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Η ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση του Οµίλου και της Εταιρείας από 
τη σελίδα 21 έως και τη σελίδα 82 εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
στις 14.09.2018. 
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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. Γεώργιος Προβόπουλος του Αθανασίου , Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

2. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης του Παρίση, ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

3. ∆ηµήτριος Καλλιτσάντσης του Παρίση, Αντιπρόεδρος 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) η ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση της Εταιρείας και του Οµίλου για την περίοδο 01.01-
30.06.2018, η οποία καταρτίσθηκε σύµφωνα µε τα ισχύοντα διεθνή λογιστικά πρότυπα, απεικονίζει κατά τρόπο 
αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, τα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσµατα περιόδου και 
συνολικών εσόδων 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, 14 Σεπτεµβρίου 2018 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
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Β. Εξαµηνιαία Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 
Επί της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης  

για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2018 

Η παρούσα έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αφορά στη χρονική περίοδο των πρώτων έξι µηνών της τρέχουσας 
χρήσης 2018 (01.01-30.06.2018) και παρέχει συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για την οικονοµική 
κατάσταση και τα αποτελέσµατα της Εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ και του Οµίλου Εταιρειών ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Στην 
Έκθεση περιγράφονται τα σηµαντικότερα γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τους πρώτους έξι µήνες της τρέχουσας 
χρήσης 2018 και η επίδρασή τους στις οικονοµικές καταστάσεις, οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που 
αντιµετωπίζει ο Όµιλος, ενώ παρατίθενται και ποιοτικού χαρακτήρα στοιχεία και εκτιµήσεις για την εξέλιξη των 
δραστηριοτήτων του. Τέλος, περιλαµβάνονται οι σηµαντικές συναλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν µεταξύ της 
Εταιρείας και του Οµίλου και συνδεδεµένων προσώπων.  

Οι επιχειρήσεις που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, πλην της µητρικής εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, είναι εκείνες 
που αναφέρονται στη σηµείωση 29 των συνηµµένων οικονοµικών καταστάσεων. 

Η παρούσα Έκθεση συντάχθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 και την απόφαση 8/754/14.04.2016 του 
∆Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και συνοδεύει την ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση της αυτής 
περιόδου. 

Ενηµέρωση για εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ 

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων που πραγµατοποιήθηκε, εξ αναβολής, στις 25.07.2018, 
υπερψηφίστηκαν όλα τα αιτήµατα που είχαν υποβάλει στις 13 Ιουνίου δυο εκ των βασικών µετόχων, οι κ.κ. 
Αναστάσιος και ∆ηµήτριος Καλλιτσάντσης, δια της ελεγχόµενης από αυτούς εταιρείας PEMANOARO LTD. 
Συγκεκριµένα υπερψηφίστηκε:  

α. Με ποσοστό 52,92% των (παρόντων ή εκπροσωπούµενων) µετόχων, το αίτηµα για την ανάκληση του συνόλου 
των µελών του τρέχοντος ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., 

β. Με ποσοστό 54,55% των (παρόντων ή εκπροσωπούµενων) µετόχων, το αίτηµα για την εκλογή νέου, σε 
αντικατάσταση του ανακληθέντος, ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. που απαρτίζεται από εννέα (9) 
µέλη, και ορισµός µεταξύ αυτών των µη εκτελεστικών, ανεξάρτητων µελών. Ειδικότερα, η σύνθεση του νέου 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. έχει ως ακολούθως: 

1. Γεώργιος Προβόπουλος 

2. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης 

3. ∆ηµήτριος Καλλιτσάντσης 

4. Ιορδάνης Αϊβάζης 

5. Παναγιώτης (Τάκης) ∆ουµάνογλου 

6. Μιχαήλ Κατούνας (Ανεξάρτητο Μέλος) 

7. Αλέξιος Κοµνηνός (Ανεξάρτητο Μέλος) 

8. ∆έσποινα-Μαγδαληνή Μαρκάκη (Ανεξάρτητο Μέλος) 

9. Ελένη Παπακωνσταντίνου (Ανεξάρτητο Μέλος) 

γ. Με ποσοστό 54,55% των (παρόντων ή εκπροσωπούµενων) µετόχων, το αίτηµα για την εκλογή των µελών της 
Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας κατ’ άρθρο 44 Ν. 4449/2017, που απαρτίζεται από τους: 

1. Χαρίτωνα Κυριαζή,  

2. Ελένη Παπακωνσταντίνου και 
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3. Αλέξιο Κοµνηνό 

Σύµφωνα, επίσης, µε την πρόταση που οι κ.κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης και ∆ηµήτριος Καλλιτσάντσης είχαν 
υποβάλει, στο πλαίσιο του αιτήµατός τους, προς τους µετόχους της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. για την εκλογή νέου 
∆ιοικητικού Συµβουλίου, προτεραιότητες (µεταξύ άλλων) αυτού θα είναι:  

• Η ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης µε βάση τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, 
• Η τοποθέτηση καταξιωµένων στελεχών στις βασικές θέσεις, όπου υφίστανται ελλείψεις, 
• Η αναδιοργάνωση του Οµίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ αλλά και των νοµικών οντοτήτων που τον απαρτίζουν µε 

σκοπό τη δηµιουργία σηµαντικών συνεργειών και την επίτευξη οικονοµιών κλίµακος.  

Αναφορικά µε τη στρατηγική της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, η εστίαση διατηρείται στον τοµέα των κατασκευών (και προβλέπει 
την εξυγίανση της ΑΚΤΩΡ ώστε αυτή να µπορεί να δραστηριοποιείται κερδοφόρα στο εξωτερικό), των 
παραχωρήσεων, της διαχείρισης απορριµµάτων και των αιολικών πάρκων. Ειδικά για τις προτεραιότητες σε κάθε 
µία από τις επιµέρους δραστηριότητες της ΕΛΛΑΚΤΩΡ σηµειώνονται τα εξής: 

• Κατασκευή: έµφαση στην κερδοφορία έναντι της απλής αύξησης του ανεκτέλεστου υπολοίπου ως και σε 
έργα όπου η ΕΛΛΑΚΤΩΡ έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα εµπειρίας καθώς και ανάδειξη σε θέσεις-
κλειδιά νέων ανθρώπων µέσα από την εταιρεία, αξιοποιώντας παράλληλα τη συσσωρευµένη γνώση των 
εµπειρότερων στελεχών, 

• Παραχωρήσεις: επέκταση των ώριµων παραχωρήσεων και κεφαλαιοποίηση της θέσης της εταιρείας στον 
τοµέα των παραχωρήσεων για τη διεκδίκηση νέων έργων υπό παραχώρηση, 

• Αιολικά πάρκα: υλοποίηση του υπάρχοντος επενδυτικού πλάνου κι αξιοποίηση των προβλεπόµενων 
θετικών ταµειακών ροών 

• Περιβάλλον (διαχείριση απορριµµάτων): αποκατάσταση της φήµης της εταιρείας και διεκδίκηση των 
ευκαιριών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη 

• Υπόλοιπες δραστηριότητες: επανεξέταση του επιχειρηµατικού µοντέλου στο real estate και διερεύνηση 
των ευκαιριών ρευστοποίησης µη στρατηγικών δραστηριοτήτων. 
 

I. Εισαγωγή 

Η ολοκλήρωση του προγράµµατος χρηµατοδότησης της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας τον Αύγουστο του 2018 αποτελεί 
σηµαντικό ορόσηµο για την ελληνική οικονοµία. Η χώρα έχει επιστρέψει σε θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης (αν και 
κατώτερη του αναµενόµενου, το β’ τρίµηνο 2018 η αύξηση του ΑΕΠ ανήλθε σε 1,8% σε σχέση µε το αντίστοιχο 
τρίµηνο του 2017, σύµφωνα µε τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής). Επίσης, η Ελληνική 
∆ηµοκρατία επέστρεψε στις διεθνείς αγορές (πιο πρόσφατα µε την επιτυχηµένη έκδοση επταετούς οµολόγου τον 
Φεβρουάριο του 2018) ενώ και οι αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας 
υποδεικνύουν βελτιωµένες οικονοµικές προοπτικές της χώρας. Σε αυτό το πλαίσιο, στο βαθµό που τηρηθούν οι 
δεσµεύσεις της κυβέρνησης και συνεχισθούν οι µεταρρυθµίσεις, εκτιµάται ότι η ανάπτυξη θα ενισχυθεί περαιτέρω 
κατά το β’ εξάµηνο του 2018 (σύµφωνα και µε τις προβλέψεις των ελληνικών και ευρωπαϊκών αρµοδίων αρχών). 
 

ΙI. Επισκόπηση αποτελεσµάτων πρώτου εξαµήνου 2018 

Σχολιασµός Βασικών Μεγεθών Κατάστασης Αποτελεσµάτων και Ισολογισµού πρώτου εξαµήνου 2018 

Κατά το πρώτο εξάµηνο του 2018 τα ενοποιηµένα έσοδα του Οµίλου διαµορφώθηκαν σε € 922,3 εκατ. έναντι € 
929,7  εκατ. κατά το πρώτο εξάµηνο του 2017, παρουσιάζοντας οριακή µείωση της τάξης του 0,8% κυρίως λόγω 
της µείωσης των εσόδων του κλάδου της Κατασκευής. 

Τα αποτελέσµατα εκµετάλλευσης ανήλθαν σε € 32,4 εκατ., έναντι € 53,0  εκατ. για το αντίστοιχο διάστηµα της 
προηγούµενης χρήσης. Τα αποτελέσµατα του εξαµήνου 2018 περιλαµβάνουν τα παρακάτω ποσά µε αρνητική 
επίδραση συνολικού ύψους € 56,0 εκατ.:  
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• αναγνώριση ζηµιάς έργου στη Ρουµανία € 18,5 εκατ. (µέρος αυτού του ποσού αφορά ανάληψη ζηµιών 
συνεταίρου - αφορά δραστηριότητα Κατασκευής) 

• πρόβλεψη κόστους αποχώρησης από το έργο ISF στο Κράτος του Κατάρ ποσού € 18,6  εκατ. (αφορά 
δραστηριότητα Κατασκευής) 

• ζηµιά από λύση συγγενούς εταιρείας στο εξωτερικό ποσού € 8,9 εκατ. (αφορά δραστηριότητα 
Κατασκευής) 

• ποσό € 10 εκατ. έναντι πρόβλεψης για παρακρατούµενους φόρους (αφορά δραστηριότητα 
Παραχωρήσεων)  

Σε επίπεδο αποτελεσµάτων προ φόρων ο Όµιλος παρουσίασε ζηµιές € 11,7 εκατ. έναντι κερδών € 19,7 εκατ. για το 
αντίστοιχο διάστηµα πέρυσι ενώ µετά από φόρους παρουσίασε ζηµιές € 31,0 εκατ. έναντι κερδών € 0,6 εκατ. κατά 
το πρώτο εξάµηνο του 2017.  

Σε επίπεδο ισολογισµού, τα ταµειακά διαθέσιµα του Οµίλου στις 30.06.2018 ήταν € 412,5 εκατ. έναντι € 510,1 
εκατ. στις 31.12.2017. Τα ίδια κεφάλαια διαµορφώθηκαν σε € 795,1 εκατ. έναντι € 860,2 εκατ. στις 31.12.2017. 

Το σύνολο των δανείων σε ενοποιηµένο επίπεδο ανήλθε στις 30.06.2018 σε € 1.288,7 εκατ. έναντι € 1.386,6 εκατ. 
στις 31.12.2017. Από το σύνολο των δανείων, € 161,9 εκατ. είναι βραχυπρόθεσµα και € 1.126,8 εκατ. 
µακροπρόθεσµα. Στο σύνολο των δανείων συµπεριλαµβάνονται ποσά από δάνεια χωρίς δικαίωµα αναγωγής στην 
µητρική εταιρεία (non recourse debt) από συγχρηµατοδοτούµενα έργα ύψους € 524,6 εκατ. Επιπρόσθετα 
σηµειώνεται ότι το έργο ISF που κατά την 30.6.2018 παρουσιάζεται ως κατεχόµενο προς πώληση, κατά την 
31.12.2017 είχε δάνεια ποσού € 62,9 εκατ. Ο δανεισµός του ISF κατά την 30.6.2018 ανέρχεται σε € 66,3 εκατ και 
περιλαµβάνεται στις υποχρεώσεις του κατεχόµενου προς πώληση ποσού € 124,5 εκατ. (σηµείωση 13), ενώ ο 
καθαρός δανεισµός του ανέρχεται σε € 63,4 εκατ.  

Εναλλακτικοί δείκτες µέτρησης απόδοσης («Ε∆ΜΑ») 

Ο Όµιλος χρησιµοποιεί Εναλλακτικούς ∆είκτες Μέτρησης της Απόδοσης στα πλαίσια λήψης αποφάσεων σχετικά 

µε την αξιολόγηση των επιδόσεών του, οι οποίοι χρησιµοποιούνται ευρέως στον τοµέα που δραστηριοποιείται. Οι 

βασικοί χρηµατοοικονοµικοί δείκτες καθώς και υπολογισµοί αυτών αναλύονται ακολούθως  :  

Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες Κερδοφορίας 

Όλα τα ποσά είναι σε εκατ. Ευρώ. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 30-Ιουν-18 30-Ιουν-17 

Πωλήσεις  922,3 929,7 

EBITDA 82.4 105,0 

     Περιθώριο EBITDA% 8,9% 11,3% 

EBIT 32,4 53,0 

     Περιθώριο EBIT% 3,5% 5,7% 

Ορισµοί Χρηµατοοικονοµικών Μεγεθών και Επεξηγήσεις ∆εικτών : 

EBITDA (Earnings before Interest, Tax, Depreciation and Amortization): Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων που ισούται µε την γραµµή Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης της 
Κατάστασης Αποτελεσµάτων του Οµίλου πλέον Αποσβέσεων από την Κατάσταση Ταµειακών Ροών. 

Περιθώριο EBITDA %: Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων προς 
κύκλο εργασιών. 

EBIT (Earnings before Interest and Tax): Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων που 
ταυτίζεται µε την γραµµή Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης της Κατάστασης Αποτελεσµάτων του Οµίλου. 
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Περιθώριο EBIT %: Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων προς κύκλο εργασιών. 

Καθαρός Εταιρικός ∆ανεισµός και ∆είκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης  

Ο καθαρός δανεισµός του Οµίλου στις 30.06.2018 και στις 31.12.2017 παρουσιάζεται αναλυτικά στον ακόλουθο 
πίνακα: 

  30-Ιουν-18 
 

31-∆εκ-2017 

  

Σηµ. 

Σύνολο 

Οµίλου 

Μείον: 
Εταιρείες 

µε δάνεια 

χωρίς 

αναγωγή* 

Υποσύνολο 

Οµίλου 

(εξαιρουµένων 
εταιρειών µε 

δάνεια χωρίς 

αναγωγή) 

 

Σύνολο 

Οµίλου 

Μείον: 
Εταιρείες 

µε δάνεια 

χωρίς 

αναγωγή* 

Υποσύνολο 

Οµίλου 

(εξαιρουµένων 
εταιρειών µε 

δάνεια χωρίς 

αναγωγή) 

Βραχυπρόθεσµος δανεισµός  161,9 35,6 126,3  211,0 39,1 171,9 

Μακροπρόθεσµος δανεισµός  1.126,8 489,0 637,7  1.175,6 506,0 669,6 

Σύνολο ∆ανείων 
 

1.288,7 524,6 764,0 
 

1.386,6 545,1 841,5 

Μείον:  
 

      
 

      

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και 
ισοδύναµα 

 
412,5 172,6 239,9 

 
510,1 238,3 271,8 

∆εσµευµένες Καταθέσεις   62,5 35,2 27,3  46,3 13,9 32,5 

Προθεσµιακές καταθέσεις άνω 
των 3 µηνών 

 
27,0 25,0 2,0 

 
- - - 

Χρηµ/κά περιουσιακά στοιχεία σε 
αποσβέσιµο κόστος - Χρηµ/κά 
στοιχεία διακρατούµενα ως τη 
λήξη 

 

80,6 69,1 11,5 

 

80,8 69,2 11,5 

Αµοιβαία Κεφάλαια  7,5 - 7,5  11,1 - 11,1 

Καθαρός ∆ανεισµός / (∆ιαθέσιµα) 
 

698,5 222,7 475,8 
 

738,3 223,6 514,7 

Καθαρός ∆ανεισµός στοιχείων 
κατεχοµένων προς πώληση (ISF)** 

13 63,4 - 63,4 
 

- - - 

Συνολικός Καθαρός ∆ανεισµός 

συµπ. καθ. δανεισµού στοιχείων 

κατ. προς πώληση ** 

 

    539,1 

 

    514,7 

Σύνολο Καθαρής Θέσης Οµίλου       795,1      860,2 

Σύνολο Απασχολούµενων 

Κεφαλαίων  

 
    1.334,3 

 
    1.374,9 

∆είκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης 
 

    0,404 
 

    0,374 

(*) Αφορά εταιρείες αυτοχρηµατοδοτούµενων / συγχρηµατοδοτούµενων έργων Παραχωρήσεων που ενοποιεί πλήρως ο όµιλος (ήτοι Αττική 
Οδός ΑΕ και της Μορέας ΑΕ) 

(**) Στο συνολικό καθαρό δανεισµό συµπεριλαµβάνεται καθαρός δανεισµός στοιχείων κατεχοµένων προς πώληση έργου ISF ήτοι ∆ανειακές 
Υποχρεώσεις ευρώ € 66,3 εκατ. (31.12.2017: ευρώ 0 εκατ.) µείον Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ευρώ 2,9 εκατ. (31.12.2017: ευρώ 0 εκατ.) 
(σηµείωση 13) 

Ο δείκτης κεφαλαιακής µόχλευσης ανήλθε στις 30.06.2018 σε 40,4% (έναντι 37,4% στις 31.12.2017). 

Ορισµοί Χρηµατοοικονοµικών Μεγεθών και Επεξηγήσεις ∆εικτών: 

Καθαρός δανεισµός: Σύνολο δανείων βραχυπρόθεσµων και δανείων µακροπρόθεσµων µείον τα ταµειακά 
διαθέσιµα και ισοδύναµα, τις δεσµευµένες καταθέσεις, τις προθεσµιακές καταθέσεις άνω των 3 µηνών 
(γνωστοποιούνται στις Απαιτήσεις), τα Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία σε αποσβέσιµο κόστος / 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διακρατούµενα ως τη λήξη (Οµόλογα) και τα Αµοιβαία Κεφάλαια ∆ιαθεσίµων 
(γνωστοποιούνται στα Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω λοιπών συνολικών 
εισοδηµάτων / Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση) 
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Καθαρός Εταιρικός ∆ανεισµός: Καθαρός ∆ανεισµός εξαιρούµενου όµως του Καθαρού ∆ανεισµού εταιρειών 
Παραχωρήσεων µε δάνεια χωρίς αναγωγή στη µητρική (ήτοι εξαιρουµένων των εταιρειών Αττική Οδός ΑΕ και 
Μορέας ΑΕ)  

∆είκτης κεφαλαιακής µόχλευσης οµίλου: Καθαρός Εταιρικός ∆ανεισµός προς το σύνολο των Απασχολούµενων 
Κεφαλαίων  

Απασχολούµενα Κεφάλαια : Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων πλέον Καθαρός Εταιρικός ∆ανεισµός 

Ταµειακές Ροές  

Συνοπτικά στοιχεία κατάστασης ταµειακών ροών της περιόδου έως 30.06.2018 σε σύγκριση µε την αντίστοιχη  
περίοδο 2017: 

Όλα τα ποσά είναι σε εκατ. Ευρώ. 
30-Ιουν-18 30-Ιουν-17 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 510,1 496,4 

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 9,4 10,9 

Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (24,6) (47,0) 

Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (79,9) (8,5) 

Συναλλαγµατικές διαφορές στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 0,4 (2,0) 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Περιουσιακών Στοιχείων 
Κατεχόµενων προς πώληση (2,9) - 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 412,5 449,7 

 

IΙΙ. Εξέλιξη δραστηριοτήτων ανά κλάδο 

1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  

1.1. Σηµαντικά γεγονότα 

Ο κύκλος εργασιών του κλάδου της Κατασκευής διαµορφώθηκε κατά το πρώτο εξάµηνο του 2018 σε € 727,3 εκατ. 
έναντι € 756,5 εκατ. στο αντίστοιχο εξάµηνο του 2017, σηµειώνοντας µείωση της τάξης του 3,9%.  

Τα αποτελέσµατα εκµετάλλευσης ανήλθαν σε ζηµιές € 32,7 εκατ. και έχουν επιβαρυνθεί µε ζηµιά ποσού € 46,0 
εκατ. που περιλαµβάνει ποσό € 18,5  εκατ. για αναγνώριση ζηµιάς έργου στη Ρουµανία (µέρος αυτού του ποσού 
αφορά ανάληψη ζηµιών συνεταίρου), πρόβλεψη κόστους αποχώρησης από το έργο ISF στο Κατάρ ποσού € 18,6  
εκατ. και ζηµιά από λύση συγγενούς εταιρείας στο εξωτερικό ποσού € 8,9 €. Το πρώτο εξάµηνο του 2017 τα 
αποτελέσµατα εκµετάλλευσης είχαν ανέλθει σε κέρδη € 7,5 εκατ. (είχαν επιβαρυνθεί µε ζηµιά ποσού € 8,4 εκατ. 
λόγω αποµείωσης αξίας επενδύσεων σε µεταλλεία).  

Σε επίπεδο αποτελεσµάτων προ φόρων προέκυψαν για το πρώτο εξάµηνο του 2018 ζηµιές € 46,6 εκατ. έναντι 
κερδών προ φόρων € 1,1 εκατ. κατά το πρώτο εξάµηνο του 2017 ενώ µετά από φόρους ο κλάδος της Κατασκευής 
παρουσίασε ζηµιές € 49,0 εκατ. έναντι ζηµιών µετά από φόρους € 6,1 εκατ. κατά το πρώτο εξάµηνο του 2017.  

Το πρώτο εξάµηνο του 2018 υπήρξε περιορισµένη δηµοπράτηση νέων έργων στην Ελλάδα. Η έµφαση δόθηκε στην 
πρόοδο των έργων Μετρό στη Θεσσαλονίκη, στην κατασκευή του αγωγού TAP, στην υλοποίηση του έργου Gold 
Line Metro στο κράτος του Κατάρ και στην υλοποίηση οδικών αξόνων στα Βαλκάνια. Ταυτόχρονα δόθηκε έµφαση 
στην ανάπτυξη εργασιών του κλάδου διεθνώς, κεφαλαιοποιώντας τη συσσωρευµένη εµπειρία και τεχνογνωσία που 
κατέχει ο Όµιλος στην κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων και φωτοβολταϊκών πάρκων.  

Στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, µεταξύ των µεγαλύτερων συµβάσεων που υπέγραψαν η ΑΚΤΩΡ και οι θυγατρικές 
της το πρώτο εξάµηνο του 2018 περιλαµβάνονται: 
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• Facilities management of Doha Metro and Lusail Tram αξίας περίπου € 84 εκατ. (αφορά συµβατικό 
αντικείµενο της πρώτης πενταετίας, σε 20ετή διάρκεια σύµβασης) 

• Εργολαβίες της Εγνατίας οδού συνολικού ύψους περίπου € 60 εκατ.  
• Ανακαίνιση πρώην ξενοδοχείου Ledra ύψους € 15 εκατ. 
• Θεµελίωση κτιρίων και µηχανηµάτων tandem στο εργοστάσιο Ελβαλχαλκορ στα Οινόφυτα Βοιωτίας ύψους 

€ 9,9 εκατ. 
• Κατασκευή νέων πτερύγων στο Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου «Βενιζέλειο – Πανάνειο», 3ο υποέργο: 

«Ανέγερση νέων πτερύγων» αξίας € 4,9 εκατ.  

Αναφορικά µε τις συµβάσεις έργων κατασκευής Φ/Β Πάρκων, η ΑΚΤΩΡ το 2018 συνέχισε την κατασκευαστική 
της δραστηριότητα στο εξωτερικό, κυρίως στην Βραζιλία, στην Αργεντινή, στη Χιλή και στην Ιταλία ενώ 
επεκτάθηκε και στις αγορές της Αυστραλίας και της Ολλανδίας. Τέλος, συνέχισε την δραστηριοποίηση της στην 
Ελλάδα µέσω της κατασκευής Φ/Β και Αιολικών Σταθµών Παραγωγής Ενέργειας. Πιο συγκεκριµένα: 

• Στη Βραζιλία, ολοκλήρωσε Φ/Β Πάρκα ισχύος περίπου 120MW στην επαρχία Minas Gerais (ιδιοκτησίας 
EDF EN), ενώ κατασκευάζει Φ/Β Πάρκα ισχύος περίπου 110ΜW στις επαρχίες Bahia και Guimarania 
(ιδιοκτησίας TOTAL EREN και GLOBAL POWER GENERATION/GAS NATURAL, αντίστοιχα). Μέσα 
στο τρίτο τρίµηνο του 2018 ξεκίνησε η κατασκευή ενός επιπλέον Φ/Β Πάρκου, ισχύος 90ΜW στην πολιτεία 
Sao Paulo.  

• Στη Χιλή, ολοκληρώθηκε η κατασκευή δύο Φ/Β Πάρκων συνολικής ισχύος 15MW ενώ ένα ακόµα Φ/Β 
Πάρκο ισχύος 8MW είναι υπό κατασκευή και αναµένεται να ολοκληρωθεί µέχρι το Νοέµβριο του 2018. 

• Στην Αργεντινή, ολοκληρώθηκε η κατασκευή του Φ/Β Πάρκου ”Caldenes del Oeste” στην επαρχία San Luis. 
Το έργο συνολικής ισχύος 30MW και ιδιοκτησίας TOTAL EREN συνδέθηκε τον Ιούλιο του 2018 και 
αποτελεί ένα από τα πρώτα συνδεδεµένα utility projects στη χώρα. 

• Στην Ιταλία το έργο Assemini της εταιρίας ENI ισχύος 18MW στην Σαρδηνία ολοκληρώθηκε και συνδέθηκε 
µε το δίκτυο τον Αύγουστο του 2018 ενώ στις 30 Ιουλίου υπογράφηκε η επέκταση του εν λόγω έργου 
συνολικής ισχύος 8MW, το οποίο και αναµένεται να ολοκληρωθεί τον ∆εκέµβριο του ίδιου έτους. 

• Στην Ολλανδία ανέλαβε την κατασκευή Φ/Β Πάρκου ισχύος 27MW ιδιοκτησίας SHELL. Η κατασκευή 
ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2018 και αναµένεται να ολοκληρωθεί µέσα στο πρώτο τρίµηνο του 2019. 

• Στην Ελλάδα, ολοκλήρωσε την κατασκευή Φ/Β Πάρκου ισχύος 9MW τον Μάρτιο ενώ µέχρι το τέλος του 
2018 αναµένεται να ολοκληρωθεί η κατασκευή Α/Π ισχύος 40MW και Φ/Β Πάρκου ισχύος 3MW. 
Επιπρόσθετα, πρόκειται να ολοκληρώσει τα έργα κατασκευής Υ/Σ (150/33)KV µε Γραµµή Μεταφοράς 
µήκους 15km τον Μάρτιο του 2019. 

• Τέλος, στην Αυστραλία, κατασκευάζει 3 Φ/Β Πάρκα συνολικής ισχύος 240MW (Childers, Susan River και 
Oakey ΙΙ) τα οποία αναµένεται να ολοκληρωθούν στο τέλος του 2018 και ανέλαβε την κατασκευή 2 νέων 
Φ/Β Πάρκων, το πρώτο ισχύος 131MW  (Nevertire) τo οποίo ξεκίνησε το 3ο τρίµηνο του 2018 και αναµένεται 
να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2ου τριµήνου του 2019 και το δεύτερο ισχύος 256MW (Kiamal) τo οποίo θα 
ξεκινήσει στο τέλος του 3ου  τρίµηνου του 2018 και αναµένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2019. 

Μετά τις 30.06.2018, η ΑΚΤΩΡ και οι θυγατρικές της έχουν, µεταξύ άλλων, υπογράψει ή ανακηρυχθεί µειοδότες 
στα ακόλουθα έργα:  

• ∆ίκτυα ηλεκτρισµού διαφόρων περιοχών στην Ελλάδα αξίας € 44,7 εκατ. 
• Ανακατασκευή, ανακαίνιση και αναβάθµιση µη λειτουργούσας ξενοδοχειακής µονάδας προς δηµιουργία 

νέας πολυτελούς ξενοδοχειακής µονάδας 5 αστέρων στην Κέφαλο της νήσου Κω αξίας  € 33,2 εκατ. 
• Φ/Β πάρκο στην Βραζιλία ύψους περίπου € 33,2 εκατ. 
• Προσωρινός ανάδοχος / µειοδότης σε έργο ηλεκτροκίνησης σιδηροδροµικής γραµµής Κιάτου- 

Ροδοδάφνης ύψους περίπου € 31 εκατ.  
• Υπολειπόµενες εργασίες για την ολοκλήρωση της οδικής σύνδεσης περιοχής Ακτίου µε το ∆υτικό άξονα 

Βορρά-Νότου αξίας  € 30,6 εκατ. 
• Φ/Β πάρκο στην Αυστραλία ύψους περίπου € 22,2 εκατ. 
• Construction of main terminal building south wing expansion στον ∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών αξίας € 

17,7 εκατ. 
• Βιολογικός σταθµός επεξεργασίας των λυµάτων στην περιοχή Μονή Κύπρου αξίας € 8,5 εκατ. 
• Maintenance Hangars (Boeing) στην Ελλάδα αξίας € 6,8 εκατ. 
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Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι η ΑΚΤΩΡ συµµετέχει (µέσω κοινοπραξίας) σε διαγωνισµό σιδηροδροµικού έργου 
στη Ρουµανία προϋπολογισµού περίπου € 700 εκατ. ενώ έχει προεπιλεγεί για τη δεύτερη φάση του διαγωνισµού 
για τη «Γραµµή 4 του Αττικό Μετρό» προϋπολογισµού € 1,45 δις.  

1.2. Προοπτικές 

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της ΑΚΤΩΡ και των θυγατρικών της ανήλθε στις 30.6.2018 σε 1,9 δις. Eπιπρόσθετα, 
υπάρχουν νέα έργα ύψους € 211 εκατ., εκ των οποίων συµβάσεις ύψους € 64,5 εκατ. υπογράφηκαν µετά τις 
30.6.2018 ενώ συµβάσεις ύψους € 146,5 εκατ αναµένεται να υπογραφούν. Αυτή τη στιγµή οι διεθνείς 
δραστηριότητες συνεισφέρουν περίπου το 52% των εσόδων της δραστηριότητας κατασκευής (1ο εξάµηνο 2018) 
ενώ αντιπροσωπεύουν το 52% του κατασκευαστικού ανεκτέλεστου (συµπεριλαµβανοµένων των προς υπογραφή 
συµβάσεων).  

1.3. Κίνδυνοι και αβεβαιότητες 

H καθυστέρηση δηµοπράτησης νέων κατασκευαστικών έργων στην Ελλάδα (δηµοσίων έργων ή και έργων 
παραχώρησης) αλλά και στις χώρες που δραστηριοποιείται η ΑΚΤΩΡ έχει επηρεάσει αρνητικά την αναπλήρωση 
του κατασκευαστικού ανεκτέλεστου της εταιρείας και κατά συνέπεια µπορεί να επηρεάσει τα µελλοντικά έσοδα.  

Επίσης, ο διεθνής ανταγωνισµός δυσχεραίνει τον προσπορισµό των έργων στις ξένες αγορές, γεγονός που 
ενισχύεται από τη δυσκολία αποδοχής εγγυητικών επιστολών που εκδίδονται από τις ελληνικές τράπεζες και οι 
οποίες είναι απαραίτητες για την υποστήριξη των έργων. Συµβατικές απαιτήσεις οι οποίες βρίσκονται σε διαδικασία 
διαιτησίας και ενδέχεται να επηρεάσουν τα µελλοντικά αποτελέσµατα, παρακολουθούνται στενά από τη ∆ιοίκηση. 

Τέλος, η καταβολή του προστίµου της Επιτροπής Ανταγωνισµού σε συνδυασµό µε ενδεχόµενες συµπιεσµένες 
ταµειακές ροές σε κατασκευαστικά έργα εξωτερικού, καθυστερήσεις αναπροσαρµογής συµβατικού αντικείµενου 
λόγω µεταβολής του κατ’ απαίτηση των πελατών (κυρίως σε χώρες του εξωτερικού), ενδέχεται να  επηρεάσουν 
την ρευστότητα της δραστηριότητας. Ο Όµιλος θα χρησιµοποιήσει ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (σε επίπεδο 
οµίλου) αλλά και διαθέσιµες γραµµές πιστοδότησης (σε επίπεδο οµίλου) για τη κάλυψη τυχόν χρηµατοδοτικών 
αναγκών της κατασκευαστικής δραστηριότητας.  

 

2. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ  

2.1. Σηµαντικά γεγονότα 

Κατά το πρώτο εξάµηνο του 2018 τα έσοδα του τοµέα των Παραχωρήσεων ήταν € 118,5 εκατ., έναντι € 106,5 εκατ. 
το πρώτο εξάµηνο του 2017 σηµειώνοντας αύξηση της τάξης του 11,3%. Η αύξηση οφείλεται στη συνέχιση της 
τάσης αύξησης της κίνησης στα επιµέρους έργα παραχωρήσεων στο 1ο εξάµηνο του 2018 (µε την κίνηση στην 
Αττική Οδό να είναι αυξηµένη κατά 4,7%) και στα έσοδα των Αττικών ∆ιαδροµών λόγω του έργου της Εγνατίας. 
Τα αποτελέσµατα εκµετάλλευσης εµφανίζονται µειωµένα σε € 35,9 εκατ. έναντι € 38,7 εκατ. για το αντίστοιχο 
διάστηµα πέρυσι καθώς στο α’ εξάµηνο του 2018 σχηµατίστηκε πρόβλεψη ποσού € 10 εκατ. έναντι απαίτησης 
παρακρατούµενων φόρων. Τα κέρδη προ φόρων ανέρχονται σε € 20,3 εκατ. έναντι € 23,6 εκατ. για το πρώτο 
εξάµηνο του 2017 και τα καθαρά κέρδη µετά από φόρους ανήλθαν σε € 11,3 εκατ. έναντι € 16,2 εκατ. το πρώτο 
εξάµηνο του 2017. 

2.2. Προοπτικές 

Υπάρχουν σηµαντικές ανάγκες νέων έργων υποδοµών στην Ελλάδα και εκτιµάται ότι τα ιδιωτικά κεφάλαια θα 
συνεισφέρουν στην προσπάθεια αυτή µέσω Παραχωρήσεων και Συµπράξεων ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα 
ιδιαίτερα λόγω των περιορισµένων διαθέσιµων οικονοµικών πόρων του Ελληνικού ∆ηµοσίου.  

Τα υπό δηµοπράτηση έργα στα οποία επικεντρώνεται η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ αφορούν τα: 
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• µελέτη, κατασκευή, χρηµατοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκµετάλλευση του έργου Μόνιµη 
Υποθαλάσσια Ζεύξη Νήσου Σαλαµίνας  

• χρηµατοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκµετάλλευση της Εγνατίας Οδού και των τριών κάθετων 
οδικών αξόνων, και  

• παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκµετάλλευσης της Μαρίνας Αλίµου 

Άλλα µελλοντικά έργα παραχώρησης στα οποία στοχεύει η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ περιλαµβάνουν:  

• µελέτη, κατασκευή, χρηµατοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκµετάλλευση του Βορείου Οδικού 
Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) στο Τµήµα Χανιά – Άγιος Νικόλαος. 

• έργα Σ∆ΙΤ απορριµµάτων  

• έργα επεκτάσεων Αττικής Οδού και λοιπών έργων παραχώρησης (ΜΟΡΕΑΣ και ΟΛΥΜΠΙΑ Ο∆ΟΣ) 

Τέλος σηµαντικές επενδυτικές ευκαιρίες διαφαίνεται να υπάρχουν στην δευτερογενή αγορά των υπαρχόντων έργων 
παραχωρήσεων των οδικών αξόνων λαµβάνοντας υπόψη πιθανή πρόθεση από-επένδυσης υφιστάµενων µετόχων. 
Στο πλαίσιο αυτό ο Όµιλος προτίθεται να εξετάσει πιθανή αύξηση των ποσοστών συµµετοχής του (ή/και νέας 
εισόδου) πάντα µε γνώµονα την αποδοτικότητα των επενδυµένων κεφαλαίων και την ενίσχυση ευρύτερων 
συνεργιών.   

2.3. Κίνδυνοι και αβεβαιότητες 

Η εταιρεία ΘΕΡΜΑΪΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ, η οποία ενοποιείται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης, έχει αναγνωρισµένη 
απαίτηση ύψους Ευρώ 67,9 εκατ. από το Ελληνικό ∆ηµόσιο σε συνέχεια των σχετικών διαιτητικών αποφάσεων 
που είχαν δικαιώσει την εταιρεία το 2010 και 2012 αναφορικά µε την καταγγελία και διακοπή της Σύµβασης 
Παραχώρησης της Υποθαλάσσιας Αρτηρίας Θεσσαλονίκης. Το Ελληνικό ∆ηµόσιο άσκησε κατά των ανωτέρω 
διαιτητικών αποφάσεων επτά αγωγές ακυρώσεως. Από το Εφετείο Αθηνών εκδόθηκαν αποφάσεις επί των αγωγών 
αυτών, οι οποίες τις κάνουν δεκτές για λόγους τυπικούς (οι οποίοι σχετίζονται µε τη σύνθεση του ∆ιαιτητικού 
∆ικαστηρίου), χωρίς να κριθεί επί της ουσίας η υπόθεση. Ο Παραχωρησιούχος έχει ασκήσει αίτηση για την 
αναίρεση των  αποφάσεων του Εφετείου ενώπιον του Αρείου Πάγου και ταυτόχρονα τον Ιούλιο του 2018 
επανέφερε τις διαιτησίες µε τις ιδίες απαιτήσεις. Οι αποφάσεις αναµένονται τέλος του 2018 αρχές του 2019 και η 
εταιρεία εκτιµάει βάσει των συµβατικών όρων και της υφιστάµενης νοµολογίας ότι η απαίτησή της είναι καθόλα 
βάσιµη και θα εισπραχθεί από το Ελληνικό ∆ηµόσιο.   

Για τα έργα που είναι ήδη σε λειτουργία, υπάρχει ο κίνδυνος, σε περίπτωση χειροτέρευσης του οικονοµικού 
κλίµατος, της µείωσης της κυκλοφορίας και συνεπώς των εσόδων των έργων, αν και η τάση από τις αρχές του 2015 
είναι αυξητική.  

 

3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

3.1. Σηµαντικά γεγονότα 

Ο κύκλος εργασιών του τοµέα Περιβάλλοντος για το πρώτο εξάµηνο του 2018 ανήλθε σε € 43,7 εκατ., έναντι € 
41,1 εκατ. το πρώτο εξάµηνο του 2017, κυρίως λόγω αύξησης εσόδων από διαχείριση απορριµµάτων του κλάδου 
που σε µεγάλο βαθµό οφείλεται σε µη επαναλαµβανόµενα έσοδα ήτοι λογιστικοποίηση εσόδων από παλαιότερες 
χρήσεις ύψους € 5,8 εκατ. σε συνέχεια της υπ’ αριθµόν 1333/2018 σχετικής απόφασης του πολυµελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών. Τα αποτελέσµατα εκµετάλλευσης ανήλθαν σε κέρδη € 16,2 εκατ. έναντι ζηµιών € 1,1 εκατ. 
κατά το αντίστοιχο διάστηµα πέρυσι, περιλαµβάνουν όµως έκτακτο καθαρό κέρδος ποσού € 4,2 εκατ. από 
αντιστροφή  παλαιότερης πρόβλεψης συνέχεια της Συµπληρωµατικής Συµφωνίας 21ης Μαΐου 2018 (βλέπε 
κατωτέρω). Αντίστοιχα τα αποτελέσµατα του 2017 είχαν επιβαρυνθεί από πρόβλεψη αποζηµιώσεων στα πλαίσια 
διαιτητικής διαδικασίας επί της οποίας έχει κατατεθεί έφεση ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων ύψους € 3,9 
εκατ. Τα αποτελέσµατα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη € 16,7 εκατ. έναντι ζηµιών € 0,8 εκατ. κατά το πρώτο 
εξάµηνο του 2017 ενώ τα αποτελέσµατα µετά από φόρους ήταν κέρδη € 11,9 εκατ. έναντι ζηµιών € 2,9 εκατ. το 
πρώτο εξάµηνο του 2017. 
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Tην 21η Μαΐου 2018, και σε συνέχεια µακρών διαπραγµατεύσεων, η Κοινοπραξία ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ – ΕΛΛΑΚΤΩΡ 
ΑΕ – Cybarco Ltd, η οποία και λειτουργεί την Ολοκληρωµένη Εγκατάσταση ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕ∆Α) 
Κόσιης, προχώρησε σε σύναψη συµπληρωµατικής συµφωνίας αναφορικά µε το εν λόγω έργο. Με βάση τη 
Συµπληρωµατική Συµφωνία προέκυψε αντιστροφή µέρους πρόβλεψης που είχε σχηµατιστεί στο παρελθόν (επί της 
αναπόσβεστης αξίας του δικαιώµατος χρήσης της µονάδας) ποσού της € 4,2 εκατ. Η Συµπληρωµατική Συµφωνία 
προνοεί εκτροπή έως και 120,000 τόνων σύµµεικτων απορριµµάτων από την Επαρχία Λευκωσίας µε στόχο την 
διακοπή λειτουργίας του ανεξέλεγκτου χώρου ταφής απορριµµάτων Κοτσιάτη µε ταυτόχρονη έκπτωση επί της 
τιµής ανά τόνο εισερχόµενων απορριµµάτων καθώς και έκπτωση επί των εκκρεµών δεδουλευµένων µε συµφωνία 
άµεσης καταβολής των. Για την εν λόγω συµφωνία το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος εξέδωσε ανακοίνωση αναφέροντας ότι «…η σύναψη της Συµπληρωµατικής Συµφωνίας 
αδιαµφισβήτητα εξυπηρετεί́ το δηµόσιο συµφέρον, καθότι προνοεί́ τη µεταφορά́ και διαχείριση στην ΟΕ∆Α Κόσιης 
των απορριµµάτων της Επαρχίας Λευκωσίας. Ως εκ τούτου, θα κλείσει η χωµατερή́ Κοτσιάτη διασφαλίζοντας έτσι τη 

δηµόσια υγειά, τη συµµόρφωση µε την καταδικαστική́ για την Κυπριακή́ ∆ηµοκρατία απόφαση του ∆ικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αποφυγή́ πιθανού́ δυσβάστακτου προστίµου…».  
 

3.2. Προοπτικές 

Ο κλάδος του Περιβάλλοντος παρουσιάζει ιδιαίτερες προοπτικές στην Ελλάδα καθώς η χώρα έχει καθυστερήσει 
να προσαρµοστεί στις επιταγές της ΕΕ ως προς τη διαχείριση απορριµµάτων, ενώ παράλληλα επιβαρύνεται µε 
σηµαντικά πρόστιµα για τη διατήρηση παράνοµων χωµατερών. Συνεπώς καθίσταται επιβεβληµένη η εφαρµογή 
σύγχρονων µεθόδων διαχείρισης απορριµµάτων που θα συµβάλλουν στην ανάπτυξη του κλάδου στο εσωτερικό της 
χώρας. 

Επίσης υπάρχουν σηµαντικές προοπτικές στο εξωτερικό στις περιοχές που δραστηριοποιείται η ΗΛΕΚΤΩΡ (π.χ. 
Γερµανία, χώρες κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης και Μέσης Ανατολής).   

Το τρέχον ανεκτέλεστο υπόλοιπο της ΗΛΕΚΤΩΡ από κατασκευαστικά έργα και συµβάσεις παροχής υπηρεσιών 
ανέρχεται σε € 60 εκατ. (περιλαµβάνονται συµβάσεις που υπογράφτηκαν µετά τις 30.06.2018 και συµβάσεις προς 
υπογραφή συνολικού ποσού 31 εκατ.). 

3.3. Κίνδυνοι και αβεβαιότητες 

Στις 15.06.2016, απαγγέλθηκαν κατηγορίες κατά της εταιρείας Helector Cyprus Ltd, (100% θυγατρικής της 
ΗΛΕΚΤΩΡ) σχετιζόµενες µε εικαζόµενες παράνοµες πρακτικές πρώην στελεχών της εταιρείας στο πλαίσιο της 
δραστηριοποίησής της στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία. Τυχόν καταδίκη του νοµικού προσώπου θα έχει ως 
αποτέλεσµα την επιβολή κυρώσεων (π.χ. χρηµατικό πρόστιµο)  που όµως δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική 
επίδραση στην χρηµατοοικονοµική θέση του Οµίλου.  

Η ανάγκη αναβάθµισης των εγχώριων υποδοµών διαχείρισης απορριµµάτων είναι αναµφισβήτητη, όµως η 
υλοποίηση των νέων έργων µπορεί να επηρεαστεί αρνητικά από αλλαγές στο σχεδιασµό υλοποίησης τους, την 
περιορισµένη και ακριβότερη ρευστότητα από το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα καθώς και από χρονοβόρες 
διαδικασίες έκδοσης αδειών και τυχόν αντιδράσεις τοπικών κοινωνιών (π.χ. προσφυγές στο Συµβούλιο της 
Επικρατείας). 
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4. ΑΙΟΛΙΚΑ  

4.1. Σηµαντικά γεγονότα 

Το σύνολο της εγκατεστηµένης ισχύος ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ και των θυγατρικών της ανήλθε στις 30.06.2018 σε 
289,10 MW (18 αιολικά, 1 υδροηλεκτρικό και 1 φωτοβολταϊκό πάρκο) ενώ σε φάση κατασκευής βρίσκονται έξι 
αιολικά πάρκα, συνολικής ισχύος 202 MW.  

Ο κύκλος εργασιών του κλάδου των αιολικών πάρκων κατά το πρώτο εξάµηνο του 2018 ανήλθε σε € 29,4 εκατ. 
έναντι € 22,3 εκατ. κατά το πρώτο εξάµηνο του 2017 παρουσιάζοντας αύξηση 31,4% τόσο λόγω των καλύτερων 
ανεµολογικών συνθηκών που επικράτησαν κατά την περίοδο αναφοράς όσο και της αύξησης της εγκατεστηµένης 
ισχύος σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Τα αποτελέσµατα εκµετάλλευσης ανήλθαν σε € 15,7 εκατ. 
έναντι € 10,8 εκατ., ενώ τα καθαρά κέρδη µετά από φόρους ήταν € 7,4 εκατ. έναντι € 4,4 εκατ. κατά το πρώτο 
εξάµηνο του 2017. 

4.2. Προοπτικές 

Οι προοπτικές για την αγορά των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα και κατ’ επέκταση για την θυγατρική 
του Οµίλου ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ παραµένουν θετικές. Με βάση τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας θα πρέπει να 
υπάρξει αύξηση της εγκατεστηµένης ισχύος αιολικών πάρκων από 2.652 MW στα τέλη του 2017 (HWEA, Wind 
Energy Statistics – 2017) σε 7.500 MW το 2020. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις του ΥΠΕΝ, όπως αυτές διατυπώνονται 
στην «Περιγραφή Σχήµατος Λειτουργικής Ενίσχυσης στους τοµείς των ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (Συµπαραγωγή 
Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Αποδοτικότητας» (Φεβ. 2016), εκτιµάται ότι θα εγκατασταθούν περίπου 
2.200 έως 2.700 ΜW νέων έργων ΑΠΕ στο διάστηµα 2016 - 2020, στη συντριπτική τους πλειοψηφία αιολικά 
πάρκα. Το νέο σχήµα λειτουργικής ενίσχυσης των έργων ΑΠΕ σύµφωνα µε το Ν. 4414/2016 προβλέπει µεταβολή 
του καθεστώτος τιµολόγησης από Feed-in-Tariff σε Feed-in-Premium και µηχανισµό βέλτιστης ακρίβειας 
πρόβλεψης ισχύος µέχρι την ολοκληρωµένη ανάληψη της ευθύνης εξισορρόπησης από τους παραγωγούς ΑΠΕ, 
διατηρεί, όµως, προτεραιότητα στην κατανοµή φορτίου και 20ετείς συµβάσεις αγοραπωλησίας ηλεκτρικής 
ενέργειας (ΣΕ∆Π), στοιχεία που δίνουν σηµαντικό κίνητρο επιτάχυνσης υλοποίησης των έργων, δεδοµένου ότι οι 
εφαρµοστέες ταρίφες (ΤΑ) των ΣΕ∆Π που θα υπογράφονται από το 2018 και εφεξής καθορίζονται µε 
ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών. 

Η ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ και οι θυγατρικές της διαθέτουν σηµαντικό χαρτοφυλάκιο αδειών αιολικών πάρκων σε 
διάφορα στάδια της αδειοδοτικής διαδικασίας, το οποίο αναπτύσσουν, ωριµάζοντας αδειοδοτικά τα εκάστοτε 
επιλεγµένα έργα και συµµετέχοντας στους διαγωνισµούς που θα προκηρυχθούν από την ΡΑΕ. 

Παράλληλα µε την ανάπτυξη και υλοποίηση νέων έργων, η ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ και οι θυγατρικές της 
επεξεργάζονται την εφαρµογή λύσεων περαιτέρω ελάττωσης του χρηµατοδοτικού τους κόστους τόσο για τα 
υφιστάµενα όσο και για τα νέα έργα τους, διερευνώντας συνεργασίες για το σκοπό αυτό τόσο µε ελληνικά όσο και 
άλλα ευρωπαϊκά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. 

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 για την ανάπτυξη και λειτουργία νέων έργων καθώς 
και προσφυγών στο Συµβούλιο της Επικρατείας. Επιπλέον, ενδεχόµενες µεταβολές του θεσµικού πλαισίου µπορεί 
να επηρεάσουν δυσµενώς τα λειτουργικά αποτελέσµατα της Εταιρείας. 

Η εξάρτηση από τις καιρικές συνθήκες, οι οποίες είναι από τη φύση τους ευµετάβλητες και διαφέρουν από έτος σε 
έτος, συνεπάγεται αυξοµειώσεις της παραγωγής και των σχετικών εσόδων του κλάδου. 
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5. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

5.1. Σηµαντικά γεγονότα  

Τα έσοδα του κλάδου ανάπτυξης ακινήτων του Οµίλου στο πρώτο εξάµηνο του 2018 ανήλθαν σε € 3,3 εκατ. έναντι 
€ 3,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Τα αποτελέσµατα εκµετάλλευσης ανήλθαν σε κέρδη € 0,3 εκατ. έναντι 
ζηµιών € 0,5 εκατ. κατά το αντίστοιχο διάστηµα πέρυσι, ενώ ο κλάδος παρουσίασε ζηµιές προ φόρων ύψους € 0,5 
εκατ. έναντι ζηµιών € 1,5 εκατ. πέρυσι. 

5.2. Προοπτικές   

Οι δραστηριότητες του Οµίλου έχουν επικεντρωθεί στην επέκταση της Β’ φάσης του SMART PARK δοµήσιµης 
επιφανείας 15.200 τµ περίπου (βρίσκεται σε τελικές διαπραγµατεύσεις για τη χρηµατοδότηση της ανάπτυξης, έχει 
υπογράψει δεσµευτικά προσύµφωνα µίσθωσης για περίπου το ήµισυ της υπό ανέγερση επέκτασης και η κατασκευή 
αναµένεται να ξεκινήσει το φθινόπωρο), στην αναµενόµενη έγκριση του Προεδρικού ∆ιατάγµατος πολεοδόµησης 
του ακινήτου της Κάντζας δοµήσιµης επιφανείας 95.000 τµ περίπου, καθώς και στην εξέταση επανενεργοποίησης 
ανάπτυξης των ακινήτων που διαθέτει στη Ρουµανία.  

5.3. Κίνδυνοι και αβεβαιότητες 

Το χαρτοφυλάκιο µισθωτών του SMART PARK είναι ισχυρό και υγιές και η εταιρεία διατηρεί µισθωµένο το 
σύνολο (100%) της προς εκµετάλλευση επιφανείας του Πάρκου. Το Πάρκο έχει  παρουσιάσει αισθητή άνοδο τα 
τελευταία χρόνια και συγκαταλέγεται στις επιτυχηµένες οργανωµένες αναπτύξεις εµπορικών ακινήτων. 
Παραµένουµε αισιόδοξοι για τη συνέχειά του στο µέλλον, αν και δεν µπορεί να αποκλειστεί ο κίνδυνος σε σχέση 
µε τις απαιτήσεις που έχει από ενοίκια που προέρχονται από συµβάσεις λειτουργικής µίσθωσης.  

Επίσης λόγω του γενικότερου µεταβατικού οικονοµικού κλίµατος η στρατηγική της ανάπτυξης των ακινήτων του 
Οµίλου στην Ελλάδα και στη Ρουµανία παραµένει συντηρητική.  

 

6. ΛΟΙΠΑ 

Θερµοηλεκτρικοί σταθµοί 

Τα έσοδα της ELPEDISON κατά το πρώτο εξάµηνο του 2018 ανήλθαν σε € 184,8  εκατ., παρουσιάζοντας οριακή 
µείωση έναντι των εσόδων € 189,8 εκατ. κατά το πρώτο εξάµηνο του 2017. Σε επίπεδο αποτελεσµάτων 
εκµετάλλευσης προέκυψαν ζηµιές € 10,5 εκατ. έναντι κερδών € 1,4 εκατ. πέρυσι, που οφείλεται κυρίως στο 
αυξηµένο κόστος λόγω αύξησης τιµών πετρελαίου και κόστους εκποµπών CO2, καθώς και στην καθυστέρηση 
θεσµοθέτησης Μηχανισµού Αµοιβής Ευελιξίας, που είχε ως αποτέλεσµα την αποστέρηση εσόδων σηµαντικών για 
την κερδοφορία των ηλεκτροπαραγωγικών µονάδων.  

Καζίνο 

Σηµειώνεται ότι τον Ιανουάριο 2018 ο Όµιλος προέβη σε πώληση της συµµετοχής του στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ έναντι ποσού € 13,5 εκατ.  
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IV. Μη Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία  

 

Περιγραφή επιχειρηµατικού µοντέλου 

Στόχος της ∆ιοίκησης του Οµίλου είναι η ανάδειξή του σε έναν από τους κορυφαίους περιφερειακούς Οµίλους 
στους τοµείς της κατασκευής, των παραχωρήσεων, των υπηρεσιών περιβάλλοντος και ενέργειας µε την παραγωγή 
ποιοτικών έργων και υπηρεσιών. 

Εφόδια του Οµίλου για την επίτευξη των στρατηγικών του στόχων είναι η µακρόχρονη εµπειρία και η άρτια 
τεχνογνωσία στους τοµείς δραστηριοποίησής του, η καινοτοµία, το ικανό και εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό 
και η εµπιστοσύνη που απολαµβάνει από τους πελάτες, τους συνεργάτες και τους µετόχους.  Κατά την άσκηση των 
επιχειρηµατικών του δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ο Όµιλος δίνει έµφαση στις ακόλουθες 
παραµέτρους: 

- εταιρική διακυβέρνηση,  
- ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού, 
- διαφάνεια, εταιρική ευθύνη και κανονιστική συµµόρφωση, 
- σεβασµό και προστασία του περιβάλλοντος,  
- διαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων  
- κοινωνική υπευθυνότητα. 

 
Εταιρική ∆ιακυβέρνηση  

Η εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ εφαρµόζει τις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης, όπως αυτές ορίζονται από το σχετικό 
νοµοθετικό πλαίσιο (Ν. 2190/1920, άρθρο 43α παράγραφος 3δ, Ν. 3016/2002 για την εταιρική διακυβέρνηση, Ν. 
3693/2008 άρθρο 37 και Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43ββ, όπως τροποποιήθηκε µε τα άρθρα 1 και 2 του 4403/2016). 
Οι εν λόγω αρχές εταιρικής διακυβέρνησης έχουν ενσωµατωθεί στον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (βάση του 
οποίου αποτελεί ο Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης του ΣΕΒ, Ιανουάριος 2011), ο οποίος βρίσκεται 
αναρτηµένος στον ιστότοπο της Εταιρείας www.ellaktor.com. 

Η Εταιρεία δεν είχε υιοθετήσει, για την τρέχουσα χρήση 2018, πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης επιπλέον των 
προβλέψεων της σχετικής νοµοθεσίας.  

 
Ανθρώπινο δυναµικό 
 
Ο Όµιλος βασίζεται ιδιαίτερα στο ανθρώπινο δυναµικό του για την επίτευξη των εταιρικών του στόχων. Ο Όµιλος 
έχει δηµιουργήσει ένα ασφαλές και δίκαιο περιβάλλον εργασίας, τηρώντας τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας, 
προσφέρει ικανοποιητικές αµοιβές και παροχές καθώς και πρόσθετη ασφαλιστική νοσοκοµειακή κάλυψη. 
 
Προκειµένου να εξασφαλιστεί το καλύτερο δυνατό επίπεδο ανθρώπινου δυναµικού ο Όµιλος έχει θεσπίσει 
διαδικασίες επιλογής, επιµόρφωσης, αξιολόγησης και ανταµοιβής του προσωπικού του.  Στο πλαίσιο δηµιουργίας 
ενός σταθερού, υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, που προάγει την επαγγελµατική και προσωπική 
εξέλιξη των εργαζοµένων, εφαρµόζονται Πιστοποιηµένα Συστήµατα ∆ιαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας, µε 
βάσει το πρότυπο OHSAS 18001.  

Ο Όµιλος στις 30.06.2018 απασχολούσε 5.698 άτοµα ( 5.979 άτοµα στις 30.06.2017) και η Εταιρεία 22 άτοµα (20 
άτοµα στις 30.06.2017).  

 
Κανονιστική Συµµόρφωση  
 
Ο Όµιλος έχει υιοθετήσει Πρόγραµµα Ηθικής και Κανονιστικής Συµµόρφωσης το οποίο έχει σχεδιαστεί για την 
πρόληψη, τον εντοπισµό και την αντιµετώπιση ζητηµάτων Ηθικής και Κανονιστικής Συµµόρφωσης. Ο Όµιλος 
επιδιώκει να διεξάγει τις δραστηριότητές του έντιµα, ηθικά, µε ακεραιότητα και σε συµµόρφωση µε τους ισχύοντες 
νόµους, κανονισµούς και πρότυπα, τις πολιτικές και τις οδηγίες του Οµίλου, καθώς και τον Κώδικα ∆εοντολογίας 
του. Στον Κώδικα ∆εοντολογίας αποτυπώνονται οι βασικές αρχές που διέπουν την επιχειρηµατική πρακτική και 
πολιτική του Οµίλου, αλλά και τη συµπεριφορά των εργαζοµένων του.  
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Περιβαλλοντικά θέµατα 

Ο Όµιλος επιδιώκει την προστασία και το σεβασµό στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, καθώς και την 
ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων από τις δραστηριότητές του. Τόσο στη µητρική όσο και στις 
θυγατρικές εταιρείες υιοθετούνται οι αρχές της αειφόρου ανάπτυξης. Ως εκ τούτου ο Όµιλος στοχεύει στην 
ανάληψη πρωτοβουλιών για την προώθηση µεγαλύτερης περιβαλλοντικής υπευθυνότητας και στην ανάπτυξη 
φιλικών τεχνολογιών προς το περιβάλλον. Ο Όµιλος εφαρµόζει πιστοποιηµένα συστήµατα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης εξασφαλίζοντας τη νοµοθετική συµµόρφωση και τον περιβαλλοντικό έλεγχο των έργων και 
δραστηριοτήτων του. 

 
Οι Περιβαλλοντικές ∆ράσεις του Οµίλου αφορούν στον περιορισµό των παραγόµενων αποβλήτων, στην 
επαναχρησιµοποίηση, στη διαχείριση αποβλήτων, στην ανακύκλωση, στη χρήση φιλικότερων προς το περιβάλλον 
υλικών, στη χρήση ΑΠΕ, στην εξοικονόµηση φυσικών πόρων, στη χρήση νέας τεχνολογίας φιλικής προς το 
περιβάλλον, κλπ. 
 
Τέλος στον Όµιλο γίνονται προσπάθειες ενεργειακού σχεδιασµού των εταιρειών µε στόχο την εξοικονόµηση 
ενέργειας και συµβολή του Οµίλου στην εθνική και ευρωπαϊκή επιδίωξη µείωσης της κατανάλωσης σε ποσοστό 
20% έως το 2020.  Στο πλαίσιο αυτό εφαρµόζονται Συστήµατα ∆ιαχείρισης Ενέργειας. 
 
∆ιαχείριση Χρηµατοοικονοµικών κινδύνων 

Ο Όµιλος εκτίθεται σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως, ενδεικτικά, κινδύνους αγοράς 
(συναλλαγµατικό κίνδυνο, κίνδυνο επιτοκίων, κλπ.), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Οι 
χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι σχετίζονται µε τις εµπορικές απαιτήσεις, τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα, τους 
προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις και το δανεισµό.  

Η διαχείριση κινδύνων παρακολουθείται από την οικονοµική διεύθυνση και ειδικότερα από την κεντρική 
∆ιεύθυνση Χρηµατοοικονοµικής ∆ιαχείρισης Οµίλου και διαµορφώνεται στα πλαίσια, οδηγιών, κατευθύνσεων και 
κανόνων εγκεκριµένων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο που αφορούν τον κίνδυνο επιτοκίου, τον πιστωτικό κίνδυνο, 
τη χρήση παραγώγων και µη-παραγώγων χρηµατοοικονοµικών εργαλείων, καθώς και την βραχυπρόθεσµη 
επένδυση των διαθεσίµων. 

 

V. 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, όπως ισχύει) και παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα: 

Ποσά α’ εξαµήνου 2018 

(ποσά σε χιλ. ευρώ) 

Πωλήσεις 

αγαθών  και 

υπηρεσιών 

Έσοδα 

συµµετοχών 

Αγορές αγαθών 

και υπηρεσιών Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

Θυγατρικές      
 ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ  887 - 206 4.969 14 

 ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ  92 - 13 42 663 

 ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ  65 23.200 988 17.000 51.780 

 REDS ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ  10 - - 99 - 

 ΑΚΤΩΡ FM ΑΕ 34 - 328 - 187 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ  10 - - 6 - 

ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ 82 - - 61 - 

ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ 66 - - 5 - 
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(ποσά σε χιλ. ευρώ) 

Πωλήσεις 

αγαθών  και 

υπηρεσιών 

Έσοδα 

συµµετοχών 

Αγορές αγαθών 

και υπηρεσιών Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΕ 17 - - 15 - 

ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ 25 - - 16 - 

 ΛΟΙΠΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ  1 - 1 143 21 

      
Συγγενείς      
ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ - - - 1 - 

      

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ - - - - - 

ΣΥΝΟΛΟ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ 1.288 23.200 1.536 22.356 52.665 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΓΓΕΝΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ - - - 1 - 

Ποσά α’ εξαµήνου 2017 

(ποσά σε χιλ. ευρώ) 

Πωλήσεις 

αγαθών  και 

υπηρεσιών 

Έσοδα 

συµµετοχών 

Αγορές 

αγαθών και 

υπηρεσιών Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

Θυγατρικές      
 ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ  922 - 25 4.821 229 

 ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ  96 - 14 72 636 

 ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ  67 - 1.042 300 49.742 

 REDS ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ  10 - - 138 - 

 ΑΚΤΩΡ FM ΑΕ 35 - 328 - 199 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ  10 - - 8 - 

ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ 85 - - 48 - 

ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ 90 - - 16 - 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΕ 17 - - 16 - 

ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ 26 - - 56 - 

 ΛΟΙΠΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ  1 - 2 107 20 

      
Συγγενείς      

ATHENS RESORT CASINO AE - 245 - - - 

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ - - - 1 - 

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ - - - - - 

ΣΥΝΟΛΟ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ 1.359 - 1.410 5.582 50.826 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΓΓΕΝΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ - 245 - 1 - 

Αναφορικά µε τις ανωτέρω συναλλαγές του α’ εξαµήνου 2018 διευκρινίζονται τα εξής: 

Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών αφορούν κυρίως σε τιµολόγηση δαπανών και µισθώσεις ακινήτων 
προς θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, 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 και εργολαβικών συµβάσεων 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 τη χορήγηση δανείων προς 
συνδεδεµένα µέρη, καθώς και σε απαιτήσεις από µερίσµατα εισπρακτέα. 

Τα έσοδα από συµµετοχές αφορούν µερίσµατα από θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες. 
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Οι αµοιβές των διευθυντικών στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης του Οµίλου, κατά την περίοδο 01.01-30.06.2018 
ανήλθαν σε ευρώ 3.273 χιλ. και της Εταιρείας σε ευρώ 458 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 01.01-30.06.2018. 

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

 

 

Κηφισιά, 14 Σεπτεµβρίου 2018 

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π. ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ 
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Γ. Έκθεση Επισκόπησης Εξαµηνιαίας Οικονοµικής Έκθεσης  



 

 
 
ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρεία,  Λεωφ. Κηφισίας 268,  15232 Χαλάνδρι 
Τ: +30 210 6874400, Φ: +30 210 6874444, www.pwc.gr 
 

Λεωφ.  Κηφισίας 260 & Κόδρου, 15232 Χαλάνδρι, Τ: +30 210 6874400, Φ: +30 210 6874444  

Εθνικής Αντίστασης  17,  55134  Θεσσαλονίκη, Τ: +30 2310 488880, Φ: +30 2310 459487 
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Έκθεση Επισκόπησης Εξαµηνιαίας Οικονοµικής Έκθεσης 

 

Προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» 

 
Εισαγωγή 
 
Έχουµε επισκοπήσει τη συνηµµένη ενδιάµεση εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση 
χρηµατοοικονοµικής θέσης  της Εταιρείας «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.»  της 30ης Ιουνίου 2018 και τις σχετικές 
εταιρικές και ενοποιηµένες καταστάσεις αποτελεσµάτων, συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων 
κεφαλαίων και ταµειακών ροών της εξάµηνης περιόδου που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, µε τις 
επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις που συνθέτουν την ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική 
πληροφόρηση, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης. Η διοίκηση είναι 
υπεύθυνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης 
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζονται στην Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά (∆ιεθνές Λογιστικό 
Πρότυπο «∆ΛΠ 34») και των λοιπών στοιχείων της εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης. Η δική µας ευθύνη 
είναι να εκφράσουµε συµπέρασµα επί της εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης µε βάση την επισκόπησή 
µας.  
 
Εύρος Επισκόπησης 
 
∆ιενεργήσαµε την επισκόπησή µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκόπησης (∆ΠΑΕ) 
2410 «Επισκόπηση ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον 
ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης 
συνίσταται στην υποβολή διερευνητικών ερωτηµάτων, κυρίως σε πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για 
χρηµατοοικονοµικά και λογιστικά θέµατα, καθώς και στην εφαρµογή αναλυτικών και άλλων 
διαδικασιών επισκόπησης. Η επισκόπηση έχει ουσιωδώς µικρότερο εύρος από τον έλεγχο, ο οποίος 
διενεργείται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου που έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική 
Νοµοθεσία και συνεπώς δεν µας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουµε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει 
στην αντίληψή µας όλα τα σηµαντικά θέµατα που θα µπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά 
συνέπεια δεν εκφράζουµε γνώµη ελέγχου.  
 

Συµπέρασµα 
Με βάση την επισκόπησή µας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε που θα µας έκανε να 
πιστεύουµε ότι η συνηµµένη ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση δεν έχει καταρτιστεί, από 
κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34 και τα λοιπά στοιχεία της εξαµηνιαίας οικονοµικής 
έκθεσης σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007. 
 
 

Αθήνα,  17 Σεπτεµβρίου 2018 
 

O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
ΠραϊσγουωτερχαουςΚούπερς 
Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρεία 
Λ. Κηφισίας 268 
152 32 Χαλάνδρι 
ΑΜ ΣΟΕΛ 113 

Φώτης Σµυρνής  
Αρ Μ ΣΟΕΛ: 52861 
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∆. Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση  

σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 

για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2018 
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Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης  

  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 Σηµ. 
30-Ιουν-18 31-∆εκ-17* 

 
30-Ιουν-18 31-∆εκ-17** 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό       
Ενσώµατα πάγια  502.775 510.155  1.677 1.700 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6α 69.745 60.336  - - 

∆ικαίωµα παραχώρησης 6β 535.665 567.003  - - 

Επενδύσεις σε ακίνητα  144.702 145.606  27.156 28.239 

Επενδύσεις σε θυγατρικές   -  -   751.623 738.123 

Επενδύσεις σε συγγενείς & κοινοπραξίες  75.477 88.709  1.223 1.223 

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία σε αποσβέσιµο κόστος 8α 55.522 -  - - 

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω 
λοιπών συνολικών εισοδηµάτων 7α  49.160 -  - - 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διακρατούµενα ως τη λήξη 8β   - 80.757  - - 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 7β   - 41.384  - - 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις  90.668 91.467  - - 

Προκαταβολές για µακροπρόθεσµες µισθώσεις  36.963 38.686  - - 

Χρηµατοδοτική συµβολή από ∆ηµόσιο (Ε∆∆ΠΧΑ 12) 9   244.592 241.851  - - 

∆εσµευµένες καταθέσεις 11   25.392 12.258  - - 

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 10   114.217 109.051  24 24 

  1.944.879 1.987.264  781.703 769.309 

Κυκλοφορούν ενεργητικό       
Αποθέµατα  32.043 39.695  - - 

Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 10   925.140 919.394  23.271 6.788 

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία σε αποσβέσιµο κόστος 8α   25.102 -  - - 

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω 
λοιπών συνολικών εισοδηµάτων 7α   3.712 -  - - 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 7β   - 7.489  - - 

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων  1 1  - - 

Προκαταβολές για µακροπρόθεσµες µισθώσεις   3.229 3.229  - - 

Χρηµατοδοτική συµβολή από ∆ηµόσιο (Ε∆∆ΠΧΑ 12) 9   32.624 36.040  - - 

∆εσµευµένες καταθέσεις 11   37.125 34.086  - - 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 12   412.541 510.110  345 686 

  1.471.516 1.550.042  23.617 7.474 

Περιουσιακά στοιχεία κατεχόµενα προς πώληση 13   89.062 13.450  857 13.450 

  1.560.577 1.563.492  24.473 20.924 

Σύνολο ενεργητικού  3.505.457 3.550.756  806.176 790.233 

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

Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο  523.847 523.847  523.847 523.847 

Ίδιες µετοχές  (27.072) (27.072)  (27.072) (27.072) 

Λοιπά αποθεµατικά 14   268.108 225.472  55.918 55.918 

Κέρδη/ (ζηµιές) εις νέον  (365.011) (269.871)  (203.211) (218.232) 

  582.182 634.687  531.792 516.772 

Μη ελέγχουσες συµµετοχές  212.965 225.506  - - 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  795.147 860.192  531.792 516.772 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις       
∆άνεια µακροπρόθεσµα (συµπεριλαµβ/νων δανείων χωρίς 
αναγωγή) 15   1.126.755 1.175.609  246.777 258.801 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις  93.897 87.970  19 3 

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία  11.624 11.516  228 223 

Επιχορηγήσεις  58.921 60.767  - - 

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία 18   127.047 131.936  - - 

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 16   12.257 11.029  8.826 7.844 

Λοιπές προβλέψεις µακροπρόθεσµες 17   105.409 103.470  180 180 

  1.535.909 1.582.298  256.030 267.051 
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  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 Σηµ. 
30-Ιουν-18 31-∆εκ-17* 

 
30-Ιουν-18 31-∆εκ-17** 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις       
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 16   831.058 856.999  6.146 6.411 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις (φόρος εισοδήµατος)  29.742 14.960  - - 

∆άνεια βραχυπρόθεσµα (συµπεριλαµβ/νων δανείων χωρίς 
αναγωγή) 15   161.940 211.014  12.208 - 

Μερίσµατα πληρωτέα  10.282 6.024  - - 

Λοιπές προβλέψεις βραχυπρόθεσµες 17   16.848 19.269  - - 

  1.049.871 1.108.266  18.354 6.411 

Υποχρεώσεις που συνδέονται άµεσα µε περιουσιακά στοιχεία 
κατεχόµενα προς πώληση 13   124.530 -  - - 

  1.174.401 1.108.266  18.354 6.411 

Σύνολο υποχρεώσεων  2.710.310 2.690.564  274.384 273.462 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  3.505.457 3.550.756  806.176 790.233 

*Ο Όµιλος έχει εφαρµόσει τα ∆ΠΧΑ 9 και 15 χρησιµοποιώντας τη µέθοδο σωρευτικής επίδρασης. Σύµφωνα µε τη 
µέθοδο αυτή, η συγκριτική πληροφορία δεν επαναδιατυπώνεται (σηµείωση 2.4). 

** Η µητρική εταιρεία δεν επηρεάστηκε από την εφαρµογή των ∆ΠΧΑ 9 και 15. 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 30 έως 82 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής 
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. 
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Κατάσταση Αποτελεσµάτων Α’ εξαµήνου 2018 και 2017 

 

  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

  1-Ιαν έως  1-Ιαν έως 

 Σηµ. 30-Ιουν-18 30-Ιουν-17*   30-Ιουν-18 30-Ιουν-17** 

Πωλήσεις 5 922.337 929.740  - - 

Κόστος πωληθέντων 19 (842.912) (843.474)  - - 

Μεικτό κέρδος  79.425 86.266  - - 

Έξοδα διάθεσης 19 (2.513) (2.213)  - - 

Έξοδα διοίκησης 19 (32.785) (29.154)  (2.516) (1.870) 

Λοιπά έσοδα 20 11.774 14.411  1.016 1.068 

Λοιπά κέρδη/(ζηµιές) 20 (23.514) (16.335)  (505) (47) 

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης  32.387 52.975  (2.006) (849) 

Έσοδα από µερίσµατα  998 947  23.200 245 

Μερίδιο κέρδους/(ζηµιάς) από συµµετοχές που 
λογιστικοποιούνται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης 29β (13.182) (1.440)  - - 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 21 12.109 11.859  - - 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 21 (43.967) (44.688)  (6.158) (6.607) 

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων  (11.655) 19.653  15.036 (7.210) 

Φόρος εισοδήµατος 22 (19.301) (19.095)  (16) (4) 

Καθαρά κέρδη/(ζηµίες) περιόδου  (30.955) 558  15.021 (7.214) 

       
Κέρδη / (ζηµιές) περιόδου αποδιδόµενα σε:       
Μετόχους της µητρικής 23 (45.724) (10.906)  15.021 (7.214) 

Μη ελέγχουσες συµµετοχές  14.769 11.464  - - 

  (30.955) 558  15.021 (7.214) 

       
Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - 

βασικά και αναπροσαρµοσµένα (σε Ευρώ) 23 (0,2652) (0,0632)  0,0871 (0,0418) 

*Ο Όµιλος έχει εφαρµόσει τα ∆ΠΧΑ 9 και 15 χρησιµοποιώντας τη µέθοδο σωρευτικής επίδρασης. Σύµφωνα µε τη 
µέθοδο αυτή, η συγκριτική πληροφορία δεν επαναδιατυπώνεται (σηµείωση 2.4). 

** Η µητρική εταιρεία δεν επηρεάστηκε από την εφαρµογή των ∆ΠΧΑ 9 και 15. 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 30 έως 82 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής 
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. 



 
Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά 

                      ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ 
Ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση  
 για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2018 
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Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος Α’ εξαµήνου 2018 και 2017 

 

  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

  1-Ιαν έως  1-Ιαν έως 

  30-Ιουν-18 30-Ιουν-17*   30-Ιουν-18 30-Ιουν-17** 

        

Καθαρά κέρδη  / (ζηµιές) περιόδου  (30.955) 558  15.021 (7.214) 

       
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα       
Στοιχεία που ανακατατάσσονται µεταγενέστερα στα αποτελέσµατα      
Συναλλαγµατικές διαφορές  (3.364) 1.187  - - 

Μεταβολή αξίας ∆ιαθεσίµων προς πώληση  - 1.301  - - 

Αντιστάθµιση ταµειακών ροών  3.490 10.933  - - 

  126 13.421  - - 

Στοιχεία που δεν ανακατατάσσονται µεταγενέστερα στα αποτελέσµατα     

Μεταβολή εύλογης αξίας χρηµατοικονοµικών 
περιουσιακών στοιχείων µέσω λοιπών συνολικών 
εισοδηµάτων  (15.409) -  - - 

Λοιπά  (319) 25  - - 

  (15.728) 25  - - 

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα περιόδου (µετά από 

φόρους)  (15.602) 13.446  - - 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα περιόδου  (46.557) 14.005  15.021 (7.214) 

       
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα περιόδου 

αποδιδόµενα σε:       
Μετόχους της µητρικής  (62.131) (687)  15.021 (7.214) 

Μη ελέγχουσες συµµετοχές  15.574 14.691  - - 

  (46.557) 14.005  15.021 (7.214) 

*Ο Όµιλος έχει εφαρµόσει τα ∆ΠΧΑ 9 και 15 χρησιµοποιώντας τη µέθοδο σωρευτικής επίδρασης. Σύµφωνα µε τη 
µέθοδο αυτή, η συγκριτική πληροφορία δεν επαναδιατυπώνεται (σηµείωση 2.4). 

** Η µητρική εταιρεία δεν επηρεάστηκε από την εφαρµογή των ∆ΠΧΑ 9 και 15. 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 30 έως 82 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής 
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. 



 
Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά 

                      ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ 
Ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση  
 για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2018 
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Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

   Αποδιδόµενα στους Ιδιοκτήτες της Mητρικής   

 Σηµ.  

Μετοχικό 

κεφάλαιο 

Αποθεµατικό 

υπέρ το 

άρτιο 

Λοιπά 

αποθεµατικά 

Ίδιες 

Μετοχές 

Αποτελέσµατα 

εις νέον Σύνολο 

Μη 

ελέγχουσες 

συµµετοχές 

Σύνολο 

ιδίων 

κεφαλαίων 

1 Ιανουαρίου 2017   182.311 523.847 216.911 (27.072) (225.366) 670.631 221.791 892.422 

Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) 
περιόδου   - - - - (10.906) (10.906) 11.464 558 

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα           
Συναλλαγµατικές διαφορές 14    - - 1.241 - - 1.241 (53) 1.187 
Μεταβολή αξίας ∆ιαθεσίµων 
προς πώληση 14    - - 1.056 - - 1.056 246 1.301 
Μεταβολή αξίας Αντιστάθµισης 
ταµειακών ροών 14    - - 7.914 - - 7.914 3.019 10.933 

Λοιπά    - - - - 9 9 16 25 

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα 

περιόδου (µετά από φόρους)   - - 10.210 - 9 10.219 3.227 13.446 

Συγκεντρωτικά συνολικά 

εισοδήµατα περιόδου    - - 10.210 - (10.897) (687) 14.691 14.005 

Μεταφορά από/σε αποθεµατικά 14    - - (8) - 8 - - - 

∆ιανοµή Μερίσµατος   - -  - - - (21.480) (21.480) 

Επίπτωση πώλησης θυγατρικής   - - - - - - (3.466) (3.466) 

30 Ιουνίου 2017   182.311 523.847 227.113 (27.072) (236.255) 669.944 211.536 881.480 

Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) 
περιόδου   - - - - (30.261) (30.261) 20.095 (10.166) 

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα           
Συναλλαγµατικές διαφορές 14    - - (4.571) - - (4.571) (205) (4.776) 
Μεταβολή αξίας ∆ιαθεσίµων 
προς πώληση 14    - - (3.391) - - (3.391) (212) (3.604) 
Μεταβολή αξίας Αντιστάθµισης 
ταµειακών ροών 14    - - 2.688 - - 2.688 955 3.643 

Αναλογιστικά κέρδη 14    - - 352 - - 352 192 544 

Λοιπά   - - - - (76) (76) - (77) 

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα 

περιόδου (µετά από φόρους)   - - (4.923) - (76) (4.999) 730 (4.269) 

Συγκεντρωτικά συνολικά 

εισοδήµατα περιόδου    - - (4.923) - (30.337) (35.260) 20.825 (14.436) 

Μείωση µετοχικού κεφαλαίου   - - - - - - (28) (28) 

Μεταφορά σε αποθεµατικά 14    - - 3.281 - (3.281) - - - 

∆ιανοµή Μερίσµατος   - - - - - - (8.152) (8.152) 

Επίπτωση πώλησης θυγατρικών   - - - - 3 3 1.325 1.328 

31 ∆εκεµβρίου 2017   182.311 523.847 225.472 (27.072) (269.871) 634.687 225.505 860.192 
           

1 Ιανουαρίου 2018 

∆ηµοσιευµένα στοιχεία   182.311 523.847 225.472 (27.072) (269.871) 634.687 225.505 860.192 

Επίδραση εφαρµογής ∆ΠΧΑ 9 2.4  - - 17.124 - (4.950) 12.173 - 12.173 
1 Ιανουαρίου 2018 

Αναπροσαρµοσµένα στοιχεία *   182.311 523.847 242.596 (27.072) (274.821) 646.860 225.505 872.366 

Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) 
περιόδου   - - - - (45.724) (45.724) 14.769 (30.955) 

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα           
Συναλλαγµατικές διαφορές 14    - - (3.352) - - (3.352) (12) (3.364) 
Μεταβολή εύλογης αξίας 
χρηµατοικονοµικών 
περιουσιακών στοιχείων µέσω 
λοιπών συνολικών εισοδηµάτων 14    - - (15.340) - - (15.340) (70) (15.409) 
Μεταβολή αξίας Αντιστάθµισης 
ταµειακών ροών 14    - - 2.604 - - 2.604 886 3.490 

Λοιπά   - - 18 - (337) (320) 1 (319) 

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα 

περιόδου (µετά από φόρους)   - - (16.070) - (337) (16.407) 805 (15.602) 



 
Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά 

                      ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ 
Ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση  
 για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2018 
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   Αποδιδόµενα στους Ιδιοκτήτες της Mητρικής   

 Σηµ.  

Μετοχικό 

κεφάλαιο 

Αποθεµατικό 

υπέρ το 

άρτιο 

Λοιπά 

αποθεµατικά 

Ίδιες 

Μετοχές 

Αποτελέσµατα 

εις νέον Σύνολο 

Μη 

ελέγχουσες 

συµµετοχές 

Σύνολο 

ιδίων 

κεφαλαίων 

Συγκεντρωτικά συνολικά 

εισοδήµατα περιόδου    - - (16.070) - (46.062) (62.131) 15.574 (46.557) 

           
Μεταφορά σε αποθεµατικά 14    - - 44.129 - (44.129) - - - 

∆ιανοµή Μερίσµατος   - -  - - - (28.115) (28.115) 
Αναταξινόµηση ISF σε 
Κατεχόµενα προς πώληση   - - (2.547) - - (2.547) - (2.547) 

                   

30 Ιουνίου 2018   182.311 523.847 268.108 (27.072) (365.011) 582.182 212.965 795.147 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 Σηµ. 

Μετοχικό 

κεφάλαιο 

Αποθεµατικό 

υπέρ το 

άρτιο 

Λοιπά 

αποθεµατικά 

Ίδιες 

Μετοχές 

Αποτελέσµατα 

εις νέον 

Σύνολο 

ιδίων 

κεφαλαίων 

1 Ιανουαρίου 2017  182.311 523.847 55.920 (27.072) (192.520) 542.487 

Καθαρή ζηµιά περιόδου  - - - - (7.214) (7.214) 

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα        
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα 

περιόδου (µετά από φόρους)              

Συγκεντρωτικά συνολικά 

εισοδήµατα περιόδου   - - - - (7.214) (7.214) 

30 Ιουνίου 2017  182.311 523.847 55.920 (27.072) (199.734) 535.272 

Καθαρή ζηµιά περιόδου  - - - - (18.498) (18.498) 

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα        
Αναλογιστικά κέρδη/(ζηµιές)  14   - - (3) - - (3) 

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα 

περιόδου (µετά από φόρους)  - - (3) - - (3) 

Συγκεντρωτικά συνολικά 

εισοδήµατα περιόδου   - - (3) - (18.498) (18.501) 

31 ∆εκεµβρίου 2017  182.311 523.847 55.918 (27.072) (218.232) 516.772 

        
1 Ιανουαρίου 2018 **  182.311 523.847 55.918 (27.072) (218.232) 516.772 

Καθαρά κέρδη περιόδου  - - - - 15.021 15.021 

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα        
Λοιπά συνολικά εισοδήµατα 

περιόδου (µετά από φόρους)  - - - - - - 

Συγκεντρωτικά συνολικά 

εισοδήµατα περιόδου   - - - - 15.021 15.021 

        
30 Ιουνίου 2018  182.311 523.847 55.918 (27.072) (203.211) 531.792 

* Ο Όµιλος έχει εφαρµόσει τα ∆ΠΧΑ 9 και 15 χρησιµοποιώντας τη µέθοδο σωρευτικής επίδρασης. Σύµφωνα µε 
τη µέθοδο αυτή, η συγκριτική πληροφορία δεν επαναδιατυπώνεται (σηµείωση 2.4). 

** Η µητρική εταιρεία δεν επηρεάστηκε από την εφαρµογή των ∆ΠΧΑ 9 και 15. 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 30 έως 82 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής 
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. 



 
Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά 

                      ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ 
Ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση  
 για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2018 
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Κατάσταση Ταµειακών Ροών 

 Σηµ. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

  1-Ιαν έως  1-Ιαν έως  1-Ιαν έως  1-Ιαν έως 

  30-Ιουν-18  30-Ιουν-17*  30-Ιουν-18  30-Ιουν-17** 

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες         
Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων  (11.655)  19.653  15.036  (7.210) 

Πλέον/µείον προσαρµογές για:         
Αποσβέσεις  50.051  52.054  255  237 

Αποµειώση συµµετοχής σε εταιρείες µεταλλίων 20 -  8.425  -  - 

Προβλέψεις  (481)  3.597  5  6 

Συναλλαγµατικές διαφορές   (125)  931  -  - 
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας  1.753  (11.822)  (23.200)  (245) 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 21 40.586  44.084  6.158  6.607 

Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης 
ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:         
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων  2.838  3.482  -  - 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων  (53.803)  55.994  535  33 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)  29.040  (99.454)  29  146 

Μείον:         
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα  (37.498)  (39.068)  (5.286)  (5.765) 

Καταβεβληµένοι φόροι  (11.329)  (26.965)  -  - 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)  9.378  10.909  (6.467)  (6.192) 

Επενδυτικές δραστηριότητες         
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και χρηµατ. 
περιουσιακών στοιχείων  (2.295)  (5.780)  (13.500)  - 
Πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και χρηµατ. περιουσιακών 
στοιχείων   17.314  12.875  13.450  - 

Επιστροφή µετοχικού κεφαλαίου από συγγενείς επιχειρήσεις  -  1.471  -  1.471 

Τοποθετήσεις προθεσµιακών καταθέσεων άνω των 3 µηνών  (27.000)  (16)  -  - 
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων και επενδύσεων σε 
ακίνητα  (16.925)  (66.287)  (6)  (25) 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων, άυλων πάγιων στοιχείων και 
επενδύσεων σε ακίνητα  2.160  3.138  -  - 

Τόκοι εισπραχθέντες  2.749  1.766  -  - 
∆άνεια χορηγηθέντα σε συνδεδεµένα µέρη  (4.977)  -  (18)  - 

Μερίσµατα εισπραχθέντα  1.064  1.192  6.200  6.045 

Μείωση δεσµευµένων καταθέσεων  3.332  4.631  -  - 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)  (24.577)  (47.009)  6.126  7.491 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες         
Εισπράξεις από εκδοθέντα/ αναληφθέντα δάνεια και έξοδα έκδοσης 
δανείων  89.776  146.495  -  - 
Εξοφλήσεις δανείων  (125.225)  (131.404)  -  - 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια)  (1.708)  (1.614)  -  - 

Εισπράξεις από την πώληση και επαναµίσθωση παγίων στοιχείων  -  370  -  - 

Μερίσµατα πληρωθέντα  (22.930)  (21.270)  -  (6) 

Καταβληθείς φόρος µερισµάτων   (286)  (257)  -  - 

Αύξηση δεσµευµένων καταθέσεων  (19.506)  (830)  -  - 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)  (79.879)  (8.511)  -  (6) 

Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και  

ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ)  (95.079)  (44.610)  (341)  1.293 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 12 510.110  496.393  686  604 

Συναλλαγµατικές διαφορές στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  417  (2.043)  -  - 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Περιουσιακών Στοιχείων 
Κατεχόµενων προς πώληση 13 (2.908)  -  -  - 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 12 412.541  449.740  345  1.896 

* Ο Όµιλος έχει εφαρµόσει τα ∆ΠΧΑ 9 και 15 χρησιµοποιώντας τη µέθοδο σωρευτικής επίδρασης. Σύµφωνα µε 
τη µέθοδο αυτή, η συγκριτική πληροφορία δεν επαναδιατυπώνεται (σηµείωση 2.4). 

** Η µητρική εταιρεία δεν επηρεάστηκε από την εφαρµογή των ∆ΠΧΑ 9 και 15. 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 30 έως 82 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής 
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. 
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Σηµειώσεις επί της ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης 

1 Γενικές πληροφορίες 

Ο Όµιλος δραστηριοποιείται µέσω των θυγατρικών εταιρειών του, κυρίως στους κλάδους των κατασκευών και 
λατοµείων, της ανάπτυξης και διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, της αιολικής ενέργειας και περιβάλλοντος και των 
παραχωρήσεων. Οι συµµετοχές του Οµίλου παρουσιάζονται αναλυτικά στη σηµείωση 29. Ο Όµιλος εκτός της 
Ελλάδας δραστηριοποιείται στις χώρες της Μέσης Ανατολής και συγκεκριµένα στα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, 
το Κατάρ, το Κουβέιτ, το Οµάν, την Ιορδανία, καθώς επίσης και σε Λοιπές χώρες, όπως την Αλβανία, την 
Βουλγαρία, την Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την Γερµανία, την Ιταλία, την Κροατία, την Κύπρο, την Π.Γ.∆.Μ., τη Ρωσία, 
την Ρουµανία, την Σερβία, την Σλοβενία, την Τσεχία, το Ηνωµένο Βασίλειο, το Καµερούν, την Αιθιοπία, την 
Τουρκία, τις Η.Π.Α., την Αργεντινή, τη Βραζιλία, τη ∆οµηνικανή ∆ηµοκρατία, την Κολοµβία, τον Παναµά, τη 
Χιλή και την Αυστραλία. 

Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (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. 

Η παρούσα ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 
14 Σεπτεµβρίου 2018. Είναι διαθέσιµη στη διεύθυνση του διαδικτύου της Εταιρείας www.ellaktor.com, στην 
ενότητα «Οικονοµικά Στοιχεία», στην υποενότητα «Οικονοµικές Καταστάσεις/Οµίλου».  

H έγκριση της  συνοπτικής ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης πραγµατοποιήθηκε από το νέο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της Εταιρείας, το οποίο εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ 
στις 25.07.2018. Στη σηµείωση 28, περιλαµβάνεται η σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας, καθώς και τα µέλη που 
απαρτίζουν το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Σύµφωνα µε τη στρατηγική της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, η έµφαση διατηρείται 
στον τοµέα των κατασκευών, των παραχωρήσεων, της διαχείρισης απορριµµάτων και των αιολικών πάρκων. 
Προτεραιότητα θα δοθεί στην ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης µε βάση τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. 

 

2 Πλαίσιο κατάρτισης ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης 

2.1 Γενικά  

Η παρούσα ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση καλύπτει την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 
30 Ιουνίου 2018. Η ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση έχει συνταχθεί σύµφωνα µε εκείνα τα 
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («∆ΠΧΑ») που είτε είχαν εκδοθεί και ίσχυαν την περίοδο 
σύνταξης αυτής της ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης (Σεπτέµβριος 2018), είτε είχαν εκδοθεί και 
είχαν πρόωρα υιοθετηθεί.  

Οι λογιστικές πολιτικές, οι οποίες χρησιµοποιήθηκαν κατά τη σύνταξη της ενδιάµεσης συνοπτικής 
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, είναι ίδιες µε αυτές που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων 
οικονοµικών καταστάσεων για τη χρήση που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2017 και οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά 
στις σηµειώσεις των ετήσιων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, µε εξαίρεση την εφαρµογή των νέων προτύπων 
και διερµηνειών που αναφέρονται παρακάτω, η εφαρµογή των οποίων είναι υποχρεωτική για τις λογιστικές χρήσεις 
που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2018. 

Για την καλύτερη κατανόηση και πληρέστερη πληροφόρηση η παρούσα ενδιάµεση συνοπτική 

χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση πρέπει να διαβάζεται παράλληλα µε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις 

για τη χρήση που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2017 που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας 

(www.ellaktor.com). 
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Αναφορικά µε δαπάνες που πραγµατοποιούνται σε µη τακτά χρονικά διαστήµατα κατά τη διάρκεια της χρήσης, 
έχουν διενεργηθεί προβλέψεις εξόδων και πραγµατοποιηθέντα έξοδα έχουν καταχωρηθεί σε µεταβατικούς 
λογαριασµούς, µόνο στις περιπτώσεις που ο χειρισµός αυτός θα ήταν ο ενδεδειγµένος κατά το τέλος της χρήσης. 

Ο φόρος εισοδήµατος στην ενδιάµεση περίοδο αναγνωρίζεται χρησιµοποιώντας το φορολογικό συντελεστή που θα 
εφαρµοζόταν στα αναµενόµενα συνολικά ετήσια κέρδη.  

2.2 Συνέχιση ∆ραστηριότητας 

Η ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («∆ΠΧΑ») και παρουσιάζει εύλογα την οικονοµική θέση, τα αποτελέσµατα και 
τις ταµειακές ροές του Οµίλου µε βάση την αρχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας.  

2.3 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες  

Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά 
για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1.1.2018 ή µεταγενέστερα.  

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονοµική χρήση 

∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα»  

Το ∆ΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ∆ΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόµηση και επιµέτρηση των 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων και συµπεριλαµβάνει 
επίσης ένα µοντέλο αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών το οποίο αντικαθιστά το µοντέλο των πραγµατοποιηµένων 
πιστωτικών ζηµιών που εφαρµοζόταν βάσει του ∆ΛΠ 39. Επιπλέον, το ∆ΠΧΑ 9 καθιερώνει µία προσέγγιση της 
λογιστικής αντιστάθµισης βασιζόµενη σε αρχές και αντιµετωπίζει ασυνέπειες και αδυναµίες στο προηγούµενο 
µοντέλο του ∆ΛΠ 39. Η επίδραση από την εφαρµογή του προτύπου στον Όµιλο περιγράφεται στη σηµείωση 2.4. 

∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβόλαια µε Πελάτες»  

Το ∆ΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο του 2014. Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο, κατανοητό µοντέλο 
αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα συµβόλαια µε πελάτες ώστε να βελτιώσει τη συγκρισιµότητα µεταξύ 
εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Περιλαµβάνει τις αρχές που 
πρέπει να εφαρµόσει µία οικονοµική οντότητα για να προσδιορίσει την επιµέτρηση των εσόδων και τη χρονική 
στιγµή της αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή είναι ότι µία οικονοµική οντότητα  αναγνωρίζει τα έσοδα µε τρόπο 
που να απεικονίζει τη µεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο αναµένει να 
δικαιούται σε αντάλλαγµα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Η επίδραση από την εφαρµογή του προτύπου στον 
Όµιλο περιγράφεται στη σηµείωση 2.4. 

∆ΠΧΑ 2 (Τροποποιήσεις) “Ταξινόµηση και επιµέτρηση συναλλαγών που αφορούν παροχές που εξαρτώνται 

από την αξία των µετοχών”  

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά µε την βάση επιµέτρησης όσον αφορά παροχές που εξαρτώνται από 
την αξία των µετοχών και διακανονίζονται σε µετρητά και τον λογιστικό χειρισµό σχετικά µε τροποποιήσεις σε 
όρους που µεταβάλλουν µία παροχή που διακανονίζεται σε µετρητά σε παροχή που διακανονίζεται σε 
συµµετοχικούς τίτλους. Επιπλέον εισάγουν µία εξαίρεση όσον αφορά τις αρχές του ∆ΠΧΑ 2 µε βάση την οποία 
µία παροχή θα πρέπει να αντιµετωπίζεται σαν να επρόκειτο να διακανονιστεί εξ ολοκλήρου σε συµµετοχικούς 
τίτλους, στις περιπτώσεις όπου ο εργοδότης υποχρεούται να παρακρατά ένα ποσό προς κάλυψη των φορολογικών 
υποχρεώσεων των εργαζοµένων που προκύπτουν από παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών και να 
το αποδίδει στις φορολογικές αρχές. 

∆ΛΠ 40 (Τροποποιήσεις) “Μεταφορές επενδυτικών ακινήτων”  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι προκειµένου να µπορεί να πραγµατοποιηθεί µεταφορά προς ή από τα 
επενδυτικά ακίνητα θα πρέπει να έχει πραγµατοποιηθεί αλλαγή στη χρήση. Προκειµένου να θεωρηθεί ότι έχει 
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επέλθει αλλαγή στην χρήση ενός ακινήτου, θα πρέπει να αξιολογηθεί κατά πόσο το ακίνητο πληροί τον ορισµό και 
η αλλαγή στη χρήση να µπορεί να τεκµηριωθεί. 

Ε.∆.∆.Π.Χ.A 22 “Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα και προκαταβολές”  

Η ∆ιερµηνεία παρέχει καθοδήγηση σχετικά µε πως προσδιορίζεται η ηµεροµηνία της συναλλαγής όταν 
εφαρµόζεται το πρότυπο που αφορά τις συναλλαγές σε ξένο νόµισµα, ∆ΛΠ 21. Η  ∆ιερµηνεία έχει εφαρµογή όταν 
µία οντότητα είτε καταβάλει, είτε εισπράττει προκαταβολικά τίµηµα για συµβάσεις που εκφράζονται σε ξένο 
νόµισµα.  

Ετήσιες βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ 2014 (Κύκλος 2014 – 2016)  

∆ΛΠ 28 “Συµµετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες” 

Οι τροποποιήσεις παρέχουν διευκρινήσεις ως προς το ότι όταν οι οργανισµοί διαχείρισης επενδύσεων κεφαλαίων, 
τα αµοιβαία κεφάλαια, και οντότητες µε παρόµοιες δραστηριότητες εφαρµόζουν την επιλογή να επιµετρούν τις 
συµµετοχές σε συγγενείς ή κοινοπραξίες σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, αυτή η επιλογή θα πρέπει να γίνει 
ξεχωριστά για κάθε συγγενή ή κοινοπραξία κατά την αρχική αναγνώριση. 

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για µεταγενέστερες περιόδους  

∆ΠΧΑ 9 (Τροποποιήσεις) “∆ικαιώµατα πρόωρης αποπληρωµής µε καταβολή αρνητικής ποινής εξόφλησης” 
(εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2019) 

Οι τροποποιήσεις παρέχουν στις εταιρείες την δυνατότητα, εφόσον πληρούν µία συγκεκριµένη συνθήκη, να 
επιµετρούν χρηµατοοικονοµικά στοιχεία µε δικαίωµα πρόωρης αποπληρωµής και καταβολή αρνητικής ποινής 
εξόφλησης (negative compensation) στο αναπόσβεστο κόστος η στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών συνολικών 
εισοδηµάτων αντί στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων.  

∆ΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 
Ιανουαρίου 2019 

Το ∆ΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ∆ΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου είναι να 
εξασφαλίσει ότι οι µισθωτές και οι εκµισθωτές παρέχουν χρήσιµη πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την ουσία 
των συναλλαγών που αφορούν µισθώσεις. Το ∆ΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο µοντέλο για το λογιστικό χειρισµό από 
την πλευρά του µισθωτή, το οποίο απαιτεί ο µισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για 
όλες τις συµβάσεις µισθώσεων µε διάρκεια άνω των 12 µηνών, εκτός εάν το υποκείµενο περιουσιακό στοιχείο είναι 
µη σηµαντικής αξίας. Σχετικά µε το λογιστικό χειρισµό από την πλευρά του εκµισθωτή, το ∆ΠΧΑ 16 ενσωµατώνει 
ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ∆ΛΠ 17. Εποµένως, ο εκµισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συµβάσεις 
µισθώσεων σε λειτουργικές και χρηµατοδοτικές µισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισµό για 
κάθε τύπο σύµβασης. Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 16 στις οικονοµικές 
του καταστάσεις.   

∆ΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) “Μακροπρόθεσµες συµµετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες” (εφαρµόζεται στις 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2019)  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι οντότητες πρέπει να λογιστικοποιούν τις µακροπρόθεσµες συµµετοχές τους 
σε µία  συγγενή εταιρεία ή κοινοπραξία - στις οποίες δεν εφαρµόζεται η µέθοδος της καθαρής θέσης - µε βάση το 
∆ΠΧΑ 9. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ε.∆.∆.Π.Χ.Π 23 “Αβεβαιότητα σχετικά µε τον χειρισµό θεµάτων φορολογίας εισοδήµατος” (εφαρµόζεται στις 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2019) 

Η ∆ιερµηνεία παρέχει επεξηγήσεις ως προς την αναγνώριση και επιµέτρηση του τρέχοντος και αναβαλλόµενου 
φόρου εισοδήµατος όταν υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά µε την φορολογική αντιµετώπιση κάποιων στοιχείων. Το 
Ε.∆.∆.Π.Χ.Π 23 έχει εφαρµογή σε όλες τις πτυχές της λογιστικοποίησης του φόρου εισοδήµατος όταν υπάρχει 
τέτοια αβεβαιότητα, συµπεριλαµβανοµένου του φορολογητέου κέρδους/ζηµιάς, της φορολογικής βάσης των 
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περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τα φορολογικά κέρδη και φορολογικές ζηµιές και τους φορολογικούς 
συντελεστές. Η ∆ιερµηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΛΠ 19 (Τροποποιήσεις) “Τροποποίηση προγράµµατος, περικοπή ή διακανονισµός” (εφαρµόζεται στις 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2019) 

Οι τροποποιήσεις καθορίζουν τον τρόπο µε τον οποίο οι οντότητες πρέπει να προσδιορίζουν τα συνταξιοδοτικά 
έξοδα όταν λαµβάνουν χώρα αλλαγές σε συνταξιοδοτικά προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Οι τροποποιήσεις 
δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ετήσιες βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ (Κύκλος 2015 – 2017) (εφαρµόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2019) 

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιλαµβάνουν αλλαγές σε τέσσερα ∆ΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις δεν 
έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΠΧΑ 3 “Συνενώσεις επιχειρήσεων”  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως µία οντότητα επαναµετρά το ποσοστό που κατείχε προηγουµένως σε µία 
από κοινού ελεγχόµενη δραστηριότητα όταν αποκτά τον έλεγχο της επιχείρησης αυτής. 
 

∆ΠΧΑ 11 “Από κοινού συµφωνίες” 
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως µία οντότητα δεν επαναµετρά το ποσοστό που κατείχε προηγουµένως σε 
µία από κοινού ελεγχόµενη δραστηριότητα όταν αποκτά από κοινού έλεγχο στην επιχείρηση αυτή.  
 

∆ΛΠ 12 “Φόροι εισοδήµατος”  
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως µία οντότητα λογιστικοποιεί όλες τις επιπτώσεις στο φόρο εισοδήµατος 
από πληρωµές µερισµάτων µε τον ίδιο τρόπο.  
 
IAS 23 “Κόστος δανεισµού” 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως µία οντότητα χειρίζεται ως µέρος του γενικού δανεισµού οποιοδήποτε 
δάνειο αναλήφθηκε ειδικά για την ανάπτυξη ενός περιουσιακού στοιχείου όταν το στοιχείο αυτό είναι έτοιµο 
για τη χρήση την οποία προορίζεται ή την πώλησή του.  

 

2.4 Μεταβολές στις λογιστικές αρχές  

Ο Όµιλος εφάρµοσε, για πρώτη φορά, το ∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβόλαια µε Πελάτες» και το ∆ΠΧΑ 9 
«Χρηµατοοικονοµικά Μέσα» µε τη µέθοδο της σωρευτικής επίδρασης (δηλαδή την τροποποιηµένη αναδροµική 
προσέγγιση), µε την επίδραση της εφαρµογής αυτών των Προτύπων να αναγνωρίζεται κατά την ηµεροµηνία της 
αρχικής εφαρµογής (δηλαδή την 1η Ιανουαρίου 2018). Αντίστοιχα, οι πληροφορίες που αφορούν στη χρήση 2017 
δεν έχουν επαναδιατυπωθεί, δηλαδή αποτυπώνονται σύµφωνα µε τα προηγούµενα πρότυπα, το ∆ΛΠ 18, το ∆ΛΠ 
11, το ∆ΛΠ 39 και τις σχετικές διερµηνείες. Η µητρική εταιρεία δεν επηρεάστηκε από την εφαρµογή των ∆ΠΧΑ 9 
και 15.  
Όπως απαιτείται από το ∆ΛΠ 34, η φύση και η επίδραση αυτών των αλλαγών παρουσιάζονται παρακάτω. 
 

∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβόλαια µε Πελάτες»  

Το ∆ΠΧΑ 15 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 11 «Κατασκευαστικά Συµβόλαια», το ∆ΛΠ 18 «Έσοδα» και τις συναφείς 
διερµηνείες και εφαρµόζεται σε όλα τα έσοδα που προέρχονται από συµβάσεις µε πελάτες, εκτός αν οι συµβάσεις 
αυτές εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής άλλων προτύπων. Το νέο πρότυπο καθιερώνει ένα µοντέλο πέντε σταδίων 
για να επιµετρήσει τα έσοδα που προκύπτουν από συµβάσεις µε πελάτες:  

1. Προσδιορισµός της σύµβασης µε τον πελάτη. 

2. Προσδιορισµός των υποχρεώσεων εκτέλεσης. 
3. Προσδιορισµός της τιµής συναλλαγής.  
4. Επιµερισµός της τιµής συναλλαγής στις υποχρεώσεις εκτέλεσης της σύµβασης. 
5. Αναγνώριση εσόδων όταν ή ενόσω µια οικονοµική οντότητα εκπληρώνει την υποχρέωση εκτέλεσης.  
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Η βασική αρχή είναι ότι µία οικονοµική οντότητα θα αναγνωρίσει τα έσοδα µε τρόπο που να απεικονίζει τη 
µεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο αναµένει να δικαιούται σε αντάλλαγµα για 
αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Επίσης, περιλαµβάνει τις αρχές που πρέπει να εφαρµόσει µία οικονοµική οντότητα 
για να προσδιορίσει την επιµέτρηση των εσόδων και τη χρονική στιγµή της αναγνώρισής τους. Σύµφωνα µε το 
∆ΠΧΑ 15, τα έσοδα αναγνωρίζονται όταν ο πελάτης απόκτα τον έλεγχο των αγαθών ή υπηρεσιών, προσδιορίζοντας 
το χρόνο της µεταβίβασης του ελέγχου - είτε σε δεδοµένη χρονική στιγµή είτε σε βάθος χρόνου. 

Ως έσοδο ορίζεται το ποσό το οποίο µια οικονοµική οντότητα αναµένει να δικαιούται ως αντάλλαγµα για τα αγαθά 
ή τις υπηρεσίες που µεταβίβασε σε έναν πελάτη, εκτός από τα ποσά που εισπράττονται για λογαριασµό τρίτων 
(φόρος προστιθέµενης αξίας, λοιποί φόροι επί των πωλήσεων). Τα µεταβλητά ποσά περιλαµβάνονται στο τίµηµα 
και υπολογίζονται είτε µε τη µέθοδο της «αναµενόµενης αξίας» είτε µε τη µέθοδο του «πιο πιθανού ποσού». 

Τα έσοδα από την παροχή των υπηρεσιών αναγνωρίζονται την λογιστική περίοδο την οποία οι υπηρεσίες 
παρέχονται και επιµετρώνται σύµφωνα µε την φύση των υπηρεσιών που παρέχονται, χρησιµοποιώντας είτε 
µεθόδους εκροών (“output methods”) είτε µεθόδους εισροών (“input methods”).  

H απαίτηση από τον πελάτη αναγνωρίζεται όταν υπάρχει ένα άνευ προϋποθέσεων δικαίωµα να λάβει η οικονοµική 
οντότητα το τίµηµα για τις εκτελεσµένες υποχρεώσεις της σύµβασης προς τον πελάτη. 

Το ∆ΠΧΑ 15 «’Εσοδα από συµβάσεις µε πελάτες» τέθηκε σε ισχύ για τον Όµιλο και την Εταιρεία από την 1η 
Ιανουαρίου 2018. Ο Όµιλος και η Εταιρεία υιοθέτησαν την τροποποιηµένη αναδροµική µέθοδο (“modified 
retrospective method”) κατά την πρώτη εφαρµογή µε αναγνώριση της επίδρασης από τη µετάβαση σωρευτικά στα 
«Αποτελέσµατα εις νέον» χωρίς την επαναδιατύπωση των συγκριτικών στοιχείων. Ωστόσο, σύµφωνα µε την 
αξιολόγηση που πραγµατοποιήθηκε από τη ∆ιοίκηση, ο Όµιλος και η Εταιρεία δεν είχαν καµία επίδραση στα κέρδη 
και στην χρηµατοοικονοµική του θέση κατά την πρώτη εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 15. Εποµένως, δεν έγινε καµία 
προσαρµογή στα «Αποτελέσµατα εις νέον» την 1η Ιανουαρίου 2018. Οι απαίτήσεις από πελάτες συµβολαίων πλέον 
εµφανίζονται ως «Συµβατικά περιουσιακά στοιχεία» στο κονδύλι «Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις» 
και οι υποχρεώσεις προς πελάτες συµβολαίων πλέον εµφανίζονται ως «Συµβατικές υποχρεώσεις» στο κονδύλι 
«Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις».  

O Όµιλος δραστηριοποιείται στους κλάδους της Κατασκευής, των Παραχωρήσεων, του Περιβάλλοντος, της 
παραγωγής Αιολικής ενέργειας και των Επενδύσεων σε ακίνητα.  Στα πλαίσια της αξιολόγησης της επίδρασης λόγω 
της εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 15, ο Όµιλος διαχώρισε τα έσοδά του σε έσοδα από κατασκευαστικά συµβόλαια και 
συµβόλαια συντήρησης, έσοδα από πώληση αγαθών, έσοδα από τη λειτουργία αυτοκινητοδρόµων και έσοδα από 
µισθώσεις. 

Έσοδα από κατασκευαστικά συµβόλαια και συµβόλαια συντήρησης 

Οι συµβάσεις µε πελάτες της κατηγορίας αυτής αφορούν στην κατασκευή ή συντήρηση δηµοσίων έργων 
(αυτοκινητόδροµοι, γέφυρες, λιµάνια, βιολογικοί καθαρισµοί, µονάδες διαχείρισης απορριµάτων, δίκτυα διανοµής 
∆ΕΗ και ΕΥ∆ΑΠ, ΜΕΤΡΟ, σιδηροδροµικές γραµµές) και ιδιωτικών έργων (ξενοδοχεία, µεταλλευτικές 
εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά έργα, αγωγών φυσικού αερίου). 

Πριν την εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 15, ο Όµιλος αναγνώριζε το έσοδο από κατασκευαστικά συµβόλαια µε βάση το 
∆ΛΠ 11 κατά τη διάρκεια του συµβολαίου. Για τον καθορισµό του ποσού του εσόδου και εξόδου που 
αναγνωριζόταν σε κάθε περίοδο ο Όµιλος χρησιµοποιούσε τη µέθοδο της ποσοστιαίας ολοκλήρωσης. Το στάδιο 
της ολοκλήρωσης υπολογιζόταν βάσει των εξόδων που έχουν πραγµατοποιηθεί από την ηµεροµηνία του 
ισολογισµού σε σχέση µε τα συνολικά εκτιµώµενα έξοδα για κάθε συµβόλαιο.  

Στα πλαίσια της αξιολόγησης της ∆ιοίκησης αναφορικά µε την επίδραση του ∆ΠΧΑ 15, εξετάστηκαν οι πιο 
σηµαντικές σε αξία συµβάσεις των έργων που ήταν σε εξέλιξη στην αρχή της τρέχουσας περιόδου καθώς και οι 
νέες συµβάσεις έργων που ξεκίνησαν µέσα στην περίοδο. Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης που 
πραγµατοποιήθηκε επιβεβαιώνουν το συµπέρασµα ότι το ∆ΠΧΑ 15 δεν επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στο ισχύον 
µοντέλο αναγνώρισης των εσόδων.  
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Πιο συγκεκριµένα, από την ανάλυση προέκυψαν τα ακόλουθα: 

• Κάθε ένα κατασκευαστικό συµβόλαιο περιλαµβάνει µια µοναδική υποχρέωση για τον κατασκευαστή. 
Aκόµα και στις περιπτώσεις συµβολαίων που περιλαµβάνουν τόσο τον σχεδιασµό όσο και την κατασκευή 
ενός έργου, η υποχρέωση του κατασκευαστή είναι κατ’ουσίαν µία καθώς η υπόσχεση του προς τον πελάτη 
είναι η παράδοση ενός έργου του οποίου τα αγαθά και υπηρεσίες αποτελούν επιµέρους συστατικά.  

• Τα συµβατικά έσοδα θα συνεχίσουν να αναγνωρίζονται κατά τη διάρκεια της σύµβασης, χρησιµοποιώντας 
µια µέθοδο υπολογισµού του εσόδου από κατασκευαστικά συµβόλαια παρόµοια µε τη µέθοδο της 
ποσοστιαίας ολοκλήρωσης.  

• Το ∆ΠΧΑ 15 απαιτεί την αναγνώριση τυχόν µεταβλητού τιµήµατος, δηλαδή αξιώσεων από κόστη 
καθυστέρησης/επιτάχυνσης, bonus επιβράβευσης, συµπληρωµατικών εργασιών, µόνο στο βαθµό που 
είναι εξαιρετικά πιθανό (highly probable) ότι τα έσοδα αυτά δεν θα αντιστραφούν στο µέλλον. Στην 
διαδικασία αξιολόγησης της πιθανότητας ανάκτησης του µεταβλητού τιµήµατος, θα πρέπει να λαµβάνεται 
υπόψιν η προηγούµενη εµπειρία  προσαρµοσµένη στις συνθήκες των υφιστάµενων συµβολαίων.  
Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 11 οι πρόσθετες αξιώσεις και οι συµπληρωµατικές εργασίες αναγνωρίζονταν όταν 
ήταν η έγκρισή τους από τον πελάτη θεωρείται πιθανή (probable) και η επιµέτρηση τους είναι αξιόπιστη.  
Οι προϋποθέσεις που θέτει το νέο πρότυπο για την αναγνώριση των πρόσθετων αξιώσεων είναι συνεπείς 
µε την ισχύουσα πολιτική του Οµίλου σύµφωνα µε την οποία τα κόστη καθυστέρησης/επιτάχυνσης και οι 
συµπληρωµατικές εργασίες αναγνωρίζονται στην περίπτωση που οι συζητήσεις για την είσπραξή τους 
βρίσκονται σε προχωρηµένο στάδιο διαπραγµάτευσης ή υποστηρίζονται από εκτιµήσεις ανεξάρτητων 
επαγγελµατιών. 

• Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 11, οι δαπάνες που προκύπταν κατά τη διαδικασία υποβολής προσφορών 
κεφαλαιοποιούνταν όταν θεωρούνταν πιθανή η ανάληψη του έργου. Κατά την 31.12.2017 δεν υπήρχαν 
κεφαλαιοποιηθέντα κόστη διαγωνισµών. 
Το νέο πρότυπο ορίζει ότι οι δαπάνες που µπορούν να κεφαλαιοποιηθούν αφορούν σε κόστη που 
προκύπτουν µετά την ανάληψη ενός έργου. Παραδείγµατα τέτοιων δαπανών είναι τα κόστη κατασκευής 
προσωρινών εργοταξιακών εγκαταστάσεων και τα κόστη µετεγκατάστασης εξοπλισµού και εργαζοµένων. 
Κατά την 31.12.2017 δεν υπήρχαν δαπάνες που να εµπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες.   

• Οι συµβάσεις µε πελάτες µπορεί να προβλέπουν την παρακράτηση µέρους των τιµολογηµένων 
απαιτήσεων, το οποίο συνήθως καταβάλλεται στον κατασκευαστή στο τέλος του έργου. Οι 
παρακρατηµένες εγγυήσεις αποσκοπούν στην παροχή ασφάλειας στον πελάτη σε περίπτωση µη 
εκπλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεων του εργολάβου και δεν συνδέονται µε την παροχή 
χρηµατοδότησης προς τον πελάτη. Συνεπώς, ο Όµιλος κατέληξε ότι δεν υπάρχει σηµαντική επίδραση λόγω 
χρηµατοδότησης.  

Επίσης, υπάρχουν συµβάσεις µε πελάτες για τη συντήρηση κατασκευαστικών έργων, όπως σιδηρόδροµοι, 
αεροδρόµια και κέντρα επεξεργασίας λυµάτων. Η αναγνώριση των εσόδων από τις συµβάσεις αυτές γίνεται κατά 
τη διάρκεια της σύµβασης µε την µέθοδο της ποσοστιαίας ολοκλήρωσης βάσει κόστους. 

Εάν ο Όµιλος (ή η Εταιρεία) εκτελεί τις συµβατικές του υποχρεώσεις µεταβιβάζοντας αγαθά ή υπηρεσίες σε πελάτη 
προτού ο πελάτης πληρώσει το αντάλλαγµα ή προτού καταστεί απαιτητή η πληρωµή, ο Όµιλος (ή η Εταιρεία) 
απεικονίζει τη σύµβαση ως συµβατικό περιουσιακό στοιχείο. Συµβατικό περιουσιακό στοιχείο είναι το δικαίωµα 
της οικονοµικής οντότητας σε αντάλλαγµα έναντι αγαθών ή υπηρεσιών τα οποία έχει µεταβιβάσει σε πελάτη όπως 
για παράδειγµα όταν οι κατασκευαστικές υπηρεσίες µεταβιβάζονται στον πελάτη πριν από το δικαίωµα του Οµίλου 
(ή της Εταιρείας) για την έκδοση τιµολογίου. 

Εάν ο πελάτης καταβάλει αντάλλαγµα ή ο Όµιλος (ή η Εταιρεία) διατηρεί δικαίωµα επί ενός τιµήµατος το οποίο 
είναι ανεπιφύλακτο πριν την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύµβασης για τη µεταφορά των υπηρεσιών, τότε ο 
Όµιλος (ή η Εταιρεία) απεικονίζει την σύµβαση ως συµβατική υποχρέωση. Η συµβατική υποχρέωση 
αποαναγνωρίζεται όταν εκτελεστούν οι υποχρεώσεις της σύµβασης και το έσοδο καταγραφεί στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων. 

Κατά την 01.01.2018 το ποσό των ευρώ 268.604 χιλ. που αφορούσε σε «Απαιτήσεις από κατασκευαστικά 
συµβόλαια» και το ποσό των ευρώ 6.011 χιλ. που αφορούσε σε «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» µεταφέρθηκαν στα 
«Συµβατικά περιουσιακά στοιχεία» και το ποσό των ευρώ 81.951 χιλ. που αφορούσε σε «Υποχρεώσεις από 
κατασκευαστικά συµβόλαια» µεταφέρθηκε στις «Συµβατικές υποχρεώσεις» (σηµειώσεις 10 και 16). 
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Έσοδα από την πώληση αγαθών 

Τα έσοδα από την πώληση αγαθών αναγνωρίζονται τη χρονική στιγµή κατά την οποία ο αγοραστής αποκτά τον 
έλεγχο. Κατά συνέπεια, τα έσοδα από την πώληση αγαθών θα εξακολουθήσουν να αναγνωρίζονται κατά την 
παράδοσή τους στον αγοραστή εφόσον δεν υπάρχει καµία ανεκπλήρωτη υποχρέωση που θα µπορούσε να επηρεάσει 
την αποδοχή του αγαθού από τον αγοραστή και να επιµετρώνται στο αντάλλαγµα που ορίζεται από τη σύµβαση µε 
τον πελάτη.  Τα έσοδα από την πώληση αγαθών προέρχονται από την πώληση ενέργειας, βιοαερίου και 
ανακυκλώσιµων προϊόντων.  

Λοιπά Έσοδα από τη λειτουργία αυτοκινητοδρόµων 

Tα έσοδα από την λειτουργεία των αυτοκινητοδρόµων αναγνωρίζονται κατά τη διέλευση των χρηστών. Η 
µετάβαση στο ∆ΠΧΑ 15 δεν επιφέρει επίδραση στο χρόνο αναγνώρισης των εσόδων από τη λειτουργία 
αυτοκινητοδρόµων.  

Έσοδα από λειτουργικές µισθώσεις 

Τα έσοδα από λειτουργικές µισθώσεις αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια 
της µίσθωσης. Τα µεταβλητά έσοδα που προκύπτουν λόγω επίτευξης συγκεκριµένου επιπέδου πωλήσεων από τα 
εκµισθωµένα καταστήµατα αναγνωρίζονται ως έσοδα όταν είναι εξαιρετικά πιθανή η είσπραξή τους. ∆εν υπάρχει 
επίδραση στα έσοδα από λειτουργικές µισθώσεις λόγω της µετάβασης στο ∆ΠΧΑ 15. 

 

∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα»  

Το ∆ΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ∆ΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόµηση και επιµέτρηση των 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων και συµπεριλαµβάνει 
επίσης ένα µοντέλο αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών το οποίο αντικαθιστά το µοντέλο των πραγµατοποιηµένων 
πιστωτικών ζηµιών που εφαρµοζόταν βάσει του ∆ΛΠ 39. Το ∆ΠΧΑ 9 εισάγει µια προσέγγιση αναµενόµενης 
πιστωτικής ζηµιάς µε βάση πληροφορίες που αφορούν το µέλλον, η οποία έχει σκοπό την προγενέστερη 
αναγνώριση πιστωτικών ζηµιών σε σχέση µε την προσέγγιση της πραγµατοποιηθείσας ζηµίας αποµείωσης 
σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39. Επιπλέον, το ∆ΠΧΑ 9 καθιερώνει µία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθµισης 
βασιζόµενη σε αρχές και αντιµετωπίζει ασυνέπειες και αδυναµίες στο προηγούµενο µοντέλο του ∆ΛΠ 39.  

Η υιοθέτηση του ∆ΧΠΑ 9 πραγµατοποιήθηκε χωρίς την αναθεώρηση των συγκριτικών πληροφοριών και συνεπώς 
οι προσαρµογές που προέκυψαν από τη νέα ταξινόµηση και τους νέους κανόνες αποµείωσης δεν εµφανίζονται στην 
χρηµατοοικονοµική θέση της 31ης ∆εκεµβρίου 2017, αλλά αναγνωρίστηκαν στην χρηµατοοικονοµική θέση 
έναρξης της 1ης Ιανουαρίου 2018. 

Η υιοθέτηση του ∆.Π.Χ.Α. 9 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα» είχε σαν αποτέλεσµα αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές 
του Οµίλου, που σχετίζονται µε χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία από την 1η Ιανουαρίου 2018, ενώ δεν 
είχε επίδραση στις λογιστικές πολιτικές που αφορούν χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις. 

Ταξινόµηση, αναγνώριση και επιµέτρηση  

Το ∆ΠΧΑ 9 διατηρεί σε µεγάλο βαθµό τις υπάρχουσες απαιτήσεις του ∆ΛΠ 39 για την ταξινόµηση και τη µέτρηση 
των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Ωστόσο, εξαλείφει τις προηγούµενες κατηγορίες του ∆ΛΠ 39 για τα 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία: διακρατούµενα ως τη λήξη, δάνεια και απαιτήσεις και διαθέσιµα προς 
πώληση. Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 9, τα χρηµατοοικονοµικά µέσα επιµετρώνται στην εύλογη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων, στο αποσβέσιµο κόστος, ή στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών συνολικών εισοδηµάτων.  

Η κατάταξη βασίζεται σε δύο κριτήρια:  

• το επιχειρηµατικό µοντέλο εντός του οποίου διακατέχεται το χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο, 
δηλαδή εάν στόχος είναι η διακράτηση µε σκοπό την είσπραξη συµβατικών ταµειακών ροών ή η είσπραξη 
συµβατικών ταµειακών ροών καθώς και η πώληση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και  
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• εάν οι συµβατικές ταµειακές ροές του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου συνίστανται αποκλειστικά 
σε αποπληρωµή κεφαλαίου και τόκων επί του ανεξόφλητου υπολοίπου («SPPI» κριτήριο).  

Η Εταιρία χρησιµοποιεί τις ακόλουθες κατηγορίες κατάταξης και επιµέτρησης για τα χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά στοιχεία: 

α) Χρηµατοοικονοµικά  περιουσιακά στοιχεία σε αποσβέσιµο κόστος 

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού θα επιµετρώνται στο αποσβέσιµο κόστος, εάν κατέχονται στα πλαίσια 
ενός επιχειρηµατικού µοντέλου µε σκοπό τη διακράτησή τους και την είσπραξη των συµβατικών ταµειακών ροών 
που πληρούν το SPPI κριτήριο. Τα έσοδα των τόκων αυτών των στοιχείων περιλαµβάνονται στα 
χρηµατοοικονοµικά έσοδα και αναγνωρίζονται µε τη χρήση του πραγµατικού επιτοκίου. Οποιοδήποτε κέρδος ή 
ζηµία που προκύπτει από τη διαγραφή αναγνωρίζεται αµέσως στην κατάσταση αποτελεσµάτων.  

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που ταξινοµούνται σε αυτή την κατηγορία περιλαµβάνουν κυρίως τα 
παρακάτω περιουσιακά στοιχεία: 

Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις  

Οι εµπορικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο 
αποσβέσιµο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου, εκτός εάν το αποτέλεσµα της προεξόφλησης δεν 
είναι σηµαντικό, µειωµένο µε τυχόν ζηµιά αποµείωσης. Οι εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις περιλαµβάνουν επίσης, 
συναλλαγµατικές και γραµµάτια εισπρακτέα.  

∆άνεια χορηγηθέντα  

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή προσδιορισµένες πληρωµές, τα 
οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές και δεν υπάρχει πρόθεση πώλησης αυτών. Περιλαµβάνονται στο 
κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα µε λήξεις µεγαλύτερες των 12 µηνών από την ηµεροµηνία ισολογισµού. 
Τα τελευταία συµπεριλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Τα χορηγηθέντα δάνεια 
συµπεριλαµβάνονται στις «Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις» στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης. 

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία επιµετρούµενα στο αποσβέσιµο κόστος  

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία ο Όµιλος είχε χαρακτηρίσει ως «Χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία διακρατούµενα ως τη λήξη» µε βάσει το ∆ΛΠ 39 πλέον ταξινοµούνται ως Χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά στοιχεία σε αποσβέσιµο κόστος . Τα παραπάνω χρηµατοοικονοµικά στοιχεία είναι µη – παράγωγα 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία µε σταθερές ή προσδιορισµένες πληρωµές και συγκεκριµένη ληκτότητα, που η 
διοίκηση του Οµίλου έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα να διατηρήσει έως τη λήξη. Κατατάσσονται στο µη 
κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα που η ληκτότητά τους είναι µικρότερη των 12 µηνών από την 
ηµεροµηνία αναφοράς της οικονοµικής πληροφόρησης, τα οποία και κατατάσσονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό.  

Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής που είναι και η 
ηµεροµηνία που ο Όµιλος δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο. Οι επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται 
στην εύλογη αξία τους πλέον των άµεσα επιρριπτέων στη συναλλαγή δαπανών. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν 
το δικαίωµα στις ταµειακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή µεταβιβάζεται και ο Όµιλος έχει µεταβιβάσει ουσιωδώς 
όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που συνεπάγεται η ιδιοκτησία. Τα δάνεια και οι απαιτήσεις καθώς και τα λοιπά 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία επιµετρούµενα στο αποσβέσιµο κόστος αναγνωρίζονται αρχικά στην 
εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο αποσβέσιµο κόστος βάσει της µεθόδου του πραγµατικού 
επιτοκίου. 

β) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω λοιπών συνολικών εισοδηµάτων 

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού θα επιµετρώνται στην εύλογη αξία µέσω της κατάστασης λοιπών 
συνολικών εισοδηµάτων, εάν κατέχονται ως µέρος ενός επιχειρηµατικού µοντέλου του οποίου ο στόχος είναι τόσο 
η είσπραξη των ταµειακών ροών όσο και η πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού και οι 
συµβατικές αυτές ταµειακές ροές αφορούν αποκλειστικά σε πληρωµές κεφαλαίου και τόκων. Οι µεταβολές στην 
εύλογη αξία τους αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος εκτός από την αναγνώριση κερδών ή 
ζηµιών και κατά την αποαναγνώρισή τους τα συσσωρευµένα κέρδη ή ζηµιές δεν θα ανακυκλώνονται στα 
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αποτελέσµατα χρήσης. Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται µόνο επενδύσεις τις οποίες ο Όµιλος (ή η Εταιρεία) 
έχει την πρόθεση να κρατήσει στο προβλεπόµενο µέλλον και έχει αµετάκλητα αποφασίσει να τα ταξινοµεί κατά 
τον τρόπο αυτό στην αρχική αναγνώριση τους ή στη µεταβίβαση στο ∆ΧΠΑ 9. Μερίσµατα από τέτοιες επενδύσεις 
συνεχίζουν να αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων, εκτός αν αντιπροσωπεύουν ανάκτηση µέρους του 
κόστους της επένδυσης. Τυχόν αποµειώσεις δεν παρουσιάζονται ξεχωριστά από λοιπές προσαρµογές της εύλογης 
αξίας των συγκεκριµένων χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού. 

Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται επενδύσεις σε συµµετοχικούς τίτλους και αµοιβαία κεφάλαια διαθεσίµων. 
Οι επενδύσεις αυτές δεν πληρούν τα κριτήρια για κατάταξη στο αποσβέσιµο κόστος και σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39, 
οι παραπάνω επενδύσεις του Οµίλου είχαν ταξινοµηθεί ως χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα 
προς πώληση. Κατά τη µετάβαση στο ∆ΠΧΑ 9, οι επενδύσεις αυτές αναταξινοµήθηκαν από τα 
«χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση» στα «χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
επιµετρούµενα σε εύλογη αξία µέσω λοιπών συνολικών εσόδων». 

γ) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 

Σε κάθε άλλη περίπτωση τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού θα επιµετρώνται στην εύλογη αξία µέσω 
των αποτελεσµάτων χρήσης. Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω 
αποτελεσµάτων αναγνωρίζονται αρχικά σε εύλογη αξία και οι δαπάνες συναλλαγής αναγνωρίζονται στα 
αποτελέσµατα την περίοδο που προκύπτουν. Τα πραγµατοποιηµένα και µη πραγµατοποιηµένα κέρδη ή ζηµίες που 
προκύπτουν από τις µεταβολές της εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων αποτιµώµενα 
στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές στα αποτελέσµατα, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα την περίοδο που 
προκύπτουν. 

Αποµείωση 

Το ∆ΠΧΑ 9 εισάγει ένα νέο µοντέλο αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών (expected credit losses – ECL) το οποίο 
αντικαθιστά το υφιστάµενο µοντέλο των πραγµατοποιηθεισών ζηµιών του ∆ΛΠ 39. Οι νέες απαιτήσεις καταργούν 
το κριτήριο του ∆ΛΠ 39 , σύµφωνα µε το οποίο οι ζηµιές από πιστωτικό κίνδυνο αναγνωρίζονταν µόνο µετά την 
επέλευση ενός ζηµιογόνου γεγονότος. Ο Όµιλος και η Εταιρεία θα αναγνωρίζουν προβλέψεις αποµείωσης για 
αναµενόµενες πιστωτικές ζηµιές για όλα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, εκτός αυτών που 
επιµετρώνται στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων χρήσης.  

Οι αναµενόµενες πιστωτικές ζηµιές βασίζονται στη διαφορά µεταξύ των συµβατικών ταµειακών ροών και όλων 
των ταµειακών ροών που ο Όµιλος (ή η Εταιρεία) αναµένει να λάβει. Η διαφορά προεξοφλείται χρησιµοποιώντας 
µια εκτίµηση του αρχικού πραγµατικού επιτοκίου του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου. 

Για τα συµβατικά περιουσιακά στοιχεία και τις απαιτήσεις από πελάτες, ο Όµιλος και η Εταιρεία εφάρµοσαν την 
απλοποιηµένη προσέγγιση του προτύπου και υπολόγισαν τις αναµενόµενες πιστωτικές ζηµιές µε βάση τις 
αναµενόµενες πιστωτικές ζηµιές για όλη τη διάρκεια ζωής των στοιχείων αυτών.  

Για τα υπόλοιπα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, οι αναµενόµενες πιστωτικές ζηµιές υπολογίζονται µε 
βάση τις ζηµιές των επόµενων 12 µηνών. Οι αναµενόµενες πιστωτικές ζηµιές των επόµενων 12 µηνών είναι ένα 
µέρος των αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών για όλη τη διάρκεια ζωής των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 
στοιχείων, που προκύπτει από τη πιθανότητα αθέτησης πληρωµής ενός στοιχείου εντός των επόµενων 12 µηνών 
από την ηµέρα αναφοράς. Πάντως, όταν υπάρχει σηµαντική αύξηση του πιστωτικού κινδύνου από την αρχική 
αναγνώριση, η πρόβλεψη αποµείωσης θα βασίζεται στις αναµενόµενες πιστωτικές ζηµιές όλης της διάρκειας ζωής 
του στοιχείου. 

Λογιστική αντιστάθµισης 

Το ∆ΠΧΑ 9 εισάγει ένα αναθεωρηµένο µοντέλο λογιστικής γενικής αντιστάθµισης, το οποίο συνδέει τη λογιστική 
της αντιστάθµισης µε τις δραστηριότητες διαχείρισης κινδύνων από τη ∆ιοίκηση. Σύµφωνα µε το νέο µοντέλο, 
επιπλέον στρατηγικές αντιστάθµισης δύναται να πληρούν τα κριτήρια της λογιστικής αντιστάθµισης, νέες 
απαιτήσεις εφαρµόζονται σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα της αντιστάθµισης ενώ η διακοπή της λογιστικής 
αντιστάθµισης θα είναι επιτρεπτή µόνο υπό ορισµένες προϋποθέσεις. Το ∆ΠΧΑ 9 δίνει την δυνατότητα στις 
οντότητες µπορούν να εξακολουθούν να εφαρµόζουν τις απαιτήσεις του ∆ΛΠ 39 για την λογιστική αντιστάθµισης. 
Ο Όµιλος επέλεξε να συνεχίζει να εφαρµόζει το ∆ΛΠ 39 για τις υφιστάµενες, κατά την ηµεροµηνία πρώτης 
εφαρµογής, σχέσεις αντιστάθµισης. 
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Την 1η Ιανουαρίου 2018 (την ηµεροµηνία της αρχικής εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 9), η διοίκηση του Οµίλου (και της 
Εταιρείας) αξιολόγησε τα επιχειρηµατικά µοντέλα που ισχύουν για τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
που κατέχει ο Όµιλος και η Εταιρεία και τα ταξινόµησε στην κατάλληλη κατηγορία του ∆ΠΧΑ 9. Οι κύριες 
επιπτώσεις από αυτή την αναταξινόµηση είναι οι ακόλουθες: 

 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   
  Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

Κατηγορίες του ∆ΠΧΑ 9 

 

Εύλογη αξία µέσω 

αποτελεσµάτων 

Εύλογη αξία µέσω 

λοιπών συνολικών 
εισοδηµάτων  

Αποσβέσιµο 

κόστος 
Αποσβέσιµο 

κόστος 

Κατηγορίες του ∆ΛΠ 39 

 
Εύλογη αξία µέσω 

αποτελεσµάτων 

∆ιαθέσιµα προς 

πώληση 

∆ιακρατούµενα ως 

τη λήξη 

Πελάτες και 

λοιπές απαιτήσεις 

31.12.2017 – ∆ΛΠ 39 

 

1 48.873 80.757 1.028.445 

Προσαρµογή σε εύλογη αξία µη 
εισηγµένων τίτλων (ΟΛΥΜΠΙΑ Ο∆ΟΣ 
ΑΕ) 01.01.2018 (β) 

 

- 23.222 - - 

Αύξηση πρόβλεψης για επισφάλειες 
πελατών (ε) 

 

- - - (4.950) 

01.01.2018 Αναπροσαρµοσµένα 

στοιχεία  – ∆ΠΧΑ 9 

 

1 72.095 80.757 1.023.495 

 
 
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις αναταξινοµήσεις και τις αναπροσαρµογές που έγιναν για κάθε ξεχωριστή 
γραµµή του ισολογισµού. Τυχόν γραµµές οι οποίες δεν επηρεάστηκαν από τις αλλαγές που επέφερε το καινούριο 
πρότυπο δεν περιλαµβάνονται στον πίνακα. 
 
Επίδραση στην κατάσταση οικονοµικής θέσης (αύξηση/ (µείωση) της 31 ∆εκεµβρίου 2017 όπως δηµοσιεύτηκε: 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Απόσµασµα από την κατάσταση 

χρηµατοοικονοµικής θέσης      

 Αναπροσαρµογές 

31.12.2017 

∆ηµοσιευµένα 

στοιχεία 

∆ΠΧΑ 9 

Αναταξινοµήσεις 

∆ΠΧΑ 9 

Αναπροσαρµογές 

01.01.2018 

Αναπροσαρµοσµένα 

στοιχεία 

  
 

   

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ      

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό      
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
σε εύλογη αξία µέσω λοιπών συνολικών 
εισοδηµάτων (α), (β) - 41.384 23.222 64.606 
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
σε αποσβέσιµο κόστος (γ) - 80.757 - 80.757 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 
διακρατούµενα ως τη λήξη (γ) 80.757 (80.757) - - 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα 
προς πώληση (α) 41.384 (41.384) - - 

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις (ε) 109.051  (4.950) 104.101 

Κυκλοφορούν ενεργητικό      
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
σε εύλογη αξία µέσω λοιπών συνολικών 
εισοδηµάτων (α) - 7.489 - 7.489 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα 
προς πώληση (α) 7.489 (7.489) - - 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ      

Λοιπά αποθεµατικά (β) 225.472 - 17.124 242.596 

Κέρδη/ (ζηµιές) εις νέον (ε) (269.871) - (4.950) (274.821) 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις      

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις (β) 87.970 - 6.099 94.069 
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Η συνολική επίδραση των αλλαγών από τις αναπροσαρµογές σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 9 στη καθαρή θέση του Οµίλου 
έχει ως εξής: 

 Καθαρή θέση Οµίλου 

31.12.2017 ∆ηµοσιευµένα στοιχεία – ∆ΛΠ 39 860.192 

Αύξηση πρόβλεψης για επισφάλειες πελατών (ε) (4.950) 

Προσαρµογή σε εύλογη αξία µη εισηγµένων τίτλων (β) 17.124 

01.01.2018 Αναπροσαρµοσµένα στοιχεία  – ∆ΠΧΑ 9 872.366 

 
 

(α) Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία ο Όµιλος είχε χαρακτηρίσει ως διαθέσιµα προς πώληση 
µε βάση το ∆ΛΠ 39 ποσού ευρώ 21.595 χιλ. και ευρώ 11.064 χιλ. στις 31.12.2017, που αποτελούνται από 
εισηγµένους τίτλους και αµοιβαία κεφάλαια διαθεσίµων αντίστοιχα, πλέον ταξινοµούνται ως Χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω λοιπών συνολικών εισοδηµάτων και θα εξακολουθήσουν να 
επιµετρούνται στην εύλογη αξία τους µέσω της κατάστασης λοιπών συνολικών εισοδηµάτων. Επιπλέον, το σχετικό 
Αποθεµατικό διαθέσιµων προς πώληση, που ανερχόταν σε ποσό ευρώ 574 χιλ. στις 31.12.2017, µεταφέρθηκε στο 
λογαριασµό «Αποθεµατικό χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων σε εύλογη αξία µέσω συνολικών 
εισοδηµάτων» (σηµείωση 14). Τα παραπάνω χρηµατοοικονοµικά στοιχεία κατέχονται ως µέρος ενός 
επιχειρηµατικού µοντέλου του οποίου ο στόχος είναι τόσο η είσπραξη των ταµειακών ροών όσο και η πώληση 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού και οι συµβατικές αυτές ταµειακές ροές αφορούν αποκλειστικά 
σε πληρωµές κεφαλαίου και τόκων.  

(β) Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία ο Όµιλος είχε χαρακτηρίσει ως διαθέσιµα προς πώληση 
µε βάση το ∆ΛΠ 39 ποσού ευρώ 16.213 χιλ. στις 31.12.2017, που αποτελούνται από µη εισηγµένους τίτλους σε 
Ελλάδα και επιµετρούνταν στο κόστος, ταξινοµήθηκαν και επιµετρήθηκαν στην εύλογη αξία τους µέσω λοιπών 
συνολικών εισοδηµάτων. Η µεταβολή από την αποτίµηση των συµµετοχικών αυτών τίτλων ανέρχεται σε ποσό 
ευρώ 23.222 χιλ.. Σχετικά µε την συγκεκριµένη αναπροσαρµογή αναγνωρίστηκε αναβαλλόµενη φορολογική 
υποχρέωση ποσού ευρώ 6.099 χιλ. Ποσό ευρώ 17.124 χιλ. περιλαµβάνεται στο «Αποθεµατικό χρηµατοοικονοµικών 
περιουσιακών στοιχείων σε εύλογη αξία µέσω συνολικών εισοδηµάτων».  

(γ) Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία ο Όµιλος είχε χαρακτηρίσει ως «Χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία διακρατούµενα ως τη λήξη» µε βάσει το ∆ΛΠ 39 ποσού ευρώ 80.757 χιλ. στις 31.12.2017, πλέον 
ταξινοµούνται ως Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία σε αποσβέσιµο κόστος και θα εξακολουθήσουν να 
επιµετρούνται στο αποσβέσιµο κόστος τους. Τα συγκεκριµένα στοιχεία κατέχονται στα πλαίσια ενός 
επιχειρηµατικού µοντέλου µε σκοπό τη διακράτησή τους και την είσπραξη των συµβατικών ταµειακών ροών που 
πληρούν το SPPI κριτήριο (µόνο πληρωµές κεφαλαίου και τόκων). Η αναταξινόµηση αυτή δεν είχε καµία επίδραση 
στο υπόλοιπο έναρξης της Καθαρής θέσης του Οµίλου.  

(δ) Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων ποσού ευρώ 1 χιλ. στις 31.12.2017, που 
αποτελούνται από εισηγµένους τίτλους εξακολουθούν να ταξινοµούνται και να επιµετρούνται στην εύλογη αξία 
τους µέσω αποτελεσµάτων. 

(ε) O Όµιλος εφάρµοσε την απλοποιηµένη προσέγγιση του ∆ΠΧΑ 9 για την αποµείωση των αναµενόµενων 
πιστωτικών ζηµιών στα υπόλοιπα των εµπορικών και λοιπών απαιτήσεων την ηµεροµηνία της αρχικής εφαρµογής. 
Το αποτέλεσµα των απαιτήσεων του καινούριου προτύπου ήταν η αύξηση των προβλέψεων για αποµείωση του 
Οµίλου κατά ποσό ευρώ 4.950 χιλ. µε αντίστοιχη επίδραση στην έναρξη του λογαριασµού «Αποτέλεσµα εις νέον».  
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2.5 Στρογγυλοποιήσεις και αναταξινοµήσεις κονδυλίων 

Τα ποσά που εµπεριέχονται σε αυτή την ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση έχουν 
στρογγυλοποιηθεί σε χιλιάδες ευρώ. ∆ιαφορές που ενδέχεται να υπάρχουν οφείλονται σε αυτές τις 
στρογγυλοποιήσεις.  

∆εν έχουν γίνει αναταξινοµήσεις στα συγκριτικά κονδύλια της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης, της Κατάστασης 
Αποτελεσµάτων ή της Κατάστασης Ταµειακών ροών, παρά µόνο σε πίνακες των επιµέρους σηµειώσεων, έτσι ώστε 
οι παρεχόµενες πληροφορίες στις σηµειώσεις αυτές να είναι συγκρίσιµες µε αυτές της τρέχουσας περιόδου (π.χ. 
στη σηµείωση 10 «Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις», στα συγκριτικά στοιχεία στον πίνακα που 
αφορά τις «Λοιπές απαιτήσεις» έχουν γίνει αναταξινοµήσεις για λόγους συγκρισιµότητας). Οι παραπάνω 
αναταξινοµήσεις δεν έχουν επίπτωση στην καθαρή θέση και τα αποτελεσµατα. 

 

3 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοίκησης 

Η ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση καθώς και οι σηµειώσεις και αναφορές που τη 
συνοδεύουν ενδέχεται να εµπεριέχουν ορισµένες υποθέσεις και υπολογισµούς που αναφέρονται σε µελλοντικά 
γεγονότα σε σχέση µε τις εργασίες, την ανάπτυξη και τις οικονοµ ικές επιδόσεις της Εταιρείας και του Οµ ίλου. 
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 της ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης της Εταιρείας και του Οµίλου. 

Για τη σύνταξη της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, οι σηµαντικές λογιστικές κρίσεις 
από την πλευρά της ∆ιοίκησης κατά την εφαρµογή των λογιστικών πολιτικών του Οµίλου και της Εταιρείας, καθώς 
και οι κύριες πηγές εκτίµησης της αβεβαιότητας είναι ίδιες µε αυτές που υιοθετήθηκαν κατά τη σύνταξη των 
ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 31 ∆εκεµβρίου 2017.  

 

4 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

4.1    Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Ο Όµιλος εκτίθεται σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως, ενδεικτικά, κινδύνους αγοράς 
(συναλλαγµατικό κίνδυνο, κίνδυνο επιτοκίων, κ.λπ.), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. 

Η ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση δεν περιλαµβάνει την ανάλυση χρηµατοοικονοµικών 
κινδύνων και τις αντίστοιχες γνωστοποιήσεις που παρουσιάζονται στις ετήσιες ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις 
και ως εκ τούτου θα πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασµό µε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του 2017.  

Η ολοκλήρωση του προγράµµατος χρηµατοδότησης της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας τον Αύγουστο του 2018 αποτελεί 
σηµαντικό ορόσηµο για την ελληνική οικονοµία. Η χώρα έχει επιστρέψει σε θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης (αν και 
κατώτερη του αναµενόµενου, το β’ τρίµηνο 2018 η αύξηση του ΑΕΠ ανήλθε σε 1,8% σε σχέση µε το αντίστοιχο 
τρίµηνο του 2017, σύµφωνα µε τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής). Επίσης, η Ελληνική 
∆ηµοκρατία επέστρεψε στις διεθνείς αγορές (πιο πρόσφατα µε την επιτυχηµένη έκδοση επταετούς οµολόγου τον 
Φεβρουάριο του 2018) ενώ και οι αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας 
υποδεικνύουν βελτιωµένες οικονοµικές προοπτικές της χώρας. Σε αυτό το πλαίσιο, στο βαθµό που τηρηθούν οι 
δεσµεύσεις της κυβέρνησης και συνεχισθούν οι µεταρρυθµίσεις, εκτιµάται ότι η ανάπτυξη θα ενισχυθεί περαιτέρω 
κατά το β’ εξάµηνο του 2018 (σύµφωνα και µε τις προβλέψεις των ελληνικών και ευρωπαϊκών αρµοδίων αρχών). 
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4.2   Κίνδυνος ρευστότητας 

∆εδοµένης της τρέχουσας κρίσης του Ελληνικού ∆ηµοσίου και του ελληνικού χρηµατοπιστωτικού τοµέα, ο 
κίνδυνος ρευστότητας είναι µεγαλύτερος και η διαχείριση των χρηµατοροών έχει γίνει πιο επιτακτική. 
Επιπρόσθετα, η ρευστότητα της κατασκευαστικής δραστηριότητας επηρεάζεται και από την καταβολή του 
προστίµου της Επιτροπής Ανταγωνισµού αλλά και από ενδεχόµενες συµπιεσµένες ταµειακές ροές σε 
κατασκευαστικά έργα, κυρίως στο εξωτερικό. Η ρευστότητα του Οµίλου παρακολουθείται από τη ∆ιοίκηση σε 
τακτά χρονικά διαστήµατα. Για τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας, ο Όµιλος προϋπολογίζει και 
παρακολουθεί τακτικά τις χρηµατοροές του και µεριµνά για την ύπαρξη ρευστών διαθεσίµων, 
συµπεριλαµβανοµένων και των δυνατοτήτων για ενδοεταιρικό δανεισµό καθώς και µη χρησιµοποιούµενων 
τραπεζικών πιστωτικών ορίων για την κάλυψη των αναγκών του (π.χ. ανάγκες σε χρηµατοδότηση, Εγγυητικές 
Επιστολές κ.λπ.). Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών ο όµιλος έχει προχωρήσει στην αναχρηµατοδότηση 
δανειακών του υποχρεώσεων µε στόχο την καλύτερη διαχείριση της ρευστότητάς του.  Στο πλαίσιο αυτό εντός του 
1ου εξαµήνου 2018 παρατάθηκαν οι ηµεροµηνίες αποπληρωµής οµολογιών ποσού € 6,1 εκατ. της θυγατρικής 
REDS ενώ ο όµιλος έχει ήδη ξεκινήσει συζητήσεις µε πιστώτριες τράπεζες για την αναχρηµατοδότηση 
βραχυπρόθεσµων δανείων της κατασκευαστικής δραστηριότητας.  

4.3 Προσδιορισµός των ευλόγων αξιών 

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που αποτιµώνται σε εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού 
κατατάσσονται στα παρακάτω επίπεδα, ανάλογα µε τον τρόπο προσδιορισµού της εύλογης αξίας τους: 

-Επίπεδο 1: για στοιχεία που είναι διαπραγµατεύσιµα σε ενεργό αγορά και των οποίων η εύλογη αξία 
προσδιορίζεται από τις τιµές  αγοράς (µη προσαρµοσµένες) οµοίων στοιχείων. 

-Επίπεδο 2: για στοιχεία των οποίων η εύλογη αξία προσδιορίζεται από παράγοντες που σχετίζονται µε δεδοµένα 
της αγοράς, είτε άµεσα (τιµές) είτε έµµεσα (παράγωγα τιµών). 

-Επίπεδο 3: για στοιχεία των οποίων η εύλογη αξία δεν προσδιορίζεται µε παρατηρήσεις από την αγορά, παρά 
βασίζεται κυρίως σε εσωτερικές εκτιµήσεις.  

 
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται µία σύγκριση των λογιστικών αξιών των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 
του Οµίλου που διακρατούνται στο αποσβεσµένο κόστος και των εύλογων αξιών τους: 
 
 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  Λογιστική αξία  Εύλογη αξία 
 

 30-Ιουν-18 31-∆εκ-17  30-Ιουν-18 31-∆εκ-17 

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία       

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία σε 
αποσβέσιµο κόστος (31.12.2017 Χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία διακρατούµενα ως τη λήξη)  80.623 80.757  80.767 81.192 

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις       
∆άνεια µακροπρόθεσµα & βραχυπρόθεσµα  1.288.695 1.386.623  1.308.573 1.403.724 

       

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  Λογιστική αξία  Εύλογη αξία 
 

 30-Ιουν-18 31-∆εκ-17  30-Ιουν-18 31-∆εκ-17 

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις       
∆άνεια µακροπρόθεσµα & βραχυπρόθεσµα  258.985 258.801  258.985 258.801 

 
Η εύλογη αξία των βραχυπρόθεσµων πελατών και λοιπών απαιτήσεων καθώς και των προµηθευτών και λοιπών 
υποχρεώσεων προσεγγίζει τις λογιστικές τους αξίες. Η εύλογη αξία των µακροπρόθεσµων απαιτήσεων ανέρχεται 
σε ποσό ευρώ 125.304 χιλ. (31.12.2017: 118.409 χιλ.) ενώ η λογιστική αξία ανέρχεται σε ευρώ 114.217 χιλ. 
(31.12.2017: 109.051 χιλ.). Οι εύλογες αξίες των δανείων και των µακροπρόθεσµων απαιτήσεων προσδιορίζονται 
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µε βάση την προεξόφληση των µελλοντικών ταµειακών ροών χρησιµοποιώντας επιτόκια προεξόφλησης που 
αντανακλούν το τρέχον επιτόκιο δανεισµού και περιλαµβάνονται στο επίπεδο 3 της ιεραρχίας εύλογης αξίας.  
 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων του Οµίλου 
που αποτιµώνται στην εύλογη αξία την 30 Ιουνίου 2018 και την 31 ∆εκεµβρίου 2017: 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

  30 Ιουνίου 2018 

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ    

  ΕΠΙΠΕ∆Ο 1 ΕΠΙΠΕ∆Ο 2 ΕΠΙΠΕ∆Ο 3 ΣΥΝΟΛΟ 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού      
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία σε 
εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων  1 - - 1 

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία σε 
εύλογη αξία µέσω λοιπών συνολικών 
εισοδηµάτων  8.876 7.543 36.453 52.872 

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις      
Παράγωγα εργαλεία ως µέσο αντιστάθµισης  - 127.047 - 127.047 

   

   

  31 ∆εκεµβρίου 2017 

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ    

  ΕΠΙΠΕ∆Ο 1 ΕΠΙΠΕ∆Ο 2 ΣΥΝΟΛΟ 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού     
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία 
µέσω αποτελεσµάτων  1 - 1 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς 
πώληση  21.595 11.064 32.660 

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις     
Παράγωγα εργαλεία ως µέσο αντιστάθµισης  - 131.936 131.936 

Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που διαπραγµατεύονται σε ενεργές χρηµαταγορές (π.χ. 
παράγωγα, µετοχές, οµόλογα), προσδιορίζεται µε βάση τις δηµοσιευόµενες τιµές που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία 
του ισολογισµού. «Ενεργός» χρηµαταγορά υπάρχει όταν υπάρχουν άµεσα διαθέσιµες και αναθεωρούµενες σε 
τακτά διαστήµατα τιµές, που δηµοσιεύονται από χρηµατιστήριο, χρηµατιστή, κλάδο, οργανισµό αξιολόγησης ή 
οργανισµό εποπτείας. Αυτά τα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία περιλαµβάνονται στο επίπεδο 1. Αυτό το επιπέδο 
περιλαµβάνει κυρίως την επένδυση σε Όµιλο µεταλλείων χρυσού που είναι εισηγµένος στο χρηµατιστήριο του 
Τορόντο και έχει ταξινοµηθεί ως Χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο σε εύλογη αξία µέσω λοιπών 
συνολικών εισοδηµάτων. 

Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές χρηµαταγορές (π.χ. 
συµβόλαια παραγώγων εκτός της αγοράς παραγώγων) προσδιορίζεται µε τη χρήση τεχνικών αποτίµησης, οι οποίες 
βασίζονται ως επί το πλείστον σε διαθέσιµες πληροφορίες για συναλλαγές που διενεργούνται σε ενεργές αγορές 
ενώ χρησιµοποιούν κατά το δυνατό λιγότερο εκτιµήσεις της οικονοµικής οντότητας. Αυτά τα χρηµατοοικονοµικά 
εργαλεία περιλαµβάνονται στο επίπεδο 2. 

Η εύλογη αξία των αµοιβαίων κεφαλαίων προσδιορίζεται βάσει της καθαρής αξίας του ενεργητικού του εκάστοτε 
αµοιβαίου κεφαλαίου. 

Εάν οι τεχνικές αποτίµησης δεν βασίζονται σε διαθέσιµες αγοραίες πληροφορίες τότε τα χρηµατοοικονοµικά 
εργαλεία περιλαµβάνονται στο επίπεδο 3. 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι µεταβολές στα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού της Οµάδας 3 
για την 30 Ιουνίου 2018: 
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Ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση  
 για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2018 
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  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  30 Ιουνίου 2018 

  ΕΠΙΠΕ∆Ο 3 

  Μη εισηγµένοι τίτλοι ΣΥΝΟΛΟ 

31.12.2017 - ∆ηµοσιευµένα στοιχεία  -   - 

Αναταξινόµηση µη εισηγµένων τίτλων από 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε αποσβέσιµο κόστος 
σε χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία σε 
εύλογη αξία µέσω συνολικών εισοδηµάτων   16.213   16.213   

Προσαρµογή σε εύλογη αξία µέσω Λοιπών 
Συνολικών Εισοδηµάτων 01.01.2018  23.222   23.222   

01.01.2018 - Αναπροσαρµοσµένα στοιχεία  – 

∆ΠΧΑ 9  39.435 39.435 

Μεταβολή εύλογης αξίας µέσω λοιπών συνολικών 
εισοδηµάτων  (2.982) (2.982) 

Στο τέλος της περιόδου  36.453 36.453 

 

 
Οι επενδύσεις επιπέδου 3 αναλύονται ως εξής: 
  

Μη εισηγµένοι τίτλοι:  

Εύλογη Αξία 

Επένδυσης 

30.06.2018 

Μέθοδος υπολογισµού 

εύλογης αξίας 

Λοιπές 

πληροφορίες 

ΟΛΥΜΠΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ  35.047 
Προεξόφληση 

µερισµατικής απόδοσης 
Κόστος κεφαλαίου: 

10,8% 

Λοιπές επενδύσεις  1.406 
Μέθοδος καθαρής θέσης 

σε εύλογες αξίες 

Εύλογη αξία ιδίων 
κεφαλαίων 
30.06.2018 
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5 Πληροφόρηση κατά τοµέα 

Κατά την 30η Ιουνίου 2018, ο Όµιλος δραστηριοποιείται, κυρίως, σε 6 επιχειρηµατικούς τοµείς: 

• Κατασκευές & Λατοµεία 

• Ανάπτυξη γης και ακινήτων 

• Παραχωρήσεις 
• Αιολικά  

• Περιβάλλον 

• Άλλες δραστηριότητες 

Ο Πρόεδρος, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος και τα λοιπά 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. 

Στη σηµείωση 29, αναφέρεται ανά εταιρεία του Οµίλου ο τοµέας δραστηριοποίησής της. Η µητρική εταιρεία  
ενσωµατώνεται στον τοµέα Λοιπά. 

Τα αποτελέσµατα για κάθε τοµέα για το 6µηνο 2018 έχουν ως εξής: 

 Σηµ. 

Κατασκευές 

& Λατοµεία 

Ανάπτυξη 

γης & 

ακινήτων Παραχωρήσεις Αιολικά  

 

Περιβάλλον Λοιπά Σύνολο 

Συνολικές µεικτές πωλήσεις ανά τοµέα  735.769 3.306 118.701 29.352 45.299 420 932.847 

Ενδοεταιρικές Πωλήσεις  (8.442) - (180) - (1.648) (241) (10.510) 

Καθαρές Πωλήσεις  727.327 3.306 118.521 29.352 43.651 179 922.337 

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης  (32.734) 294 35.888 15.720 16.193 (2.974) 32.387 

Έσοδα από µερίσµατα  - - 998 - - - 998 

Μερίδιο κέρδους/(ζηµιάς) από 
συµµετοχές που λογιστικοποιούνται µε τη 
µέθοδο της καθαρής θέσης  (8.856) - (706) - 10 (3.629) (13.182) 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα  21   712 22 9.876 56 1.444 - 12.109 

Χρηµατοοικονοµικά (έξοδα)  21   (5.750) (820) (25.755) (5.497) (988) (5.157) (43.967) 

Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων  (46.629) (504) 20.300 10.279 16.659 (11.760) (11.655) 

Φόρος εισοδήµατος 22   (2.346) (321) (8.968) (2.875) (4.769) (22) (19.301) 

Καθαρά Κέρδη / (Ζηµιές)  (48.974) (825) 11.332 7.403 11.890 (11.782) (30.955) 

Τα αποτελέσµατα για κάθε τοµέα για το 6µηνο 2017 έχουν ως εξής: 

 Σηµ. 

Κατασκευές 

& Λατοµεία 

Ανάπτυξη 

γης & 

ακινήτων Παραχωρήσεις Αιολικά  

 

Περιβάλλον Λοιπά Σύνολο 

Συνολικές µεικτές πωλήσεις ανά τοµέα  762.106 3.182 106.646 22.345 41.358 383 936.019 

Ενδοεταιρικές Πωλήσεις  (5.638) - (177) - (282) (183) (6.279) 

Καθαρές Πωλήσεις  756.468 3.182 106.469 22.345 41.076 201 929.740 

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης  7.465 (532) 38.691 10.786 (1.103) (2.333) 52.975 

Έσοδα από µερίσµατα  - - 947 - - - 947 
Μερίδιο κέρδους/(ζηµιάς) από 
συµµετοχές που λογιστικοποιούνται µε τη 
µέθοδο της καθαρής θέσης  - - (102) - 4 (1.342) (1.440) 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα  21   858 35 9.086 245 1.634 1 11.859 

Χρηµατοοικονοµικά (έξοδα)  21   (7.247) (979) (24.974) (4.573) (1.315) (5.600) (44.688) 

Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων  1.076 (1.475) 23.648 6.458 (780) (9.274) 19.653 

Φόρος εισοδήµατος 22   (7.173) (300) (7.408) (2.099) (2.097) (18) (19.095) 

Καθαρά Κέρδη / (Ζηµιές)  (6.097) (1.775) 16.241 4.358 (2.877) (9.292) 558 
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Τα περιουσιακά στοιχεία των τοµέων παρουσιάζονται παρακάτω: 

  
Κατασκευές 

& Λατοµεία 

Ανάπτυξη 

γης & 

ακινήτων Παραχωρήσεις Αιολικά  

 

Περιβάλλον Λοιπά Σύνολο 

Σύνολο Ενεργητικού 30.06.2018  1.216.288   131.022   1.513.509   418.050   167.418   59.169   3.505.457   

Σύνολο Ενεργητικού 31.12.2017  1.223.926   134.061   1.533.218   405.742   167.599   86.209   3.550.756   

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 (σηµείωση 1). Το σύνολο των πωλήσεων 
κατανέµεται γεωγραφικά ως εξής: 

   Πωλήσεις  

   1-Ιαν έως 

   30-Ιουν-18   30-Ιουν-17 

Ελλάδα   534.876    563.736   

Υπόλοιπες χώρες Ευρώπης   92.171    129.506   

Χώρες Κόλπου-Μέση Ανατολή    145.296    146.888   

Χώρες Αµερικής   70.672    85.731   

Χώρες Αφρικής   1.139    3.879   

Αυστραλία   78.183     -   

   922.337    929.740   

Από τις πωλήσεις που πραγµατοποιήθηκαν στην Ελλάδα, ποσό ευρώ 242.235 χιλ. για το 6µηνο 2018 και ποσό ευρώ 
239.111 χιλ. για το 6µηνο 2017, προέρχονται από το ∆ηµόσιο, συµπεριλαµβανοµένων των ∆ΕΚΟ, των ∆ήµων κ.λπ.  

 

6 Άυλα περιουσιακά στοιχεία  & ∆ικαίωµα Παραχώρησης  

6α  Άυλα περιουσιακά στοιχεία   

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΧΕΙΑ 
 

Σηµ. Λογισµικό Υπεραξία Άδειες 

χρήσης 

Λοιπά  Σύνολο 

Κόστος       

1 Ιανουαρίου 2017  5.494 44.024 23.053 3.355 75.926 

Συναλλαγµατικές διαφορές  133 - - - 133 

Εξαγορά / απορρόφηση θυγατρικής  - 7 - - 7 

Προσθήκες  98 - - 4 102 

Πωλήσεις θυγατρικής  (3) - - - (3) 

∆ιαγραφές  (28) - - - (28) 

Μεταφορά από ενσώµατα πάγια    4 - - - 4 

30 Ιουνίου 2017  5.699 44.030 23.053 3.359 76.141 

Συναλλαγµατικές διαφορές  48 (3) - - 45 

Προσθήκες  117 - - 26 143 

Πωλήσεις θυγατρικής  - - (961) - (961) 

∆ιαγραφές  (39) - - (75) (114) 

31 ∆εκεµβρίου 2017  5.822 44.027 22.093 3.310 75.251 

 

 
      

1 Ιανουαρίου 2018  5.822 44.027 22.093 3.310 75.251 

Συναλλαγµατικές διαφορές  13 - - - 13 

Εξαγορά θυγατρικής  - - 9.550 - 9.550 

Μεταφορά σε Κατεχόµενα προς πώληση  (44) - - - (44) 
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Σηµ. Λογισµικό Υπεραξία Άδειες 

χρήσης 

Λοιπά  Σύνολο 

Προσθήκες  179 - - 102 281 

∆ιαγραφές  (3) - - - (3) 

Μεταφορά από ενσώµατα πάγια  345 - - - 345 

30 Ιουνίου 2018  6.311 44.027 31.643 3.412 85.393 

       

Συσσωρευµένες αποσβέσεις       

1 Ιανουαρίου 2017  (4.982) (1) (6.476) (1.883) (13.342) 

Συναλλαγµατικές διαφορές  (140) - - - (140) 

Αποσβέσεις περιόδου 19   (139) - (212) (6) (357) 

Πωλήσεις  3 - - - 3 

∆ιαγραφές  28 - - - 28 

30 Ιουνίου 2017  (5.234) (1) (6.688) (1.889) (13.812) 

Συναλλαγµατικές διαφορές  (51) - - - (51) 

Αποσβέσεις περιόδου    (122) - (229) (5) (357) 

Αποµείωση - (708) - - (708) 

∆ιαγραφές  (1) - - 9 8 

31 ∆εκεµβρίου 2017  (5.404) (709) (6.917) (1.886) (14.915) 

       

1 Ιανουαρίου 2018  (5.404) (709) (6.917) (1.886) (14.915) 

Συναλλαγµατικές διαφορές  (17) - - - (17) 

Αποσβέσεις περιόδου 19 (98) - (263) (7) (369) 

Πωλήσεις θυγατρικής  (2) - - - (2) 

Μεταφορά από ενσώµατα πάγια  (345) - - - (345) 

30 Ιουνίου 2018  (5.866) (709) (7.181) (1.893) (15.648) 

       

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2017  418 43.318 15.175 1.424 60.336 

       

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2018  445 43.318 24.462 1.519 69.745 

 

Οι προσθήκες ύψους ευρώ 9.550 χιλ. αφορούν στις άδειες χρήσης των εταιρειών Α.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΣΚΙΟ 
ΜΑΕΣΤΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ και ∆ΥΤΙΚΟ ΑΣΚΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ που αποκτήθηκαν κατά το 1ο τρίµηνο 
του 2018. Στην αξία των αδειών περιλαµβάνεται και ο αναβαλλόµενος φόρος που αναγνωρίσθηκε κατά την 
εξαγορά. 

Η µητρική Εταιρεία δεν διαθέτει Άυλα περιουσιακά στοιχεία. 

 

6β  ∆ικαίωµα Παραχώρησης  

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Σηµ. ∆ικαίωµα 

παραχώρησης 

Κόστος   

1 Ιανουαρίου 2017  1.189.469 

Προσθήκες  833 

30 Ιουνίου 2017  1.190.302 

Προσθήκες  79 

31 ∆εκεµβρίου 2017  1.190.381 
   

1 Ιανουαρίου 2018  1.190.381 

Προσθήκες  30 

30 Ιουνίου 2018  1.190.411 
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Σηµ. ∆ικαίωµα 

παραχώρησης 

Συσσωρευµένες αποσβέσεις   

1 Ιανουαρίου 2017  (560.206) 

Αποσβέσεις περιόδου 19   (31.366) 

30 Ιουνίου 2017  (591.571) 

Αποσβέσεις περιόδου    (31.805) 

31 ∆εκεµβρίου 2017  (623.377) 
   

1 Ιανουαρίου 2018  (623.377) 

Αποσβέσεις περιόδου 19   (31.368) 

30 Ιουνίου 2018  (654.745) 
   

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2017  567.003 
   

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2018  535.665 

Το ∆ικαίωµα Παραχώρησης στις 30.06.2018 προέρχεται κυρίως από τις θυγατρικές εταιρείες ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ 
και ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ. Η µεταβολή της αξίας του ∆ικαιώµατος Παραχώρησης την τρέχουσα περίοδο οφείλεται κατά 
κύριο λόγο στις αποσβέσεις περιόδου. 

 

7 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω λοιπών συνολικών 

εισοδηµάτων & Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 

7α Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω λοιπών συνολικών 

εισοδηµάτων (∆ΠΧΑ 9) 

  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 Σηµ. 30-Ιουν-18 31-∆εκ-17* 
 

 
  

Στην αρχή της περιόδου - Αναπροσαρµοσµένα στοιχεία 

∆ΠΧΑ 9 2.4 72.095 - 

Προσθήκες  1.001 - 

(Πωλήσεις)  (3.882) - 
Προσαρµογή σε εύλογη αξία µέσω Λοιπών Συνολικών 
Εισοδηµάτων: αύξηση / (µείωση)  (16.342) - 

Στο τέλος της περιόδου  52.872 - 

    
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό  49.160 - 

Κυκλοφορούν ενεργητικό  3.712 - 

  52.872 - 

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω λοιπών συνολικών εισοδηµάτων 
περιλαµβάνουν τα κατωτέρω: 

  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Εισηγµένοι τίτλοι:  30-Ιουν-18 31-∆εκ-17* 

Μετοχές – Ελλάδα (σε ΕΥΡΩ)  1.761 - 

Μετοχές – Εξωτερικό (σε CAD)  6.862 - 

Μετοχές – Εξωτερικό (σε ΕΥΡΩ)  252 - 

Μη εισηγµένοι τίτλοι:    
Μετοχές – Ελλάδα (σε ΕΥΡΩ)  36.453 - 

Αµοιβαία Κεφάλαια διαθεσίµων - Εξωτερικό (σε ΕΥΡΩ)  7.543 - 

  52.872 - 



 
Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά 

                      ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ 
Ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση  
 για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2018 
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*Στις 31.12.2017 οι συµµετοχές αυτές ταξινοµούνταν σαν χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 
(σηµείωση 7β). 

Η µητρική εταιρεία δεν διαθέτει Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω λοιπών 
συνολικών εισοδηµάτων. 

Ο Όµιλος υιοθέτησε το νέο πρότυπο ∆ΠΧΑ 9 την 1 Ιανουαρίου 2018. Η επίπτωση από τις αναπροσαρµογές που 
προέκυψαν από την εφαρµογή του νέου προτύπου, αναγνωρίστηκε απευθείας στην καθαρή θέση την 1η Ιανουαρίου 
2018.  

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία ο Όµιλος είχε χαρακτηρίσει ως διαθέσιµα προς πώληση µε 
βάσει το ∆ΛΠ 39 ποσού ευρώ 16.213 χιλ. στις 31.12.2017, που αποτελούνται από µη εισηγµένους τίτλους σε 
Ελλάδα και επιµετρούνταν στο κόστος, ταξινοµήθηκαν και επιµετρήθηκαν στην εύλογη αξία τους µέσω λοιπών 
συνολικών εισοδηµάτων. Την 01.01.2018 έγινε προσαρµογή σε εύλογη αξία των παραπάνω µη εισηγµένων τίτλων 
σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 9 κατά ποσό ευρώ 23.222 χιλ. (σηµείωση 2.4). 

Στις 30.06.2018, στη γραµµή «Πωλήσεις», ποσό ευρώ 3.882 χιλ. αφορά στην πώληση Αµοιβαίων Κεφαλαίων 
χαµηλού κινδύνου.  

Η «Προσαρµογή σε εύλογη αξία µέσω Λοιπών Συνολικών Εισοδηµάτων» οφείλεται κυρίως στην αποτίµηση της 
συµµετοχής του Οµίλου σε µεταλλεία και στην αποτίµηση της συµµετοχής του Οµίλου στην εταιρεία ΟΛΥΜΠΙΑ 
Ο∆ΟΣ ΑΕ. 

 

7β  Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση (∆ΛΠ 39) 

 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 30-Ιουν-18 31-∆εκ-17 
   

Στην αρχή της περιόδου - 82.053 

Προσθήκες  - 6.139 

(Πωλήσεις) - (10.087) 

Αποµείωση µέσω Κατάστασης Αποτελεσµάτων - (26.922) 

Προσαρµογή σε εύλογη αξία µέσω Λοιπών Συνολικών 
Εισοδηµάτων: αύξηση / (µείωση) - (2.311) 

Στο τέλος της περιόδου - 48.873 

   
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό - 41.384 

Κυκλοφορούν ενεργητικό - 7.489 

 - 48.873 

Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στις 31.12.2017 περιελάµβαναν τα κατωτέρω: 

 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Εισηγµένοι τίτλοι: 30-Ιουν-18 31-∆εκ-17 

Μετοχές – Ελλάδα (σε ΕΥΡΩ) - 2.731 

Μετοχές – Εξωτερικό (σε CAD) - 18.591 

Μετοχές – Εξωτερικό (σε ΕΥΡΩ) - 273 

Μη εισηγµένοι τίτλοι:   
Μετοχές – Ελλάδα (σε ΕΥΡΩ) - 16.213 

Αµοιβαία Κεφάλαια διαθεσίµων - Εξωτερικό (σε ΕΥΡΩ) - 11.064 

 - 48.873 

Στις 31.12.2017, στη γραµµή «Προσθήκες», ποσό ευρώ 6.139 χιλ. αφορούσε κυρίως στην αγορά Αµοιβαίων 
Κεφαλαίων χαµηλού κινδύνου και στις «Πωλήσεις» ποσό ευρώ 10.087 χιλ. αφορούσε στην πώληση µέρους αυτών. 



 
Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά 

                      ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ 
Ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση  
 για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2018 
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Στη γραµµή «Αποµείωση» το ποσό των ευρώ 26.922 χιλ. αφορούσε κυρίως στην αποµείωση της συµµετοχής 
εταιρειών µεταλλείων και η «Προσαρµογή σε εύλογη αξία µέσω Λοιπών Συνολικών Εισοδηµάτων» οφειλόταν 
κυρίως στην αποτίµηση της παραπάνω συµµετοχής. 

 

8 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία σε αποσβέσιµο κόστος & 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διακρατούµενα ως τη λήξη 

8α  Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία σε αποσβέσιµο κόστος 

Τα Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία σε αποσβέσιµο κόστος περιλαµβάνουν τα κατωτέρω: 

  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  30-Ιουν-18   31-∆εκ-17* 

Εισηγµένοι τίτλοι - Οµόλογα     
Οµόλογο EFSF µε επιτόκιο 1,25% και λήξη τη 22.01.2019  25.102  - 

Οµόλογο Ευρωπαικής Τράπεζας Επενδύσεων µε επιτόκιο 
0,125% και λήξη 15.04.2025  1.202  - 

Οµόλογο του EFSN µε επιτόκιο 0,200% και λήξη 28.04.2025  4.808  - 

Οµόλογο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων µε επιτόκιο 
0,25% και λήξη τη 15.10.2020  22.115  - 

EFSF µε επιτόκιο 0,1% και λήξη 19.01.2021  15.595  - 

Οµόλογο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων µε επιτόκιο 
0,375% και λήξη τη 15.03.2022  6.288  - 

Οµόλογο της εταιρείας ΟΠΑΠ ΑΕ µε επιτόκιο 3,50% και 
λήξη τη 22.03.2022  1.528  - 

Οµόλογο της εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΑΕ µε επιτόκιο 3,375% 
και λήξη τη 01.04.2022  3.485  - 

Οµόλογο της εταιρείας ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΕΒΕ µε 
επιτόκιο 4,25% και λήξη τη 20.06.2022  500  - 

Σύνολο  80.623  - 

Η µεταβολή των Χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων σε αποσβέσιµο κόστος παρουσιάζεται στον 
ακόλουθο πίνακα: 

  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  30-Ιουν-18  31-∆εκ-17* 

Στην αρχή της περιόδου  80.757  - 

(Απόσβεση premium)  (134)  - 

Στη λήξη της περιόδου  80.623  - 

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό  55.522  - 

Κυκλοφορούν ενεργητικό  25.102  - 

Σύνολο  80.623  - 

*Στις 31.12.2017 τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αυτά ταξινοµούνταν σαν Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 
διακρατούµενα ως τη λήξη (σηµείωση 8β). 

Από το σύνολο Χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων σε αποσβέσιµο κόστος, στην εταιρεία ΑΤΤΙΚΗ 
Ο∆ΟΣ ΑΕ ανήκουν ευρώ 69.100 χιλ. και στην ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ ευρώ 11.523 χιλ.  

Η απόσβεση του premium των οµολόγων, ποσού ευρώ 134 χιλ. έχει αναγνωριστεί στην Κατάσταση 
Αποτελεσµάτων της περιόδου, στη γραµµή Χρηµατοοικονοµικά έσοδα. 

Η µέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο στις 30.06.2018 ανέρχεται στη λογιστική αξία των εν λόγω 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων. Το νόµισµα των Χρηµατοοικονοµικών στοιχείων είναι το ευρώ. Η µητρική 
Εταιρεία δεν διαθέτει χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων σε αποσβέσιµο κόστος. 



 
Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά 

                      ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ 
Ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση  
 για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2018 
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8β Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διακρατούµενα ως τη λήξη 

Τα Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διακρατούµενα ως τη λήξη περιελάµβαναν τα κατωτέρω: 

  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  30-Ιουν-18   31-∆εκ-17 

Εισηγµένοι τίτλοι - Οµόλογα     
Οµόλογο EFSF µε επιτόκιο 1,25% και λήξη τη 22.01.2019  -  25.103 

Οµόλογο Ευρωπαικής Τράπεζας Επενδύσεων µε επιτόκιο 
0,125% και λήξη 15.04.2025  -  1.203 

Οµόλογο του EFSN µε επιτόκιο 0,200% και λήξη 28.04.2025  -  4.813 

Οµόλογο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων µε επιτόκιο 
0,25% και λήξη τη 15.10.2020  -  22.189 

EFSF µε επιτόκιο 0,1% και λήξη 19.01.2021  -  15.631 

Οµόλογο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων µε επιτόκιο 
0,375% και λήξη τη 15.03.2022  -  6.306 

Οµόλογο της εταιρείας ΟΠΑΠ ΑΕ µε επιτόκιο 3,50% και 
λήξη τη 22.03.2022  -  1.528 

Οµόλογο της εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΑΕ µε επιτόκιο 3,375% 
και λήξη τη 01.04.2022  -  3.483 

Οµόλογο της εταιρείας ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΕΒΕ µε 
επιτόκιο 4,25% και λήξη τη 20.06.2022  -  500 

Σύνολο  -  80.757 

Η µεταβολή των Χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων σε αποσβέσιµο κόστος παρουσιάζεται στον 
ακόλουθο πίνακα: 

  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  30-Ιουν-18  31-∆εκ-17 

Στην αρχή της περιόδου  -  103.767 

Προσθήκες  -  5.508 

(Λήξεις)  -  (28.100) 

(Απόσβεση premium)  -  (417) 

Στη λήξη της περιόδου  -  80.757 

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό  -  80.757 

Σύνολο  -  80.757 

Στις 31.12.2017 από το σύνολο Χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διακρατούµενων στη λήξη, στην εταιρεία 
ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ ανήκαν ευρώ 69.230 χιλ. και στην ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ ευρώ 11.528 χιλ. Η 
απόσβεση του premium των οµολόγων, ποσού ευρώ 417 χιλ. είχε αναγνωριστεί στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων 
της περιόδου, στη γραµµή Χρηµατοοικονοµικά έσοδα. 

 

9 Χρηµατοδοτική συµβολή από ∆ηµόσιο (Ε∆∆ΠΧΑ 12) 

 Σηµ. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  30-Ιουν-18 31-∆εκ-17 

Στην αρχή της περιόδου  277.890 293.407 

Αύξηση απαιτήσεων   3.007 6.799 

Είσπραξη απαιτήσεων  (13.301) (40.924) 

Αναστροφή προεξόφλησης  21 9.619 18.608 

Στο τέλος της περιόδου  277.216 277.890 
    

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό  244.592 241.851 

Κυκλοφορούν ενεργητικό  32.624 36.040 

  277.216 277.890 



 
Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά 

                      ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ 
Ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση  
 για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2018 

 

(52) / (82) 

Στη «Χρηµατοδοτική Συµβολή από ∆ηµόσιο (Ε∆∆ΠΧΑ 12)» περιλαµβάνονται απαιτήσεις που αφορούν στην 
αρχική Χρηµατοδοτική Συµβολή, στη Μέγιστη Επιδότηση Λειτουργίας (ΜΕΛ) και στην Πρόσθετη ∆υνητική 
Επιδότηση Λειτουργίας  του έργου παραχώρησης της ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ, καθώς και στην Εγγυηµένη Απαίτηση από 
την ∆ΙΑ∆ΥΜΑ για το έργο της ΕΠΑ∆ΥΜ ΑΕ. Η Χρηµατοδοτική συµβολή από το ∆ηµόσιο επιµετράται στο 
αποσβέσιµο κόστος την 30.06.2018 και 31.12.2017. Η εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9 δεν επιφέρει αλλαγές στον τρόπο 
επιµέτρησης. 

Από το σύνολο της Χρηµατοδοτικής συµβολής από το ∆ηµόσιο, ποσό ευρώ 236.290 χιλ. προέρχεται από την 
εταιρεία ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ (31.12.2017: ευρώ 238.041 χιλ.) και ποσό ευρώ 40.927 χιλ. την εταιρεία ΕΠΑ∆ΥΜ ΑΕ 
(31.12.2017: ευρώ 39.849 χιλ.).  

Η αναστροφή της προεξόφλησης συµπεριλαµβάνεται στα Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/(έξοδα) στη γραµµή 
Αναστροφή προεξόφλησης Χρηµατοδοτικής συµβολής.  

 

10 Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 

Σηµ. 30-Ιουν-18 31-∆εκ-17*  30-Ιουν-18 31-∆εκ-17* 

Πελάτες  330.326 387.362  209 254 

Πελάτες - Συνδεδεµένα µέρη 26   20.683 31.363  942 864 

Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης  (45.485) (26.859)  - - 

Καθαρές απαιτήσεις πελατών  305.524 391.866  1.151 1.118 

Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος  6.356 6.966  - - 

∆άνεια σε συνδεδεµένα µέρη 26   84.790 78.769  119 101 

Προθεσµιακές καταθέσεις άνω των 3 µηνών   27.000 -  - - 

Λοιπές Απαιτήσεις  305.615 276.514  1.154 1.202 

Λοιπές Απαιτήσεις -Συνδεδεµένα µέρη 26   8.938 13.886  21.296 4.296 

Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης Λοιπών 
Απαιτήσεων  (26.546) (14.170)  (425) - 

Σύνολο  711.677 753.830  23.295 6.717 

       

Απαιτήσεις από κατασκευαστικά συµβόλαια  - 268.604  - - 

Συµβατικά περιουσιακά στοιχεία  327.679 -  - - 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα  - 6.011  - 95 

Σύνολο  327.679 274.615  - 95 

  1.039.357 1.028.445  23.295 6.812 

       
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό  114.217 109.051  24 24 

Κυκλοφορούν ενεργητικό  925.140 919.394  23.271 6.788 

  1.039.357 1.028.445  23.295 6.812 

Αναφορικά µε τα κατασκευαστικά συµβόλαια, έχουν δοθεί εγγυήσεις καλής εκτέλεσης για τις οποίες η ∆ιοίκηση 
εκτιµά ότι δεν θα προκύψουν επιβαρύνσεις. Η µητρική εταιρεία δεν έχει κατασκευαστικά συµβόλαια. 

Ο λογαριασµός «Λοιπές Απαιτήσεις»  αναλύεται ως εξής: 

  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

  30-Ιουν-18 31-∆εκ-17  30-Ιουν-18 31-∆εκ-17 

Απαιτήσεις από συνεταίρους σε  κοινοπρακτικά 
σχήµατα  41.768 42.072  - - 

Λοιποί χρεώστες   99.318 76.612  27 24 

∆ηµόσιο (παρακρατούµενοι & προκαταβλητέοι 
φόροι & Ασφαλιστικοί οργανισµοί  79.110 72.952  1.025 1.076 

Έξοδα επόµενων χρήσεων  9.784 14.042  102 102 
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  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

  30-Ιουν-18 31-∆εκ-17  30-Ιουν-18 31-∆εκ-17 

Προκαταβολές προµηθευτών / πιστωτών  70.504 62.757  - - 

Επιταγές (µεταχρονολογηµένες) εισπρακτέες  5.131 8.080  - - 

  305.615 276.514  1.154 1.202 

Τα δάνεια σε συνδεδεµένα µέρη χορηγούνται σε όρους αγοράς και είναι ως επί το πλείστον κυµαινόµενου 
επιτοκίου.  

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

 
Σηµ. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017  34.134 

Μη χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις που 
αναστράφηκαν 

 

(440) 

Συναλλαγµατικές διαφορές 
 

(139) 

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2017  33.555 

Πρόβλεψη αποµείωσης-έξοδο περιόδου  314 

∆ιαγραφή απαιτήσεων µέσα στην περίοδο  (6.917) 

Συναλλαγµατικές διαφορές  (92) 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2017  26.859 

Aναπροσαρµογή ∆ΠΧΑ 9 2.4 4.950 

Αναπροσαρµοσµένα στοιχεία 1 Ιανουαρίου 2018 

∆ΠΧΑ 9 

 
 31.810 

Πρόβλεψη αποµείωσης-έξοδο περιόδου  14.089 

Μη χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις που 
αναστράφηκαν 

 

(460) 

Συναλλαγµατικές διαφορές  47 

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2018  45.485 

Οι λοιπές απαιτήσεις δεν παρουσίαζουν καθυστερήσεις σε σχέση µε τους συναλλακτικούς όρους. Παρόλα αυτά ο 
Όµιλος έχει εντοπίσει ορισµένες απαιτήσεις ανειληµµένου πιστωτικού κινδύνου για τις οποίες σχηµάτισε 
πρόβλεψη. Η µητρική Εταιρεία δεν έχει σχηµατίσει προβλέψεις αποµείωσης Πελατών. 

Η µεταβολή στην πρόβλεψη αποµείωσης των Λοιπών απαιτήσεων παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: 

  
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017  20.887  - 

∆ιαγραφή εισπρακτέων µέσα στην περίοδο  (401)   -   

Προεξόφληση  (64)  -   

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2017  20.423  - 
  

Πρόβλεψη αποµείωσης-έξοδο περιόδου  1.581  -   

∆ιαγραφή εισπρακτέων µέσα στην περίοδο  (7.770)  -   

Προεξόφληση  (64)  -   

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2017  14.170  - 
  

Πρόβλεψη αποµείωσης-έξοδο περιόδου  12.379  425 
  

Προεξόφληση  (3)  - 
  

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2018  26.546  425 
  

Οι προβλέψεις αποµείωσης για τους Πελάτες και τις Λοιπές απαιτήσεις δεν αφορούν απαιτήσεις από συνδεδεµένα 
µέρη.  



 
Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά 

                      ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ 
Ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση  
 για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2018 

 

(54) / (82) 

Οι απαιτήσεις από το Ελληνικό ∆ηµόσιο αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 Σηµ. 30-Ιουν-18 31-∆εκ-17  30-Ιουν-18 31-∆εκ-17 

Πελάτες ∆ηµοσίου   90.267   87.515    -   - 

Παρακρατηµένες εγγυήσεις ∆ηµοσίου   2.008   1.854    - -   
Απαιτήσεις από κατασκευαστικά συµβόλαια 
∆ηµοσίου   62.835 37.674  - - 
Απαιτήσεις από φόρους και ασφαλιστικούς 
οργανισµούς  56.576 52.436  1.025 1.076 

Χρηµατοδοτική Συµβολή από το ∆ηµόσιο 9 277.216 277.891  - - 

  488.902 457.369  1.025 1.076 

 

11 ∆εσµευµένες καταθέσεις 

  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  30-Ιουν-18 31-∆εκ-17 

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό  25.392 12.258 

Κυκλοφορούν ενεργητικό  37.125 34.086 

  62.518 46.344 

Το µεγαλύτερο µέρος των δεσµευµένων καταθέσεων προέρχεται από την εταιρεία ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ κατά ευρώ 20.898 
χιλ., από την ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ κατά ευρώ 14.340 χιλ. (31.12.2017: ευρώ 13.882 χιλ.), από την ΕΛΤΕΧ 
ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ κατά ευρώ 9.382 χιλ. (31.12.2017: ευρώ 13.302 χιλ.), από την ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ κατά ευρώ 8.128 χιλ. 
(31.12.2017: ευρώ 8.687 χιλ.) και από τη ΓΥΑΛΟΥ ΑΕ κατά ποσό ευρώ 7.198 χιλ. (31.12.2017: ευρώ 6.817 χιλ.). 

Οι ∆εσµευµένες Καταθέσεις αναλύονται στα εξής νοµίσµατα: 

  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  30-Ιουν-18 31-∆εκ-17 

ΕΥΡΩ  53.229 34.314 

ΛΕΟΥ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ (RON)  7.763 8.589 

ΡΙΑΛ ΚΑΤΑΡ (QAR)  1.350 - 

ΛΕΚ ΑΛΒΑΝΙΑΣ (ALL)  156 3.421 

ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ  20 20 

  62.518 46.344 

Οι δεσµευµένες καταθέσεις στις περιπτώσεις χρηµατοδότησης αυτοχρηµατοδοτούµενων ή συγχρηµατοδοτούµενων 
έργων  (project finance όπως ενδεικτικά Αττική Οδός και ΜΟΡΕΑΣ,  αιολικά πάρκα, έργα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης, κλπ.) αφορούν τους λογαριασµούς εξυπηρέτησης βραχυπρόθεσµων δόσεων µακροπρόθεσµων δανείων 
ή αποθεµατικούς λογαριασµούς. Επίσης, µπορεί να αφορούν την κατάθεση µετρητών ως εξασφάλιση για την 
έκδοση Εγγυητικών Επιστολών από διεθνή χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που διαθέτουν υψηλή διαβάθµιση  από 
τους ∆ιεθνείς Οίκους. 

Η µητρική εταιρεία δεν έχει δεσµευµένες καταθέσεις. 

 

12 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

  30-Ιουν-18 31-∆εκ-17  30-Ιουν-18 31-∆εκ-17 

∆ιαθέσιµα στο ταµείο  1.651 1.605  1 1 

Καταθέσεις όψεως  223.954 323.353  344 685 

Καταθέσεις προθεσµίας  186.936 185.152  - - 

Σύνολο  412.541 510.110  345 686 



 
Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά 

                      ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ 
Ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση  
 για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2018 

 

(55) / (82) 

Το υπόλοιπο των Ταµειακών διαθεσίµων και ισοδυνάµων, σε ενοποιηµένο επίπεδο, προέρχεται κυρίως από την 
ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ κατά ευρώ 161.571 χιλ. (31.12.2017: ευρώ 194.376 χιλ.), από την ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ κατά ευρώ 
47.316 χιλ. (31.12.2017: ευρώ 98.963 χιλ.), από τη ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ κατά ευρώ 41.937 χιλ. 
(31.12.2017: ευρώ 34.999 χιλ.) και από τις Κοινοπραξίες της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ κατά ευρώ 33.735 χιλ. (31.12.2017: 
ευρώ 44.996 χιλ.). 

Το υπόλοιπο των Καταθέσεων προθεσµίας, σε ενοποιηµένο επίπεδο, προέρχεται κυρίως από την ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ 
ΑΕ κατά ευρώ 124.727 χιλ (31.12.2017: ευρώ 155.449 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: 

  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

  30-Ιουν-18 31-∆εκ-17  30-Ιουν-18 31-∆εκ-17 

ΕΥΡΩ  355.875 457.190  345 686 

∆ΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ ($)  2.977 4.482  - - 

ΛΕΟΥ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ (RON)  6.835 22.892  - - 

∆ΗΝΑΡΙΟ ΣΕΡΒΙΑΣ (RSD)  864 351  - - 

ΝΤΙΡΧΑΜ ΕΜΙΡΑΤΩΝ (AED)  744 374  - - 

ΡΙΑΛ ΚΑΤΑΡ (QAR)  20.456 6.288  - - 

ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΛΙΡΑ (TRY)  3.835 12  - - 

ΧΙΛΙΑΝΟ ΠΕΣΟ (CLP)  170 45  - - 

ΜΠΙΡ ΑΙΘΙΟΠΙΑΣ (ETB)  136 238  - - 

ΡΕΑΛ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ (BRL)  2.398 9.493  - - 

ΚΟΡΟΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ (CZK)  306 25  - - 

∆ΟΛΑΡΙΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ (AUD)  5.680 3.980  - - 

ΠΕΣΟ ΚΟΛΟΜΒΙΑΣ (COP)  11.957 4.074  - - 

ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ  307 667  - - 

  412.541 510.110  345 686 

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα της µητρικής εταιρείας είναι σε ευρώ. 

 

13 Στοιχεία κατεχόµενα προς πώληση 

 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

κατεχόµενα προς πώληση 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 30-Ιουν-18 31-∆εκ-17  30-Ιουν-18 31-∆εκ-17 

      
Στην αρχή της περιόδου 13.450 -  13.450 - 

Μεταφορά από Επενδύσεις σε συγγενείς  37.126   32.027 

Μεταφορά από Επενδύσεις σε ακίνητα 857   857  

(Αποµείωση επένδυσης σε συγγενή)  (23.676)   (18.577) 

(Πωλήσεις) (13.450) -  (13.450) - 

Μεταφορά από στοιχεία ενεργητικού 88.205 -  - - 

Στο τέλος της περιόδου 89.062 13.450  857 13.450 

      

      



 
Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά 

                      ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ 
Ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση  
 για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2018 

 

(56) / (82) 

Υποχρεώσεις που συνδέονται άµεσα µε 

περιουσιακά στοιχεία κατεχόµενα προς 

πώληση ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 30-Ιουν-18 31-∆εκ-17  30-Ιουν-18 31-∆εκ-17 

      
Στην αρχή της περιόδου - -  - - 

Μεταφορά από στοιχεία υποχρεώσεων 124.530 -  - - 

Στο τέλος της περιόδου 124.530 -  - - 

Στις 13.6.2018 η ∆ιοίκηση του Οµίλου συµφώνησε µε τον συνέταιρο στην ΚΞ Άκτωρ-Al Jaber, µε έδρα στο Κατάρ, 
την αποχώρηση της θυγατρικής ΑΚΤΩΡ από το σχήµα και την εκτέλεση του έργου ISF Camp. Ως αποτέλεσµα της 
ανωτέρω συµφωνίας τα αποτελέσµατα περιόδου επιβαρύνθηκαν µε ζηµιά ποσού ευρώ 18 εκ. Η συνολική ζηµιά 
από τη συµµετοχή του Οµίλου στο εν λόγω έργο ανήλθε σε ποσό ευρώ 58 εκ., η οποία έχει ήδη επιβαρύνει τα 
αποτελέσµατα και την καθαρή θέση του Οµίλου. Βάσει του ∆ΠΧΑ 5 η δραστηριότητα στο ISF ταξινοµήθηκε ως 
κατεχόµενο προς πώληση.  

Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 5, τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία Ενεργητικού και Υποχρεώσεων της παραπάνω 
συµµετοχής παρουσιάζονται ως µη κυκλοφορούντα στοιχεία κατεχόµενα προς πώληση και εµφανίζονται αναλυτικά 
παρακάτω: 

 30-Ιουν-18  

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   

Άυλα & Ενσώµατα πάγια 688  

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 7.931  

Αποθέµατα 5.506  

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 71.171  

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 2.908  

Σύνολο ενεργητικού 88.205  

   

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 58.261  

∆ανειακές υποχρεώσεις 66.269  

Σύνολο υποχρεώσεων 124.530  

Επίσης, σύµφωνα µε το ίδιο πρότυπο, ως µη κυκλοφορούν περιουσιακό στοιχείο που κατέχεται προς πώληση,  
παρουσιάζεται κτίριο επί της οδού Φιλελλήνων, στο Χαλάνδρι, που κατέχει η µητρική εταιρεία και του οποίου η 
πώληση  ολοκληρώθηκε στις 03.07.2018. Το τίµηµα πώλησης του κτιρίου ανήλθε σε ποσό ευρώ 1.000 χιλ. και ήταν 
υψηλότερο της λογιστικής αξίας του. Η εύλογη αξία του κτιρίου η οποία προσδιορίστηκε βάσει του τιµήµατος 
πώλησης, κατατάσσεται στο επίπεδο 3 προσδιορισµού των εύλογων αξιών. 

Στις 31.12.2017, η συγγενής εταιρεία ATHENS RESORT CASINO AE για την οποία στις 31.12.2017 υπήρχε 
προσύµφωνο πώλησης, παρουσιάστηκε ως µη κυκλοφορούν περιουσιακό στοιχείο που κατέχεται προς πώληση. Η 
πώλησή της ολοκληρώθηκε στο α’ τρίµηνο του 2018. Η εταιρεία επιµετρήθηκε στην εύλογη αξία µείον τα κόστη 
πώλησης, η οποία προσδιορίστηκε στα ευρώ 13.450 χιλ. και ήταν χαµηλότερη της λογιστικής αξίας της. Η ζηµιά 
αποµείωσης ποσού ευρώ 23.676 χιλ σε ενοποιηµένο επίπεδο και ευρώ 18.577 χιλ σε επίπεδο εταιρείας, 
αναγνωρίστηκε στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων του β΄εξαµήνου 2017. Η εύλογη αξία της εταιρείας η οποία 
προσδιορίστηκε βάσει του τιµήµατος του προσυµφώνου πώλησης, κατατάσσεται στο επίπεδο 3 προσδιορισµού των 
εύλογων αξιών. 

 



 
Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά 

                      ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ 
Ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση  
 για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2018 

 

(57) / (82) 

14 Λοιπά αποθεµατικά 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Σηµ. Τακτικό 

αποθεµατι

κό 

Ειδικά 

& 

έκτακτ

α 

αποθεµ

ατικά 

Αποθεµατ

ικό 

∆ιαθέσιµα 

Προς 

Πώληση 

Αποθεµατικό 

Αναπροσαρµογών 

χρηµατοοικονοµικών 

στοιχείων σε εύλογη 

αξία µέσω συνολικών 

εισοδηµάτων 

Αποθεµατ

ικό 

Συν/κών 

∆ιαφορών 

Αποθεµατ

ικό 

αντιστάθµ

ισης 

ταµειακώ

ν ροών 

Αποθεµατ

ικό 

αναλογιστ

ικών 

κερδών 

/(ζηµιών)  

Λοιπά 

αποθεµ

ατικά 

Σύνολο 

           
1 Ιανουαρίου 2017  61.800 116.045 1.761 - 456 (76.161) (1.422) 114.432 216.911 

Συναλλαγµατικές 
διαφορές 

 
- - - - 1.241 - - - 1.241 

Μεταφορά από 
Αποτελέσµατα εις νέον 

 
(8) - - - - - - - (8) 

Μεταβολή αξίας 
∆ιαθεσίµων προς 
πώληση / 
Αντιστάθµισης 
ταµειακών ροών 

 

- - 1.056 - - 7.914 - - 8.969 

30 Ιουνίου 2017  61.791 116.045 2.817 -  1.697 (68.247) (1.422) 114.432 227.113 

Συναλλαγµατικές 
διαφορές 

 

- - - - (4.571) - - - (4.571) 

Μεταφορά από/σε 
Αποτελέσµατα εις νέον 

 
4.603 (1.322) - - - - - - 3.281 

Μεταβολή αξίας 
∆ιαθεσίµων προς 
πώληση / 
Αντιστάθµισης 
ταµειακών ροών 

 

- - (3.391) - - 2.688 - - (703) 

Αναλογιστικά 
κέρδη/(ζηµιές)  

 
- - - - - - 352 - 352 

31 ∆εκεµβρίου 2017  66.395 114.723 (574)  - (2.875) (65.559) (1.070) 114.432 225.472 

Επίδραση εφαρµογής 
∆ΠΧΑ 9 

 
2.4 - - - 17.124 - - - - 17.124 

Αναταξινόµηση  
∆ΠΧΑ 9 

 

- - 574 (574) - - - - - 
1 Ιανουαρίου 2018 

Αναπροσαρµοσµένα 

στοιχεία 

 

66.395 114.723 - 16.549 (2.875) (65.559) (1.070) 114.432 242.595 

Συναλλαγµατικές 
διαφορές 

 
- - - - (3.352) - - - (3.352) 

Αναταξινόµηση 
θυγατρικής σε 
Κατεχόµενα προς 
πώληση 

 

- - - - (2.547) - - - (2.547) 

Μεταφορά από/σε 
Αποτελέσµατα εις νέον 

 
1.956 42.717 - - - - - (544) 44.129 

Μεταβολή εύλογης 
αξίας 
χρηµατοικονοµικών 
περιουσιακών 
στοιχείων µέσω λοιπών 
συνολικών 
εισοδηµάτων 
/Αντιστάθµισης 
ταµειακών ροών 

 

- - - (15.340) - 2.604 - - (12.736) 

Λοιπά  - - - 18 - - - - 18 

30 Ιουνίου 2018  68.351 157.440 - 1.227 (8.773) (62.955) (1.070) 113.888 268.108 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Τακτικό 

αποθεµατικό 

Ειδικά & 

έκτακτα 

αποθεµατικά 

Αποθεµατικό 

αναλογιστικών 

κερδών 

/(ζηµιών)  

Λοιπά 

αποθεµατικά 

Σύνολο 

      
1 Ιανουαρίου 2017 18.260 33.770 (19) 3.910 55.920 

30 Ιουνίου 2017 18.260 33.770 (19) 3.910 55.920 

Αναλογιστικά κέρδη/(ζηµιές)  - - (3) - (3) 

31 ∆εκεµβρίου 2017 18.260 33.770 (22) 3.910 55.918 

      



 
Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά 

                      ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ 
Ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση  
 για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2018 
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Τακτικό 

αποθεµατικό 

Ειδικά & 

έκτακτα 

αποθεµατικά 

Αποθεµατικό 

αναλογιστικών 

κερδών 

/(ζηµιών)  

Λοιπά 

αποθεµατικά 

Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2018 18.260 33.770 (22) 3.910 55.918 

30 Ιουνίου 2018 18.260 33.770 (22) 3.910 55.918 

 

15 ∆άνεια 

 Σηµ. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
     
  30-Ιουν-18 31-∆εκ-17 

 
30-Ιουν-18 31-∆εκ-17 

Μακροπρόθεσµος δανεισµός       
Τραπεζικός δανεισµός  183.933 200.307  - - 

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 1.896 2.867  - - 

Οµολογιακά ∆άνεια  940.926 972.436  202.927 214.951 

Από συνδεδεµένα µέρη 26 - -  43.850 43.850 

Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων  1.126.755 1.175.609  246.777 258.801 

       
Βραχυπρόθεσµος δανεισµός       
Τραπεζικές υπεραναλήψεις  4.102 4.650  - - 

Τραπεζικός δανεισµός  84.362 154.005  - - 

Οµολογιακά ∆άνεια  71.462 50.091  12.208 - 

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 2.013 2.266  - - 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων  161.940 211.014  12.208 - 

       
Σύνολο δανείων  1.288.695 1.386.623  258.985 258.801 

Η µείωση που παρατηρείται στον Βραχυπρόθεσµο τραπεζικό δανεισµό, οφείλεται κατά ευρώ 66.269 χιλ. στην 
µεταφορά της συµµετοχής του Οµίλου στο έργο ISF Camp σε Κατεχόµενα προς πώληση (σηµείωση 13). 

Στο συνολικό δανεισµό συµπεριλαµβάνονται ποσά από ∆άνεια µειωµένης εξασφάλισης χωρίς δικαίωµα αναγωγής 
στη µητρική Εταιρεία (non recourse debt) συνολικού ύψους ευρώ 524,6 εκατ. (31.12.2017: ευρώ 545,1 εκατ.) από 
εταιρείες παραχωρήσεων και συγκεκριµένα, ευρώ 49,2 εκατ. (31.12.2017: ευρώ 64,0 εκατ.) από την εταιρεία 
ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ και ευρώ 475,4 εκατ. (31.12.2017: ευρώ 481,1 εκατ.) από τη ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ. 

 

 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 30-Ιουν-18 31-∆εκ-17 

Μακροπρόθεσµος δανεισµός   
∆άνεια-εταιρικά 637.713 669.632 

∆άνεια-χωρίς αναγωγή 489.042 505.977 

Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων 1.126.755 1.175.609 

   
Βραχυπρόθεσµος δανεισµός   
∆άνεια-εταιρικά 126.333 171.882 

∆άνεια-χωρίς αναγωγή 35.607 39.132 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 161.940 211.014 

Σύνολο δανείων 1.288.695 1.386.623 

 

Η έκθεση σε µεταβολές των επιτοκίων και οι ηµεροµηνίες ανατιµολόγησης των συµβολαίων περιγράφονται στον 
πίνακα που ακολουθεί: 



 
Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά 

                      ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 ΣΤΑΘΕΡΟΥ   ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 

 ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ  έως 6 µήνες 6-12 µήνες Σύνολο 

31 ∆εκεµβρίου 2017      
Σύνολο δανείων 309.216  711.910 26.369 1.047.495 
Επίδραση ανταλλαγής επιτοκίων 
(swaps) 339.127  - - 339.127 

 648.343  711.910 26.369 1.386.623 

      
30 Ιουνίου 2018      
Σύνολο δανείων 225.463  703.097 27.237 955.797 
Επίδραση ανταλλαγής επιτοκίων 
(swaps) 332.898  - - 332.898 

 558.361  703.097 27.237 1.288.695 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

  ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 

  έως 6 µήνες Σύνολο 

31 ∆εκεµβρίου 2017    
Σύνολο δανείων  258.801 258.801 

  258.801 258.801 

    
30 Ιουνίου 2018    
Σύνολο δανείων  258.985 258.985 

  258.985 258.985 

Οι ηµεροµηνίες λήξης των µακροπρόθεσµων δανείων είναι οι εξής: 

 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 30-Ιουν-18 31-∆εκ-17  30-Ιουν-18 31-∆εκ-17 

Μεταξύ 1 και  2 ετών 151.921 103.190  22.513 11.836 

Μεταξύ 2 και 5 ετών 428.425 387.327  163.730 116.204 

Πάνω από 5 έτη 546.409 685.092  60.534 130.761 

 1.126.755 1.175.609  246.777 258.801 

 Ο δανεισµός του Οµίλου αναλύεται στα εξής νοµίσµατα: 

 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 30-Ιουν-18 31-∆εκ-17  30-Ιουν-18 31-∆εκ-17 

ΕΥΡΩ 1.273.646 1.296.355  258.985 258.801 

∆ΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ ($) 3.205 3.256  - - 

ΛΕΟΥ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ (RON) 802 3.064  - - 

ΡΙΑΛ ΚΑΤΑΡ (QAR) 10.947 82.448  - - 

ΛΕΚ ΑΛΒΑΝΙΑΣ (ALL) 85 1.499  - - 

ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ 10 -  - - 

 1.288.695 1.386.623  258.985 258.801 

Το σύνολο του δανεισµού της Εταιρείας είναι σε ευρώ. 

Επιπρόσθετα, η µητρική Εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ, στις 30.06.2018 είχε χορηγήσει εταιρικές εγγυήσεις ποσού ευρώ 
286 εκατ. (στις 31.12.2017: ευρώ 263,4 εκατ.) υπέρ εταιρειών στις οποίες συµµετέχει, κυρίως για την εξασφάλιση 
τραπεζικών πιστώσεων ή εξασφάλιση πιστώσεων από προµηθευτές. 

Οι υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης, οι οποίες περιλαµβάνονται στους παραπάνω πίνακες, αναλύονται ως 
εξής: 
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 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 30-Ιουν-18 31-∆εκ-17 

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης - ελάχιστα 

µισθώµατα   
Μέχρι 1 έτος 2.162 2.468 

Από 1 έως 5 έτη 1.894 2.808 

Περισσότερο των 5 ετών 179 298 

Σύνολο 4.236 5.574 

Μείον: Mελλοντικές χρηµατοοικονοµικές χρεώσεις 
χρηµατοδοτικών µισθώσεων (326) (441) 

Τρέχουσα αξία υποχρεώσεων χρηµατοδοτικής 

µίσθωσης 3.909 5.133 

Η τρέχουσα αξία των υποχρεώσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης αναλύεται παρακάτω: 

 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 30-Ιουν-18 31-∆εκ-17 

Μέχρι 1 έτος 2.013 2.266 

Από 1 έως 5 έτη 1.896 2.808 

Περισσότερο των 5 ετών - 59 

Σύνολο 3.909 5.133 

Η µητρική Εταιρεία δεν έχει  υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης. 

 

16 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

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

  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 Σηµ. 30-Ιουν-18 31-∆εκ-17*  30-Ιουν-18 31-∆εκ-17* 

Προµηθευτές  242.678 216.763  226 96 

∆εδουλευµένα έξοδα  59.101 74.572  543 109 

Ασφαλιστικοί οργανισµοί και λοιποί φόροι/ 
τέλη  64.039 96.100  291 715 

Προκαταβολή για λειτουργικές µισθώσεις  649 720  - - 

Λοιπές υποχρεώσεις  399.415 395.168  5.097 5.327 

Σύνολο υποχρεώσεων - Συνδεδεµένα µέρη 26   2.055 2.755  8.815 8.008 

Σύνολο  767.938 786.078  14.972 14.255 

       

Υποχρεώσεις από κατασκευαστικά συµβόλαια  - 81.951  - - 

Συµβατικές υποχρεώσεις    75.378 -  - - 

Σύνολο  75.378 81.951  - - 

  843.315 868.029  14.972 14.255 

       
Μακροπρόθεσµες  12.257 11.029  8.826 7.844 

Βραχυπρόθεσµες  831.058 856.999  6.146 6.411 

Σύνολο  843.315 868.029  14.972 14.255 

 

Ο λογαριασµός «Λοιπές Υποχρεώσεις» αναλύεται στον παρακάτω πίνακα: 

  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

  30-Ιουν-18 31-∆εκ-17  30-Ιουν-18 31-∆εκ-17 

Λοιποί πιστωτές  72.911 64.273  4.705 5.021 

Προκαταβολές πελατών  132.525 140.075  - - 
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  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

  30-Ιουν-18 31-∆εκ-17  30-Ιουν-18 31-∆εκ-17 

Υποχρεώσεις σε υπεργολάβους  169.184 165.088  197 173 

Υποχρεώσεις προς κοινοπρακτικά σχήµατα  5.536 5.187  - - 

∆ικαιούχοι αµοιβών από παροχή υπηρεσίας 
και Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες  19.259 20.544  195 133 

  399.415 395.168  5.097 5.327 

 

17 Προβλέψεις 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Πρόβλεψη 

Βαριάς 
Συντήρησης 

Πρόβλεψη 

αποκατάστασης 
περιβάλλοντος 

Πρόβλεψη 

για 

ανέλεγκτες 

φορολογικά 

χρήσεις 

Λοιπές 

προβλέψεις 

Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2017 124.244 1.788 2.174 59.008 187.214 

Πρόσθετες προβλέψεις περιόδου 3.011 40 - 4.910 7.960 

Πώληση θυγατρικής - (80) (35) - (115) 

Μη χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις που 
αναστράφηκαν - - (295) (1.505) (1.800) 

Χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις περιόδου (1.977) - - (299) (2.275) 

30 Ιουνίου 2017 125.278 1.748 1.844 62.114 190.984 

Πρόσθετες προβλέψεις περιόδου 391 155 - 1.568 2.114 

Μη χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις που 
αναστράφηκαν (25.810) - 195 (1.079) (26.694) 

Χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις περιόδου (1.659) - (295) (41.712) (43.666) 

31 ∆εκεµβρίου 2017 98.200 1.903 1.744 20.892 122.739 

      
1 Ιανουαρίου 2018 98.200 1.903 1.744 20.892 122.739 

Πρόσθετες προβλέψεις περιόδου 5.609 216 - 4.166 9.991 

Μη χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις που 
αναστράφηκαν - - (60) (4.185) (4.245) 

Συναλλαγµατικές διαφορές - - - (2) (2) 

Χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις περιόδου (1.692) - - (4.534) (6.226) 

30 Ιουνίου 2018 102.117 2.119 1.684 16.337 122.257 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
Πρόβλεψη για 

ανέλεγκτες 

φορολογικά χρήσεις 

Σύνολο 

   

1 Ιανουαρίου 2017 180 180 

30 Ιουνίου 2017 180 180 

31 ∆εκεµβρίου 2017 180 180 

     

1 Ιανουαρίου 2018 180 180 

30 Ιουνίου 2018 180 180 
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 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Ανάλυση συνολικών προβλέψεων: 30-Ιουν-18 31-∆εκ-17 
 

30-Ιουν-18 31-∆εκ-17 

Μακροπρόθεσµες 105.409 103.470  180 180 

Βραχυπρόθεσµες 16.848 19.269  - - 

Σύνολο 122.257 122.739  180 180 

Η πρόβλεψη Βαριάς Συντήρησης κατά την 30.06.2018, αφορά στις συµβάσεις παραχώρησης των εταιρειών  
ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ κατά ποσό ευρώ 97.200 χιλ. (31.12.2017: ευρώ 96.299 χιλ.) και ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ κατά ποσό 
ευρώ 4.918 χιλ. (31.12.2017: ευρώ 1.902 χιλ.). Στο β’ εξάµηνο του 2017 πραγµατοποιήθηκε αναθεώρηση της 
πρόβλεψης βαριάς συντήρησης της εταιρείας ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ και σύµφωνα µε την αναθεώρηση των 
εκτιµήσεων προέκυψε αναστροφή της σχηµατισθείσας πρόβλεψης ύψους ευρώ 25.810 χιλ. η οποία επηρέασε 
θετικά το αποτέλεσµα της περιόδου στο Κόστος Πωληθέντων. 

Από την ολοκλήρωση της έρευνας της Επιτροπής Ανταγωνισµού και µε την απόφαση 628/2016 της Ολοµέλειας, η 
οποία  δηµοσιεύθηκε στις 4 Αυγούστου 2017, επιβλήθηκε στη θυγατρική εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, πρόστιµο ποσού 
ευρώ 38.495 χιλ. Στις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31.12.2016 και µε βάση τις µέχρι τότε 
διαθέσιµες πληροφορίες αναφορικά µε την διαδικασία, η ∆ιοίκηση του Οµίλου είχε προβεί στον σχηµατισµό 
πρόβλεψης ποσού ευρώ 40.000 χιλ. Κατά την χρήση 2017, αναστράφηκε το ποσό που αφορά τη συγκεκριµένη 
πρόβλεψη, στη στήλη Λοιπές προβλέψεις και στη γραµµή Χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις περιόδου. 

Στις πρόσθετες προβλέψεις του α’ εξαµήνου 2017 περιλαµβάνεται η πρόβλεψη καταβολής από τη θυγατρική REDS 
AE του ποσού ειδικής εισφοράς του Ν. 2947/2001, η οποία κατά τον ∆ήµο Παλλήνης ανέρχεται στο ποσό των 
ευρώ 750 χιλ. Η υποχρέωση καταβολής του εν λόγω ποσού από τη θυγατρική του Οµίλου εκκρεµεί να κριθεί 
τελεσίδικα ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας κατόπιν αίτησης αναίρεσης που έχει ασκηθεί από την εταιρεία 
κατά της υπ’ αριθµ. 327/2017 απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών. 

Με την από 12.05.2017 διαιτητική απόφαση, επιδικάστηκε εις βάρος της θυγατρικής εταιρείας ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ, ως 
µέλους κοινοπραξίας, αποζηµίωση λόγω κατάπτωσης ποινικής ρήτρας ποσού 6.293 χιλ. Την χρήση 2017 επιβάρυνε 
το ποσό των ευρώ 3.843 χιλ. καθώς για το υπόλοιπο µέρος (ευρώ 2.450 χιλ.) είχε σχηµατιστεί πρόβλεψη σε 
προγενέστερη χρήση. Κατά της ανωτέρω απόφασης έχει ασκηθεί αγωγή ακύρωσης ενώπιον του Εφετείου Αθηνών. 

Ο Όµιλος είχε αναγνωρίσει σε προηγούµενη χρήση πρόβλεψη για τον ενδεχόµενο κίνδυνο διακοπής της σύµβασης 
παραχώρησης της θυγατρικής εταιρείας ΗΛΕΚΤΩΡ-CYBARCO µε το Κυπριακό ∆ηµόσιο. Εντός του α΄εξαµήνου 
του 2018, η θυγατρική εταιρεία υπέγραψε συµπληρωµατική συµφωνία αναφορικά µε το έργο «Ολοκληρωµένη 
Εγκατάσταση ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕ∆Α) Κόσιης». Με βάση τη Συµπληρωµατική Συµφωνία προέκυψε 
ζηµία ύψους ευρώ 3.815 χιλ. έναντι της οποίας ο Όµιλος χρησιµοποίησε µέρος της πρόβλεψης που είχε σχηµατίσει 
στο παρελθόν. Το ποσό των ευρώ 4.185 χιλ αναστράφηκε στα αποτελέσµατα περιόδου.  

Στο υπόλοιπο των Λοιπών Προβλέψεων, ύψους ευρώ 16.337 χιλ., εκτός των ανωτέρω ποσών, περιλαµβάνονται 
προβλέψεις που αφορούν εκτιµώµενες υποχρεώσεις για κάλυψη δαπανών και αποζηµιώσεων προσωπικού 
εργαζόµενου σε έργα κατασκευής στο εξωτερικό καθώς επίσης και προβλέψεις για ενδεχόµενους κινδύνους στο 
πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Οµίλου.  

Αναφορικά µε τις µακροπρόθεσµες προβλέψεις, και συγκεκριµένα για την πρόβλεψη Βαριάς Συντήρησης της 
ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ που αποτελεί και το σηµαντικότερο µέρος τους, το χρονοδιάγραµµα των εκροών λήγει το έτος 
2024 που λήγει η σύµβαση παραχώρησης της εταιρείας. Οι υπόλοιπες εκτιµάται ότι θα καταλήξουν σε εκροές σε 
διάστηµα 1 έως 3 χρόνια. 

 

18 Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία 

Από τα ποσά που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα, οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις προέρχονται κυρίως 
από την εταιρεία ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ κατά ποσό 125.619 χιλ (31.12.2017: ευρώ 130.336 χιλ).  



 
Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά 

                      ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ 
Ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση  
 για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2018 

 

(63) / (82) 

  
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  30-Ιουν-18   31-∆εκ-17 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις     
Συµβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (interest rate swaps) για 
αντιστάθµιση ταµειακών ροών  127.047  131.936 

Σύνολο  127.047  131.936 

Σύνολο υποχρεώσεων  127.047  131.936 

   
Λεπτοµέρειες συµβάσεων ανταλλαγής επιτοκίων (interest rate 

swaps)     
Ονοµαστική αξία ανταλλαγής επιτοκίων (interest rate swaps)   352.181  358.773 

     
Σταθερό επιτόκιο  1,73%-4,9%  1,73%-4,9% 

Κυµαινόµενο επιτόκιο  Euribor  Euribor 

Το τµήµα της αντιστάθµισης ταµειακών ροών (cash flow hedge) που κρίνεται ως µη αποτελεσµατικό και 
αναγνωρίστηκε στην κατάσταση αποτελεσµάτων ανέρχεται σε κέρδος 384 χιλ. για το 6µηνο 2018, ενώ για το 6µηνο 
2017 ανέρχεται σε κέρδος 761 χιλ. (σηµείωση 21). Κέρδη ή ζηµιές από συµβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων και 
συναλλάγµατος που αναγνωρίζονται στο Αποθεµατικό αντιστάθµισης ταµειακών ροών στα Ίδια Κεφάλαια της 30ης 
Ιουνίου 2018, θα αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια της  αποπληρωµής των 
δανείων.  

 

19 Έξοδα ανά κατηγορία 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  1-Ιαν έως 30-Ιουν-18  1-Ιαν έως 30-Ιουν-17 

 Σηµ. 

Κόστος 

πωληθέντων 

Έξοδα 

διάθεσης 

Έξοδα 

διοίκησης Σύνολο  

Κόστος 

πωληθέντων 

Έξοδα 

διάθεσης 

Έξοδα 

διοίκησης Σύνολο 

Παροχές σε εργαζοµένους  114.856 517 11.489 126.863  140.394 559 11.740 152.693 

Αναλώσεις Αποθεµάτων  251.291 - 159 251.450  226.855 19 104 226.978 

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων   18.537 4 879 19.420  20.924 4 626 21.554 
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών 
στοιχείων 

6α, 
6β 31.666 2 69 31.737  31.649 2 72 31.723 

Αποσβέσεις επενδυτικών ακινήτων  538 - 201 740  504 - 208 713 
Έξοδα επιδιόρθωσης και 
συντήρησης ενσώµατων παγίων  9.127 - 455 9.582  8.878 - 349 9.227 

Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων  23.592 335 966 24.894  30.211 259 673 31.144 

Αµοιβές τρίτων   118.832 1.130 13.668 133.636  161.924 871 10.607 173.402 
Αµοιβές υπεργολάβων  
(συµπεριλαµβανοµένων των 
ασφαλιστικών εισφορών 
προσωπικού υπεργολάβων)  238.098 - 187 238.285  184.687 - 106 184.793 

Λοιπά  36.369 523 4.710 41.602  37.447 499 4.669 42.615 

Σύνολο  842.912 2.513 32.785 878.210  843.474 2.213 29.154 874.842 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ       

 1-Ιαν έως 30-Ιουν-18  1-Ιαν έως 30-Ιουν-17 

 

Έξοδα 

διοίκησης Σύνολο  

Έξοδα 

διοίκησης Σύνολο 

Παροχές σε εργαζοµένους 466 466  378 378 

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων  28 28  19 19 

Αποσβέσεις επενδυτικών ακινήτων 226 226  218 218 

Αµοιβές τρίτων  1.248 1.248  786 786 

Λοιπά 546 546  469 469 

Σύνολο 2.516 2.516  1.870 1.870 



 
Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά 

                      ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ 
Ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση  
 για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2018 

 

(64) / (82) 

20 Λοιπά έσοδα & Λοιπά κέρδη/(ζηµιές) 

 
  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 
 1-Ιαν έως  1-Ιαν έως 

 
Σηµ 30-Ιουν-18 30-Ιουν-17 

 
30-Ιουν-18 30-Ιουν-17 

Λοιπά Έσοδα       
Έσοδα συµµετοχών & χρεογράφων  

 
2.059 1.817  - - 

Αποσβέσεις ληφθεισών επιχορηγήσεων  1.846 1.936  - - 

Ενοίκια  3.389 5.593  1.016 1.068 
Έσοδα από παραχώρηση δικαιωµάτων (για εταιρείες 
Παραχωρήσεων)  

 
257 265  - - 

Aµοιβές από την συµµετοχή σε κοινοπρακτικά σχήµατα  1.730 1.690  - - 

Λοιπά   2.494 3.110  - - 

Σύνολο Λοιπά Έσοδα 
 

11.774 14.411  1.016 1.068 

Λοιπά κέρδη/(ζηµιές) 
 

     
Κέρδη/ (ζηµιές) από την πώληση χρηµατοοικονοµικών 
στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση & λοιπών 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 

 

(38) (92)  - - 

Κέρδη/ (ζηµιές) από την πώληση Θυγατρικών  (15) (595)  - - 
Κέρδη/ (ζηµιές) από την πώληση και διαγραφή ενσώµατων 
παγίων στοιχείων 

 
(2.009) 382  - - 

Αποµείωση ∆ιαθεσίµων προς Πώληση   - (8.425)  - - 

Προβλέψεις αποµείωσης και διαγραφές απαιτήσεων   
 

(22.098) (1.798)  (425) 3 

Μη χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις που αναστράφηκαν  - 1.505   - 

Κέρδη/(ζηµιές) από συναλλαγµατικές διαφορές  1.401 (1.055)  - - 

Προβλέψει για νοµικές υποθέσεις και λοιπούς κινδύνους  (4.371) (4.627)  - - 
Αναστροφή πρόβλεψης κάλυψης ενδεχόµενων κινδύνων για 
την εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ - CYBARCO 17 4.185 -  - - 

Λοιπά Κέρδη / (Ζηµίες)  
(569) (1.630)  (81) (50) 

Σύνολο Λοιπά κέρδη/(ζηµιές) 
 

(23.514) (16.335)  (505) (47) 

 
      

Σύνολο 
 

(11.740) (1.923)  511 1.021 

Στην τρέχουσα περίοδο, σχηµατίστηκε πρόβλεψη αποµείωσης παρακρατούµενων φόρων και πρόβλεψη 
αποµείωσης απαιτήσεων από πελάτες και λοιπών απαιτήσεων κυρίως για έργα του εξωτερικού. 

Τα αποτελέσµατα του Οµίλου επιβαρύνθηκαν στην συγκριτική περίοδο µε ποσό ευρώ 8.384 χιλ. λόγω αποµείωσης 
της συµµετοχής σε εταιρείες µεταλλείων που συµπεριλαµβάνονται στα Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη 
αξία µέσω λοιπών συνολικών εισοδηµάτων (31.12.2017 «∆ιαθέσιµα προς πώληση» σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39).  

 

21 Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/έξοδα-καθαρά 

  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

  1-Ιαν έως  1-Ιαν έως 
 

Σηµ. 30-Ιουν-18 30-Ιουν-17 
 

30-Ιουν-18 30-Ιουν-17 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα       
Έσοδα τόκων  2.490 2.155  - - 

Αναστροφή προεξόφλησης Χρηµατοδοτικής συµβολής 9   9.619 9.703  - - 

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εσόδων  12.109 11.859  - - 

       
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα       
Έξοδα τόκων που αφορούν Τραπεζικά δάνεια  (40.390) (44.065)  (6.158) (6.607) 

Έξοδα τόκων που αφορούν Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις  (196) (19)  - - 



 
Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά 

                      ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ 
Ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση  
 για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2018 

 

(65) / (82) 

  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

  1-Ιαν έως  1-Ιαν έως 
 

Σηµ. 30-Ιουν-18 30-Ιουν-17 
 

30-Ιουν-18 30-Ιουν-17 

Έξοδα τόκων  (40.586) (44.084)  (6.158) (6.607) 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα προβλέψεων βαριάς 
συντήρησης και αποκατάστασης περιβάλλοντος  (3.754) (1.339)  - - 

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα  (3.754) (1.339)  - - 

     

Καθαρά κέρδη / (ζηµιές) από συναλλαγµατικές διαφορές 
δανείων σε Ξένο Νόµισµα  (11) (27)  - - 
Κέρδη / (ζηµιές) από συµβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων 
για αντιστάθµιση ταµειακών ροών-Μεταφορά από 
αποθεµατικό 18   384 761  - - 

  373 735  - - 

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εξόδων  (43.967) (44.688)  (6.158) (6.607) 

 

22 Φόρος εισοδήµατος 

Ο φόρος εισοδήµατος που συµπεριλαµβάνεται στην ενδιάµεση κατάσταση αποτελεσµάτων αναλύεται σε: 

 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 1-Ιαν έως  1-Ιαν έως 
 30-Ιουν-18 30-Ιουν-17 

 
30-Ιουν-18 30-Ιουν-17 

Φόρος περιόδου 24.837 30.986  - - 

Αναβαλλόµενος φόρος (5.537) (11.891)  16 4 

Σύνολο 19.301 19.095  16 4 

Ο φόρος εισοδήµατος της περιόδου υπολογίζεται µε βάση τους κατα τόπους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές. 

Οι αναβαλλόµενοι φόροι υπολογίζονται επί των προσωρινών διαφορών µε τη χρησιµοποίηση του ισχύοντα 
φορολογικού συντελεστή στις χώρες όπου δραστηριοποιούνται οι εταιρείες του Οµίλου στις 30.06.2018. Το 
µεγαλύτερο µέρος του αναβαλλόµενου φόρου προκύπτει από διαφορετικές αποσβέσεις αΰλων περιουσιακών 
στοιχείων και από υποχρεώσεις κατασκευαστικών συµβολαίων. 

Ο πραγµατικός φορολογικός συντελεστής του Οµίλου διαφέρει σηµαντικά από τον ονοµαστικό συντελεστή καθώς 
υπάρχουν φορολογικές ζηµιές σε εταιρείες του Οµίλου για τις οποίες δεν αναγνωρίζεται αναβαλλόµενη φορολογική 
απαίτηση καθώς και σηµαντικές µη εκπιπτόµενες φορολογικά δαπάνες. 

 

23 Κέρδη ανά µετοχή  

 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
1-Ιαν έως 

 
30-Ιουν-18   30-Ιουν-17 

Κέρδη/(ζηµιές) αποδιδόµενα στους ιδιοκτήτες της µητρικής (45.724)  (10.906) 

Σταθµισµένος µέσος αριθµός των κοινών µετοχών (σε χιλιάδες) 172.431  172.431 

Κέρδη /(ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά και 
αναπροσαρµοσµένα (σε Ευρώ) (0,2652)  (0,0632) 

    

    



 
Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά 

                      ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ 
Ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση  
 για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2018 

 

(66) / (82) 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 
1-Ιαν έως 

 
30-Ιουν-18   30-Ιουν-17 

Κέρδη/(ζηµιές) αποδιδόµενα στους ιδιοκτήτες της µητρικής 15.021  (7.214) 

Σταθµισµένος µέσος αριθµός των κοινών µετοχών (σε χιλιάδες) 172.431  172.431 

Κέρδη /(ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά και 
αναπροσαρµοσµένα (σε Ευρώ) 0,0871  (0,0418) 

 

24 Μερίσµατα ανά µετοχή 

Κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγµατοποιήθηκε στις 25.07.2018 αποφασίστηκε 
η µη διανοµή µερίσµατος για τη χρήση 2017. Μέρισµα δεν είχε διανεµηθεί ούτε για τη χρήση 2016. Σύµφωνα µε 
την περίπτωση β παράγραφος 8 του άρθρου 16 του νόµου 2190/1920, το ποσό του µερίσµατος που αναλογεί στις 
ίδιες µετοχές προσαυξάνει το µέρισµα των λοιπών Μετόχων. Το εν λόγω µέρισµα υπόκειται σε παρακράτηση 
φόρου µερισµάτων, σύµφωνα µε την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία.  

 

25 Ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

(α) Υπάρχουν δικαστικές υποθέσεις εναντίον του Οµίλου για εργατικά ατυχήµατα που συνέβηκαν κατά την 
εκτέλεση κατασκευαστικών έργων από εταιρείες ή κοινοπρακτικά σχήµατα 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) ∆ιάφοροι ∆ήµοι της Αττικής και συγκεκριµένα, οι ∆ήµοι Ασπροπύργου, Αχαρνών, Φυλής, Παιανίας, Μάνδρας, 
Χαλανδρίου και Ν. Ηρακλείου έχουν επιβάλει επί του οδοστρώµατος του αυτοκινητόδροµου της Αττικής Οδού και 
επί εγκαταστάσεων αυτής, δηµοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισµού, δηµοτικό φόρο ηλεκτροδοτούµενων χώρων 
και συναφή πρόστιµα για την περίοδο από 2002 έως και 2015, συνολικού ποσού ευρώ 28.041 χιλ. Η θυγατρική 
εταιρεία ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ έχει καταβάλει το ποσό των ευρώ 6.260 χιλ. Κατά των σχετικών πράξεων δηµοτικών 
τελών καθαριότητας και φωτισµού και φόρου ηλεκτροδοτούµενων χώρων των παραπάνω ∆ήµων, η θυγατρική 
εταιρεία προσέφυγε ενώπιον των καθ’ ύλην αρµοδίων τακτικών ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων Αθηνών, ασκώντας τα 
σχετικά ένδικα βοηθήµατα και µέσα. Η έκδοση αµετακλήτων αποφάσεων επί των ένδικων βοηθηµάτων και µέσων 
εκκρεµεί. Εξάλλου, µε το άρθρο 13 του Ν. 4337/2015 ρυθµίστηκε το ζήτηµα των δηµοτικών τελών καθαριότητας 
και φωτισµού σύµφωνα µε το οποίο προβλέφτηκε και ρητώς πλέον, ότι επί του οδοστρώµατος και επί των 
εγκαταστάσεων του αυτοκινητόδροµου της Αττικής Οδού, δεν επιβάλλονται δηµοτικά τέλη καθαριότητας και 
φωτισµού ούτε συναφή πρόστιµα µε εξαίρεση τα τέλη για τα οποία εκκρεµούν οι τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις. 
Επιπλέον, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων έχει χορηγήσει βεβαίωση µε βάση την 
οποία η ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ δεν υπέχει υποχρέωση καταβολής δηµοτικών τελών καθαριότητας και φωτισµού και 
δηµοτικών φόρων ηλεκτροδοτούµενων χώρων για τον αυτοκινητόδροµο. 

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. 

(γ) Για τις χρήσεις 2011 έως και 2015, οι Ελληνικές Ανώνυµες Εταιρίες που οι ετήσιες οικονοµικές τους 
καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από τους νόµιµους ελεγκτές, υποχρεούνταν σε φορολογικό έλεγχο από τον 
ίδιο Νόµιµο Ελεγκτή ή  ελεγκτικό γραφείο που έλεγχε τις ετήσιες οικονοµικές τους καταστάσεις και λάµβαναν 
«Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης» όπως προβλεπόταν στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994 και στο 
άρθρο 65Α του Ν.4174/2013. Για τις χρήσεις 2016 και εντεύθεν, ο φορολογικό έλεγχος και η έκδοση «Έκθεσης 
Φορολογικής Συµµόρφωσης», ισχύουν σε προαιρετική βάση. O Όµιλος επέλεξε την συνέχιση του φορολογικού 
ελέγχου από τους νόµιµους ελεγκτές, που πλέον ισχύει σε προαιρετική βάση για τις πιο σηµαντικές θυγατρικές του. 
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Σηµειώνεται ότι κατ’ εφαρµογή σχετικών φορολογικών διατάξεων το δικαίωµα του ∆ηµοσίου για την επιβολή του 
φόρου για τις χρήσεις µέχρι και το 2011 έχει παραγραφεί µέχρι την 31.12.2017. 

Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Οµίλου που ενοποιούνται παρατίθενται στη σηµείωση 29. 
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. Η πρόβλεψη που έχει σχηµατίσει ο Όµιλος για τις φορολογικά ανέλεγκτες χρήσεις ανέρχεται 
σε ποσό ευρώ 1.684 χιλ. και η µητρική εταιρεία σε ευρώ 180 χιλ. (σηµείωση 17). Η Εταιρεία ελέγχθηκε φορολογικά 
βάσει του Ν.2238/1994 για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013 και βάσει του Ν.4174/2013 για τις χρήσεις 2014 έως 
2016  και έλαβε πιστοποιητικό φορολογικής συµµόρφωσης από την PricewaterhouseCoopers Α.Ε. χωρίς 
επιφύλαξη. Για την χρήση 2017 ο φορολογικός έλεγχος είναι σε εξέλιξη από τα αρµόδια ελεγκτικά γραφεία. Κατά 
την ολοκλήρωση του, η διοίκηση της Εταιρείας δεν αναµένει να προκύψουν σηµαντικές φορολογικές υποχρεώσεις 
πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις.  

Στη σηµείωση 29 µε αστερίσκο (*) στη στήλη των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων, σηµειώνονται οι εταιρείες 
του Οµίλου που έχουν έδρα στην Ελλάδα, ελέγχονται υποχρεωτικά από ελεγκτικά γραφεία και έλαβαν 
πιστοποιητικό φορολογικής συµµόρφωσης για τις αντίστοιχες χρήσεις.  

 (δ) Στις 15.06.2016, απαγγέλθηκαν κατηγορίες κατά της εταιρείας Helector Cyprus Ltd, (100% θυγατρικής της 
ΗΛΕΚΤΩΡ) σχετιζόµενες µε εικαζόµενες παράνοµες πρακτικές πρώην στελεχών της εταιρείας στο πλαίσιο της 
δραστηριοποίησής της στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία. Τυχόν καταδίκη του νοµικού προσώπου θα έχει ως 
αποτέλεσµα την επιβολή κυρώσεων (π.χ. χρηµατικό πρόστιµο) που όµως δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική 
επίδραση στην χρηµατοοικονοµική θέση του Οµίλου.  

(ε) 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.  

 

26 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

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 

  1-Ιαν έως  1-Ιαν έως 

  30-Ιουν-18 30-Ιουν-17  30-Ιουν-18 30-Ιουν-17 

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών  25.017 35.910  1.288 1.359 

Πωλήσεις προς θυγατρικές  - -  1.288 1.359 

Λοιπά έσοδα εκµετάλ.    - -  1.288 1.359 

Πωλήσεις προς συγγενείς  10.015 4.697  - - 

Πωλήσεις  8.136 3.634  - - 

Λοιπά έσοδα εκµετάλ.  1.879 1.063  - - 

Πωλήσεις προς λοιπά συνδεδεµένα µέρη   15.002 31.213  - - 

Πωλήσεις  14.229 26.234  - - 

Λοιπά έσοδα εκµετάλ.  773 4.979  - - 

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών  2.644 4.900  1.330 1.410 

Αγορές από θυγατρικές  - -  1.330 1.410 

Έξοδα διοίκησης  - -  1 26 

Λοιπά έξοδα εκµετάλ.  - -  328 328 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα  - -  1.001 1.056 
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  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

  1-Ιαν έως  1-Ιαν έως 

  30-Ιουν-18 30-Ιουν-17  30-Ιουν-18 30-Ιουν-17 

Αγορές από συγγενείς  32 16  - - 

Κόστος πωληθέντων  32 16  - - 

Αγορές από λοιπά συνδεδεµένα µέρη  2.612 4.884  - - 

Κόστος πωληθέντων  2.612 4.754  - - 

Λοιπά έξοδα εκµετάλ.  - 130  - - 

Έσοδα από µερίσµατα  998 947  23.200 245 

Αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών 

της διοίκησης 
 3.273 3.472  458 491 

     

 
 

 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 Σηµ. 30-Ιουν-18 31-∆εκ-17  30-Ιουν-18 31-∆εκ-17 

Απαιτήσεις 10 114.412 124.017  22.357 5.260 

Απαιτήσεις από θυγατρικές  - -  22.356 5.259 

Πελάτες  - -  941 863 

Λοιπές απαιτήσεις  - -  4.296 4.296 

Μερίσµατα εισπρακτέα  - -  17.000 - 

∆άνεια βραχυπρόθεσµα  - -  119 101 

Απαιτήσεις  από συγγενείς  77.606 70.468  1 1 

Πελάτες  7.407 6.660  1 1 

Λοιπές απαιτήσεις  7.573 6.844  - - 

∆άνεια µακροπρόθεσµα  62.626 56.964  - - 

Απαιτήσεις  από λοιπά συνδεδεµένα µέρη  36.806 53.549  - - 

Πελάτες  13.276 24.703  - - 

Μερίσµατα εισπρακτέα  998 -  - - 

Λοιπές απαιτήσεις  367 7.042  - - 

∆άνεια µακροπρόθεσµα  22.165 21.805  - - 

Υποχρεώσεις 16 2.055 2.755  52.665 51.858 

Υποχρεώσεις προς θυγατρικές  - -  52.665 51.858 

Προµηθευτές  - -  15 214 

Λοιπές υποχρεώσεις  - -  8.800 7.794 

Χρηµατοδοτήσεις - ∆άνεια µακροπρόθεσµα 15 - -  43.850 43.850 

Υποχρεώσεις προς συγγενείς  354 448  - - 

Προµηθευτές  354 448  - - 

Υποχρεώσεις προς λοιπά συνδεδεµένα µέρη  1.700 2.307  - - 

Προµηθευτές  1.455 1.430  - - 

Λοιπές υποχρεώσεις  246 877  - - 

Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη 

και µέλη της διοίκησης 
 998 995   350 - 

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

1. Στα πάγια στοιχεία δεν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη εκτός από προσηµειώσεις για εξασφάλιση δανείων επί 
ακινήτου της µητρικής εταιρείας στην οδό Ερµού 25 στην Κηφισιά και επί ακινήτων της θυγατρικής 
ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ, και συγκεκριµένα επί των οικοδοµικών τετραγώνων ΟΤΕ71 
και ΟΤΕ72 στη θέση Γυαλού στα Σπάτα Αττικής, στα οποία έχει εγγραφεί η υπ’ αριθµ. 29547/01.04.2011 
υποθήκη ποσού ευρώ 42 εκατ. σε εξασφάλιση της από 28.02.2011 Σύµβασης Οµολογιακού ∆ανείου. Εγγραφή 
προσηµείωσης υποθήκης υπάρχει και επί των ακινήτων της θυγατρικής ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ και 
συγκεκριµένα επί των ακινήτων της εταιρείας στο Κτήµα «Καµπά» συνολικού ποσού ευρώ 14,6 εκατ. 
περίπου, σε εξασφάλιση της από 29/4/2014 Σύµβασης Οµολογιακού ∆ανείου συνολικού ποσού ευρώ 10,4 
εκατ. Επίσης, εµπράγµατα βάρη έχουν εγγραφεί επί ανεµογεννητριών του τοµέα των Αιολικών στο πλαίσιο 
της χρηµατοδότησης Αιολικών Πάρκων. 

2. Το απασχολούµενο προσωπικό της Εταιρείας την 30.06.2018 ανέρχεται σε 22 άτοµα και του Οµίλου (πλην 
Κοινοπραξιών) σε 5.698 άτοµα και την 30.06.2017 ανερχόταν σε 20 και 5.979 αντίστοιχα. 

3. Στις 29.06.2018 ανακοινώθηκε ότι κατά τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την 29.06.2018, 
ύστερα από αιτήσεις µετόχων που εκπροσωπεί έκαστος ποσοστό πλέον του 5% του καταβεβληµένου 
µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας σύµφωνα µε το άρθρο 39 παρ. 3 του κ.ν.2190/20 ως ισχύει, αναβλήθηκε 
η συζήτηση και λήψη απόφασης επί όλων των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης που περιλαµβάνονται στην 
ανωτέρω αναθεωρηµένη ηµερήσια διάταξη. Ηµέρα συνέχισης της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης ορίστηκε η 25.07.2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 µ. στον ίδιο χώρο και µε τα αυτά θέµατα 
(µη συζητηθέντα) της αναθεωρηµένης ηµερήσιας διάταξης. 

 

28 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού 

1. Στις 26.07.2018 ανακοινώθηκε από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ ότι, η Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της 
ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, που συνήλθε την 25/07/2018, µεταξύ άλλων, εξέλεξε νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µε 
πενταετή θητεία, και όρισε (µεταξύ αυτών) τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του ν.3016/2002, όπως ισχύει, το οποίο και  συγκροτήθηκε σε Σώµα την ίδια ηµεροµηνία, ως 
ακολούθως: 

1. Γεώργιος Προβόπουλος, Πρόεδρος του ∆.Σ.,  Μη Εκτελεστικό Μέλος, 

2. ∆ηµήτριος Καλλιτσάντσης, Αντιπρόεδρος του ∆.Σ., Μη εκτελεστικό Μέλος, 

3. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος , Μέλος Εκτελεστικό, 

4. Ιορδάνης Αϊβάζης, Σύµβουλος,  Μη Εκτελεστικό Μέλος, 

5. Παναγιώτης ∆ουµάνογλου, Σύµβουλος,  Μη Εκτελεστικό Μέλος, 

6. Μιχαήλ Κατούνας, Σύµβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος, 

7. Αλέξιος Κοµνηνός, Σύµβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος, 

8. ∆έσποινα – Μαγδαληνή Μαρκάκη, Σύµβουλος, Ανεξάρτητο-Μη Εκτελεστικό Μέλος, και 

9. Ελένη Παπακωνσταντίνου, Σύµβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος. 
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29 Συµµετοχές Οµίλου 

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

    % ΜΗΤΡΙΚΗΣ 30.06.2018 % ΜΗΤΡΙΚΗΣ 31.12.2017  

Α/Α ΕΤΑΙΡΕΙΑ  Ε∆ΡΑ ΤΟΜΕΑΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΣΟ ΕΜΜΕΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΜΕΣΟ ΕΜΜΕΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΧΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ* & 

ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ 

1 ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  94,44 94,44  94,44 94,44 2012-2016*, 2017 

2 ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ KOYNOY ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  92,42 92,42  92,42 92,42 2012-2015*, 2016, 2017 

3 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΑΛΕΑ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α ΑΙΟΛΙΚΑ  37,12 37,12  37,12 37,12 2012-2013*, 2014-2017 

4 ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΝ∆ΗΛΙΟΥ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α ΑΙΟΛΙΚΑ  64,50 64,50  64,50 64,50 2012-2013*, 2014-2017 

5 ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΠΑΣΤΩΝΙΟΥ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α ΑΙΟΛΙΚΑ  32,89 32,89  32,89 32,89 2012-2016*, 2017 

6 ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕΒΕ ΕΛΛΑ∆Α ΑΙΟΛΙΚΑ  64,50 64,50  64,50 64,50 2012-2013*, 2014-2017 

7 ΑΙΟΛΙΚΗ ΟΛΥΜΠΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α ΑΙΟΛΙΚΑ  64,50 64,50  64,50 64,50 2012-2013*, 2014-2017 

8 ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΡΝΩΝΟΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α ΑΙΟΛΙΚΑ  51,60 51,60  51,60 51,60 2012-2013*, 2014-2017 

92 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΑΕ2 ΕΛΛΑ∆Α ΑΙΟΛΙΚΑ  - -  - - 2012-2013*, 2014-2017 

10 ΑΛΦΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕΒΕ ΕΛΛΑ∆Α ΑΙΟΛΙΚΑ  64,50 64,50  64,50 64,50 2012-2013*, 2014-2017 

11 ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΛΑΤΟΜΕΙΑ 95,40  4,60 100,00 95,40  4,60 100,00 2012-2016*, 2017 

12 ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 100,00   100,00 100,00   100,00 2012-2016*, 2017 

13 ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ-ΑΡΧΙΤΕΚ ΑΤΕ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ  82,12 82,12  82,12 82,12 2012-2016*, 2017 

14 ΑΚΤΩΡ FM ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΛΑΤΟΜΕΙΑ  100,00 100,00  100,00 100,00 2012-2016*, 2017 

15 ΑΚΤΩΡ-ΤΟΜΗ ΟΕ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΛΑΤΟΜΕΙΑ  100,00 100,00  100,00 100,00 2012-2017 

16 ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΩΝ 100,00   100,00 100,00   100,00 2012-2015*, 2016, 2017 

17 ΑΝΕΜΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ AE ΕΛΛΑ∆Α ΑΙΟΛΙΚΑ  64,50 64,50  64,50 64,50 2012-2013*, 2014-2017 

181 
Α.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΣΚΙΟ ΜΑΕΣΤΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΕ1 

ΕΛΛΑ∆Α ΑΙΟΛΙΚΑ  64,50 64,501  - - 2014-2017 

19 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  56,67 56,67  56,67 56,67 2012-2013, 2014-2016*, 2017 

20 ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  61,39 61,39  61,39 61,39 2012-2016*, 2017 

21 ΑΤΤΙΚΑ ∆ΙΟ∆ΙΑ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ  59,27 59,27  59,27 59,27 2012-2013*, 2014-2017 

22 ΑΤΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ  47,42 47,42  47,42 47,42 2012-2016*, 2017 

23 ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ  59,25 59,25  59,25 59,25 2012-2016*, 2017 

24 ΒΕΑΛ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  47,22 47,22  47,22 47,22 2012-2016*, 2017 

25 ΒΟΙΩΤΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕE ΕΛΛΑ∆Α ΑΙΟΛΙΚΑ  64,50 64,50  64,50 64,50 2012-2013*, 2014-2017 

26 ΓΥΑΛΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΩΝ 100,00   100,00 100,00   100,00 2012-2015*, 2016, 2017 

27 ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΩΝ  55,46 55,46  55,46 55,46 2012-2016*, 2017 
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Α/Α ΕΤΑΙΡΕΙΑ  Ε∆ΡΑ ΤΟΜΕΑΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΣΟ ΕΜΜΕΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΜΕΣΟ ΕΜΜΕΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΧΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ* & 

ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ 

28 
∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ 

ΤΕΒ ΑΕ 
ΕΛΛΑ∆Α ΑΙΟΛΙΚΑ  32,90 32,90  32,90 32,90 2012-2016*, 2017 

29 ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΩΝ 100,00   100,00 100,00   100,00 2012-2016*, 2017 

30 ∆Η-ΛΙΘΟΣ ΑΕ  ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΛΑΤΟΜΕΙΑ  100,00 100,00   100,00 100,00  2015-2017 

31  ∆ΟΑΛ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  94,44 94,44  94,44 94,44 2012-2015*, 2016, 2017 

321 ∆ΥΤΙΚΟ ΑΣΚΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ1 ΕΛΛΑ∆Α ΑΙΟΛΙΚΑ  64,50 64,501  - - 2017 

33 Ε∆Α∆ΥΜ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  94,44 94,44  94,44 94,44 2015-2017 

34 ΕΛΙΑΝΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΛΑΤΟΜΕΙΑ  100,00 100,00  100,00 100,00 2012-2017 

35 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α ΛΑΤΟΜΕΙΑ  100,00 100,00  100,00 100,00 2012-2016*, 2017 

36 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α ΛΟΙΠΑ  50,00 50,00  50,00 50,00 2012-2015*, 2016, 2017 

37 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α ΛΟΙΠΑ 96,21 0,37 96,57 96,21 0,37 96,57 2012-2013*, 2014-2017 

38 ΕΛΛΗΝ ΕΝΕΡΓ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ AE ΕΛΛΑ∆Α ΑΙΟΛΙΚΑ  64,50 64,50  64,50 64,50 2012-2013*, 2014-2017 

39 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ  ΕΛΛΑ∆Α ΑΙΟΛΙΚΑ 64,50   64,50 64,50   64,50 2012-2016*, 2017 

40 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α ΑΙΟΛΙΚΑ 100,00   100,00 100,00   100,00 2012-2016*, 2017 

41 ΕΠΑ∆ΥΜ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ/ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  97,22 97,22  97,22 97,22 2015, 2016*, 2017 

42 ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 94,44  94,44 94,44  94,44 2012-2016*, 2017 

43 ΗΛΕΚΤΩΡ-∆ΟΑΛ ΟΕ ΕΛΛΑ∆Α ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  94,44 94,44  94,44 94,44 2012-2017 

44 ΗΛΙΟΣΑΡ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΛΑΤΟΜΕΙΑ  100,00 100,00  100,00 100,00 2012-2017 

45 ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α ΑΙΟΛΙΚΑ  64,50 64,50  64,50 64,50 2012-2017 

46 ΚΑΝΤΖΑ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΩΝ 100,00   100,00 100,00   100,00 2012-2013*, 2014-2017 

47 ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΩΝ  55,46 55,46  55,46 55,46 2012-2014*,2015- 2017 

482 ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ2 ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΛΑΤΟΜΕΙΑ  - -  - - 2010, 2012-2015*, 2016 

492 Κ/ΞΙΑ ΕΛΤΕΧ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ2 ΕΛΛΑ∆Α ΑΙΟΛΙΚΑ  - -  - - 2010-2016 

50 Κ/ΞΙΑ HELECTOR - CYBARCO ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  94,44 94,44  94,44 94,44 2007-2016 

512 ΛΑΜ∆Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ2 ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΛΑΤΟΜΕΙΑ  - -  - - 2010, 2011-2015*, 2016 

522 ΛΜΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ2 ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΛΑΤΟΜΕΙΑ  - -  - - 2010, 2011-2015*, 2016 

53 ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ  71,67 71,67  71,67 71,67 2012-2016*, 2017 

54 ΜΟΡΕΑΣ ΣΕΑ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ  86,67 86,67  86,67 86,67 2012-2016*, 2017 

55 ΝΕΜΟ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΛΑΤΟΜΕΙΑ  100,00 100,00  100,00 100,00 2012-2017 

56 Ο∆ΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ  100,00 100,00  100,00 100,00 2012-2015*, 2016, 2017 

57 Π. & Π. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ  100,00 100,00  100,00 100,00 2012-2015*, 2016, 2017 

58 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ  ΕΛΛΑ∆Α ΛΟΙΠΑ 100,00   100,00 100,00   100,00 2012-2015*, 2016, 2017 

59 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΛΑΜ∆Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ∆ΕΠΑ ΟΕ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΛΑΤΟΜΕΙΑ  100,00 100,00  100,00 100,00 2012-2017 
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    % ΜΗΤΡΙΚΗΣ 30.06.2018 % ΜΗΤΡΙΚΗΣ 31.12.2017  

Α/Α ΕΤΑΙΡΕΙΑ  Ε∆ΡΑ ΤΟΜΕΑΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΣΟ ΕΜΜΕΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΜΕΣΟ ΕΜΜΕΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΧΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ* & 

ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ 

60 ΠΛΩ-ΚΑΤ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΛΑΤΟΜΕΙΑ  100,00 100,00  100,00 100,00 2012-2015*, 2016, 2017 

61 
Π.Κ. ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΛΛΑ∆Α ΑΙΟΛΙΚΑ  100,00 100,001  100,00 100,001 2014-2017 

62 ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ  100,00 100,00  100,00 100,00 2012-2015*, 2016, 2017 

63 ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΛΑΤΟΜΕΙΑ  100,00 100,00  100,00 100,00 2012-2015*, 2016, 2017 

64 AECO HOLDING LTD ΚΥΠΡΟΣ ΛΟΙΠΑ 100,00   100,00 100,00   100,00 2012-2017 

65 
AKTOR & AL ABJAR CONTRACTING FOR TRADING 
AND CONTRACTING 

ΚΑΤΑΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΛΑΤΟΜΕΙΑ  100,00 100,00  100,00 100,00 - 

66 AKTOR BULGARIA SA ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΛΑΤΟΜΕΙΑ  100,00 100,00  100,00 100,00 2009-2017 

67  AKTOR CONCESSIONS (CYPRUS) LTD ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ  100,00 100,00  100,00 100,00 2011-2017 

68  AKTOR CONSTRUCTION INTERNATIONAL LTD ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΛΑΤΟΜΕΙΑ  100,00 100,00  100,00 100,00 2000-2017 

69 AKTOR CONTRACTORS LTD  ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΛΑΤΟΜΕΙΑ  100,00 100,00  100,00 100,00 2009-2017 

70  AKTOR D.O.O. BEOGRAD ΣΕΡΒΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΛΑΤΟΜΕΙΑ  100,00 100,00  100,00 100,00 - 

71 AKTOR D.O.O. SARAJEVO 
ΒΟΣΝΙΑ 

ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΛΑΤΟΜΕΙΑ  100,00 100,00  100,00 100,00 - 

722 AKTOR ENTERPRISES LTD2 ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΛΑΤΟΜΕΙΑ  - -  - - 2008-2017 

73 AKTOR KUWAIT WLL ΚΟΥΒΕΪΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΛΑΤΟΜΕΙΑ  100,00 100,00  100,00 100,00 2008-2017 

74 AKTOR QATAR WLL ΚΑΤΑΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΛΑΤΟΜΕΙΑ  100,00 100,00  100,00 100,00 2011-2017 

75 AKTOR TECHNICAL CONSTRUCTION LLC HAE ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΛΑΤΟΜΕΙΑ  70,00 70,00  70,00 70,00 - 

761 AKVAVIT DOOEL1 
ΒΟΣΝΙΑ 

ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΛΑΤΟΜΕΙΑ  100,00 100,00  100,00 100,00 - 

77 AL AHMADIAH AKTOR LLC HAE ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΛΑΤΟΜΕΙΑ  100,00 100,00  100,00 100,00 - 

782 BENZEMIA ENTERPRISES LTD2 ΚΥΠΡΟΣ ΑΙΟΛΙΚΑ  - -  - - - 

79 BIOSAR AMERICA INC ΗΠΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΛΑΤΟΜΕΙΑ  100,00 100,00  100,00 100,00 - 

80 BIOSAR AMERICA LLC ΗΠΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΛΑΤΟΜΕΙΑ  100,00 100,00   100,00 100,00  - 

811 BIOSAR ARGENTINA SA1 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΛΑΤΟΜΕΙΑ  100,00 100,001  100,00 100,001 - 

821 BIOSAR AUSTRALIA PTY LTD1 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΛΑΤΟΜΕΙΑ  100,00 100,001   100,00 100,001  - 

83 BIOSAR BRASIL - ENERGIA RENOVAVEL LTDA ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΛΑΤΟΜΕΙΑ  100,00 100,00  100,00 100,00 - 

84 BIOSAR CHILE SpA  ΧΙΛΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΛΑΤΟΜΕΙΑ  100,00 100,00  100,00 100,00 - 

85 BIOSAR DOMINICANA SAS  
∆ΟΜΗΝΙΚΑΝΗ 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΛΑΤΟΜΕΙΑ  100,00 100,00  100,00 100,00 - 

86 BIOSAR ENERGY (UK) LTD 
ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΛΑΤΟΜΕΙΑ  100,00 100,00  100,00 100,00 - 

87 BIOSAR HOLDINGS LTD ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΛΑΤΟΜΕΙΑ  100,00 100,00  100,00 100,00 2011-2017 

88 BIOSAR PANAMA Inc  ΠΑΝΑΜΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΛΑΤΟΜΕΙΑ  100,00 100,00  100,00 100,00 - 

89 BURG MACHINERY ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΛΑΤΟΜΕΙΑ  100,00 100,00  100,00 100,00 2008-2017 
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Α/Α ΕΤΑΙΡΕΙΑ  Ε∆ΡΑ ΤΟΜΕΑΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΣΟ ΕΜΜΕΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΜΕΣΟ ΕΜΜΕΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΧΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ* & 

ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ 

90 CAISSON AE ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΛΑΤΟΜΕΙΑ  85,00 85,00  85,00 85,00 2012-2015*, 2016, 2017 

91 COPRI-AKTOR ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΛΑΤΟΜΕΙΑ  100,00 100,00  100,00 100,00 2014-2017 

92 DUBAI FUJAIRAH FREEWAY JV HAE ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΛΑΤΟΜΕΙΑ  100,00 100,00  100,00 100,00 - 

93 ELLAKTOR VENTURES LTD ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ  98,61 98,61  98,61 98,61 2011-2017 

94 GENERAL GULF SPC ΜΠΑΧΡΕΪΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΛΑΤΟΜΕΙΑ  100,00 100,00  100,00 100,00 2006-2017 

95 HELECTOR BULGARIA LTD ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  94,44 94,44  94,44 94,44 2010-2017 

96 HELECTOR CYPRUS LTD ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  94,44 94,44  94,44 94,44 2003-2017 

97 HELECTOR GERMANY GMBH ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  94,44 94,44  94,44 94,44 2005-2017 

98 HERHOF GMBH ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  94,44 94,44  94,44 94,44 2006-2017 

99 HERHOF RECYCLING CENTER OSNABRUCK GMBH ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  94,44 94,44  94,44 94,44 2015-2017 

100 HERHOF-VERWALTUNGS ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  94,44 94,44  94,44 94,44 2015-2017 

101 INSCUT BUCURESTI SA ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΛΑΤΟΜΕΙΑ  100,00 100,00  100,00 100,00 1997-2017 

102 IOANNA PROPERTIES SRL  ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΛΑΤΟΜΕΙΑ  100,00 100,00  100,00 100,00 2005-2017 

103 JEBEL ALI SEWAGE TREATMENT PLANT JV HAE ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΛΑΤΟΜΕΙΑ  100,00 100,00  100,00 100,00 - 

104
2
 K.G.E GREEN ENERGY LTD

2
 ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  - -  - - 2011-2016 

105 LASTIS ENERGY INVESTMENTS LTD ΚΥΠΡΟΣ ΑΙΟΛΙΚΑ  64,50 64,50  64,50 64,50 - 

106 LEVASHOVO WASTE MANAGEMENT PROJECT LLC ΡΩΣΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ  98,61 98,61  98,61 98,61 - 

107 
MILLENNIUM CONSTRUCTION EQUIPMENT & 
TRADING 

HAE ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΛΑΤΟΜΕΙΑ  100,00 100,00  100,00 100,00 - 

108
2
 NEASACO ENTERPRISES LTD

2
 ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  - -  - - 2011-2016 

109 PMS PROPERTY MANAGEMENT SERVICES AE ΕΛΛΑ∆Α ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΩΝ  55,46 55,46  55,46 55,46 2012-2013*, 2014-2017 

110 PROFIT CONSTRUCT SRL ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΩΝ  55,46 55,46  55,46 55,46 2006-2017 

111 REDS ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΩΝ 55,46   55,46 55,46   55,46 2012-2016*, 2017 

112 SC CLH ESTATE SRL ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΩΝ  55,46 55,46  55,46 55,46 2006-2017 

113  SILIO ENTERPRISES LTD ΚΥΠΡΟΣ ΑΙΟΛΙΚΑ  64,50 64,50  64,50 64,50 - 

114 YLECTOR DOOEL SKOPJE π.Γ.∆.Μ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  94,44 94,44  94,44 94,44 2010-2017 

* Mε αστερίσκο (*) σηµειώνονται οι χρήσεις για τις οποίες έλαβαν πιστοποιητικό φορολογικής συµµόρφωσης οι εταιρείες του Οµίλου που ελέγχονται υποχρεωτικά από ελεγκτικά γραφεία. 

 

1Νέες εταιρείες 

Ενσωµατώθηκαν στην ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση της 30.06.2018 ενώ δεν είχαν ενσωµατωθεί στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 
31.12.2017 οι εταιρείες Α.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΣΚΙΟ ΜΑΕΣΤΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ και ∆ΥΤΙΚΟ ΑΣΚΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ, µε έδρα στην Ελλάδα, οι οποίες αποκτήθηκαν 
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κατά 100% από τη θυγατρική ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ και κατέχουν άδειες εγκατάστασης αιολικών πάρκων 34 MW και 37,8 MW αντιστοίχως, στο όρος Άσκιο της Π.Ε. Κοζάνης 
στη ∆. Μακεδονία 

Επίσης, εκτός των προαναφερθεισών εταιρειών, ενσωµατώθηκαν κατά την 30.06.2018 ενώ δεν είχαν ενσωµατωθεί κατά την 30.06.2017 οι παρακάτω εταιρείες: 

Α. Αποκτήθηκαν 

� AKVAVIT DOOEL, µε έδρα στην ΠΓ∆Μ (1η  ενοποίηση στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31.12.2017). Η θυγατρική εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ απέκτησε το 100% 
του µετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω εταιρείας µε κόστος συµµετοχής ευρώ 2.500 χιλ. 

Β. Συστάθηκαν 

� BIOSAR ARGENTINA SA, µε έδρα στην Αργεντινή (1η  ενοποίηση στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31.12.2017). Η εταιρεία ιδρύθηκε από τις θυγατρικές 
BIOSAR PANAMA Inc και BIOSAR CHILE Spa. 

� BIOSAR AUSTRALIA PTY LTD, µε έδρα στην Αργεντινή (1η  ενοποίηση στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 31.12.2017). Η εταιρεία ιδρύθηκε από τη θυγατρική 
BIOSAR ENERGY UK LTD. 

 
2Εταιρείες που δεν ενοποιούνται πλέον 

Σε σχέση µε την ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση της 30.06.2017, δεν ενσωµατώθηκαν οι κάτωθι εταιρείες: 

� ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ, ΛΑΜ∆Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ και ΛΜΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, διότι απορροφήθηκαν από τη µητρική τους ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ µέσα στο δ’ τρίµηνο του 
2017 

� Κ/ΞΙΑ ΕΛΤΕΧ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ, διότι λύθηκε µέσα στο δ’ τρίµηνο του 2017 µε µη σηµαντικό αποτέλεσµα για τον Όµιλο 

� AKTOR ENTERPRISES LTD, διότι απορροφήθηκε από την AKTOR CONSTRUCTION INTERNATIONAL LTD µέσα στο δ’ τρίµηνο του 2017 

� ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΑΕ, διότι πωλήθηκε µέσα στο δ’ τρίµηνο του 2017 και BENZEMIA ENTERPRISES LTD, διότι απορροφήθηκε από τη µητρική της LASTIS 
ENERGY INVESTMENTS LTD µέσα στο δ’ τρίµηνο του 2017. Το συνολικό αποτέλεσµα από την πώληση/λύση των παραπάνω εταιρειών αφορά ζηµιές ευρώ 2.121 χιλ. για 
τον Όµιλο. 

� NEASACO ENTERPRISES LTD και K.G.E GREEN ENERGY LTD , διότι λύθηκαν µέσα στο γ’ τρίµηνο του 2017 µε µη σηµαντικό αποτέλεσµα για τον Όµιλο 

                             

Για τις θυγατρικές εταιρείες του πίνακα στις οποίες το ποσοστό ενοποίησης του Οµίλου εµφανίζεται µικρότερο του 50%, επισηµαίνεται ότι η άµεση συµµετοχή των θυγατρικών 
εταιρειών που συµµετέχουν στο µετοχικό τους κεφάλαιο ξεπερνάει το 50%.  

 

  



   

                                                                                        ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ            
                                                   Ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση  

                                        για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2018  

 

(75) / (82) 

 

 

29.β Οι εταιρείες του Οµίλου που ενοποιούνται µε τη µέθοδο της Καθαρής Θέσης είναι οι εξής: 
    % ΜΗΤΡΙΚΗΣ 30.06.2018 % ΜΗΤΡΙΚΗΣ 31.12.2017  

Α/Α ΕΤΑΙΡΕΙΑ  Ε∆ΡΑ ΤΟΜΕΑΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΣΟ ΕΜΜΕΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΜΕΣΟ ΕΜΜΕΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΧΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ* & 

ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ 

ΧΡΗΣΕΙΣ 

Συγγενείς εταιρείες              

1 ΑΘΗΝΑΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ  ΕΛΛΑ∆Α ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ   25,32 25,32   25,16 25,16 2012-2017 

2 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ   22,22 22,22   20,00 20,00 2012-2016*, 2017 

3 ΒΕΠΕ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΛΑΤΟΜΕΙΑ   35,00 35,00   35,00 35,00 2012-2017 

4 ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ   22,02 22,02   22,02 22,02 2012- 2015*, 2016, 2017 

5 ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ   23,12 23,12   23,12 23,12 2012-2016*, 2017 

6 ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΣΙΑ ΕΕ ΕΛΛΑ∆Α ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ   30,52 30,52   30,52 30,52 2012-2017 

7 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Υ∆ΑΤΟ∆ΡΟΜΙΑ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΛΑΤΟΜΕΙΑ  46,61 46,61  46,61 46,61 - 

8 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ AE ΕΛΛΑ∆Α ΛΟΙΠΑ   40,00 40,00   40,00 40,00 2012-2017 

9 ΕΝΕΡΜΕΛ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ   46,45 46,45   46,45 46,45 2012-2015*, 2016, 2017 

10 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΜΗ ΕDL ΕΠΕ ΕΛΛΑ∆Α ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ   47,22 47,22   47,22 47,22 2012-2017 

11 ΠΕΙΡΑ ΑΕ  ΕΛΛΑ∆Α ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΩΝ 50,00   50,00 50,00   50,00 2012-2017 

12 ΧΕΛΙ∆ΟΝΑ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΩΝ   50,00 50,00   50,00 50,00 2012-2017 

13 AKTOR ASPHALTIC LTD  ΚΥΠΡΟΣ ΛΑΤΟΜΕΙΑ   50,00 50,00   50,00 50,00 2012-2017 

141 ATHENS RESORT CASINO ΑΕ1 ΕΛΛΑ∆Α ΛΟΙΠΑ -  - - 30,00   30,00 2012-2015*, 2016, 2017 

15 
ELPEDISON AE (ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΑΕ) 

ΕΛΛΑ∆Α ΛΟΙΠΑ   21,95 21,95   21,95 21,95 2012-2015*, 2016, 2017 

16 METROPOLITAN ATHENS PARK  ΕΛΛΑ∆Α ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ   22,91 22,91   22,91 22,91 2012-2017 

17 POLISPARK AE ΕΛΛΑ∆Α ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ   28,76 28,76   28,76 28,76 2012-2017 

18 SALONICA PARK ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ   24,70 24,70   24,70 24,70 2012-2017 

19 SMYRNI PARK ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ   20,00 20,00   20,00 20,00 2012-2017 

21 ΘΕΡΜΑΪΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΛΛΑ∆Α ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ   50,00 50,00   50,00 50,00 2012-2015*, 2016, 2017 

22 ΣΤΡΑΚΤΩΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΛΑΤΟΜΕΙΑ   50,00 50,00   50,00 50,00 2012-2017 

23 3G AE ΕΛΛΑ∆Α ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΗΣ & ΑΚΙΝΗΤΩΝ   50,00 50,00   50,00 50,00 2012-2015*, 2016, 2017 

241 AECO DEVELOPMENT LLC1 ΟΜΑΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΛΑΤΟΜΕΙΑ   - -   50,00 50,00 2009-2017 

* Mε αστερίσκο (*) σηµειώνονται οι χρήσεις για τις οποίες έλαβαν πιστοποιητικό φορολογικής συµµόρφωσης οι εταιρείες του Οµίλου που ελέγχονται υποχρεωτικά από ελεγκτικά 
γραφεία.  
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1Εταιρείες που δεν ενοποιούνται πλέον 

Σε σχέση µε τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 31.12.2017 και µε την ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση της 30.06.2017, δεν ενσωµατώθηκαν 
οι εταιρείες ATHENS RESORT CASINO AE, διότι πωλήθηκε µέσα στο α’ τρίµηνο του 2018 (σηµείωση 13) και η AECO DEVELOPMENT LLC, διότι η λύση της 
ολοκληρώθηκε µέσα στο α’ εξάµηνο του 2018. 

Η εταιρεία ΘΕΡΜΑΪΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ, η οποία ενοποιείται µε την µέθοδο της καθαρής θέσης, έχει αναγνωρισµένη απαίτηση ύψους Ευρώ 67,9 εκατ. από το Ελληνικό ∆ηµόσιο σε 
συνέχεια των σχετικών διαιτητικών αποφάσεων που είχαν δικαιώσει την εταιρεία το 2010 και 2012 αναφορικά µε την καταγγελία και διακοπή της Σύµβασης Παραχώρησης της 
Υποθαλάσσιας Αρτηρίας Θεσσαλονίκης. Το Ελληνικό ∆ηµόσιο άσκησε κατά των ανωτέρω διαιτητικών αποφάσεων επτά αγωγές ακυρώσεως. Από το Εφετείο Αθηνών 
εκδόθηκαν αποφάσεις επί των αγωγών αυτών, οι οποίες τις κάνουν δεκτές για λόγους τυπικούς (οι οποίοι σχετίζονται µε τη σύνθεση του ∆ιαιτητικού ∆ικαστηρίου), χωρίς να 
κριθεί επί της ουσίας η υπόθεση. Η εταιρεία έχει κινήσει ήδη νοµικές ενέργειες και εκτιµάει βάσει των συµβατικών όρων και της υφιστάµενης νοµολογίας ότι η απαίτησή της 
είναι καθόλα βάσιµη και θα εισπραχθεί από το Ελληνικό ∆ηµόσιο.   

Το αποτέλεσµα στη γραµµή Μερίδιο κέρδους/(ζηµιάς) από συµµετοχές που λογιστικοποιούνται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης που εµφανίζεται στην Κατάσταση 
Αποτελεσµάτων και αφορά ζηµιά για το 6µηνο 2018 ποσού ευρώ 13.182 χιλ διαµορφώνεται κυρίως από τη ζηµιά που προέκυψε από συγγενή εταιρεία µε έδρα στο εξωτερικό η 
οποία λύθηκε. Το αντίστοιχο ποσό του 6µήνου 2017, ζηµία ευρώ 1.440 χιλ. προέκυψε κυρίως από την εταιρεία ELPEDISON ΑΕ. 

 

29.γ Οι κοινές επιχειρήσεις, των οποίων ο Όµιλος λογιστικοποιεί τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, τα έσοδα και τα έξοδα µε βάση το µερίδιό του, εµφανίζονται στον 
παρακάτω αναλυτικό πίνακα. Η µητρική Εταιρεία έχει µόνο έµµεση συµµετοχή στις εν λόγω κοινές επιχειρήσεις µέσω των θυγατρικών της εταιρειών. 

Στον πίνακα αυτό, στις στήλες µε τίτλο «Ενσωµάτωση πρώτη φορά» σηµειώνονται µε τον δείκτη 1 οι κοινές επιχειρήσεις που ενσωµατώνονται για πρώτη φορά στην τρέχουσα 
περίοδο ως νεοσυσταθείσες ενώ δεν είχαν ενσωµατωθεί είτε στην αµέσως προηγούµενη περίοδο, δηλαδή στην 31.12.2017 (δείκτης ΑΠΠ) είτε στην αντίστοιχη περίοδο της 
προηγούµενης περιόδου, δηλαδή στην 30.06.2017 (δείκτης ΑΠΧ).  

 

Α/Α ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε∆ΡΑ 
% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

30.06.2018 

ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ 

ΧΡΗΣΕΙΣ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 

  

  
(1/0) (ΑΠΠ/ΑΠΧ) 

1 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - IMPREGILO SPA ΕΛΛΑ∆Α 60,00 2012-2017 0 0 

2 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - IMPREGILO SPA ΕΛΛΑ∆Α 99,90 2012-2017 0 0 

3 
"Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΤΕΡΝΑ ΑΕ - ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ" - ΤΕΡΝΑ ΑΕ-ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ-
ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ 

ΕΛΛΑ∆Α 33,33 2012-2017 0 0 

4 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ - J & P ΑΒΑΞ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 75,00 2012-2017 0 0 

5 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - J & P ΑΒΑΞ ΑΕ - ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 65,78 2012-2017 0 0 

6 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - Χ.Ι. ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 49,42 2012-2017 0 0 

7 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - Χ.Ι. ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 47,50 2012-2017 0 0 

8 Κ/ΞΙΑ ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ε.Λ.Ε.Σ.Σ. & ∆.Π.Λ.Υ. ΕΛΛΑ∆Α 59,27 2012-2017 0 0 
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9 Κ/ΞΙΑ ΤΟΜΗ-ΑΚΤΩΡ (ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ) 1 ΕΛΛΑ∆Α 100,00 2012-2017 0 0 

10 Κ/ΞΙΑ SIEMENS AG - ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2012-2017 0 0 

11 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ  1 ΕΛΛΑ∆Α 100,00 2012-2017 0 0 

12 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-SIEMENS AE-VINCI CONSTRUCTIONS GRANDS PROJETS ΕΛΛΑ∆Α 70,00 2012-2017 0 0 

13 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ-ΑΕΓΕΚ-J & P ΑΒΑΞ-SELI ΕΛΛΑ∆Α 30,00 2012-2017 0 0 

14 Κ/ΞΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ - ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ  ΕΛΛΑ∆Α 30,00 2012-2017 0 0 

15 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΤΕΡΝΑ ΑΕ-J&P ΑΒΑΞ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 11,11 2012-2017 0 0 

16 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-JP AVAX AE-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 59,27 2012-2017 0 0 

17 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2012-2017 0 0 

18 Κ/ΞΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ - ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 30,00 2012-2017 0 0 

19 Κ/ΞΙΑ (CARS)  ΛΑΡΙΣΑΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΡΙΑ) ΕΛΛΑ∆Α 81,70 2012-2017 0 0 

20 Κ/ΞΙΑ ΤΕΡΝΑ-ΑΚΤΩΡ-J&P-ΑΒΑΞ (ΟΛΟΚΛ.ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣ. Β'ΦΑΣΗ Η/Μ) ΕΛΛΑ∆Α 62,00 2012-2017 0 0 

21 
Κ/ΞΙΑ ΤΕΡΝΑ-ΑΚΤΩΡ-J&P-ΑΒΑΞ (ΟΛΟΚΛ.ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣ. Β'ΦΑΣΗ 
ΟΙΚΟ∆.) 

ΕΛΛΑ∆Α 30,00 2012-2017 0 0 

22 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΑΛΤΕ ΑΤΕ - ΕΜΠΕ∆ΟΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 66,67 2012-2017 0 0 

23 Κ/ΞΙΑ ΑΕΓΕΚ - ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ - ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 40,00 2012-2017 0 0 

24 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ  - ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ - ΘΕΜΕΛΙΟ∆ΟΜΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 71,00 2012-2017 0 0 

25 
Κ/ΞΙΑ "Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ∆ΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ - ΘΕΜΕΛΙΟ∆ΟΜΗ ΑΕ" - 
ΤΕΡΝΑ ΑΕ - ΕΤΕΘ ΑΕ 

ΕΛΛΑ∆Α 25,00 2012-2017 0 0 

26 JV AKTOR COPRI ΚΟΥΒΕΪΤ 50,00 - 0 0 

27 JV QATAR ΚΑΤΑΡ 40,00 - 0 0 

28 JV AKTOR SA - AKTOR BULGARIA SA 1 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 100,00 2013-2017 0 0 

29 CONSORTIUM BIOSAR ENERGY - AKTOR 1 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 100,00 2010-2017 0 0 

30 Κ/ΞΙΑ ΤΟΜΗ ΑΤΕ- ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ  (ΧΥΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΙ) ΕΛΛΑ∆Α 97,76 2012-2017 0 0 

31 Κ/ΞΙΑ ΤΟΜΗ- ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΑΝ∆Ρ. (2005)  ΕΛΛΑ∆Α 65,00 2012-2017 0 0 

32 Κ/ΞΙΑ ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ - ΕΛΤΕΡ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2012-2017 0 0 

33 Κ/ΞΙΑ ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ - ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ1 ΕΛΛΑ∆Α 100,00 2012-2017 0 0 

34 Κ/ΞΙΑ ΚΑΣΤΩΡ - ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ 1 ΕΛΛΑ∆Α 100,00 2012-2017 0 0 

35 Κ/ΞΙΑ ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ - ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2012-2017 0 0 

36 Κ/ΞΙΑ ΕΡΓΟ ΑΕ- ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 15,00 2012-2017 0 0 

37 Κ/ΞΙΑ ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ - ΑΤΟΜΟΝ ΑΕ (ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ) ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2012-2017 0 0 

38 Κ/ΞΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΑ∆Α 56,67 2012-2017 0 0 

39 Κ/ΞΙΑ ΧΥΤΑ ΤΑΓΑΡΑ∆ΩΝ ΕΛΛΑ∆Α 28,33 2006-2017 0 0 
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40 Κ/ΞΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ-BILFINGER BERGER (ΚΥΠΡΟΣ-ΧΥΤΑ ΠΑΦΟΥ) ΚΥΠΡΟΣ 94,44 2006-2017 0 0 

41 Κ/ΞΙΑ ∆ΕΤΕΑΛΑ-ΗΛΕΚΤΩΡ-EDL ΜΟΝ/ΠΕ ΕΠΕ ΕΛΛΑ∆Α 28,33 2010-2017 0 0 

42 Κ/ΞΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ- ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΤΕΕ (ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ) ΕΛΛΑ∆Α 93,50 2010-2017 0 0 

43 Κ/ΞΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ- ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΤΕΕ (ΧΥΤΑ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ) ΕΛΛΑ∆Α 61,39 2010-2017 0 0 

44 
Κ/ΞΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ-BILFINGER BERGER (ΧΥΤΑ ΜΑΡΑΘΟΥΝΤΑΣ & Ο∆ΟΣ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ) 

ΚΥΠΡΟΣ 94,44 2006-2017 0 0 

45 Κ/ΞΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ-ΑΡΣΗ ΕΛΛΑ∆Α 75,56 2010-2017 0 0 

46 Κ/ΞΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ -ΕΡΓΟΣΥΝ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 66,11 2010-2017 0 0 

47 Κ/ΞΙΑ BILFIGER BERGER - ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ - ΗΛΕΚΤΩΡ ΕΛΛΑ∆Α 27,39 2010-2017 0 0 

48 Κ/ΞΙΑ ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ -ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 98,79 2012-2017 0 0 

49 Κ/ΞΙΑ ΚΑΣΤΩΡ-P&C DEVELOPMENT ΕΛΛΑ∆Α 70,00 2012-2017 0 0 

50 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ-ARCHIRODON-BOSKALIS (ΘΕΡΜΑΪΚΗ Ο∆ΟΣ) ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2012-2017 0 0 

51 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ-ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2012-2017 0 0 

52 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ-ΙΝΤΡΑΚΑΤ-J & P ΑΒΑΞ ΕΛΛΑ∆Α 71,67 2012-2017 0 0 

53 Κ/ΞΙΑ HOCHTIEF-ΑΚΤΩΡ-J&P-VINCI-ΑΕΓΕΚ-ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑ∆Α 19,30 2012-2017 0 0 

54 Κ/ΞΙΑ VINCI-J&P ΑΒΑΞ-ΑΚΤΩΡ-HOCHTIEF-ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑ∆Α 17,00 2012-2017 0 0 

55 Κ/ΞΙΑ  ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΑΕ-J&P ΑΒΑΞ ΑΕ-ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 39,32 2012-2017 0 0 

56 Κ/ΞΙΑ ΤΕΡΝΑ ΑΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 16,50 2012-2017 0 0 

57 Κ/ΞΙΑ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΑΡΧΙΤΕΧ ΑΤΕ-ΟΤΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 45,00 2012-2017 0 0 

58 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΠΑΝΤΡΑΚ ΕΛΛΑ∆Α 80,00 2012-2017 0 0 

59 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ - ΤΕΡΝΑ - J&P ΕΛΛΑ∆Α 33,33 2012-2017 0 0 

60 Κ/ΞΙΑ ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ - ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 15,00 2012-2017 0 0 

61 Κ/ΞΙΑ ΤΕΡΝΑ - ΑΚΤΩΡ ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2009-2016 0 0 

62 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ - HOCHTIEF ΕΛΛΑ∆Α 33,00 2012-2017 0 0 

63 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ - POLYECO ΕΛΛΑ∆Α 52,00 2012-2017 0 0 

64 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ - ΜΟΧΛΟΣ ΕΛΛΑ∆Α 70,00 2012-2017 0 0 

65 Κ/ΞΙΑ ΛΜΝ ΑΤΕ-ΟΚΤΑΝΑ ΑΕ (ΧΥΤΑ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ) ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2014-2017 0 0 

66 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ–ΤΟΞΟΤΗΣ      ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2012-2017 0 0 

67 Κ/ΞΙΑ Κ/ΞΙΑ ΤΟΜΗ - ΗΛΕΚΤΩΡ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΕΛΛΑ∆Α 69,16 2012-2017 0 0 

68 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ-ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 48,00 2012-2017 0 0 

69 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. - ΙΜΕΚ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 75,00 2012-2017 0 0 

70 Κ/ΞΙΑ ΑΤΟΜΟΝ ΑΕ - ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.  ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2012-2017 0 0 

71 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΕΛΤΕΡ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 70,00 2012-2017 0 0 
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72 Κ/ΞΙΑ ΕΡΓΟΤΕΜ - ΚΑΣΤΩΡ - ΕΤΕΘ ΕΛΛΑ∆Α 15,00 2012-2017 0 0 

73  Κ/ΞΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ-ENVITEC ΕΛΛΑ∆Α 47,22 2010-2017 0 0 

74 
Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-Ι.ΠΑΠΑΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ-DEGREMONT SA-
DEGREMONT SPA 

ΕΛΛΑ∆Α 30,00 2012-2017 0 0 

75 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ  - J&P ΑΒΑΞ ΑΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ (NGA)  ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2012-2017 0 0 

76 
Κ/ΞΙΑ ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - ΜΕΞΗΣ Λ. - ΤΑΤΣΗΣ Κ. Ο.Ε.(Κ/ΞΙΑ ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ -
ΤΟΠΙΟ∆ΟΜΗ ΟΕ) 

ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2012-2017 0 0 

77 Κ/ΞΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ-Θ.Γ.ΛΩΛΟΣ-Χ.ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ ΟΕ-ΑΡΣΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 66,11 2011-2017 0 0 

78 
Κ/ΞΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ-Θ.Γ.ΛΩΛΟΣ-Χ.ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ ΟΕ-ΑΡΣΗ ΑΕ-ENVITEC 
ΑΕ 

ΕΛΛΑ∆Α 47,08 2011-2017 0 0 

79 Κ/ΞΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ - ΖΙΩΡΗΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 48,17 2011-2017 0 0 

80 Κ/ΞΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ - ΕΠΑΝΑ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 47,22 2011-2017 0 0 

81 Κ/ΞΙΑ ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ - ΑΠ. ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 65,00 2012-2017 0 0 

82 Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ- J&P (ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ) ΕΛΛΑ∆Α 60,00 2012-2017 0 0 

83 K/Ξ J & P ΑΒΑΞ-ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ (∆ΙΚΤΥΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ) ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2012-2017 0 0 

84 Κ/Ξ J&P ΑΒΑΞ ΑΕ-ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ∆ΕΠΑ) ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2012-2017 0 0 

85 Κ/Ξ ΚΩΝ/ΝΙ∆ΗΣ - ΗΛΕΚΤΩΡ ΕΛΛΑ∆Α 46,28 2012-2017 0 0 

86 Κ/ΞΙΑ "Κ/ΞΙΑ ΜΥΒΑ ΑΕ - ΑΑΓΗΣ ΑΕ"-ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ-ΚΑΣΤΩΡ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 15,00 2012-2017 0 0 

87  JV AKTOR ARBİOGAZ ΤΟΥΡΚΙΑ 51,00 - 0 0 

88 
Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ- J & P ΑΒΑΞ ΑΕ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝ.ΣΥΣΤ.ΜΤΦ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΕΡΙΟΥ ) 

ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2012-2017 0 0 

89 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-Μ.ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΕΜΕΣΟΣ LTD ΚΥΠΡΟΣ 80,00 - 0 0 

90 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ - ΤΕΡΝΑ (Α/Κ ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ) ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2012-2017 0 0 

91 
Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ-ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ-ΙΝΤΡΑΚΑΤ (ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΡΕΜΑΤΟΣ 
ΕΣΧΑΤΙΑΣ) 

ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2012-2017 0 0 

92 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ - ΤΕΡΝΑ (ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΤΡΩΝ) ΕΛΛΑ∆Α 30,00 2012-2017 0 0 

93 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ΙΜΕΚ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 75,00 2013-2017 0 0 

94 Κ/ΞΙΑ ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - ΛΑΜ∆Α ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 1 ΕΛΛΑ∆Α 100,00 2013-2017 0 0 

95 Κ/ΞΙΑ ΤΡΙΚΑΤ Α.Ε.Κ.Τ.Ε. - ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 30,00 2013-2017 0 0 

96 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ- J & P ΑΒΑΞ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 65,78 2013-2017 0 0 

97 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. - ΤΕΡΝΑ Α.Ε.  ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2014-2017 0 0 

98 Κ/ΞΙΑ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. - ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. (ΒΙΟΛ ΧΑΝΙΩΝ) ΕΛΛΑ∆Α 97,88 2014-2017 0 0 

99 Κ/ΞΙΑ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. - P C DEVELOPMENT S.A. ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2013-2017 0 0 

100 I.S.F.(AKTOR-AL JABER J.V.) ΚΑΤΑΡ 50,00 - 0 0 

101 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. - J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. - ΙΝΤΡΑΚΑΤ  ΕΛΛΑ∆Α 42,50 2014-2017 0 0 
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102 
Κ/ΞΙΑ ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΕ-∆.ΜΑΣΤΟΡΗΣ-Α.ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ-
Μ.ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ-ΤΟΜΗ ΑΕ 

ΕΛΛΑ∆Α 25,00 2014-2017 0 0 

103 Κ/ΞΙΑ ΛΑΜ∆Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑ∆Α 94,63 2014-2017 0 0 

104 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ALSTOM TRANSPORT SA ΕΛΛΑ∆Α 65,00 2014-2017 0 0 

105 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2014-2017 0 0 

106 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - J & P ΑΒΑΞ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 66,09 2014-2017 0 0 

107 ΚΞ ΤΡΙΕ∆ΡΟΝ ΑΤΕ-ΛΑΜ∆Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 30,00 2014-2017 0 0 

108 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. - ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2014-2017 0 0 

109 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - TEΡΝΑ ΑΕ - ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 33,33 2014-2017 0 0 

110 ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - J&P ΑΒΑΞ ΑΕ - ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 33,33 2014-2017 0 0 

111 ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - J&P ΑΒΑΞ ΑΕ - ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 24,44 2014-2017 0 0 

112 ALYSJ JV-GOLD LINE UNDERGROUND-DOHA ΚΑΤΑΡ 32,00 - 0 0 

113 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 96,67 - 0 0 

114 Κ/ΞΙΑ ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε. - ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. (ΣΕΡΡΕΣ-ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ) ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2014-2017 0 0 

115 
Κ/ΞΙΑ J&P ΑΒΑΞ ΑΕ-ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ (∆ΙΚΤΥΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Φ.Α. ΜΑΝ∆ΡΑ 
ΕΛΠΕ) 

ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2014-2017 0 0 

116 Κ/ΞΙΑ J&P ΑΒΑΞ ΑΕ-ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ(ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΕΠΑ) ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2014-2017 0 0 

117 
Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΑΘΗΝΑ ΑΕ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΛ 
ΨΥΤΑΛΛΕΙΑ) 

ΕΛΛΑ∆Α 70,00 2014-2017 0 0 

118 Κ/ΞΙΑ ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε. - ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. (ΜΑΝ∆ΡΑ-ΨΑΘΑ∆ΕΣ) ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2014-2017 0 0 

119 Κ/ΞΙΑ ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε. - ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.(ΑΚΤΙΟΥ)  ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2014-2017 0 0 

120 Κ/ΞΙΑ ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε. - ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. (∆ΡΥΜΟΣ 2) ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2014-2017 0 0 

121 Κ/ΞΙΑ ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε. - ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. (ΚΙΑΤΟ-ΡΟ∆Ο∆ΑΦΝΗ) ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2014-2017 0 0 

122 Κ/ΞΙΑ ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε. - ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. (ΑΡ∆ΑΝΙΟ-ΜΑΝ∆ΡΑ) ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2014-2017 0 0 

123 Κ/ΞΙΑ ΕΡΓΟ Α.Ε.-ΕΡΓΟ∆ΟΜΗ ΑΕ-ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ (Κ/ΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΧΑΜΕΖΙ) ΕΛΛΑ∆Α 30,00 2014-2017 0 0 

124 Κ/ΞΙΑ ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε. - ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Τ.Τ.Ε.   (∆ΡΥΜΟΣ 1)         ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2014-2017 0 0 

125 Κ/ΞΙΑ IΟΝΙΟΣ Α.Ε.-ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ  (Κ/ΞΙΑ ΚΑΤΟΥΝΑ) ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2014-2017 0 0 

126 Κ/ΞΙΑ IΟΝΙΟΣ Α.Ε.-ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ  (ΦΡΑΓΜΑ ΑΣΩΠΟΥ) ΕΛΛΑ∆Α 30,00 2014-2017 0 0 

127 Κ/ΞΙΑ IΟΝΙΟΣ Α.Ε.-ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ (ΦΡΑΓΜΑ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ) ΕΛΛΑ∆Α 30,00 2014-2017 0 0 

128 Κ/ΞΙΑ J&P ΑΒΑΞ ΑΕ-ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ (∆ΙΚΤΥΑ ΛΕΥΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ) ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2014-2017 0 0 

129 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ  - J&P ΑΒΑΞ ΑΕ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤ.ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ)  ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2014-2017 0 0 

130 
Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. –TEXNIKH ETAIΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤ.∆.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ  
ΑΕ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ) 

ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2014-2017 0 0 

131 Κ/ΞΙΑ ΤΟΜΗ ΑΒΤΕ-ALSTOM TRANSPORT SA ( Κ/ΞΙΑ ΕΡΓΟΣΕ ) ΕΛΛΑ∆Α 75,00 2014-2017 0 0 
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132 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΕΛΛΑ∆Α 75,00 2015-2017 0 0 

133 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 70,00 2015-2017 0 0 

134  ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. - ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2015-2017 0 0 

135 Κ/ΞΙΑ ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - ΝΑΤΟΥΡΑ Α.Ε. - ΒΙΟΛΙΑΠ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 33,33 2015-2017 0 0 

136 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - TEΡΝΑ ΑΕ  ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2015-2017 0 0 

137 JV SPIECAPAG - AKTOR (Trans Adriatic Pipeline Project) ΕΛΛΑ∆Α 40,00 2016-2017 0 0 

138 
Κ/ΞΙΑ ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - ΒΙΟΛΙΑΠ Α.Τ.Ε.Β.Ε. (ΚΟΠΗ ∆ΕΝΤΡΩΝ-ΤΜΗΜΑ 1 
ΑΓΩΓΟΥ TAP) 

ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2016-2017 0 0 

139 ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - ΒΙΟΛΙΑΠ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2017 0 0 

140 ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - ΒΙΟΛΙΑΠ Α.Τ.Ε.Β.Ε. - ΝΑΤΟΥΡΑ Α.Ε ΕΛΛΑ∆Α 33,33 2016-2017 0 0 

141 JV CONSORCIO PTAR SALITRE ΚΟΛΟΜΒΙΑ 40,00 2017 1 ΑΠX 

142 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. - ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 80,00 2017 1 ΑΠX 

143 AKTOR COMO INTERCITIES FACILITY MANAGEMENT ΚΑΤΑΡ 50,00 2017 1 ΑΠΠ 

144 VECTOR ΕΠΕ ΑΛΒΑΝΙΑ 50,00 2017 1 ΑΠΠ 

1Κοινές επιχειρήσεις στις οποίες ο Όµιλος κατέχει ποσοστό 100% µέσω των θυγατρικών του. 

 

Σε σχέση µε τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 31.12.2017, δεν ενσωµατώθηκαν οι παρακάτω κοινές επιχειρήσεις διότι µέσα στο 2018 έγινε λύση τους µέσω των 
αρµοδίων ∆ΟΥ:  

� Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΕΡΓΩ ΑΤΕ 

� Κ/ΞΙΑ ΘΕΜΕΛΙΟ∆ΟΜΗ ΑΕ - ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΑΘΗΝΑ ΑΕΤΒ & ΤΕ - PASSAVANT MASCHINENTECHNIK GmbH - GIOVANNI PUTIGNANO & FIGLI Srl 

Σε σχέση µε την ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση της 30.06.2017, δεν ενσωµατώθηκαν εκτός των παραπάνω και οι:  
� Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ - ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ - ΑΛΤΕ ΑΕ – ΑΕΓΕΚ 

� Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - J & P ΑΒΑΞ ΑΕ - ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 

� Κ/ΞΙΑ ΚΑΣΤΩΡ-ΑΚΤΩΡ-ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 

� Κ/ΞΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΕΤΒ & ΤΕ-ΘΕΜΕΛΙΟ∆ΟΜΗ ΑΕ-ΑΚΤΩΡ ΤΕ.-Χ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΕ - ΤΕΧΝΕΡΓΑ Ε. ΤΣΑΜΠΡΑΣ ΑΕΤΕ 

� Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΘΕΜΕΛΙΟ∆ΟΜΗ ΑΕ - ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ 

� Κ/ΞΙΑ ΚΑΣΤΩΡ - ΕΡΓΟΣΥΝ ΑΤΕ 

� Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ – ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ 

� Κ/ΞΙΑ ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT 

� Κ/ΞΙΑ ΛΜΝ ΑΤΕ-ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - TOMH ABETE 

� Κ/ΞΙΑ ΑΙΑΣ ΑΤΕ - ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ / ∆ΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΛΑΡΙΣΑΣ 

� Κ/ΞΙΑ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΑΡΧΙΤΕΧ ΑΤΕ 
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Σε σχέση µε τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 30.06.2017 για τις παρακάτω κοινές επιχειρήσεις έγινε αλλαγή στον τρόπο ενοποίησης τους, από την µέθοδο 
ενσωµάτωσης µεριδίων σε αυτήν της ενοποίησης µέσω καθαρής θέσης. Οι παρακάτω κοινές επιχειρήσεις παρουσιάζουν µη σηµαντικά οικονοµικά στοιχεία για τον Όµιλο και 
πρόκειται να λυθούν στο άµεσο µέλλον. Η αλλαγή στον τρόπο ενοποίησης δεν είχε επίδραση στα αποτελέσµατα της χρήσεως 2017, στην κατάσταση οικονοµικής θέσης και στις 
ταµειακές ροές της χρήσεως που έληξε την 31.12.2017. 

� Κ/ΞΙΑ ΤΕΡΝΑ ΑΕ-ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ-ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ 

� Κ/ΞΙΑ J&P-ΑΒΑΞ ΑE-ΤΕΡΝΑ ΑΕ-ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ 

� Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ -LOBBE TZILALIS EUROKA 

� Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ-TOMH-ΑΤΟΜΟ 

� Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ-ΑΕΓΕΚ-ΕΚΤΕΡ-ΤΕΡΝΑ(ΚΑΤ. ΥΠΟΣΤ.ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ)ΕΚΤΕΛ.    

� Κ/ΞΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ (ΑΚΤΩΡ-ΤΟΜΗ) ΕΚΤΕΛΕΣΤΡΙΑ     

� Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΑΛΤΕ ΑΤΕ      

� Κ/ΞΙΑ ΓΕΦΥΡΑ    

� Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ-ΤΟΜΗ-ΑΛΤΕ-ΕΜΠΕ∆ΟΣ  (∆ΙΑΜ.ΕΛΕΥΘ.ΧΩΡΩΝ ΟΛΥΜΠ.ΧΩΡΙΟΥ)   

� Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-SOCIETE FRANCAISE EQUIPEMENT HOSPITALIER SA 

� Κ/ΞΙΑ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-J & P ABAΞ ΑΕ-ΕΜΠΕ∆ΟΣ ΑΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΑΕΓΕΚ ΑΕ-ΑΛΤΕ ΑΤΕ 

� Κ/ΞΙΑ  ΕΤΕΘΑΕ-J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ-ΤΕΡΝΑ ΑΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ  ΑΕ 

� Κ/ΞΙΑ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ ΑΤΕΕ 

� Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΤΕ 

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

� Κ/ΞΙΑ ΠΡΟΕΤ ΑΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ 

� Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ - ΑΘΗΝΑ (ΨΥΤΑΛΛΕΙΑ Α435) 

� Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - STRABAG AG 

� Κ/ΞΙΑ  ΛΜΝ ΑΤΕ-ΟΚΤΑΝΑ ΑΕ (ΛΥΜΑΤΑ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ) 

� Κ/ΞΙΑ  ΛΜΝ ΑΤΕ-ΟΚΤΑΝΑ ΑΕ (ΣΦΑΓΕΙΟ ΤΗΝΟΥ) 

� Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. - ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 

� Κ/ΞΙΑ ΛΑΜ∆Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ - Ν. & Κ. ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ 

� Κ/ΞΙΑ ΚΟΝΣΤΡΟΥΤΕΚ ΑΕ - ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ 

� Κ/ΞΙΑ ΛΑΜ∆Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ - ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ 

� ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ)   

� Κ/ΞΙΑ ΑΙΑΣ ΑΤΕ - ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ / ΡΑΧΟΥΛΑ ΖΑΡΚΟΣ 

� Κ/ΞΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. - ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. (ΕΡΓΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ) 

� Κ/ΞΙΑ ΛΑΜ∆Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΕΠΙΝΕΑΣ ΑΕ-ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ 

� Κ/ΞΙΑ ΕΝΙΠΕΑΣ Α.Ε. - ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. - ΚΑΠΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

 


