-2008 0 0 

77 Κ/ΞΙΑ ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ -ΕΡΤΕΚΑ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 50,00 - 0 0 

78 Κ/ΞΙΑ ΒΙΣΤΩΝΙΣ ΑΕ-ΕΡΓΟ ΑΕ -ΛΑΜ∆Α ΤΕΧΝ. ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 50,00 - 0 0 

79 Κ/ΞΙΑ ΒΙΣΤΩΝΙΣ ΑΕ - ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΕ ΕΛΛΑ∆Α 90,00 2006-2008 0 0 

80 Κ/ΞΙΑ ΕΡΓΟ ΑΕ- ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 15,00 2007-2008 0 0 

81 Κ/ΞΙΑ ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ - ΑΡΣΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 67,00 2006-2008 0 0 

82 Κ/ΞΙΑ ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ - ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2006-2008 0 0 

83 Κ/ΞΙΑ ΒΙΣΤΩΝΙΣ ΑΕ - ΑΤΟΜΟΝ ΑΕ (ΛΙΜΕΝΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ) ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2006-2008 0 0 

84 Κ/ΞΙΑ ΒΙΣΤΩΝΙΣ ΑΕ - ΑΤΟΜΟΝ ΑΕ (ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ) ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2006-2008 0 0 

85 Κ/ΞΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣ. ΕΛΛΑ∆Α 60,00 2006-2008 0 0 

86 Κ/ΞΙΑ ΧΥΤΑ ΤΑΓΑΡΑ∆ΩΝ ΕΛΛΑ∆Α 30,00 2006-2008 0 0 

87 
Κ/ΞΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΤΕΕ-ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ-BILFINGER (ΧΥΤΑ 

ΚΟΖΑΝΗΣ) 
ΕΛΛΑ∆Α 35,00 2006-2008 0 0 
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88 
Κ/ΞΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ-BILFINGER BERGER (ΚΥΠΡΟΣ-ΧΥΤΑ 

ΠΑΦΟΥ) 
ΚΥΠΡΟΣ 55,00 2006-2008 0 0 

89 Κ/ΞΙΑ ∆ΕΤΕΑΛΑ-ΗΛΕΚΤΩΡ-EDL ΜΟΝ/ΠΕ ΕΠΕ ΕΛΛΑ∆Α 30,00 2006-2008 0 0 

90 Κ/ΞΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ- ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΤΕΕ (ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ) ΕΛΛΑ∆Α 99,00 2006-2008 0 0 

91 Κ/ΞΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ- ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΤΕΕ (ΧΥΤΑ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ) ΕΛΛΑ∆Α 65,00 2006-2008 0 0 

92 Κ/ΞΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ- ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΤΕΕ (ΧΥΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) ΕΛΛΑ∆Α 30,00 2006-2008 0 0 

93 Κ/ΞΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ- ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΤΕΕ (ΧΥΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΕΛΛΑ∆Α 70,00 2006-2008 0 0 

94 
Κ/ΞΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ-BILFINGER BERGER (ΧΥΤΑ 

ΜΑΡΑΘΟΥΝΤΑΣ & Ο∆ΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ) 
ΚΥΠΡΟΣ 55,00 2006-2008 0 0 

95 Κ/ΞΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ -ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ -ΑΡΣΗ ΕΛΛΑ∆Α 80,00 2007-2008 0 0 

96 Κ/ΞΙΑ ΛΑΜ∆Α ΤΕΧΝΙΚΗ-ΙΘΑΚΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΩΡ  ΕΛΛΑ∆Α 30,00 2007-2008 0 0 

97 Κ/ΞΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ -ΕΡΓΟΣΥΝ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 70,00 2007-2008 0 0 

98 Κ/ΞΙΑ BILFIGER BERGER - ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ - ΗΛΕΚΤΩΡ ΕΛΛΑ∆Α 29,00 2007-2008 0 0 

99 Κ/ΞΙΑ ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ -ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 100,00 2007-2008 0 0 

100 Κ/ΞΙΑ ΚΑΣΤΩΡ-P&C DEVELOPMENT ΕΛΛΑ∆Α 70,00 - 0 0 

101 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ-ARCHIRODON-BOSKALIS(ΘΕΡΜΑΪΚΗ Ο∆ΟΣ) ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2007-2008 0 0 

102 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ-ΕΡΓΩ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 55,00 2007-2008 0 0 

103 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-J&P ΑΒΑΞ ΑΕ-ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΙΜΕ Α ΦΑΣΗ ΕΛΛΑ∆Α 56,00 2007-2008 0 0 

104 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-J&P ΑΒΑΞ ΑΕ-ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΙΜΕ Β ΦΑΣΗ  ΕΛΛΑ∆Α 56,00 2007-2008 0 0 

105 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ-ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2006-2008 0 0 

106 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ-ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΕΛΛΑ∆Α 86,67 2007-2008 0 0 

107 Κ/ΞΙΑ HOCHTIEF-ΑΚΤΩΡ-J&P-VINCI-ΑΕΓΕΚ-ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑ∆Α 19,30 2007-2008 0 0 

108 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ- ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 100,00 2007-2008 0 0 

109 Κ/ΞΙΑ VINCI-J&P ΑΒΑΞ-ΑΚΤΩΡ-HOCHTIEF-ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑ∆Α 18,00 - 0 0 

110 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-STRABAG AE MARKETS ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2007-2008 0 0 

111 Κ/ΞΙΑ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΑΡΧΙΤΕΧ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2007-2008 0 0 

112 
Κ/ΞΙΑ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-J & P ABAΞ ΑΕ-

ΕΜΠΕ∆ΟΣ ΑΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΑΕΓΕΚ ΑΕ-ΑΛΤΕ ΑΤΕ 
ΕΛΛΑ∆Α 98,51 2007-2008 

0 0 

113 Κ/ΞΙΑ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΓΕΤΕΜ ΑΕ-ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 33,33 2007-2008 0 0 

114 Κ/ΞΙΑ  ΕΤΕΘΑΕ-J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ-ΤΕΡΝΑ ΑΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ  ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 18,00 2005-2008 0 0 

115 Κ/ΞΙΑ  ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΑΕ-J&P ΑΒΑΞ ΑΕ-ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 39,32 2008 0 0 

116 Κ/ΞΙΑ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΕΜΠΕ∆ΟΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2007-2008 0 0 

117 Κ/ΞΙΑ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ ΑΤΕΕ ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2005-2008 0 0 

118 Κ/ΞΙΑ ΕΤΕΘ ΑΕ-J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ-ΤΕΡΝΑ ΑΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 18,00 2008 0 0 

119 Κ/ΞΙΑ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΟΤΟ PARKING AE ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2007-2008 0 0 

120 
Κ/ΞΙΑ"Κ/Ξ ΠΑΝΤΕΧΝ.-ΑΛΤΕ-TODINI -ITINERA "-ΠΑΝΤΕΧΝ.-

ΑΛΤΕ 
ΕΛΛΑ∆Α 29,70 2007-2008 

0 0 
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121 Κ/ΞΙΑ ΤΕΡΝΑ ΑΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 16,50 2004-2008 0 0 

122 Κ/ΞΙΑ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΑΡΧΙΤΕΧ ΑΤΕ-ΟΤΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 45,00 2003-2008 0 0 

123 Κ/ΞΙΑ ΤΕΡΝΑ ΑΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 40,00 2007-2008 0 0 

124 Κ/ΞΙΑ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-EDOK ETER AE 
ΚΑΜΕΡΟ

ΥΝ 
70,00 2007-2008 

0 0 

125 Κ/ΞΙΑ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 55,00 2007-2008 0 0 

126 Κ/ΞΙΑ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΛΜΝ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 100,00 2008 0 0 

127 Κ/ΞΙΑ ΠΡΟΕΤ ΑΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 39,32 2008 0 0 

128 Κ/ΞΙΑ ΚΑΣΤΩΡ - ΕΡΓΟΣΥΝ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 70,00 - 0 0 

129 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΕΡΓΩ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 65,00 2007-2008 0 0 

130 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΠΑΝΤΡΑΚ ΕΛΛΑ∆Α 80,00 2007-2008 0 0 

131 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ - ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΛΛΑ∆Α 100,00 - 0 0 

132 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ - ΤΕΡΝΑ - J&P ΕΛΛΑ∆Α 33,33 2008 0 0 

133 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ - ΑΘΗΝΑ (ΨΥΤΑΛΛΕΙΑ Α435)  ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2008 0 0 

134 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ - ΑΘΗΝΑ (ΨΥΤΑΛΛΕΙΑ Α437)  ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2007-2008 0 0 

135 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ - ΑΘΗΝΑ (ΨΥΤΑΛΛΕΙΑ Α438)  ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2008 0 0 

136 Κ/ΞΙΑ ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ - ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 15,00 2008 0 0 

137 Κ/ΞΙΑ ΤΕΡΝΑ - ΑΚΤΩΡ ΕΛΛΑ∆Α 50,00 - 0 0 

138 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ - HOCHTIEF ΕΛΛΑ∆Α 33,00 2008 0 0 

139 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ - POLYECO ΕΛΛΑ∆Α 52,00 2008 0 0 

140 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ - ΜΟΧΛΟΣ ΕΛΛΑ∆Α 70,00 2008 0 0 

141 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ - ΑΘΗΝΑ (ΨΥΤΑΛΛΕΙΑ ΚΕΛΨ1) ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2008 0 0 

142 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ - ΑΘΗΝΑ ΨΥΤΑΛΛΕΙΑ ΚΕΛΨ2) ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2008 0 0 

143 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - STRABAG AG ΕΛΛΑ∆Α 50,00 - 0 0 

144 Κ/ΞΙΑ EDISON - ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 35,00 2008 0 ΑΠΧ 

145 Κ/ΞΙΑ ΛΜΝ ΑΤΕ-ΟΚΤΑΝΑ ΑΕ (ΧΥΤΑ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ) ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2007-2008 0 ΑΠΧ 

146 Κ/ΞΙΑ  ΛΜΝ ΑΤΕ-ΟΚΤΑΝΑ ΑΕ (ΛΥΜΑΤΑ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ) ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2007-2008 0 ΑΠΧ 

147 Κ/ΞΙΑ  ΛΜΝ ΑΤΕ-ΟΚΤΑΝΑ ΑΕ (ΣΦΑΓΕΙΟ ΤΗΝΟΥ) ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2006-2008 0 ΑΠΧ 

148 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ–ΤΟΞΟΤΗΣ      ΕΛΛΑ∆Α 50,00 - 0 ΑΠΧ 

149 Κ/ΞΙΑ "Κ/ΞΙΑ ΤΟΜΗ - ΗΛΕΚΤΩΡ" - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΕΛΛΑ∆Α 70,00 2008 0 ΑΠΧ 

150 Κ/ΞΙΑ ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT ΕΛΛΑ∆Α 100,00 - 1 ΑΠΠ 

151 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ - ΤΟΞΟΤΗΣ "ΜΕΤΡΟ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ" ΕΛΛΑ∆Α 50,00 - 1 ΑΠΠ 

152 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ-ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 48,00 - 1 ΑΠΠ 

153 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. - ΙΜΕΚ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 75,00 - 1 ΑΠΠ 

154 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. - ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 50,00 - 1 ΑΠΠ 

155 Κ/ΞΙΑ ΕΛΤΕΧ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ-Θ.ΣΙΕΤΗΣ ΕΛΛΑ∆Α 99,00 - 1 ΑΠΠ 
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6.δ Στη γραµµή του ενοποιηµένου Ισολογισµού, Επενδύσεις σε Κοινοπραξίες, εµφανίζεται το κόστος συµµετοχής 
σε λοιπές, µη σηµαντικές Κοινοπραξίες, για τις 30.06.2009 ευρώ 1.107 χιλ., καθώς και για τις 31.12.2008, ευρώ 
1.304 χιλ. Το µερίδιο του Οµίλου στα αποτελέσµατα των εν λόγω κοινοπραξιών εµφανίζεται στη γραµµή της 
Κατάστασης Αποτελεσµάτων, Κέρδη/(Ζηµιές) από Κοινοπραξίες και ανέρχεται σε ευρώ 136 χιλ. για το α’ 
εξάµηνο του 2009 και σε ευρώ 552 χιλ. για το α’ εξάµηνο του 2008. 

Οι εταιρείες που δεν περιλαµβάνονται στην ενοποίηση και οι λόγοι µη ενοποίησής τους αναφέρονται στον 
παρακάτω πίνακα. Οι εν λόγω συµµετοχές απεικονίζονται στις ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις 
πληροφόρησης στο κόστος κτήσης µείον τη συσσωρευµένη αποµείωση. 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ε∆ΡΑ ΑΜΕΣΟ % 
ΣΥΜΜ. 

ΕΜΜΕΣΟ 
% ΣΥΜΜ. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ % 
ΣΥΜΜ. 

ΛΟΓΟΙ ΜΗ 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

1 
"BILFINGER BERGER UMWELT HELLAS -
ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ" ΟΕ 
(ΨΥΤΑΛΛΕΙΑ ΟΕ) 

ΕΛΛΑ∆Α   59,99 59,99 
ΑΝΕΝΕΡΓΗ & ΜΗ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 

2 INTEGRATION ΕΠΕ ΕΛΛΑ∆Α   33,33 33,33 
ΑΝΕΝΕΡΓΗ-ΥΠΟ 
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

3 ΤΕΧΝΟΒΑΞ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 26,87 11,02 37,89 
ΑΝΕΝΕΡΓΗ & ΜΗ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 

4 ΤΕΧΝΟΛΙΤ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 33,33   33,33 
ΑΝΕΝΕΡΓΗ-ΥΠΟ 
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

 

7 Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  30-Ιουν-09  31-∆εκ-08 

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό      

Συµφωνίες διασφάλισης µέγιστου/ελάχιστου πιθανού επιτοκίου (interest rate caps)  563  575 

Σύνολο  563  575 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις     

Συµβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (interest rate swaps) για αντιστάθµιση ταµειακών 
ροών  40.792  54.926 

Σύνολο  40.792  54.926 

     

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις     

Συµβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (interest rate swaps) για αντιστάθµιση ταµειακών 
ροών  7.506  - 

Σύνολο  7.506  - 

     

Λεπτοµέρειες συµβάσεων ανταλλαγής επιτοκίων (interest rate swaps)     

Ονοµαστική αξία ανταλλαγής επιτοκίων (interest rate swaps)   263.999  180.401 

Ονοµαστική αξία διασφάλισης µεγίστου/ελάχιστου πιθανού επιτοκίου 
(interest rate caps)  76.165  47.030 

     

Σταθερό επιτόκιο  3,8%-4,9%  3,7%-4,8% 

Κυµαινόµενο επιτόκιο  Euribor  Euribor 

Από τα ποσά που παρουσιάζονται στον παραπάνω πίνακα στις 30.06.2009, το ποσό ευρώ 563 χιλ. του µη 
κυκλοφορούντος ενεργητικού και ποσό ευρώ 39.298 χιλ των µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων προέρχεται από την 
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εταιρεία ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ.  Το υπόλοιπο ποσό των µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων, ευρώ 1.494 χιλ., προέρχεται 
από τη µητρική Εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, ενώ το υπόλοιπο των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων ευρώ 7.506 χιλ. 
προέρχεται από την εταιρεία ΘΕΡΜΑΪΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 30-Ιουν-09  31-∆εκ-08 
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις    

Συµβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (interest rate swaps) για αντιστάθµιση 
ταµειακών ροών 1.494  1.150 

Σύνολο 1.494  1.150 
    

Λεπτοµέρειες συµβάσεων ανταλλαγής επιτοκίων (interest rate 
swaps)    
Ονοµαστική αξία ανταλλαγής επιτοκίων (interest rate swaps)  30.000  30.000 
Σταθερό επιτόκιο 4,5%  4,5% 
Κυµαινόµενο επιτόκιο Euribor  Euribor 

Η εύλογη αξία του παραγώγου που χρησιµοποιείται ως εργαλείο αντιστάθµισης µεταβολής των ταµειακών ροών 
καταχωρείται στο µη κυκλοφορούν ενεργητικό εφόσον η εναποµένουσα διάρκεια του αντισταθµιζόµενου 
στοιχείου είναι µεγαλύτερη των 12 µηνών. 

Το τµήµα της αντιστάθµισης ταµειακών ροών (cash flow hedge) που κρίνεται ως µη αποτελεσµατικό και 
αναγνωρίστηκε στην κατάσταση αποτελεσµάτων αφορά σε ζηµιά ευρώ 3.835 χιλ. (σηµείωση 17).  Κέρδη ή 
ζηµιές από συµβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων που αναγνωρίζονται στο Αποθεµατικό αντιστάθµισης ταµειακών 
ροών στα Ίδια Κεφάλαια της 30ης Ιουνίου 2009, θα αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων κατά την 
αποπληρωµή των δανείων.  

 

8 Απαιτήσεις 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 30-Ιουν-09 31-∆εκ-08  30-Ιουν-09 31-∆εκ-08 

Πελάτες 418.311 416.369  99 6.247 

Πελάτες - Συνδεδεµένα µέρη 9.067 6.533  3.188 3.661 

Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης (9.462) (9.250)  (67) (67) 

Καθαρές απαιτήσεις πελατών 417.917 413.652  3.220 9.840 

Προκαταβολές 8.194 10.799  350 450 

Απαιτήσεις από κατασκευαστικά συµβόλαια 236.288 245.284  - - 

Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος 2.449 2.457  - - 

∆άνεια σε συνδεδεµένα µέρη 12.140 11.441  1.901 1.901 

Προκαταβολές για λειτουργικές µισθώσεις 38.091 39.421  - - 

Μακροπρόθεσµες προθεσµιακές καταθέσεις 296.280 158.185  - - 

Λοιπές Απαιτήσεις 574.487 425.725  3.696 4.187 

Λοιπές Απαιτήσεις -Συνδεδεµένα µέρη 6.615 1.943  25.018 22.023 

Σύνολο 1.592.459 1.308.907  34.185 38.401 

      

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 70.872 67.808  29 31 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 1.521.588 1.241.099  34.156 38.370 

 1.592.459 1.308.907  34.185 38.401 
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Ο λογαριασµός «Λοιπές Απαιτήσεις» σε ενοποιηµένο επίπεδο ποσού ευρώ 574,5 εκατ. περιλαµβάνει ποσό ευρώ 
196,5 εκατ. από «Προκαταβολές σε Προµηθευτές /Πιστωτές και ΙΚΑ, προκαταβληθέντες και παρακρατούµενους 
φόρους και χρεωστικό ΦΠΑ», 118,8 εκατ. από «Λοιπούς χρεώστες», 105,4 εκατ. που προέρχεται από 
«Απαιτήσεις από Κοινοπραξίες», 98,5 εκατ. από «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα», 43,3 εκατ. από «Έξοδα 
εποµένων χρήσεων» και 12 εκατ. από «Επιταγές εισπρακτέες». Στους «Λοιπούς χρεώστες» συµπεριλαµβάνεται 
ποσό ευρώ 36,5 εκατ. που αφορά, κατά την αναλογία του Οµίλου, ήτοι 50%, την απαίτηση της εταιρείας 
ΘΕΡΜΑΪΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου (σηµείωση 23.6).  

Τα ποσά στη γραµµή Μακροπρόθεσµες προθεσµιακές καταθέσεις προέρχονται κυρίως από την εταιρεία ΑΤΤΙΚΗ 
Ο∆ΟΣ ΑΕ (ευρώ 295.310 χιλ.) και αφορούν σε καταθέσεις µε διάρκεια µεγαλύτερη των τριών µηνών. 

Η µεταβολή στην πρόβλεψη αποµείωσης των Πελατών παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

   
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2008   7.912  67 

Πρόβλεψη αποµείωσης   1.659  - 

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2008   9.571  67 

Πρόβλεψη αποµείωσης   (122)  - 

Μη χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις που αναστράφηκαν (200) - 

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2008   9.250  67 

      

Πρόβλεψη αποµείωσης   236  - 

Μη χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις που 
αναστράφηκαν   (4)  - 

Συναλλαγµατικές διαφορές   (20)  - 

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2009   9.462  67 

Η λογιστική αξία των µακροπρόθεσµων απαιτήσεων προσεγγίζει την εύλογή τους αξία. 

Το µεγαλύτερο µέρος των απαιτήσεων που είναι σε καθυστέρηση πάνω από 1 έτος αφορά απαιτήσεις από το 
∆ηµόσιο, οι οποίες θεωρούνται ασφαλούς εισπράξεως. Για το υπόλοιπο ποσό, η πρόβλεψη που διενεργήθηκε 
θεωρείται επαρκής για να καλύψει πιθανούς κινδύνους επισφάλειας. 

∆εν υπάρχει συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση µε τις απαιτήσεις από πελάτες, καθώς ο Όµιλος 
έχει µεγάλο αριθµό πελατών, από διάφορους επιχειρηµατικούς τοµείς. 

Οι απαιτήσεις αναλύονται στα εξής νοµίσµατα: 

   ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

   30-Ιουν-09 31-∆εκ-08  30-Ιουν-09 31-∆εκ-08 

ΕΥΡΩ   1.326.773 1.068.680  34.185 38.401 

∆ΙΝΑΡΙΟ ΚΟΥΒΕΙΤ (KWD)   664 24.024  - - 

∆ΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ ($)   1.466 5.739  - - 

ΛΕΟΥ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ (RON)   15.549 16.880  - - 

ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ (£)   62 60  - - 

ΝΤΙΡΧΑΜ ΕΜΙΡΑΤΩΝ (AED)   174.578 158.025  - - 

ΡΙΑΛ ΚΑΤΑΡ (QAR)   58.639 33.644  - - 

ΡΙΑΛ ΟΜΑΝ (OMR)   441 184  - - 

ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ (BGN)   14.287 1.670  - - 

   1.592.459 1.308.907  34.185 38.401 
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9 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

   ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

   30-Ιουν-09 31-∆εκ-08  30-Ιουν-09 31-∆εκ-08 

∆ιαθέσιµα στο ταµείο   11.796 12.947  2 3 

Καταθέσεις όψεως   149.232 201.494  3.204 3.240 

Καταθέσεις προθεσµίας   450.460 578.012  54.500 57.000 

Repos   10 120  10 - 

Επιταγές εισπρακτέες επί λογαριασµών όψεως  193 2.220  - - 

Σύνολο   611.690 794.793  57.715 60.242 

Το υπόλοιπο των Καταθέσεων προθεσµίας, σε ενοποιηµένο επίπεδο, προέρχεται κυρίως από την ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ 
ΑΕ κατά ευρώ 189.793 χιλ. (που επίσης έχει µακροπρόθεσµες προθεσµιακές καταθέσεις ύψους ευρώ 295.310 
χιλ.), από τις Κοινοπραξίες της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ κατά ευρώ 94.041 χιλ., από τη µητρική κατά ευρώ 54.500 χιλ., από 
την ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ κατά ευρώ 24.741 χιλ. και από την AECO DEVELOPMENT κατά ευρώ 18.905 χιλ. 

Τα επιτόκια προθεσµιακών καταθέσεων καθορίζονται µετά από διαπραγµάτευση µε επιλεγµένα τραπεζικά 
ιδρύµατα µε βάση τα διατραπεζικά επιτόκια Euribor αντίστοιχης χρονικής διάρκειας µε την επιλεγµένη 
τοποθέτηση (π.χ.  εβδοµάδα, µήνα κλπ).  

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αναλύονται στα εξής νοµίσµατα: 

  
30-Ιουν-09 31-∆εκ-08 

 
30-Ιουν-09 31-∆εκ-08 

ΕΥΡΩ  575.261   740.535    57.715   60.242   

∆ΙΝΑΡΙΟ ΚΟΥΒΕΙΤ (KWD)  65   65    -   -   

∆ΙΝΑΡΙΟ ΜΠΑΧΡΕΪΝ (BHD)  64   -    -   -   

∆ΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ ($)  27.580   34.878    -   -   
ΛΕΟΥ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ (RON)  784   901    -   -   

ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ (£)  1   1    -   -   

ΝΤΙΡΧΑΜ ΕΜΙΡΑΤΩΝ (AED)  5.462   16.376    -   -   

ΡΙΑΛ ΚΑΤΑΡ (QAR)  386   956    -   -   
ΡΙΑΛ ΟΜΑΝ (OMR)  179   -    -   -   

ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ (BGN)  1.907   1.082    -   -   

Σύνολο  611.690 794.793  57.715 60.242 

 

10 Μετοχικό κεφάλαιο 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός από τον Αριθµό µετοχών. 

  ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 Αριθµός µετοχών 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Υπέρ το 
άρτιο Ίδιες µετοχές  Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2008 177.001.313 182.311 523.847 - 706.158 

Ίδιες µετοχές (αγοράσθηκαν) (1.709.000) - - (13.477) (13.477) 

30 Ιουνίου 2008 175.292.313 182.311 523.847 (13.477) 692.681 

Ίδιες µετοχές (αγοράσθηκαν) (1.345.732) - - (7.689) (7.689) 

31 ∆εκεµβρίου 2008 173.946.581 182.311 523.847 (21.166) 684.992 
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  ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 Αριθµός µετοχών 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Υπέρ το 
άρτιο Ίδιες µετοχές  Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2009 173.946.581 182.311 523.847 (21.166) 684.992 

Ίδιες µετοχές (αγοράσθηκαν) (1.515.302) - - (5.906) (5.906) 

30 Ιουνίου 2009 172.431.279 182.311 523.847 (27.072) 679.086 

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας, στις 9.12.2008,  α) αποφασίσθηκε η 
κατάργηση του υιοθετηθέντος, µε την  από 10ης ∆εκεµβρίου 2007 απόφαση της  Γενικής Συνέλευσης των 
Μετόχων της Εταιρείας, προγράµµατος αγοράς ιδίων µετοχών (άρθρο 16 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920) και β) εγκρίθηκε 
η κατ’ άρθρο 16 παρ. 1 επ. κ.ν. 2190/1920, νέου, σε αντικατάσταση του καταργηθέντος, προγράµµατος αγοράς 
ιδίων µετοχών έως ποσοστού 10% κατ’ ανώτατο όριο του εκάστοτε καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της 
Εταιρείας, συµπεριλαµβανοµένων των ήδη αποκτηθεισών µετοχών, διαρκείας έως και 2 ετών και µε κατώτατη 
και ανώτατη τιµή αποκτήσεως ιδίων µετοχών το ποσό των 1,03 ευρώ (ονοµαστική αξία της µετοχής)  και 15,00 
ευρώ, αντιστοίχως. Η εν λόγω Έκτακτη Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το ∆ιοικητικό της Συµβούλιο, όπως 
προβεί σε αγορά ιδίων µετοχών, σύµφωνα µε το άρθρο 16 κ.ν. 2190/1920, και µε τους όρους του Κανονισµού 
2273/2003 της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  

Σε εκτέλεση των παραπάνω αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και κατ’ εφαρµογή των από 21.1.2008 και 
10.12.2008 αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, αποκτήθηκαν, κατά το χρονικό διάστηµα 
από 24.01.2008 έως 31.12.2008, 3.054.732 ίδιες µετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,73% του 
καταβεβληµένου µετοχικού της κεφαλαίου, µε αξία κτήσης ευρώ 21.166 χιλ. και εµφανίζονται αφαιρετικά από τα 
Ίδια Κεφάλαια. 

Στο α’ εξάµηνο 2009 αποκτήθηκαν από την Εταιρεία 1.515.302 τεµάχια, ήτοι ποσοστό 0,86% του µετοχικού της 
κεφαλαίου, µε αξία κτήσης ευρώ 5.906 χιλ. και εµφανίζονται αφαιρετικά από τα Ίδια Κεφάλαια. Έχουν δε, 
εξοφληθεί πλήρως. 

 

11 Λοιπά αποθεµατικά 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
Τακτικό 

αποθεµατικό 

Ειδικά & 
έκτακτα 

αποθεµατικά 
Αφορολόγητα 
αποθεµατικά 

Αποθεµατικό 
∆ιαθέσιµα 
Προς 

Πώληση 

Αποθεµατικό 
Συν/κών 
∆ιαφορών 

Αποθεµατικό 
αντιστάθµισης 
ταµειακών 

ροών 
Λοιπά 

αποθεµατικά Σύνολο 

         

1 Ιανουαρίου 2008 27.017 38.002 74.516 416 (2.580) 3.925 39.293 180.587 

Συναλλαγµατικές διαφορές - - - - (5.955) - - (5.955) 

Μεταφορά από/σε 
αποτελέσµατα 65 21.434 - - - - - 21.499 

Μεταβολή αξίας ∆ιαθεσίµων 
προς πώληση / Αντιστάθµισης 
ταµειακών ροών - - - (321) - 5.407 - 5.086 

30 Ιουνίου 2008 27.082 59.435 74.516 95 (8.536) 9.332 39.293 201.216 

         

Συναλλαγµατικές διαφορές - - - - 11.138 - - 11.138 

Μεταφορά από/σε 
αποτελέσµατα 4.961 (1.958) - - - - 4 3.008 

Μεταβολή αξίας ∆ιαθεσίµων 
προς πώληση / Αντιστάθµισης 
ταµειακών ροών - - - (321) - (59.025) - (59.347) 

31 ∆εκεµβρίου 2008 32.043 57.478 74.516 (227) 2.602 (49.693) 39.298 156.015 
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Τακτικό 

αποθεµατικό 

Ειδικά & 
έκτακτα 

αποθεµατικά 
Αφορολόγητα 
αποθεµατικά 

Αποθεµατικό 
∆ιαθέσιµα 
Προς 

Πώληση 

Αποθεµατικό 
Συν/κών 
∆ιαφορών 

Αποθεµατικό 
αντιστάθµισης 
ταµειακών 

ροών 
Λοιπά 

αποθεµατικά Σύνολο 

         

1 Ιανουαρίου 2009 32.043 57.478 74.516 (227) 2.602 (49.693) 39.298 156.015 

Συναλλαγµατικές διαφορές - - - - (893) - - (893) 
Μεταφορά από τα 
αποτελέσµατα 14 643 -   - - - - 657 

Μεταβολή αξίας ∆ιαθεσίµων 
προς πώληση / Αντιστάθµισης 
ταµειακών ροών - - - 73 - 14.463 - 14.536 

Μεταφορά στα αποτελέσµατα - (2.375) (2.520) - - - - (4.895) 

30 Ιουνίου 2009 32.057 55.745 71.996 (153) 1.709 (35.231) 39.298 165.419 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 
Τακτικό 

αποθεµατικό 

Ειδικά & 
έκτακτα 

αποθεµατικά 
Αφορολόγητα 
αποθεµατικά 

Αποθεµατικό 
αντιστάθµισης 
ταµειακών 

ροών 
Λοιπά 

αποθεµατικά Σύνολο 

       

1 Ιανουαρίου 2008 15.421 25.577 50.044 - 3.910 94.952 

Μεταφορά από τα αποτελέσµατα - 1.218 - - - 1.218 

30 Ιουνίου 2008 15.421 26.796 50.044 - 3.910 96.170 
       

Μεταφορά από τα αποτελέσµατα 1.203 - - - - 1.203 
Μεταβολή αξίας Αντιστάθµισης ταµειακών ροών - - - (909) - (909) 

31 ∆εκεµβρίου 2008 16.625 26.796 50.044 (909) 3.910 96.465 
       

1 Ιανουαρίου 2009 16.625 26.796 50.044 (909) 3.910 96.465 

Μεταβολή αξίας Αντιστάθµισης ταµειακών ροών - - - (272) - (272) 

30 Ιουνίου 2009 16.625 26.796 50.044 (1.180) 3.910 96.194 

 

12 ∆άνεια 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
     
  30-Ιουν-09 31-∆εκ-08  30-Ιουν-09 31-∆εκ-08 

Μακροπρόθεσµος δανεισµός       

Τραπεζικός δανεισµός  654.007 682.197  - - 
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης  4.477 5.972  - - 

Οµολογιακό ∆άνειο  567.842 483.010  215.000 165.000 

Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων  1.226.326 1.171.179  215.000 165.000 

       
Βραχυπρόθεσµα δάνεια       
Τραπεζικές υπεραναλήψεις  15.430 34.306  - - 

Τραπεζικός δανεισµός  262.888 221.363  - - 

Οµολογιακό ∆άνειο  13.273 14.489  - - 

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης  2.600 3.295  - - 
Λοιπά  - 10  - - 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων  294.191 273.463  - - 

       

Σύνολο δανείων  1.520.517 1.444.642  215.000 165.000 
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Η µεταβολή που παρατηρείται στη γραµµή του Οµολογιακού ∆ανείου στην κατηγορία του Μακροπρόθεσµου 
δανεισµού των ενοποιηµένων στοιχείων, προέρχεται κυρίως από εκταµιεύσεις οµολογιακών δανείων της 
ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ και της µητρικής Εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ και ανακατηγοριοποίηση ορισµένων δανείων της 
ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ. 

Στο συνολικό δανεισµό συµπεριλαµβάνονται ποσά από ∆άνεια µειωµένης εξασφάλισης χωρίς δικαίωµα 
αναγωγής στη µητρική εταιρεία (non recourse debt) συνολικού ύψους ευρώ 820,6 εκατ. από εταιρείες 
παραχωρήσεων και συγκεκριµένα, ευρώ 658,6 εκατ. από την εταιρεία ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ, ευρώ 136,6 εκατ. από 
τη ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ και ευρώ 25,4 εκατ. από τη ΘΕΡΜΑΪΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ. 

Η έκθεση σε µεταβολές των επιτοκίων και οι ηµεροµηνίες ανατιµολόγησης των συµβολαίων είναι οι εξής: 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 ΣΤΑΘΕΡΟΥ  ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 

 ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ έως 6 µήνες 6-12 µήνες >12 µήνες Σύνολο 

31 ∆εκεµβρίου 2008      

Σύνολο δανείων 589.136 745.100 3.830 608 1.338.674 

Επίδραση ανταλλαγής επιτοκίων (swaps) 105.968  - - 105.968 

 695.104 745.100 3.830 608 1.444.642 

      

30 Ιουνίου 2009      
Σύνολο δανείων 594.088 769.087 15.339 7.718 1.386.232 

Επίδραση ανταλλαγής επιτοκίων (swaps) 30.000 104.285 - - 134.285 

 624.088 873.372 15.339 7.718 1.520.517 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 ΣΤΑΘΕΡΟΥ  ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 

 ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ έως 6 µήνες Σύνολο 

31 ∆εκεµβρίου 2008    

Σύνολο δανείων - 135.000 135.000 
Επίδραση ανταλλαγής επιτοκίων (swaps) 30.000 - 30.000 

 30.000 135.000 165.000 

    

30 Ιουνίου 2009    
Σύνολο δανείων - 185.000 185.000 

Επίδραση ανταλλαγής επιτοκίων (swaps) 30.000 - 30.000 

 30.000 185.000 215.000 

 

Οι ηµεροµηνίες λήξης των µακροπρόθεσµων δανείων είναι οι εξής: 

  
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

  30-Ιουν-09 31-∆εκ-08  30-Ιουν-09 31-∆εκ-08 

Μεταξύ 1 και  2 ετών  305.159 57.748  125.000 - 

Μεταξύ 2 και 5 ετών  309.661 531.809  90.000 165.000 

Πάνω από 5 έτη  611.506 581.621  - - 

  1.226.326 1.171.179  215.000 165.000 
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Ο δανεισµός του Οµίλου αναλύεται στα εξής νοµίσµατα: 

  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
  30-Ιουν-09 31-∆εκ-08 

ΕΥΡΩ  1.400.243 1.352.016 

∆ΙΝΑΡΙΟ ΚΟΥΒΕΙΤ (KWD)  2.161 2.373 

∆ΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ ($)  13.881 13.698 

ΛΕΟΥ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ (RON)  - 1.129 

ΝΤΙΡΧΑΜ ΕΜΙΡΑΤΩΝ (AED)  67.691 61.386 

ΡΙΑΛ ΚΑΤΑΡ (QAR)  36.540 14.040 

  1.520.517 1.444.642 

Το σύνολο του δανεισµού της Εταιρείας είναι σε ευρώ. 

Η λογιστική αξία των βραχυπρόθεσµων δανείων προσεγγίζει την εύλογη αξία, καθώς η επίδραση της 
προεξόφλησης είναι µη σηµαντική.  

 

13 Επιχορηγήσεις 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  30-Ιουν-09 31-∆εκ-08 
    

Στην αρχή της περιόδου  31.358 25.792 

Εξαγορά / απορρόφηση θυγατρικής µετά την 
αναµόρφωση λόγω της ∆ΕΕΧΠ 12  - 14 

Προσθήκες  10.526 6.607 

Μεταφορά στα αποτελέσµατα: στα Λοιπά 
έσοδα-έξοδα  (1.004) (1.055) 

Στο τέλος της περιόδου  40.880 31.358 

Η µητρική Εταιρεία δεν έχει επιχορηγήσεις. 
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14 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας από την εµπορική της δραστηριότητα είναι ελεύθερες τόκων. 

 Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
  30-Ιουν-09 31-∆εκ-08  30-Ιουν-09 31-∆εκ-08 

Προµηθευτές  247.264 267.963  87 265 

∆εδουλευµένα έξοδα  43.247 36.940  - 1.362 

Ασφαλιστικοί οργανισµοί και λοιποί φόροι/ 
τέλη  42.640 65.648  6.258 4.030 

Υποχρεώσεις για κατασκευαστικά συµβόλαια  107.312 83.245  - - 

Προκαταβολή για λειτουργικές µισθώσεις  3.348 3.674  - - 

Λοιπές υποχρεώσεις  530.227 532.061  3.481 3.346 
Σύνολο υποχρεώσεων - Συνδεδεµένα µέρη  1.305 2.767  66 689 

Σύνολο  975.343 992.298  9.892 9.691 

       

Μακροπρόθεσµες  18.550 44.243  272 272 

Βραχυπρόθεσµες  956.793 948.055  9.620 9.419 

Σύνολο  975.343 992.298  9.892 9.691 

Ο λογαριασµός «Λοιπές Υποχρεώσεις» ποσού ευρώ 530,2 εκατ. περιλαµβάνει ποσό ευρώ 264,6 εκατ. από 
«Προκαταβολές Πελατών», 108,2 εκατ. από «Υποχρεώσεις σε Υπεργολάβους», 73,1 εκατ. από  «Υποχρεώσεις 
προς Κοινοπραξίες», 47,6 εκατ. από «Λοιπούς Πιστωτές» και 36,7 εκατ. από «∆ικαιούχους αµοιβών από παροχή 
υπηρεσίας και Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες». 

Το σύνολο των υποχρεώσεων αναλύεται στα εξής νοµίσµατα: 

  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

  30-Ιουν-09 31-∆εκ-08  30-Ιουν-09 31-∆εκ-08 

ΕΥΡΩ  745.525 702.171  9.892 9.691 

∆ΙΝΑΡΙΟ ΚΟΥΒΕΙΤ (KWD)  1.800 20.899  - - 

∆ΙΝΑΡΙΟ ΜΠΑΧΡΕΪΝ (BHD)  129 74  - - 

∆ΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ ($)  34.426 44.658  - - 

ΛΕΟΥ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ (RON)  10.842 5.758  - - 

ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ (£)  40 88  - - 

ΝΤΙΡΧΑΜ ΕΜΙΡΑΤΩΝ (AED)  123.212 150.801  - - 

ΡΙΑΛ ΚΑΤΑΡ (QAR)  45.735 47.603  - - 

ΡΙΑΛ ΟΜΑΝ (OMR)  2.159 14.880  - - 

ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ (BGN)  11.475 5.366  - - 

  975.343 992.298  9.892 9.691 

Η λογιστική αξία των µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων προσεγγίζει την εύλογή τους αξία. 
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15 Προβλέψεις 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 
Πρόβλεψη για 

εξαγορά µειοψηφίας 
σε θυγατρική 

Λοιπές 
προβλέψεις Σύνολο  

Λοιπές 
προβλέψεις Σύνολο 

       

1-Ιαν-08 18.327 65.755 84.082  651 651 

Μεταφορά από υποχρεώσεις - 150 150  - - 

Πρόσθετες προβλέψεις περιόδου - 12.337 12.337  - - 

Εξαγορά / απορρόφηση θυγατρικής - 115 115  - - 

Μη χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις που αναστράφηκαν - (111) (111)  - - 

Συναλλαγµατικές διαφορές - (6) (6)  - - 

Χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις περιόδου - (2.253) (2.253)  - - 

30-Ιουν-08 18.327 75.988 94.315  651 651 

Πρόσθετες προβλέψεις περιόδου - 9.150 9.150  - - 

Μη χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις που αναστράφηκαν - (46) (46)  - - 

Συναλλαγµατικές διαφορές - (60) (60)  - - 

Χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις περιόδου (18.327) (266) (18.593)  - - 

31-∆εκ-08 - 84.766 84.766  651 651 

         

1-Ιαν-09 - 84.766 84.766  651 651 

Πρόσθετες προβλέψεις περιόδου - 23.280 23.280  - - 

Μη χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις που αναστράφηκαν - (12) (12)  - - 

Συναλλαγµατικές διαφορές - 69 69  - - 

Χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις περιόδου - (430) (430)  - - 

30-Ιουν-09 - 107.673 107.673  651 651 

       

  
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Ανάλυση συνολικών προβλέψεων:  30-Ιουν-09 31-∆εκ-08  30-Ιουν-09 31-∆εκ-08 

Μακροπρόθεσµες  93.208 80.111  651 651 

Βραχυπρόθεσµες  14.465 4.656  - - 

Σύνολο  107.673 84.766  651 651 

Από τις Λοιπές προβλέψεις ποσό ευρώ 84.391 χιλ. αφορά στην πρόβλεψη για βαριά συντήρηση του συµβολαίου 
παραχώρησης της ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ, ποσό ευρώ 1.261 χιλ. στην πρόβλεψη φόρου για ανέλεγκτες φορολογικά 
χρήσεις και ποσό ευρώ 22.021 χιλ. σε λοιπές προβλέψεις. 

Στα στοιχεία Εταιρείας, το ποσό ύψους ευρώ 651 χιλ. αφορά σε πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 
(σηµείωση 20.β) 
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16 Έξοδα ανά κατηγορία 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 30-Ιουν-09  30-Ιουν-08 

 
Κόστος 

πωληθέντων 
Έξοδα 
διάθεσης 

Έξοδα 
διοίκησης Σύνολο  

Κόστος 
πωληθέντων 

Έξοδα 
διάθεσης 

Έξοδα 
διοίκησης Σύνολο 

Παροχές σε εργαζοµένους 161.369 1.094 14.213 176.676  124.976 950 13.659 139.585 

Αναλώσεις Αποθεµάτων 289.340 1 124 289.465  191.875 - 13 191.888 

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων  23.446 31 1.388 24.865  16.566 56 1.504 18.127 

Αποµείωση ενσώµατων παγίων - - - -  36 - - 36 

Αποσβέσεις ασώµατων παγίων  25.007 - 68 25.075  20.050 1 275 20.326 

Αποσβέσεις επενδυτικών ακινήτων 97 - 124 221  35 - 74 109 

Έξοδα επιδιόρθωσης και 
συντήρησης ενσώµατων παγίων 10.496 66 270 10.832  10.049 20 159 10.227 

Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων 17.457 120 393 17.970  13.023 22 1.065 14.110 

Αµοιβές τρίτων  368.881 1.290 6.861 377.033  198.369 567 4.995 203.931 
Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης 5.737 450 395 6.582  9 67 - 76 

Πρόβλεψη για επισφαλείς 
απαιτήσεις 3.081 - - 3.081  1.012 - 641 1.653 

Λοιπά 49.953 3.133 9.228 62.313  81.060 1.903 8.459 91.421 

Σύνολο 954.866 6.184 33.063 994.113  657.061 3.586 30.843 691.489 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 30-Ιουν-09  30-Ιουν-08 

 
Κόστος 

πωληθέντων 
Έξοδα 

διοίκησης Σύνολο  
Κόστος 

πωληθέντων 
Έξοδα 

διοίκησης Σύνολο 

Παροχές σε εργαζοµένους - 1.869 1.869  - 2.286 2.286 

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων  17 115 132  20 149 169 

Αποσβέσεις επενδυτικών ακινήτων - 484 484  - 437 437 

Έξοδα επιδιόρθωσης και 
συντήρησης ενσώµατων παγίων - 8 8  - - - 

Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων - 11 11  - - - 

Αµοιβές τρίτων  206 528 734  1.006 865 1.870 

Λοιπά 8 925 933  275 1.283 1.558 

Σύνολο 232 3.940 4.172  1.301 5.021 6.322 
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17 Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/έξοδα-καθαρά 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

  
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
  30-Ιουν-09 30-Ιουν-08  30-Ιουν-09 30-Ιουν-08 

Έξοδα τόκων       

 -Τραπεζικά δάνεια  (31.461) (32.159)  (2.749) (775) 

 - Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις  (216) (161)  - - 

  (31.676) (32.319)  (2.749) (775) 

       

Έσοδα τόκων  16.722 13.744  1.163 133 

Καθαρά (έξοδα) / έσοδα τόκων  (14.955) (18.576)  (1.586) (641) 
       
Τόκοι πρόβλεψης  βαριάς συντήρησης της ΑΤΤΙΚΗ 
Ο∆ΟΣ ΑΕ  (4.605) -  - - 
Καθαρά κέρδη / (ζηµιές) από συναλλαγµατικές 
διαφορές δανείων σε Ξένο Νόµισµα  (748) (322)  - - 
Κέρδη / (ζηµιές) από συµβάσεις ανταλλαγής 
επιτοκίων για αντιστάθµιση ταµειακών ροών-
Μεταφορά από αποθεµατικό  (3.835) 1.023  - - 
       
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) - καθαρά  (24.144) (17.875)  (1.586) (641) 

 

 

18 Κέρδη ανά µετοχή  

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός από τα κέρδη ανά µετοχή. 

 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
01.01- 

30.06.09   01.01- 
30.06.08   01.04- 

30.06.09   01.04- 
30.06.08 

Ενοποιηµένα κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής 
(σε € χιλιάδες) 50.845  43.526  24.007  23.127 

Σταθµισµένος µέσος αριθµός των κοινών µετοχών (σε χιλιάδες) 172.770  176.286  172.479  175.672 

Βασικά και µειωµένα κέρδη ανά µετοχή (σε €) 0,2943  0,2467  0,1392  0,1314 

        

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 
01.01- 

30.06.09 
  01.01- 

30.06.08 
  01.04- 

30.06.09 
  01.04- 

30.06.08 

Κέρδη/(ζηµίες) που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής 
 (σε € χιλιάδες) 23.680  21.368  24.847  20.433 

Σταθµισµένος µέσος αριθµός των κοινών µετοχών (σε χιλιάδες) 172.770  176.286  172.479  175.672 

Βασικά και µειωµένα κέρδη ανά µετοχή (σε €) 0,1371  0,1212  0,1441  0,1163 
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19 Μερίσµατα ανά µετοχή 

Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων που πραγµατοποιήθηκε στις 26.06.2009 ενέκρινε τη διανοµή 
µερίσµατος 0,12 ευρώ ανά µετοχή (2007: € 0,18 και 2006: € 0,18) και το οποίο µέρισµα θα προσαυξηθεί µε το 
µέρισµα που αντιστοιχεί στις ίδιες µετοχές που κατέχει η Εταιρεία, ήτοι κατά 0,003180 ευρώ ανά µετοχή και 
συνεπώς, το συνολικό ποσό που θα εισπράξουν οι µέτοχοι θα ανέρχεται σε 0,123180 ευρώ ανά µετοχή. Από το 
ποσό αυτό θα παρακρατείται βάσει του Ν. 3697/2008 ο αναλογών στο µέρισµα φόρος 10% και συνεπώς, το 
καθαρό καταβαλλόµενο ποσό µερίσµατος ανά µετοχή θα ανέλθει σε 0,110862 ευρώ. Το συνολικό ποσό 
µερίσµατος που εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων είναι € 21.240.157,56 (2007: € 
31.860.236,34 και 2006: € 28.592.519,04) και απεικονίζεται στις παρούσες ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές 
καταστάσεις πληροφόρησης.  

  

20 Ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

(α) Υπάρχουν δικαστικές υποθέσεις εναντίον του Οµίλου για εργατικά ατυχήµατα που συνέβηκαν κατά την 
εκτέλεση κατασκευαστικών έργων από εταιρείες ή κοινοπραξίες που συµµετέχει ο Όµιλος. Λόγω του ότι ο 
Όµιλος είναι ασφαλισµένος έναντι εργατικών ατυχηµάτων, δεν αναµένεται να προκύψει σηµαντική επιβάρυνση 
από ενδεχόµενη αρνητική έκβαση των δικαστικών αποφάσεων. Οι λοιπές 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. 

(β) Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Οµίλου που ενοποιούνται παρατίθενται στη Σηµείωση 
6. Οι φορολογικές υποχρεώσεις του Οµίλου για τις χρήσεις αυτές δεν έχουν καταστεί οριστικές και κατά 
συνέπεια υπάρχει το ενδεχόµενο να προκύψουν επιπρόσθετες επιβαρύνσεις όταν διενεργηθούν οι σχετικοί έλεγχοι 
από τις φορολογικές αρχές (σηµείωση 15). Για τη µητρική εταιρεία ολοκληρώθηκε εντός του Ιουλίου 
φορολογικός έλεγχος για τις ανέλεγκτες χρήσεις 2006-2007, από τον οποίο έλεγχο προέκυψαν πρόσθετοι φόροι 
και προσαυξήσεις ποσού 181.824 ευρώ. Το προαναφερόµενο ποσό, η καταβολή του οποίου έγινε εφάπαξ, 
καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τις προβλέψεις που σχηµάτισε η Εταιρεία για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, 
οι οποίες επιβάρυναν τα αποτελέσµατα των χρήσεων 2006 και 2007.  

(γ) Ο Όµιλος έχει ενδεχόµενες υποχρεώσεις σε σχέση µε τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέµατα που 
προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητάς του από τα οποία δεν αναµένεται να προκύψουν 
ουσιώδεις επιβαρύνσεις.  

 

21 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες ευρώ. 

Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της περιόδου καθώς επίσης και τα υπόλοιπα των 
απαιτήσεων και υποχρεώσεων στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές µε τα 
συνδεδεµένα µέρη σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 24, έχουν ως εξής: 

 

  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

  30-Ιουν-09 30-Ιουν-08  30-Ιουν-09 30-Ιουν-08 

α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 25.389 20.316  2.874 7.824 

 Πωλήσεις προς θυγατρικές - -  2.314 7.751 

 Πωλήσεις προς συγγενείς 17.071 14.691  441 74 

 Πωλήσεις προς συνδεδεµένα µέρη  8.318 5.626  119 - 

β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 15.379 3.270  1.529 4.073 
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  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

  30-Ιουν-09 30-Ιουν-08  30-Ιουν-09 30-Ιουν-08 
 Αγορές από θυγατρικές - -  1.529 4.073 

 Αγορές από συγγενείς - 176  - - 

 Αγορές από συνδεδεµένα µέρη 15.379 3.094  - - 

γ) Έσοδα από µερίσµατα - -  27.742 26.907 

δ) Αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών 
της διοίκησης 

4.867 4.102  1.253 1.237 

ε) Πωλήσεις προς διευθυντικά στελέχη και 
µέλη της διοίκησης 

- 6  - - 

       

  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

  30-Ιουν-09 31-∆εκ-08  30-Ιουν-09 31-∆εκ-08 

α) Απαιτήσεις 27.822 19.916  30.107 27.584 

 Απαιτήσεις από θυγατρικές - -  22.626 24.722 

 Απαιτήσεις  από συγγενείς 14.205 6.839  6.077 1.363 

 Απαιτήσεις  από λοιπά συνδεδεµένα µέρη 13.617 13.077  1.404 1.499 

β) Υποχρεώσεις 1.305 2.767  66 689 

 Υποχρεώσεις προς θυγατρικές - -  66 689 

 Υποχρεώσεις προς συγγενείς 9 25  - - 

 Υποχρεώσεις προς λοιπά συνδεδεµένα µέρη 1.296 2.742  - - 

γ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και 
µέλη της διοίκησης 

- 54  - - 

δ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη 
και µέλη της διοίκησης 

2.630 54  1.350 - 

 

22 Λοιπές σηµειώσεις 

1. Στα πάγια στοιχεία δεν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη.  

2. Το απασχολούµενο προσωπικό της Εταιρείας την 30.06.2009 ανέρχεται σε 17 άτοµα και του Οµίλου (πλην 
Κοινοπραξιών) σε 4.967 άτοµα και την 30.06.2008 ανερχόταν σε 34 και 5.479 αντίστοιχα. 

3. Για την αναµόρφωση ορισµένων κονδυλίων της 01.01.2008 που αφορούν στην εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 3 και 
στην αναδροµική εφαρµογή της ∆ΕΕΧΑ 12, γίνεται αναφορά στη σηµείωση 37 των ετήσιων οικονοµικών 
καταστάσεων 31.12.2008. 

 

23 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού 

1. Η Εταιρεία δεν έχει προβεί σε αγορά ιδίων µετοχών από τις 30.06.2009 έως και τις 27.08.2009, ηµεροµηνία 
έγκρισης των ενοποιηµένων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων πληροφόρησης. 

2. Στις 6 Ιουλίου 2009 ανακοινώθηκε ότι οι θυγατρικές εταιρείες ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ και ΑΚΤΩΡ, από 
κοινού µε την µε τη VINCI και µε ποσοστό συµµετοχής στο προαναφερόµενο σχήµα 50% για την ελληνική 
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πλευρά και 50% για τη γαλλική πλευρά, προεπιλέγησαν στο πρώτο µεγάλο Συγχρηµατοδοτούµενο Έργο που 
προκηρύχθηκε στη Ρουµανία, το οποίο αφορά στη µελέτη, χρηµατοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και 
συντήρηση του Αυτοκινητοδρόµου Βουκουρέστι – Μπρασόφ στο τµήµα Κοµάρνικ –Μπρασόφ. 

3. Στις 6 Ιουλίου 2009, και σε συνέχεια προηγούµενης ενηµέρωσης της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ περί της έναρξης των 
διαδικασιών συγχώνευσης µεταξύ των εξ’ ολοκλήρου θυγατρικών της εταιρειών ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ και 
ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, δι’ απορροφήσης της δεύτερης από την πρώτη, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις του κν 
2190/1920 και του 2166/1993, µε ηµεροµηνία ισολογισµού µετασχηµατισµού την 31η Μαρτίου 2009, 
ανακοινώθηκε ότι τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των συµβαλλοµένων στο µετασχηµατισµό εταιρειών  
αποφάσισαν τη διακοπή και µαταίωση της διαδικασίας συγχώνευσης αυτών.  

4. Στις 8 Ιουλίου 2009 συνήλθε η Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, στην οποία 
παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν 104 µέτοχοι, κάτοχοι 100.645.388, επί συνόλου 177.001.313, κοινών, 
ονοµαστικών, µετά ψήφου, µετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, ή ποσοστό 56,86% του καταβεβληµένου 
µετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας, µε συνέπεια να υπάρχει η εκ του νόµου και του καταστατικού 
απαιτούµενη απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του υπ’ αριθµ. 7 θέµατος της αρχικής 
ηµερησίας διατάξεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας (η οποία, ως γνωστόν, δεν συνέτρεχε 
κατά την αρχική συνεδρίαση της 26ης Ιουνίου 2009). Η Γενική Συνέλευση, µετά από διαλογική συζήτηση, 
έλαβε την κάτωθι αποφάση επί του προαναφερόµενου θέµατος, ήτοι: 

Για το υπ’ αριθµ. 7 θέµα της αρχικής ηµερησίας διατάξεως: Καταργείται το αποφασισθέν, δια της 8ης 

Ιουλίου 2008 Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, πρόγραµµα διάθεσης 
δικαιωµάτων προαίρεσης (stock options) για την απόκτηση µετοχών της Εταιρείας (άρθρο 13 παρ. 13 
κ.ν. 2190/1920). Ψήφισαν: υπέρ 100.500.003, κατά 0 και αποχή 143.385.  

5. Στις 22 Ιουλίου 2009 ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ για τις χρήσεις 
2006 και 2007, από τον οποίο έλεγχο προέκυψαν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις ποσού 181.824 ευρώ, η 
καταβολή, δε του ποσού αυτού έγινε εφάπαξ. Το προαναφερόµενο ποσό καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τις 
προβλέψεις που σχηµάτισε η Εταιρεία για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, οι οποίες επιβάρυναν τα 
αποτελέσµατα των χρήσεων 2006 και 2007. 

6. Στις 27 Ιουλίου 2009 ο ∆ιατραπεζικός εκπρόσωπος γνωστοποίησε προς την εταιρεία παραχώρησης 
«ΘΕΡΜΑΪΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ», η οποία ενοποιείται σε ποσοστό 50% από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ µε τη µέθοδο της 
αναλογικής ενοποίησης, καταγγελία των Καθορισµένων ∆ανειακών Συµβάσεων βάσει του Συµφωνητικού 
Κοινών Όρων (Γεγονότα Καθυστέρησης της Σύµβασης Παραχώρησης), δεδοµένου ότι, συνεπεία της 
συνδροµής ενός ή περισσοτέρων Γεγονότων Καθυστέρησης, το σύνολο των παρατάσεων που είχαν 
χορηγηθεί στη ΘΕΡΜΑΪΚΗ Ο∆Ο είχε υπερβεί τους 18 µήνες.  

Στις 30 Ιουλίου 2009 η ΘΕΡΜΑΪΚΗ Ο∆ΟΣ, κατόπιν εντολής του ∆ιατραπεζικού Εκπροσώπου και σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα της Σύµβασης Παραχώρησης, γνωστοποίησε προς το ∆ηµόσιο Καταγγελία της Σύµβασης 
Παραχώρησης για Γεγονός Αθέτησης ∆ηµοσίου.  

Σύµφωνα µε την από 30 Ιουλίου 2009 Γνωστοποίηση Καταγγελίας του Παραχωρησιούχου προς το ∆ηµόσιο, 
αλλά και τα προβλεπόµενα στη Σύµβαση Παραχώρησης, το ∆ηµόσιο δικαιούται να επανορθώσει το εν λόγω 
Γεγονός Αθέτησης ∆ηµοσίου ή να υποβάλει σχέδιο επανόρθωσης αυτού εντός προθεσµίας εξήντα (60) 
ηµερών. Σε περίπτωση που εντός της άνω προθεσµίας το ∆ηµόσιο δεν επανορθώσει το Γεγονός Αθέτησης 
∆ηµοσίου ή δεν υποβάλει σχέδιο επανόρθωσης ή υποβάλει σχέδιο επανόρθωσης αλλά αυτό δεν γίνει δεκτό 
από τον Παραχωρησιούχο και τους ∆ανειστές, επέρχονται τα αποτελέσµατα της καταγγελίας και το ∆ηµόσιο 
υποχρεούται να καταβάλλει αποζηµίωση προς τη ΘΕΡΜΑΪΚΗ Ο∆Ο και τους ∆ανειστές σύµφωνα µε την 
Σύµβαση Παραχώρησης.  

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω γεγονότα και την υφιστάµενη αβεβαιότητα αναφορικά µε τις προθέσεις 
του ∆ηµοσίου και σύµφωνα µε τα όσα ορίζουν τα ∆ΠΧΑ, η ∆ιοίκηση της Εταιρείας χαρακτήρισε το 
παραπάνω έργο ως διακοπέν και προέβηκε, στην ενδιάµεση αυτή οικονοµική πληροφόρηση, στη διαγραφή 
όλων των σχετικών µε το έργο κονδυλίων του ενεργητικού και στο λογισµό αντίστοιχου εσόδου 
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αποζηµίωσης από το ∆ηµόσιο, σύµφωνα µε τα όσα ορίζει η Σύµβαση Παραχώρησης, ύψους € 36,5 εκ. (ποσό 
που αναλογεί στον Όµιλο).  

7. Στις 28 Ιουλίου 2009, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ανακοίνωσε ότι µαζί µε την SUEZ Environment συγκρότησαν ένωση 
εταιρειών, η οποία εκδήλωσε ενδιαφέρον να συµµετάσχει στο διαγωνισµό για την επιλογή στρατηγικού 
µετόχου στην Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ). 

8. Στις 31 Ιουλίου 2009, οι εταιρείες «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ» και «ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ», των 
οµίλων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ και της ΕΛΛΑΚΤΩΡ αντίστοιχα, υπέγραψαν ιδιωτικό 
συµφωνητικό σύµφωνα µε το οποίο αποκτούν κοινό έλεγχο της επιχείρησης «ΑΚΤΩΡ Facility Management 
∆ιαχείριση και Συντήρηση Κτιρίων ΑΕ» (ΑΚΤΩΡ FM) µέσω της αγοράς µειοψηφικού πακέτου µετοχών της 
ΑΚΤΩΡ FM από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ. Η συµµετοχή της ΕΤΕ στο µετοχικό κεφάλαιο 
της ΑΚΤΩΡ FM θα πραγµατοποιηθεί µέσω αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας και 
παραίτησης του δικαιώµατος προτίµησης εκ µέρους της ΤΟΜΗ, την οποία αύξηση η ΕΤΕ θα καλύψει 
εξολοκλήρου αναλαµβάνοντας τις µετοχές που θα εκδοθούν, και θα της διατεθούν, µε τιµή διάθεσης στην 
ονοµαστική αξία. Επίσης, συµφωνήθηκε και δικαίωµα veto της ΕΤΕ στη διαδικασία λήψης αποφάσεων επί 
ορισµένων ζητηµάτων της εταιρείας ΑΚΤΩΡ FM ΑΕ. Συνεπώς, ιδρύεται κοινός έλεγχος των ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ 
και ΕΤΕ στην ΑΚΤΩΡ FM ΑΕ. Η παρούσα συµφωνία τελεί υπό την αίρεση έγκρισης της Επιτροπής 
Ανταγωνισµού, στην οποία γνωστοποιείται δυνάµει του άρθρου 48 παρ. 6 του ν. 703/77, όπως ισχύει, 
αυθηµερόν. Η έκτακτη Γενική Συνέλευσης της εταιρείας ΑΚΤΩΡ FM στην οποία θα αποφασιστεί η αύξηση 
του µετοχικού κεφαλαίου της θα λάβει χώρα εντός του µηνός από την ηµεροµηνία λήψης εγκριτικής 
απόφασης από την Επιτροπή Ανταγωνισµού.  

9. Στις 31 Ιουλίου 2009 ανακοινώθηκε ότι, µετά την ολοκλήρωση της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της 
εταιρείας REDS, που το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αυτής αποφάσισε στην από 5ης Μαΐου 2009 συνεδρίασή του 
και (η οποία) διενεργήθηκε δια καταβολής µετρητών, µετά δικαιώµατος προτίµησης και προεγγραφής, το 
µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των 75.239.698,04 ευρώ, διαιρούµενο σε 
57.434.884 κοινές, ονοµαστικές, µετά δικαιώµατος ψήφου, άϋλες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 1,31 ευρώ 

10. Η REDS ΑΕ, σύµφωνα µε τη χρήση και το χρονοδιάγραµµα της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων από 
την αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου, προχώρησε στην αποπληρωµή δανείου ποσού ευρώ 10 εκ., της 
συνδεδεµένης εταιρείας CLH ESTATE SRL στη Ρουµανία, καθώς επίσης και στην αποπληρωµή µέρους του 
βραχυπρόθεσµου δανεισµού της κατά ποσό ευρώ 4,5 εκ.  
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Ε. Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2009 

∆ιεύθυνση διαδικτύου: www.ellaktor.com 30/06/2009 31/12/2008 30/06/2009 31/12/2008

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

των εξαµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων: 27 Αυγούστου 2009 Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 448.463 443.553 3.791 17.881

Νόµιµος ελεγκτής: Μάριος Ψάλτης (Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 38081) Επενδύσεις σε ακίνητα 136.317 120.773 60.269 46.764

Ελεγκτική εταιρεία: Πράιςγουωτερχαους Κούπερς Άυλα περιουσιακά στοιχεία 948.860 928.495 - -

Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Με σύµφωνη γνώµη - Θέµατα έµφασης Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 288.692 258.619 922.103 849.423

Αποθέµατα 82.312 91.777 - -

Απαιτήσεις από πελάτες 654.204 658.936 3.220 9.840

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.479.083 1.378.032 88.651 88.771

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.037.932 3.880.186 1.078.035 1.012.680

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό κεφάλαιο 182.311 182.311 182.311 182.311

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 791.554 756.567 647.904 651.642

01/01-30/06/2009 01/01-30/06/2008 01/01-30/06/2009 01/01-30/06/2008 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 973.865 938.878 830.215 833.954

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) 255.829 243.565 - -

Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων 99.320 93.766 23.922 21.941 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 1.229.694 1.182.443 830.215 833.954

Πλέον / µείον προσαρµογές για: Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 1.226.326 1.171.179 215.000 165.000

Αποσβέσεις 49.158 38.599 617 607 Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 265.199 274.058 2.907 2.507

Αποµειώσεις ενσώµατων, άυλων και λοιπών παγίων στοιχείων 17.796 36 - 332 Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 294.191 273.463 - -

Προβλέψεις 24.252 10.024 55 51 Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.022.522 979.043 29.913 11.219
Συναλλαγµατικές διαφορές 539 (208) - - Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 2.808.238 2.697.743 247.820 178.726

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας (17.146) (19.964) (28.906) (27.108) ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 4.037.932 3.880.186 1.078.035 1.012.680

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 31.676 32.319 2.749 775

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 9.574 (21.233) - - 01/01-30/06/2009 01/01-30/06/2008 01/04-30/06/2009 01/04-30/06/2008

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (301.191) (347.377) 12.256 (6.436) Κύκλος εργασιών 1.102.509 791.640 619.461 410.519

(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (37.118) 167.796 (1.409) 1.422 Μικτά κέρδη/(ζηµιές) 147.643 134.579 73.433 73.783

Μείον: 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (30.196) (30.211) (3.263) (509) 120.196 107.844 58.389 54.132

Καταβεβληµένοι φόροι (7.650) (12.254) (650) (790) Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων 99.320 93.766 48.260 48.114

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (160.985) (88.707) 5.370 (9.716) Μείον φόροι (26.749) (30.713) (12.712) (15.412)

Επενδυτικές δραστηριότητες Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους (Α) 72.571 63.053 35.548 32.702

(Απόκτηση)/Πώληση θυγατρικών, συγγενών, κ/ξιών και λοιπών επενδύσεων (3.828) (28.667) (72.593) (49.420)

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων και επενδύσεων σε ακίνητα (110.458) (109.970) (36) (4.565) Ιδιοκτήτες µητρικής 50.845 43.526 24.007 23.127

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 21.726 19.527 11.541 9.576

3.446 2.563 4 1

Τόκοι εισπραχθέντες 15.715 13.573 1.163 133 Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 12.559 (1.066) 12.877 13.295

∆άνεια (χορηγηθέντα σε) /εισπραχθέντα από συνδεδεµένα µέρη - 2.491 - 2.833 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β) 85.130 61.987 48.424 45.997

Μερίσµατα εισπραχθέντα 1.724 - 19.602 22.009

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (93.402) (120.010) (51.859) (29.008) Ιδιοκτήτες µητρικής 63.047 42.194 36.124 35.059

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 22.083 19.793 12.300 10.938

Πώληση / (αγορά) ιδίων µετοχών (5.906) (13.477) (5.906) (13.477)

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 222.460 329.184 50.000 75.000 Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €) 0,2943 0,2467 0,1392 0,1314

Εξοφλήσεις δανείων (145.697) (127.344) - (11.000)

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) (1.975) (1.083) - -

Μερίσµατα πληρωθέντα (8.132) (8.572) (131) (79) 169.354 146.443 82.938 74.290

Ληφθείσες Επιχορηγήσεις 10.526 798 - -

Συµµετοχή τρίτων σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών 8 8.096 - -

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 71.284 187.602 43.963 50.445 01/01-30/06/2009 01/01-30/06/2008 01/04-30/06/2009 01/04-30/06/2008

(183.103) (21.114) (2.527) 11.720 Κύκλος εργασιών 384 1.179 - 819

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 794.793 692.636 60.242 27.639 Μικτά κέρδη/(ζηµιές) 152 (122) (21) (45)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 611.690 671.521 57.715 39.359 (2.235) (4.324) (2.021) (3.380)

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων 23.922 21.941 25.047 20.496

Μείον φόροι (242) (573) (200) (63)

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους (Α) 23.680 21.368 24.847 20.433

30/06/2009 30/06/2008 30/06/2009 30/06/2008

1.182.443 1.151.897 833.954 863.819
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) (272) - 77 -

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 85.130 61.987 23.408 21.368 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β) 23.408 21.368 24.924 20.433

Μεταβολή ποσοστών συµµετοχής σε θυγατρικές (1.561) 10.304 - -

(30.411) (40.753) (21.240) (31.860) Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €) 0,1371 0,1212 0,1441 0,1163

(5.906) (13.477) (5.906) (13.477)

1.229.694 1.169.957 830.215 839.851 (1.618) (3.717) (1.711) (3.070)

Ποσά σε χιλ.  Ευρώ
Όµιλος Εταιρεία

α) Έσοδα 25.389 2.874
β) Έξοδα 15.379 1.529
γ) Απαιτήσεις 27.822 30.107
δ) Υποχρεώσεις 1.305 66
ε) Έσοδα από µερίσµατα - 27.742

στ) Αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης 4.867 1.253
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης 2.630 1.350
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π. ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ Γ. ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Κ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Α∆Τ  Ξ 434814 Α∆Τ Σ 237945 Α∆Τ Χ 666412 Α∆Τ ΑΒ 342796

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

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

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

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

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

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

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

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

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/06/2009 και 30/06/2008 
αντίστοιχα)

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα & αναλογία µειοψηφίας στη διανοµή 
αποτ/τος θυγατρικής

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1/1/2009 και 1/1/2008 
αντίστοιχα)

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

(Αγορές) / πωλήσεις ιδίων µετοχών

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 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. και του Οµίλου εταιρειών ΕΛΛΑΚΤΩΡ. 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 επισκόπησης του νόµιµου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κηφισιά, 27 Αυγούστου 2009

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

                      ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

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

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

7. 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 περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη, όπως 
αυτά ορίζονται στο ∆ΛΠ 24, έχουν ως εξής: 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16 
ΕΡΜΟΥ 25, 145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ απο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 εως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)

(Σύµφωνα µε την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Στην ενδιάµεση συνοπτική οικονοµική πληροφόρηση της 30.06.2008 ενοποιούνταν µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης ενώ δεν ενοποιείται
στην παρούσα ενδιάµεση συνοπτική οικονοµική πληροφόρηση η εταιρεία DAMBOVITA REAL ESTATE, καθώς, εντός του γ’ τριµήνου 2008
ολοκληρώθηκε η απορρόφησή της από τη θυγατρική εταιρεία PROFIT CONSTRUCT SRL. Μεταβολή στη µέθοδο ενοποίησης σε σχέση µε την
ενδιάµεση συνοπτική οικονοµική πληροφόρηση της προηγούµενης περιόδου, δηλ. της 31.03.2009, έχουµε για τις εταιρείες ΕΦΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ και
ΠΟΥΝΕΝΤΗΣ ΑΕ, οι οποίες στις 31.03.2009 ενοποιούνταν µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης, ενώ από το β’ τρίµηνο 2009 ενοποιούνται µε τη
µέθοδο της πλήρους ενοποίησης λόγω αύξησης του ποσοστού συµµετοχής του Οµίλου σε αυτές. Μεταβολή στη µέθοδο ενοποίησης σε σχέση µε
την ενδιάµεση συνοπτική οικονοµική πληροφόρηση της αντίστοιχης περιόδου της προηγούµενης χρήσης, έχουµε για την κοινοπραξία ΗΛΕΚΤΩΡ -
CYBARCO, η οποία ενοποιούταν µε την αναλογική µέθοδο στις 30.06.2008 ενώ από τις 31.12.2008 ενοποιείται µε την πλήρη µέθοδο λόγω
απόκτησης του ελέγχου της κοινοπραξίας από τη θυγατρική εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ. Στην ενδιάµεση συνοπτική οικονοµική πληροφόρηση της
αντίστοιχης περιόδου της προηγούµενης χρήσης, δηλαδή της 30.06.2008, δεν είχε ενσωµατωθεί η συγγενής εταιρεία ΑΝΕΜΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΕ, καθώς
αποκτήθηκε στο γ' τρίµηνο 2008. Στην ενδιάµεση συνοπτική οικονοµική πληροφόρηση της τρέχουσας περιόδου 30.06.2009 δεν ενσωµατώθηκαν,
ενώ είχαν ενσωµατωθεί µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης στις 30.06.2008 οι συγγενείς εταιρείες E-CONSTRUCTION ΑΕ και ΛΑΤ.Ε.Ε.Μ. ΑΕ
καθώς πωλήθηκαν στις 12.11.2008 και 23.12.2008 αντίστοιχα, σε τρίτους εκτός Οµίλου. Μεταβολή στη µέθοδο ενοποίησης σε σχέση µε την
ενδιάµεση συνοπτική οικονοµική πληροφόρηση της 31.03.2009 έχουµε για την εταιρεία METROPOLITAN ATHENS PARK (ΑΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΥΠ. ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ), η οποία ενοποιούταν ως 100% θυγατρική µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης ενώ από το β’ τρίµηνο 2009
ενοποιείται ως συγγενής µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης, λόγω µείωσης του ποσοστού συµµετοχής του Οµίλου σε αυτή από 100% σε 20%.
Τέλος, στην ενδιάµεση συνοπτική οικονοµική πληροφόρηση της αντίστοιχης περιόδου της προηγούµενης χρήσης, δηλαδή της 30.06.2008 δεν είχε
ενσωµατωθεί µε την αναλογική µέθοδο η εταιρεία ΣΤΡΑΚΤΩΡ ΑΕ, η οποία ενσωµατώθηκε για πρώτη φορά στην ενδιάµεση συνοπτική οικονοµική
πληροφόρηση της 31.03.2009 ως νεοσυσταθείσα. 
14. Στις 6 Ιουλίου 2009, και σε συνέχεια προηγούµενης ενηµέρωσης της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ περί της έναρξης των διαδικασιών συγχώνευσης µεταξύ
των εξ’ ολοκλήρου θυγατρικών της εταιρειών ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ και ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, δι’ απορροφήσης της δεύτερης από την πρώτη, σύµφωνα µε τις
οικείες διατάξεις του κν 2190/1920 και του 2166/1993, µε ηµεροµηνία ισολογισµού µετασχηµατισµού την 31η Μαρτίου 2009, ανακοινώθηκε ότι τα
∆ιοικητικά Συµβούλια των συµβαλλοµένων στο µετασχηµατισµό εταιρειών αποφάσισαν τη διακοπή και µαταίωση της διαδικασίας συγχώνευσης
αυτών. 
15. Στις 31 Ιουλίου 2009 ανακοινώθηκε ότι, µετά την ολοκλήρωση της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας REDS, που το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο αυτής αποφάσισε στην από 5ης Μαΐου 2009 συνεδρίασή του και (η οποία) διενεργήθηκε δια καταβολής µετρητών, µετά δικαιώµατος
προτίµησης και προεγγραφής, το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των € 75.240 χιλ., διαιρούµενο σε 57.434.884 κοινές,
ονοµαστικές, µετά δικαιώµατος ψήφου, άϋλες µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 1,31.
16. Στις 27 Ιουλίου 2009 ο ∆ιατραπεζικός εκπρόσωπος γνωστοποίησε προς την εταιρεία παραχώρησης ΘΕΡΜΑΪΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ, η οποία
ενοποιείται σε ποσοστό 50% από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ µε τη µέθοδο της αναλογικής ενοποίησης, καταγγελία των Καθορισµένων ∆ανειακών
Συµβάσεων βάσει του Συµφωνητικού Κοινών Όρων (Γεγονότα Καθυστέρησης της Σύµβασης Παραχώρησης), δεδοµένου ότι, συνεπεία της
συνδροµής ενός ή περισσοτέρων Γεγονότων Καθυστέρησης, το σύνολο των παρατάσεων που είχαν χορηγηθεί στη ΘΕΡΜΑΪΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ είχε
υπερβεί τους 18 µήνες. 
Στις 30 Ιουλίου 2009 η ΘΕΡΜΑΪΚΗ Ο∆ΟΣ, κατόπιν εντολής του ∆ιατραπεζικού Εκπροσώπου και σύµφωνα µε τα οριζόµενα της Σύµβασης
Παραχώρησης, γνωστοποίησε προς το ∆ηµόσιο Καταγγελία της Σύµβασης Παραχώρησης για Γεγονός Αθέτησης ∆ηµοσίου. 
Σύµφωνα µε την από 30 Ιουλίου 2009 Γνωστοποίηση Καταγγελίας του Παραχωρησιούχου προς το ∆ηµόσιο, αλλά και τα προβλεπόµενα στη
Σύµβαση Παραχώρησης, το ∆ηµόσιο δικαιούται να επανορθώσει το εν λόγω Γεγονός Αθέτησης ∆ηµοσίου ή να υποβάλει σχέδιο επανόρθωσης
αυτού εντός προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών. Σε περίπτωση που εντός της άνω προθεσµίας το ∆ηµόσιο δεν επανορθώσει το Γεγονός Αθέτησης
∆ηµοσίου ή δεν υποβάλει σχέδιο επανόρθωσης ή υποβάλει σχέδιο επανόρθωσης αλλά αυτό δεν γίνει δεκτό από τον Παραχωρησιούχο και τους
∆ανειστές, επέρχονται τα αποτελέσµατα της καταγγελίας και το ∆ηµόσιο υποχρεούται να καταβάλει αποζηµίωση προς τη ΘΕΡΜΑΪΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ
και τους ∆ανειστές σύµφωνα µε την Σύµβαση Παραχώρησης. 
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω γεγονότα και την υφιστάµενη αβεβαιότητα αναφορικά µε τις προθέσεις του ∆ηµοσίου και σύµφωνα µε τα όσα
ορίζουν τα ∆ΠΧΑ, η ∆ιοίκηση της Εταιρείας χαρακτήρισε το παραπάνω έργο ως διακοπέν και προέβηκε, στην ενδιάµεση αυτή οικονοµική
πληροφόρηση, στη διαγραφή όλων των σχετικών µε το έργο κονδυλίων του ενεργητικού και στο λογισµό αντίστοιχου εσόδου αποζηµίωσης από το
∆ηµόσιο, σύµφωνα µε τα όσα ορίζει η Σύµβαση Παραχώρησης, ύψους € 36,5 εκ. (ποσό που αναλογεί στον Όµιλο). 
17. Τα θέµατα έµφασης της έκθεσης επισκόπησης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή αφορούν στις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του
Οµίλου και στην αβεβαιότητα που υφίσταται αναφορικά µε το έργο της Υποθαλάσσιας Σήραγγας Θεσσαλονίκης.

1. Έχουν τηρηθεί οι βασικές Λογιστικές Αρχές της 31.12.2008. 
2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Οµίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σηµ. 6 της ενδιάµεσης συνοπτικής οικονοµικής πληροφόρησης της
30.06.2009. Για τη µητρική εταιρεία ολοκληρώθηκε εντός του Ιουλίου φορολογικός έλεγχος για τις ανέλεγκτες χρήσεις 2006-2007, από τον οποίο έλεγχο
προέκυψαν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις ποσού € 182 χιλ. Το προαναφερόµενο ποσό, η καταβολή του οποίου έγινε εφάπαξ, καλύπτεται εξ ολοκλήρου
από τις προβλέψεις που σχηµάτισε η Εταιρεία για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, οι οποίες επιβάρυναν τα αποτελέσµατα των χρήσεων 2006 και 2007.
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. Οι προβλέψεις που έχουν διενεργηθεί για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ανέρχονται για τον Όµιλο σε € 1.261 χιλ. και για την Εταιρεία σε € 651 χιλ. Οι
λοιπές προβλέψεις (βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες) για τον Όµιλο ανέρχονται σε € 106.412 χιλ. (βλ. σηµ. 15 της ενδιάµεσης συνοπτικής οικονοµικής
πληροφόρησης της 30.06.2009)
6. Το απασχολούµενο προσωπικό της Εταιρείας την 30.06.2009 ανέρχεται σε 17 άτοµα και του Οµίλου (πλην Κοινοπραξιών) σε 4.967 άτοµα και την
30.06.2008 ανερχόταν σε 34 και 5.479 αντίστοιχα. 

8. Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται µε διαίρεση του καθαρού κέρδους που αναλογεί στους µετόχους της µητρικής µε το σταθµικό µέσο αριθµό των κοινών
µετοχών στη διάρκεια της περιόδου αφαιρουµένων των ιδίων µετοχών.  
9. Σύµφωνα µε το άρθρο 16 κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σύµφωνα µε τους όρους του Κανονισµού 2273/2003 της Επιτροπής
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και σε εκτέλεση της από 09.12.2008 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 10.12.2008
απόφασης του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου, η Εταιρεία προέβη κατά την περίοδο 01.01-30.06.2009 στην αγορά 1.515.302 ιδίων µετοχών, συνολικής αξίας €
5.906 χιλ. (βλ. σηµ. 10 της ενδιάµεσης συνοπτικής οικονοµικής πληροφόρησης της 30.06.2009). Στις 30.06.2009, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 4.570.034 ίδιες
µετοχές, συνολικής αξίας € 27.072 χιλ. Η Εταιρεία δεν έχει προβεί σε αγορά ιδίων µετοχών από τις 30.06.2009 έως και τις 27.08.2009, ηµεροµηνία έγκρισης της
παρούσας ενδιάµεσης συνοπτικής οικονοµικής πληροφόρησης.
10. Τα ποσά των κονδυλίων που επηρέασαν τη γραµµή «Συνολικά έσοδα περιόδου» µετά από φόρους, του Οµίλου και της Εταιρείας αφορούν για τον Όµιλο:
έξοδο από Συναλλαγµατικές διαφορές € 1.387 χιλ., έσοδο από Μεταβολή αξίας διαθεσίµων προς πώληση € 73 χιλ., έσοδο από Αντιστάθµιση ταµειακών ροών €
15.493 χιλ. και λοιπά έξοδα € 1.621 χιλ., και για την Εταιρεία: έξοδο από Αντιστάθµιση ταµειακών ροών € 272 χιλ. 
11. Για την αναµόρφωση ορισµένων κονδυλίων της 01.01.2008 που αφορούν στην εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 3 και στην αναδροµική εφαρµογή της ∆ΕΕΧΑ 12 γίνεται
αναφορά στη σηµείωση 22.3 της ενδιάµεσης συνοπτικής οικονοµικής πληροφόρησης της 30.06.2009, καθώς και στη σηµείωση 37 των ετήσιων οικονοµικών
καταστάσεων 31.12.2008. 
12. 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. 6 της ενδιάµεσης συνοπτικής οικονοµικής
πληροφόρησης της 30.06.2009 και είναι διαθέσιµες στο δικτυακό τόπο του Οµίλου www.ellaktor.com. Η µητρική Εταιρεία έχει µόνο έµµεση συµµετοχή στις
ενοποιούµενες κοινοπραξίες, µέσω των θυγατρικών της. Στοιχεία και πληροφορίες αναφορικά µε τις µη ενοποιούµενες εταιρείες και κοινοπραξίες εµφανίζονται
στη σηµ. 6.δ της ενδιάµεσης συνοπτικής οικονοµικής πληροφόρησης της 30.06.2009.
13. Στην ενδιάµεση συνοπτική οικονοµική πληροφόρηση της τρέχουσας περιόδου ενσωµατώθηκε µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης για πρώτη φορά ενώ
δεν είχε ενσωµατωθεί στις 31.03.2009 η εταιρεία ΜΟΡΕΑΣ ΣΕΑ ΑΕ (συστάθηκε). Εκτός της ανωτέρω, ενσωµατώθηκαν στην ενδιάµεση συνοπτική οικονοµική
πληροφόρηση της τρέχουσας περιόδο ενώ δεν είχαν ενσωµατωθεί στις 30.06.2008 επειδή στο διάστηµα που µεσολάβησε συστάθηκαν ή αποκτήθηκαν οι
θυγατρικές εταιρείες: AKTOR BULGARIA SA, VARI VENTURES LIMITED, (συστάθηκαν) και LOOCK BIOGASSYSTEME GMBH, ΠΟΥΝΕΝΤΗΣ ΑΕ
(αποκτήθηκαν). 

 


