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Οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις πληροφόρησης του Οµίλου και της 
Εταιρείας από τη σελίδα 16 έως και τη σελίδα 57 εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου στις 27.08.2008. 
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Α. ∆ηλώσεις των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
(σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 3556/2007) 

 

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

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

2. Λεωνίδας Μπόµπολας του Γεωργίου, ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

3. Γεώργιος Σωσσίδης του Θεοδώρου, Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ειδικώς προς τούτο ορισθείς µε 
την από 27.08.2008 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας 

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

(α) οι εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Οµίλου για την περίοδο 01.01-30.06.2008, οι 
οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα διεθνή λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα 
στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα χρήσεως της Εταιρείας, 
καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007 και 

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

 

 

Κηφισιά, 27 Αυγούστου 2008 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
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Β. Εξαµηνιαία Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 

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

Για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2008 

Η παρούσα έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αφορά στην χρονική περίοδο του α’ εξαµήνου της τρέχουσας 
χρήσεως 2008 (01.01-30.06.2008) και παρέχει συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για την οικονοµική 
κατάσταση και τα αποτελέσµατα της Εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ και του Οµίλου Εταιρειών ΕΛΛΑΚΤΩΡ, 
περιγραφή των σηµαντικών γεγονότων που έλαβαν χώρα κατά το πρώτο εξάµηνο της τρέχουσας οικονοµικής 
χρήσης και την επίδραση αυτών στις εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις, περιγραφή των κυριότερων κινδύνων 
και αβεβαιοτήτων για το δεύτερο εξάµηνο της τρέχουσας χρήσης, παράθεση των σηµαντικών συναλλαγών που 
πραγµατοποιήθηκαν µεταξύ της Εταιρείας και του Οµίλου και συνδεδεµένων προσώπων, καθώς και παράθεση 
ποιοτικού χαρακτήρα στοιχείων και εκτιµήσεων για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και του 
Οµίλου κατά το δεύτερο εξάµηνο της τρέχουσας οικονοµικής χρήσης.  

Οι επιχειρήσεις που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, πλην της µητρικής εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, είναι 
εκείνες που αναφέρονται στη σηµείωση 7 των συνηµµένων οικονοµικών καταστάσεων. 

Η παρούσα Έκθεση συντάχθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν. 3556/2007 καθώς και το άρθρο 4 της Απόφασης 
7/448/11.10.2007 του ∆Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και συνοδεύει τις ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές 
καταστάσεις της αυτής περιόδου (01.01-30.06.2008).  

 

Α. Συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για τον Όµιλο και την Εταιρεία 

Σε ενοποιηµένο επίπεδο Οµίλου τα έσοδα της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ανέρχονται σε ευρώ 791.640 χιλ., τα λειτουργικά 
κέρδη σε ευρώ 107.844 χιλ. και τα καθαρά κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας σε ευρώ 43.526 
χιλ. 

Για την παρακολούθηση του Οµίλου στο σύνολό του αλλά και των επιµέρους δραστηριοτήτων του 
χρησιµοποιούνται διάφοροι δείκτες που εξετάζουν την κερδοφορία, αποδοτικότητα κεφαλαίων, την ανάπτυξη και 
την κεφαλαιακή διάρθρωση των δραστηριοτήτων του Οµίλου. Λόγω της διαφορετικής φύσης των επιµέρους 
δραστηριοτήτων του Οµίλου οι επιµέρους δείκτες που εξετάζονται διαφοροποιούνται ώστε να απεικονίζουν 
καλύτερα το είδος της δραστηριότητας και τη φάση ανάπτυξής της.  

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι: 

• για το πρώτο εξάµηνο του 2008 ο Όµιλος στο σύνολό του παρουσίασε, έναντι του αντίστοιχου εξαµήνου 
2007, αύξηση πωλήσεων και λειτουργικών κερδών κατά 90,6% και 128,13% αντίστοιχα, κυρίως λόγω των 
αυξηµένων µεγεθών της κατασκευής αλλά και της πλήρους ενοποίησης της ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ.  Τα καθαρά 
κέρδη µετά από τα δικαιώµατα της µειοψηφίας ανήλθαν σε ευρώ 43,5 εκατ. και είναι αυξηµένα κατά 8,1% 
από τα αντίστοιχα καθαρά κέρδη µετά από δικαιώµατα µειοψηφίας του 1ου εξαµήνου 2007 προσαρµοσµένα 
για τα µη επαναλαµβανόµενα κέρδη (έκτακτα κέρδη από συναλλαγή της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ, και 
πώληση της ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ).   

• Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της κατασκευαστικής δραστηριότητας στις 30.06.2008 διαµορφώθηκε σε ευρώ 4,8 
δις, που υποδηλώνει τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης. 

• Το περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας (EBIT) του Οµίλου στο πρώτο εξάµηνο της χρήσης 2008 
διαµορφώθηκε σε 13,6% (έναντι 11,4% του 2007) ενώ το λειτουργικό περιθώριο της κατασκευής στο α’ 
εξάµηνο του 2008 διαµορφώθηκε στο 5,4%, έναντι 5,2% στο α’ τρίµηνο του 2008 και 3,7% στο α’ εξάµηνο 
του 2007. 

• Αναφορικά µε την κεφαλαιακή διάρθρωση του Οµίλου, η σηµαντική αύξηση του ενοποιηµένου δανεισµού 
(βραχυπρόθεσµου και µακροπρόθεσµου) σε ευρώ 1.274 εκατ. (έναντι ευρώ 1.060 εκατ. στις 31.12.2007) 
οφείλεται στη χρηµατοδότηση των επενδυτικών πλάνων του Οµίλου και στη χρηµατοδότηση των αναγκών 
σε κεφάλαια κίνησης.   
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Όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί, αν από το συνολικό ενοποιηµένο δανεισµό του Οµίλου αφαιρεθούν 
τα δάνεια χωρίς αναγωγή (non recourse debt) των αυτοχρηµατοδοτούµενων / συγχρηµατοδοτούµενων έργων 
καθώς και τα καθαρά διαθέσιµα (εξαιρουµένων των διαθεσίµων που συνδέονται µε τα προαναφερόµενα 
αυτοχρηµατοδοτούµενα / συγχρηµατοδοτούµενα έργα) ο Όµιλος διαθέτει καθαρά δάνεια ευρώ 95,3 εκατ. (έναντι 
καθαρών διαθεσίµων ευρώ 7,9 εκατ. το 2007), γεγονός που αντανακλά τις αυξηµένες ανάγκες χρηµατοδότησης 
του επενδυτικού προγράµµατος του Οµίλου και των αναγκών σε κεφάλαια κίνησης. Ο Όµιλος εξακολουθεί να 
διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση, µε τον δείκτη Καθαρά δάνεια προς Σύνολο των απασχολούµενων 
κεφαλαίων (προσαρµοσµένο για τα δάνεια χωρίς αναγωγή και τα αντίστοιχα διαθέσιµα συνδεδεµένα µε έργα 
παραχωρήσεων) να ανέρχεται σε 7,5%. Σε κάθε περίπτωση, ο Όµιλος προτίθεται να συνεχίσει να παρακολουθεί 
το ύψος των δανείων (εξαιρουµένων των δανείων χωρίς αναγωγή) σε σχέση µε τα ίδια κεφάλαιά του.  

 
 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

(ποσά σε χιλ. ευρώ) 30.06.2008 31.12.2007 

Βραχυπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός 290.248 316.971 

Μακροπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός 984.000 743.799 

Σύνολο δανείων 1.274.248 1.060.771 

Μείον: ∆άνεια χωρίς αναγωγή (non recourse debt) 744.898 663.837 

Υποσύνολο ∆ανείων (εξαιρουµένων δανείων χωρίς αναγωγή)  529.350 396.934 

Μείον: Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (1) 434.043 404.794 

Καθαρός ∆ανεισµός/∆ιαθέσιµα 95.307 (7.861) 

Σηµείωση: 

(1) Από τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στις 30 Ιουνίου 2008 (ευρώ 671.521 χιλ.) έχουν αφαιρεθεί τα 
ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα που αντιστοιχούν στα δάνεια χωρίς αναγωγή (ευρώ 237.478 χιλ.) 

Ειδικότερα, οι µεταβολές των σηµαντικότερων µεγεθών που επιδρούν στην εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση του 
Οµίλου και της Εταιρείας έχουν ως εξής: 

Κύκλος εργασιών 

Ο κύκλος εργασιών του Οµίλου κατά το πρώτο εξάµηνο της τρέχουσας οικονοµικής χρήσης ανήλθε σε ευρώ 
791.640 χιλ., σηµειώνοντας αύξηση 90,6%, σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης χρήσης. Η 
αύξηση του κύκλου εργασιών, οφείλεται κυρίως στην πλήρη ενοποίηση της ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ καθώς και στην 
αύξηση των εσόδων της κατασκευής κατά 74,9% και του κλάδου ενέργειας και περιβάλλοντος κατά 43,5%. Σε 
επίπεδο Εταιρείας ο κύκλος εργασιών κατά το πρώτο εξάµηνο της τρέχουσας οικονοµικής χρήσης ανήλθε σε 
ευρώ 1.179 χιλ., έναντι ευρώ 1.264 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2007 (µείωση κατά 6,7%). 

Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης (Λειτουργικά Κέρδη) 

Τα Αποτελέσµατα Εκµετάλλευσης του Οµίλου κατά το πρώτο εξάµηνο της τρέχουσας οικονοµικής χρήσης 
ανήλθαν σε ευρώ 107.844 χιλ., σηµειώνοντας αύξηση 128,1%, σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο της 
προηγούµενης χρήσης. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην πλήρη ενοποίηση της ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ αλλά 
και στην αύξηση των αποτελεσµάτων εκµετάλλευσης της κατασκευής κατά 154,5%. Οι προαναφερόµενες 
αυξήσεις υπερκάλυψαν:  

- τη µείωση των αποτελεσµάτων εκµετάλλευσης του κλάδου περιβάλλοντος και ενέργειας από ευρώ 13.492 
χιλ. σε ευρώ 11.160 χιλ. (µείωση κατά 17,3%) 

- τις λειτουργικές ζηµιές της ανάπτυξης ακινήτων ύψους ευρώ 1.663 χιλ., που οφείλονται στο ότι ο κλάδος 
βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης ακινήτων 

- τις λειτουργικές ζηµιές του κλάδου λατοµείων, ύψους ευρώ 2.111 χιλ., ο οποίος βρίσκεται σε φάση 
αναδιάρθρωσης 

- τις λειτουργικές ζηµιές των λοιπών δραστηριοτήτων, ύψους ευρώ 4.032 χιλ. Σηµειώνεται ότι η αντίστοιχη 
περίοδος  του 2007 εµφάνισε λειτουργικά κέρδη ύψους ευρώ 8.567 χιλ., που, όµως, περιελάµβαναν µη 
επαναλαµβανόµενα κέρδη από την πώληση της συγγενούς εταιρείας ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, 
ύψους ευρώ 11.090 χιλ.  
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 Κέρδη/ (ζηµιές) από συµµετοχές 

Τα κέρδη / (ζηµιές) από συγγενείς επιχειρήσεις µειώθηκαν κατά 94,3% σε ευρώ 3.797 χιλ. (έναντι ευρώ 66.039 
χιλ. το α’ εξάµηνο του 2007) λόγω της πλήρους ενοποίησης της ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ αλλά και των µη 
επαναλαµβανόµενων κερδών, ύψους ευρώ 42,3 εκατ., από τη συναλλαγή της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ µε τη 
EUROPEAN GOLDFIELDS που περιλαµβάνονται στα κέρδη από συγγενείς επιχειρήσεις στις 30.06.2007.  

Κέρδη προ φόρων 

Τα κέρδη προ φόρων του Οµίλου ανήλθαν σε ευρώ 93.766 χιλ. και είναι αυξηµένα κατά 58,5% έναντι των 
κερδών της αντίστοιχης περιόδου της προηγούµενης χρήσης, όπως αυτά υπολογίζονται εξαιρουµένων των µη 
επαναλαµβανοµένων κερδών από τη συναλλαγή της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ και την πώληση της ΑΤΤΙΚΕΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ. Σε επίπεδο Εταιρείας τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε ευρώ 21.941 χιλ. που είναι 
µειωµένα κατά 20,1% έναντι των κερδών της αντίστοιχης περιόδου της προηγούµενης χρήσης, όπως αυτά 
υπολογίζονται εξαιρουµένων των κερδών από την πώληση της ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ.   

Καθαρά κέρδη µετά από φόρους 

Τα καθαρά κέρδη µετά από φόρους του Οµίλου (πριν από δικαιώµατα µειοψηφίας) ανήλθαν σε ευρώ 63.053 χιλ. 
αυξηµένα κατά 36,6% έναντι των κερδών της αντίστοιχης περιόδου της προηγούµενης χρήσης, όπως αυτά 
υπολογίζονται εξαιρουµένων των µη επαναλαµβανοµένων κερδών από τη συναλλαγή της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ και την πώληση της ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ. 

Καθαρά κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας 

Τα καθαρά κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας του Οµίλου ανήλθαν σε ευρώ 43.526 χιλ. και 
είναι αυξηµένα κατά 8,1% σε σχέση µε τα αντίστοιχα καθαρά κέρδη µετά από δικαιώµατα µειοψηφίας του 1ου 
εξαµήνου 2007, προσαρµοσµένα λόγω των µη επαναλαµβανοµένων κερδών (έκτακτα κέρδη από συναλλαγή της 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ και πώληση της ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ). 

Τραπεζικός δανεισµός – Ταµειακά διαθέσιµα 

Το σύνολο του τραπεζικού δανεισµού του Οµίλου την 30.06.2008 ανήλθε σε ευρώ 1.274.248 χιλ. Από το σύνολο 
των δανείων ποσό ευρώ 290.248 χιλ. αφορά σε βραχυπρόθεσµα τραπεζικά δάνεια και ποσό ευρώ 984.000 χιλ. σε 
µακροπρόθεσµα. Στον συνολικό δανεισµό συµπεριλαµβάνονται ποσά από δάνεια χωρίς δικαίωµα αναγωγής στη 
µητρική εταιρεία (non recourse debt) από εταιρείες παραχωρήσεων ευρώ 744.898 χιλιάδες. Σε επίπεδο Εταιρείας, 
ο συνολικός δανεισµός ανήλθε σε ευρώ 75 εκατ., και αφορά στο σύνολό του µακροπρόθεσµες δανειακές 
υποχρεώσεις. Εντός του πρώτου εξαµήνου 2008 η Εταιρεία σύναψε δύο οµολογιακά δάνεια τριετούς διάρκειας, 
ύψους έως ευρώ 75 εκατ. και έως ευρώ 50 εκατ. αντίστοιχα, µε δυνατότητα σταδιακών εκταµιεύσεων. Σκοπός της 
σύναψης των ανωτέρω οµολογιακών δανείων είναι η αναχρηµατοδότηση του υφιστάµενου βραχυπρόθεσµου 
τραπεζικού δανεισµού της Εταιρείας καθώς και των επενδυτικών της αναγκών. Το συνολικό ύψος του 
εκταµιευθέντος οµολογιακού δανείου την 30.06.2008 ήταν ευρώ 75 εκατ. 

Τα ταµειακά διαθέσιµα του Οµίλου και της Εταιρείας την 30.06.2008 ανήλθαν σε ευρώ 671.521 χιλ. και ευρώ 
39.359 χιλ. αντίστοιχα. 

Ίδια κεφάλαια 

Τα ίδια κεφάλαια των µετόχων του Οµίλου και της Εταιρείας, κατά το πρώτο εξάµηνο της τρέχουσας 
οικονοµικής χρήσης ανήλθαν σε ευρώ 952.645 χιλ. και ευρώ 839.851 χιλ. αντίστοιχα, σηµειώνοντας µείωση σε 
σχέση µε την προηγούµενη χρήση κατά 0,58% και 2,77% αντίστοιχα. Η µείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην 
αγορά ιδίων µετοχών που παρουσιάζονται αφαιρετικά από το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων. 
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Β. Σηµαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά το πρώτο εξάµηνο της τρέχουσας οικονοµικής χρήσης και 
επίδραση αυτών στις εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις 

Ανακοινώσεις για τα σηµαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 30 
Ιουνίου 2008, έχουν σταλεί στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Τα σηµαντικότερα γεγονότα του πρώτου εξαµήνου της 
τρέχουσας οικονοµικής χρήσης συνοψίζονται στα εξής: 

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ την 21.01.2008 αποφάσισε την 
έναρξη του προγράµµατος απόκτησης ιδίων µετόχων σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ. 1 του κ.ν.2190/1920, σε 
εφαρµογή της από 10.12.2007 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και οι αγορές θα 
πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τους όρους του Κανονισµού 2273/2003 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων. Η Εταιρεία θα προβεί σε αγορά ιδίων µετοχών έως ποσοστού 10% του µετοχικού της κεφαλαίου, 
κατά το χρονικό διάστηµα από 24.1.2008 έως 9.12.2009 και µε κατώτατη και ανώτατη τιµή αποκτήσεως ιδίων 
µετοχών το ποσό των 5,00 Ευρώ και 15,00 Ευρώ, αντιστοίχως. 
Η Εταιρεία ανακοινώνει όλες τις αγορές ιδίων µετοχών που γίνονται, σε εκτέλεση της από 10.12.2007 απόφασης 
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της. 
 
Στις 08.02.2008 υπεγράφη, µεταξύ της θυγατρικής εταιρείας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ και της ΠΑ.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 
Α.Ο., συµφωνητικό για την κατασκευή του νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου της Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ. Το 
συνολικό κόστος προσδιορίζεται στο ποσό των 88,35 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και η διάρκεια κατασκευής του 
Έργου είναι 19 µήνες (από την Έκδοση της Οικοδοµικής αδειας Ανέγερσης του Νέου Γηπέδου).   
 
Εντός του Φεβρουαρίου 2008, η θυγατρική της εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ, προχώρησε στη σύναψη 
οµολογιακού δανείου ύψους Ευρώ 110 εκατοµµυρίων, µε σκοπό την αναχρηµατοδότηση του υφιστάµενου 
βραχυπρόθεσµου τραπεζικού δανεισµού της εταιρείας. Το δάνειο έχει τριετή διάρκεια και η έκδοσή του έγινε σε 
συνεργασία µε τις τράπεζες ALPHA BANK και ALPHA BANK LONDON LTD.   
 
Εντός του Μαρτίου 2008 υπεγράφη, µεταξύ της θυγατρικής εταιρείας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ και της ΗΣΑΠ Α.Ε., 
σύµβαση για την κατασκευή του έργου 'Ανακαίνιση Υποδοµής - Επιδοµής Γραµµών και Ενίσχυση της Σήραγγας 
από Οµόνοια έως Μοναστηράκι της ΗΣΑΠ ΑΕ'(Α.∆. 32/06). Η Σύµβαση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 
Ευρώ 79.097.469 (χωρίς ΦΠΑ).  Εκτός αυτού, εντός του Μαρτίου 2008, η ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ υπέγραψε µε τη Ρώσικη 
πετρελαϊκή εταιρεία LUKOIL σύµβαση κατασκευής προϋπολογισµού 65 εκ. ΕΥΡΩ, για δύο µονάδες αποθείωσης 
µέσα στα διυλιστήρια της LUKOIL στο Μπουργκάς Βουλγαρίας. Το Έργο περιλαµβάνει τα έργα Πολιτικού 
Μηχανικού, τη συναρµολόγηση του Έργου, τις σωληνώσεις και την εγκατάσταση των µονάδων. Η διάρκεια 
κατασκευής του έργου είναι 2 έτη.   
 
Στα τέλη Μαρτίου ολοκληρώθηκε, µε την εγκριτική απόφαση της Νοµαρχίας Αθηνών/Ανατολικός Τοµέας, η 
διαδικασία συγχώνευσης µε απορρόφηση από κοινού και εκ παραλλήλου των εταιρειών ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΕΙΟΥ 
ΑΕ, ΤΕΡΠΑΝ∆ΡΟΣ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ και ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΤΙΣΣΑΣ ΑΕ από την ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ ΑΙΟΛΙΚΑ 
ΠΑΡΚΑ ΑΕ, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2, 69-70 και 72-77 κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασµό µε 
τα άρθρα 1-5 ν. 2166/1993, ως ισχύουν, µε ηµεροµηνία ισολογισµού µετασχηµατισµού εκάστης εκ των 
συµµετεχουσών εταιρειών την 31η ∆εκεµβρίου 2007.   
 
Στις αρχές Απριλίου 2008, µετά την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής δηµόσιας πρότασης, η ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ µέσω 
της 100% θυγατρικής της AKTOR CONSTRUCTION INTERNATIONAL LTD και της θυγατρικής αυτής 
SVENON INVESTMENTS LTD, κατέληξε τελικά να κατέχει ποσοστό 67,00% της εισηγµένης στο 
Χρηµατιστήριο του Βουκουρεστίου (Rasdaq) εταιρείας INSCUT BUCURESTI SA. Με βάση τα αποτελέσµατα 
του νοµικού και οικονοµικού ελέγχου και την επαύξηση (από 60,00% σε 67,00%) του ποσοστού που θα κατέχει η 
ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ στην INSCUT BUCURESTI SA, το τελικό τίµηµα της εξαγοράς προσδιορίστηκε στο ποσό των 
Ευρώ 10,72 εκ.   
 
Εντός του Απριλίου 2008, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ ανακοίνωσε στο επενδυτικό κοινό, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο (ιγ) του άρθρου 2 της απόφασης 3/347/12.07.2005 του ∆ιοικητικού 
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Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι προχώρησε στη σύναψη δύο οµολογιακών δανείων. Ειδικότερα, 
προχώρησε στη σύναψη: 
- ενός οµολογιακού δανείου ύψους έως Ευρώ 75 εκατοµµυρίων, τριετούς διάρκειας, µε δυνατότητα 

σταδιακών εκταµιεύσεων, η έκδοσή του οποίου έγινε σε συνεργασία µε τις ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK 
ERGASIAS A.E και EFG Private Bank (Luxembourg) S.A και 

- ενός οµολογιακού δανείου ύψους έως Ευρώ 50 εκατοµµυρίων, τριετούς διάρκειας, µε δυνατότητα 
σταδιακών εκταµιεύσεων, η έκδοσή του οποίου έγινε σε συνεργασία µε τις Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ 
και Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) ΛΤ∆.   

Σκοπός της έκδοσης των ανωτέρω οµολογιακών δανείων είναι η αναχρηµατοδότηση του υφιστάµενου 
βραχυπρόθεσµου τραπεζικού δανεισµού της Eταιρείας καθώς και των επενδυτικών της αναγκών. 
 
Στις 20 Ιουνίου 2008 συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας και µεταξύ άλλων 
θεµάτων, 

- ενέκρινε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις και τις ετήσιες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 
που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007. Συγκεκριµένα ενέκρινε: 

Α. τη διανοµή µερίσµατος 0,18 ευρώ ανά µετοχή και το οποίο µέρισµα προσαυξάνεται µε το µέρισµα που 
αντιστοιχεί στις ίδιες µετοχές που κατέχει η Εταιρεία, ήτοι κατά 0,001618 ευρώ ανά µετοχή. Το συνολικό ποσό 
του µερίσµατος είναι ευρώ 31.860.236,34. Ηµεροµηνία έναρξης καταβολής του µερίσµατος ορίστηκε η 2α 
Ιουλίου 2008. Το µέρισµα καταβάλλεται σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζουν τα άρθρα 329 του Κανονισµού 
του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και 39 του Κανονισµού του Σ.Α.Τ.  
Β. τον σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού ποσού ευρώ 1.799.356,90. 
Γ. τον σχηµατισµό έκτακτου φορολογηµένου αποθεµατικού ποσού ευρώ 1.218.233,49. 
∆. τις αµοιβές µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου ποσού ευρώ 1.200.000 και τη διανοµή κερδών στο προσωπικό 
ποσού ευρώ 300.000 (ποσά τα οποία έχουν βαρύνει τα κατά ∆.Π.Χ.Π. αποτελέσµατα της Εταιρείας) 
- απάλλαξε τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη 
αποζηµίωσης για τη διαχειριστική χρήση 2007 

-εξέλεξε για τον έλεγχο των απλών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 
2008 τον διεθνή οίκο PricewaterhouseCoopers (PwC) και ειδικότερα ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή τον 
κ. Μάριο Ψάλτη του Θωµά και αναπληρωµατικό αυτού τον κ. ∆ηµήτριο Σούρµπη του Ανδρέα.  

- επικύρωσε την εκ µέρους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκλογή των Άγγελου Γιόκαρη και Εδουάρδου 
Σαραντόπουλου στη θέση των παραιτηθέντων συµβούλων Αλέξανδρου Σπηλιωτόπουλου και Ιωάννη 
Μπουρνάζου 

-εξέλεξε νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε πενταετή θητεία, λόγω λήξης της θητείας του απερχόµενου, και όρισε 
ανεξάρτητα µέλη τους κ.κ. Γεώργιο Μπεκιάρη και ∆ηµήτριο Χατζηγρηγοριάδη, σύµφωνα µε το Ν. 3016/2002, 
όπως ισχύει.  

Το  νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο απαρτίζεται από τους: 
1. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης 
2. Λεωνίδας Μπόµπολας 
3. ∆ηµήτριος Καλλιτσάντσης 
4. ∆ηµήτριος Κούτρας 
5. Λουκάς Γιαννακούλης 
6. Άγγελος Γιόκαρης 
7. Εδουάρδος Σαραντόπουλος 
8. Γεώργιος Σωσσίδης 
9. Ιωάννης Κούτρας 
10. ∆ηµήτριος Χατζηγρηγοριάδης 
11. Γεώργιος Μπεκιάρης 

 
-ενέκρινε την αλλαγή της επωνυµίας και του διακριτικού της τίτλου αντιστοίχως, από ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και διακριτικό τίτλο 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ, σε ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και διακριτικό τίτλο 
ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ και τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρείας. 
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Επίσης, πέραν των προαναφεροµένων σηµαντικών γεγονότων για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2008 έως και 
30ης  Ιουνίου 2008, υπάρχουν ανακοινώσεις και λοιπά γεγονότα του Οµίλου εταιρειών ΕΛΛΑΚΤΩΡ, τα οποία 
είναι όλα αναρτηµένα στο διαδίκτυο της εταιρείας (www.etae.com) και συγκεκριµένα στην ενότητα Eνηµέρωσης 
Eπενδυτών, υποενότητα Aνακοινώσεις – ∆ελτία Τύπου, όπου ο αναγνώστης µπορεί να ανατρέξει και να αντλήσει 
την πληροφορία. 
 
Η όποια επίδραση των προαναφεροµένων σηµαντικών γεγονότων του Οµίλου Εταιρειών ΕΛΛΑΚΤΩΡ έχει 
αποτυπωθεί στις εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου από 1ης Ιανουαρίου 2008 έως 30ης Ιουνίου 
2008. 
 

Γ. Σηµαντικές συναλλαγές µεταξύ των συνδεδεµένων µερών 

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

Αναφορικά µε τις ανωτέρω συναλλαγές διευκρινίζονται τα εξής: 

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

Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας αφορούν κυρίως στη σύµβαση µε τη θυγατρική ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ για την ανέγερση 
των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων του Οµίλου στην Κηφισιά.  

(ποσά σε χιλ. ευρώ) 
Πωλήσεις 
αγαθών 

 και υπηρεσιών 

Έσοδα 
συµµετοχών 

Αγορές 
αγαθών και 
υπηρεσιών 

Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

Θυγατρικές      

 ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ  1.076 19.602 4.060 19.878 2.015 

 ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ  6.196 - - 8.677 - 

 ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ  188 - - 81 - 

 REDS ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ  124 1.216 - 79 - 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ  16 - - 288 - 

 ΛΟΙΠΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ  150 2.588 13 527 16 

      

Συγγενείς      

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

ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ - - - 522 - 

ΑΛΦΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΒΕΕ - - - 238 - 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ - - - 896 - 

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 74 - - 25 - 

      

Λοιπά συνδεδεµένα µέρη      

Κ/ΞΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Ο∆ΟΣ - - - 1.320 - 

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

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

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ - - - 129 - 

      

ΣΥΝΟΛΟ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ 7.751 23.406 4.073 29.529 2.031 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΓΓΕΝΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ 74 3.501 - 7.407 - 
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Οι απαιτήσεις της Εταιρείας αφορούν κυρίως σε απαιτήσεις από την παροχή υπηρεσιών διοικητικής και τεχνικής 
υποστήριξης προς εταιρείες του Οµίλου, την εκµίσθωση γραφειακών χώρων και την χορήγηση δανείων προς 
συνδεδεµένα µέρη. 

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

Οι αµοιβές των διευθυντικών στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης του Οµίλου, κατά την περίοδο 01.01-
30.06.2008 ανήλθαν σε ευρώ 4.102 χιλ. και της Εταιρείας σε ευρώ 1.237 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 01.01-30.06.2008. 

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

 

∆. Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες για το δεύτερο εξάµηνο της τρέχουσας οικονοµικής χρήσης 

Ο Όµιλος εκτίθεται σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως, ενδεικτικά, κινδύνους αγοράς 
(µεταβολές σε τιµές αγοράς ακινήτων, πρώτων υλών όπως σίδηρος, τσιµέντο κλπ.), πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο 
ρευστότητας, συναλλαγµατικό κίνδυνο και κίνδυνο επιτοκίων. 

Η διαχείριση κινδύνων παρακολουθείται από την οικονοµική διεύθυνση και ειδικότερα από την κεντρική 
∆ιεύθυνση Χρηµατοοικονοµικής ∆ιαχείρισης Οµίλου και διαµορφώνεται στα πλαίσια κανόνων εγκεκριµένων 
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Η Οικονοµική ∆ιεύθυνση προσδιορίζει και εκτιµά τους χρηµατοοικονοµικούς 
κινδύνους σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες που αντιµετωπίζουν αυτούς τους κινδύνους. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για τη 
διαχείριση συγκεκριµένων κινδύνων όπως ο κίνδυνος επιτοκίων, ο πιστωτικός κίνδυνος, η χρήση παραγώγων και 
µη-παραγώγων χρηµατοοικονοµικών εργαλείων, καθώς και η βραχυπρόθεσµη επένδυση των διαθεσίµων. 

(α) Κίνδυνος αγοράς 

Ο κίνδυνος αγοράς σχετίζεται µε τους επιχειρησιακούς τοµείς στους οποίους δραστηριοποιείται ο Όµιλος. 
Ενδεικτικά, ο Όµιλος εκτίθεται σε κίνδυνο από την µεταβολή της αξίας των ακινήτων και των µισθωµάτων, τη 
µεταβολή στις συνθήκες που επικρατούν στον κλάδο των κατασκευών και τις αγορές πρώτων υλών, καθώς και σε 
κινδύνους που σχετίζονται µε την εκτέλεση έργων σε κοινοπρακτικά σχήµατα και την επάρκεια των κεφαλαίων 
που απαιτούνται για τη συµµετοχή σε συγχρηµατοδοτούµενα έργα. Ειδικότερα, οι σηµαντικότεροι κίνδυνοι ανά 
κλάδο δραστηριότητας είναι οι εξής: 

Κατασκευές 

Στον εγχώριο κατασκευαστικό κλάδο, κίνδυνοι για την ανάπτυξη της κατασκευαστικής δραστηριότητας 
προκύπτουν από τις αλλαγές στη νοµοθεσία για τη δηµοπράτηση δηµόσιων έργων σε συνδυασµό µε τη 
δυσχερή οικονοµική κατάσταση των περισσότερων εταιρειών του κλάδου, οι οποίες συχνά υιοθετούν 
ιδιαίτερα επιθετική πολιτική κατά τη διεκδίκηση των έργων. Επιπλέον, η διείσδυση της κατασκευαστικής 
δραστηριότητας στο εξωτερικό απαιτεί επενδύσεις και εµπεριέχει τους συνήθεις κινδύνους που 
αντιµετωπίζει κάθε επενδυτική δραστηριότητα στην προσπάθεια εδραίωσής της σε µια ξένη αγορά. 
Εγκυµονεί επίσης συναλλαγµατικούς κινδύνους. 

Παραχωρήσεις 

Στις Παραχωρήσεις υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από ξένους οµίλους που επιθυµούν να διεισδύσουν στην 
ελληνική αγορά. Ο Όµιλος έχει επενδύσει στην κατασκευή νέων αυτοκινητόδροµων, αναλαµβάνοντας τον 
κυκλοφοριακό κίνδυνο, καθώς αναµένει να διατηρηθούν οι ρυθµοί ανάπτυξης των κυκλοφοριακών φόρτων 
στους ελληνικούς δρόµους. 
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Ενέργεια & Περιβάλλον 

Η γραφειοκρατία στην Ελλάδα και η καθυστέρηση στη θέσπιση του νέου χωροταξικού σχεδίου, η έλλειψη 
ρυθµίσεων για την ανάπτυξη εξειδικευµένων τεχνολογιών στον κλάδο της Ενέργειας (ΑΠΕ) και του 
Περιβάλλοντος αποτελούν εµπόδια για την ανάπτυξη της δραστηριότητας αυτής µε γρήγορους ρυθµούς. 

Ανάπτυξη Γης & Ακινήτων 

Στην Ανάπτυξη Ακινήτων, η έλλειψη θεσµικού πλαισίου που αφορά σε πολεοδοµικά και χωροταξικά 
θέµατα και, κατά συνέπεια, στην ανάπτυξη των ακινήτων του Οµίλου, αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα 
εκµετάλλευσης της υφιστάµενης περιουσίας προς όφελος των µετόχων. 

Οι υπηρεσίες του Οµίλου παρακολουθούν στενά τις τάσεις στις επιµέρους αγορές όπου αναπτύσσεται 
επιχειρηµατική δραστηριότητα και σχεδιάζουν ενέργειες για την άµεση και αποτελεσµατική προσαρµογή στα νέα 
δεδοµένα των επιµέρους αγορών. 

(β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο Όµιλος δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Έχει αναπτύξει πολιτικές, έτσι ώστε να 
διασφαλίσει ότι οι συναλλαγές πραγµατοποιούνται µε πελάτες µε επαρκή πιστοληπτική ικανότητα. Εκτός αυτού, 
σηµαντικό µέρος των εσόδων του Οµίλου προέρχεται από έργα που εκτελούνται για λογαριασµό του ελληνικού 
δηµοσίου.  

Ο Όµιλος έχει διαδικασίες ώστε να περιορίζει την έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο από µεµονωµένα πιστωτικά 
ιδρύµατα. 

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Για τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας, ο Όµιλος προϋπολογίζει και παρακολουθεί τις χρηµατοροές του και 
ενεργεί κατάλληλα ώστε να υπάρχουν ρευστά διαθέσιµα και µη χρησιµοποιηµένα τραπεζικά πιστωτικά όρια. Ο 
Όµιλος διαθέτει σηµαντικές αχρησιµοποίητες πιστωτικές γραµµές για να καλύψει ανάγκες που ενδέχεται να 
προκύψουν σε ρευστά διαθέσιµα. 

(δ) Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

∆εδοµένου ότι ο Όµιλος δραστηριοποιείται ενεργά πλέον σε χώρες του εξωτερικού, µε έµφαση στην περιοχή της 
Μέσης Ανατολής, εκτίθεται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο προερχόµενο κυρίως από την ισοτιµία των τοπικών 
νοµισµάτων (πχ. AED, QAR), η ισοτιµία των οποίων είναι συνδεδεµένη µε το ∆ολάριο Αµερικής, καθώς και από 
την ισοτιµία ∆ολαρίου Αµερικής προς Ευρώ. Οι εισπράξεις διενεργούνται σε τοπικό νόµισµα και σε ∆ολάρια 
Αµερικής και, παρόλο που το µεγαλύτερο µέρος του κόστους και των εξόδων είναι στο ίδιο νόµισµα, υφίσταται 
για το υπόλοιπο µέρος έκθεση σε συναλλαγµατικό κίνδυνο. Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος, όπου αυτός θα 
κρίνεται σηµαντικός, θα αντισταθµίζεται µε τη χρήση παράγωγων προθεσµιακών συµβολαίων. Τα παράγωγα 
αυτά θα αποτιµούνται στις εύλογές τους αξίες και θα αναγνωρίζονται ως απαίτηση ή υποχρέωση στις οικονοµικές 
καταστάσεις. 

(ε) Κίνδυνος επιτοκίων 

Η πλειοψηφία του δανεισµού του Οµίλου είναι σε κυµαινόµενο επιτόκιο και το σηµαντικότερο µέρος του 
δανεισµού του Οµίλου είναι σε Ευρώ. Ως εκ τούτου, ο κίνδυνος επιτοκίου προέρχεται κυρίως από µεταβολές των 
επιτοκίων του Ευρώ, και δευτερευόντως από µεταβολές των επιτοκίων άλλων νοµισµάτων στα οποία υφίσταται 
δανεισµός (∆ολάριο Αµερικής, Ντίρχαµ Εµιράτων κλπ.) 

Ο Όµιλος παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τη διάρκεια και τη φύση των 
χρηµατοδοτικών αναγκών των θυγατρικών εταιρειών και αξιολογεί την ανάγκη λήψης σχετικών θέσεων για την 
αντιστάθµιση των κινδύνων, όταν και εφόσον αυτοί κρίνονται σηµαντικοί. Οι αποφάσεις για τη διάρκεια των 
δανείων αλλά και τη σχέση µεταξύ κυµαινόµενου και σταθερού επιτοκίου λαµβάνονται σε µεµονωµένη βάση. 
Στο πλαίσιο αντιστάθµισης κινδύνων ενδέχεται να συναφθούν συµβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων και άλλα 
παράγωγα προϊόντα επιτοκίων.  
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Ε. Εκτιµήσεις για τις δραστηριότητες του δευτέρου εξαµήνου 2008 

Για το δεύτερο εξάµηνο του 2008, εκτιµάται ότι θα συνεχιστεί η θετική πορεία του Οµίλου µε περαιτέρω 
διεύρυνση των εσόδων και των λειτουργικών κερδών του. Το 2008 όµως, δεν αναµένονται τα µη 
επαναλαµβανόµενα κέρδη που είχε ο Όµιλος το 2007.  

Στην κατασκευή η τάση διεύρυνσης των εσόδων έναντι του 2007 αναµένεται να συνεχιστεί. Με κατασκευαστικό 
ανεκτέλεστο να ανέρχεται σε περίπου ευρώ 4,8 δις η κύρια πηγή εσόδων αναµένεται να προέρχεται από την 
Ελληνική αγορά αλλά και µε σταδιακή ενίσχυση των εσόδων από τις διεθνείς δραστηριότητες. Η διατήρηση των 
λειτουργικών περιθωρίων κερδοφορίας σε ένα περιβάλλον µε τάση αύξησης του κόστους κατασκευής λόγω 
αύξησης κόστους πρώτων υλών και του πετρελαίου, αποτελεί βασικό στόχο του οµίλου. 

Στις παραχωρήσεις αναµένεται να συνεχιστεί η συνεισφορά εσόδων και λειτουργικής κερδοφορίας της ΑΤΤΙΚΗ 
Ο∆ΟΣ ΑΕ που βρίσκεται πλέον στο στάδιο ωριµότητας. Τα νέα έργα παραχωρήσεων που ενοποιούνται 
(ΜΟΡΕΑΣ και ΘΕΡΜΑΪΚΗ Ο∆ΟΣ) δεν αναµένεται να συνεισφέρουν σηµαντικά σε επίπεδο εσόδων ή 
λειτουργικών κερδών καθώς βρίσκονται στα αρχικά στάδια της κατασκευαστικής τους περιόδου. Με την εξέλιξη 
του κατασκευαστικού τους έργου αναµένεται να αυξηθεί ο δανεισµός τους.  

Στον κλάδο ενέργειας και περιβάλλοντος, θετική εξέλιξη αποτέλεσε η ψήφιση του λεγόµενου Εθνικού 
Χωροταξικού, αλλά εκκρεµεί ακόµη το ειδικό χωροταξικό σχέδιο για τα Αιολικά Πάρκα. Ο Όµιλος αναµένει να 
θέσει σε λειτουργία αιολικά πάρκα ισχύος περίπου 27 MW περί τα τέλη του έτους 2008. Τα νέα αυτά Αιολικά 
Πάρκα δεν αναµένεται να συµβάλουν σηµαντικά στο δεύτερο εξάµηνο του 2008 σε επίπεδο εσόδων και 
λειτουργικών κερδών. 

Σηµαντική εξέλιξη στον κλάδο ενέργειας ήταν η σύναψη στις 03.07.2008 στρατηγικής συµφωνίας µεταξύ της 
θυγατρικής HE&D και των εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και EDISON  (Ιταλία) για την ανάπτυξη και 
λειτουργία µεγάλης κλίµακας θερµικών σταθµών ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα. 

Το θέµα διαχείρισης απορριµµάτων και αποβλήτων στην Ελλάδα, λόγω της κοινωνικής πίεσης και της ισχύουσας 
ευρωπαϊκής νοµοθεσίας, αναµένεται να συµβάλει θετικά µεσοπρόθεσµα στην ανάπτυξη των εργασιών του 
Οµίλου στο χώρο αυτό. 

Η αγορά των ακινήτων στο σύνολό της έχει επηρεαστεί από τις αρνητικές συγκυρίες διεθνώς στο χώρο των 
ακινήτων και το χρηµατοπιστωτικό τοµέα. Σε κάθε περίπτωση το 2008 είναι ένα µεταβατικό στάδιο για τον 
κλάδο ανάπτυξης ακινήτων του οµίλου καθώς βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης νέων έργων.  

Μετά την επέκτασή του, ο κλάδος των Λατοµείων του Οµίλου τελεί υπό αναδιάρθρωση.  

Η παρούσα Εξαµηνιαία Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την περίοδο 01.01-30.06.2008 έχει αναρτηθεί 
στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.etae.com. 

 

Κηφισιά, 27 Αυγούστου 2008 

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π. ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ 
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Γ. Έκθεση επισκόπησης ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης 
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Προς τους µετόχους της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. 

 

Εισαγωγή 

Επισκοπήσαµε το συνηµµένο εταιρικό και ενοποιηµένο συνοπτικό ισολογισµό της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (η 
Εταιρεία) και των θυγατρικών της (ο Όµιλος) της 30ης Ιουνίου 2008, τις σχετικές εταιρικές και ενοποιηµένες 
καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της εξάµηνης περιόδου που 
έληξε αυτήν την ηµεροµηνία, καθώς και τις επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις, που συνθέτουν την 
ενδιάµεση συνοπτική οικονοµική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της εξαµηνιαίας 
οικονοµικής έκθεσης του άρθρου 5 του Ν.3556/2007.  Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την 
κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής οικονοµικής πληροφόρησης, σύµφωνα µε τα 
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και εφαρµόζονται στην ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση (∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο «∆ΛΠ» 34). ∆ική µας 
ευθύνη είναι η έκφραση ενός συµπεράσµατος επί αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής οικονοµικής πληροφόρησης 
µε βάση την επισκόπησή µας. 

Εύρος της εργασίας επισκόπησης 

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

 

Συµπέρασµα Επισκόπησης 

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

Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα της επισκόπησης, εφιστούµε την προσοχή σας στις 
σηµειώσεις 18 (β) και 7 της ενδιάµεσης συνοπτικής οικονοµικής πληροφόρησης, στις οποίες γίνεται αναφορά 
στις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Οµίλου και στο ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων 
και προσαυξήσεων κατά τον χρόνο που οι φορολογικές δηλώσεις που αφορούν τις χρήσεις αυτές θα ελεγχθούν 
και θα οριστικοποιηθούν από τις φορολογικές αρχές. 

Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων 

Πέραν της ανωτέρω ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης, επισκοπήσαµε και τα υπόλοιπα στοιχεία της 
εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης του άρθρου 5 του Ν.3556/2007 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού του Νόµου, 
Αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Από την ανωτέρω επισκόπηση διαπιστώσαµε ότι η εν λόγω έκθεση 
περιλαµβάνει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που προβλέπονται από το Νόµο και τις Αποφάσεις και είναι 
συνεπής µε τη συνηµµένη οικονοµική πληροφόρηση. 



 

                          ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ 
Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από  

1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2008 

 

(15) / (57) 

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2008 

 

Πράιςγουωτερχαους Κούπερς   Ο  Ορκωτός  Ελεγκτής  Λογιστής 

Ανώνυµος Ελεγκτική Εταιρεία       Μάριος Ψάλτης 

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές                             Αρ Μ ΣΟΕΛ 38081              

Λεωφ Κηφισίας 268      

152 32  Χαλάνδρι    

ΑΜ ΣΟΕΛ 113 
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∆. Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ΕΕννδδιιάάµµεεσσηη  σσυυννοοππττιικκήή  οοιικκοοννοοµµιικκήή  ππλληηρροοφφόόρρηησσηη    
σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34  

γγιιαα  ττηηνν  ππεερρίίοοδδοο  ααππόό  11  ΙΙααννοουυααρρίίοουυ  έέωωςς  3300  ΙΙοουυννίίοουυ  22000088 
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Ισολογισµός  

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ.  
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 Σηµ. 30-Ιουν-08 31-∆εκ-07  30-Ιουν-08 31-∆εκ-07 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό       
Ενσώµατα πάγια   409.417 338.416  27.399 23.004 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 5, 20 851.945 836.115  145.515 145.516 

Επενδύσεις σε ακίνητα 6 126.958 110.581  46.138 46.576 

Επενδύσεις σε θυγατρικές   - -  623.096 570.527 

Επενδύσεις σε συγγενείς  139.503 140.368  35.379 38.790 

Επενδύσεις σε κοινοπραξίες 7.4 2.289 2.277  158 158 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 
µακροπρόθεσµα  2.849 3.054   3 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις  6.607 14.373  - - 

Προκαταβολές για µακροπρόθεσµες µισθώσεις 20 1.259 -  - - 

Χρηµατοδοτική συµβολή από ∆ηµόσιο (∆ΕΕΧΠ 12) 20 2.291 1.932  - - 

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία 8 14.304 5.123  - - 

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 9 62.754 72.809  31 31 

  1.620.177 1.525.048  877.716 824.603 

Κυκλοφορούν ενεργητικό       
Αποθέµατα  63.725 38.236  - - 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 9, 20 1.106.810 739.504  45.227 39.150 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων   81 81  - - 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα   671.521 692.636  39.359 27.639 

   1.842.138 1.470.457  84.587 66.789 

Σύνολο ενεργητικού   3.462.315 2.995.505  962.303 891.393 

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

Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο 10   523.847 523.847  523.847 523.847 

Ίδιες µετοχές 10   (13.477) -  (13.477) - 

Λοιπά αποθεµατικά 11   201.216 180.587  96.170 94.952 

Κέρδη/ (ζηµιές) εις νέον 20   58.747 71.473  50.999 62.709 

  952.645 958.218  839.851 863.819 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας  218.483 194.850  - - 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  1.171.128 1.153.067  839.851 863.819 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις       

∆άνεια µακροπρόθεσµα 12   984.000 743.799  75.000 - 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις   28.102 16.400  396 260 

Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού   6.814 6.893  586 536 

Επιχορηγήσεις 13, 20 26.637 25.792  - - 

Παράγωγα 8   1.401 -  - - 

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 14   49.140 48.586  247 209 

Λοιπές προβλέψεις µακροπρόθεσµες 15, 20 91.014 80.544  651 651 

   1.187.108 922.014  76.880 1.654 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις        
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 14   732.800 582.475  11.388 12.163 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις (φόρος εισοδήµατος)   19.779 16.151  1.645 1.997 

∆άνεια βραχυπρόθεσµα 12   290.248 316.971  - 11.000 

Μερίσµατα πληρωτέα   33.544 1.287  32.541 759 

Προκαταβολές χρηµατοδοτικής συµβολής ∆ηµοσίου (∆ΕΕΧΠ 12)   24.406 -  - - 

Λοιπές προβλέψεις βραχυπρόθεσµες 15   3.301 3.539  - - 

   1.104.079 920.423  45.573 25.919 

Σύνολο υποχρεώσεων   2.291.187 1.842.438  122.452 27.573 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων   3.462.315 2.995.505  962.303 891.393 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 24 έως 56 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενδιάµεσων συνοπτικών 
οικονοµικών καταστάσεων πληροφόρησης. 
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Κατάσταση αποτελεσµάτων 

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

Α’ εξάµηνο 2008 και 2007 

  
 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

   30-Ιουν-08 30-Ιουν-07  30-Ιουν-08 30-Ιουν-07 
 Σηµείωση           

Πωλήσεις    791.640 415.360  1.179 1.264 

Κόστος πωληθέντων    (657.061) (362.514)  (1.301) (1.220) 

Μεικτό κέρδος    134.579 52.846  (122) 44 

Έξοδα διάθεσης    (3.586) (1.818)  - - 

Έξοδα διοίκησης    (30.843) (18.844)  (5.021) (3.405) 

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης 
(καθαρά)    7.142 13.797  820 16.099 

Κέρδη / (Ζηµιές) από κοινοπραξίες 7.4  552 1.293  - - 

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης    107.844 47.273  (4.324) 12.738 

Έσοδα από µερίσµατα    - 72  26.907 28.504 

Κέρδη / (Ζηµιές) από συγγενείς 
επιχειρήσεις    3.797 66.039  - - 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) - 
καθαρά    (17.875) (841)  (641) 1.330 

Κέρδη προ φόρων    93.766 112.543  21.941 42.572 

Φόρος εισοδήµατος    (30.713) (15.759)  (573) (4.164) 

Καθαρά κέρδη περιόδου    63.053 96.784  21.368 38.408 

        

Κατανεµηµένα σε :        

Μετόχους της µητρικής    43.526 90.867  21.368 38.408 

Μετόχους µειοψηφίας    19.527 5.917  - - 

   63.053 96.784  21.368 38.408 

        

       

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

Βασικά  16    0,2467   0,5720    0,1212   0,2418   

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 24 έως 56 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενδιάµεσων συνοπτικών 
οικονοµικών καταστάσεων πληροφόρησης. 
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Β’ τρίµηνο 2008 και 2007 

   
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

   
1/4 έως 

30/6/2008 
1/4 έως 

30/6/2007  
1/4 έως 

30/6/2008 
1/4 έως 

30/6/2007 

 Σηµείωση           

Πωλήσεις    410.519 229.121  819 784 

Κόστος πωληθέντων    (336.736) (191.910)  (864) (1.042) 

Μεικτό κέρδος    73.783 37.211  (45) (258) 

Έξοδα διάθεσης    (2.418) (1.091)  - - 

Έξοδα διοίκησης    (18.738) (11.437)  (3.525) (2.298) 

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης 
(καθαρά)    1.290 11.320  190 15.601 

Κέρδη / (Ζηµιές) από κοινοπραξίες    216 (330)  - - 

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης   54.132 35.673  (3.380) 13.045 

Έσοδα από µερίσµατα   (0) 72  24.483 28.504 

Κέρδη / (Ζηµιές) από συγγενείς 
επιχειρήσεις    2.423 56.177  - - 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) - 
καθαρά    (8.442) (496)  (607) 770 

Κέρδη προ φόρων    48.114 91.426  20.496 42.319 

Φόρος εισοδήµατος    (15.412) (12.162)  (63) (4.112) 

Καθαρά κέρδη περιόδου    32.702 79.264  20.433 38.206 

        

Κατανεµηµένα σε :        

Μετόχους της µητρικής   23.127 74.728  20.433 38.206 

Μετόχους µειοψηφίας   9.576 4.536  - - 

   32.702 79.264  20.433 38.206 
        

       

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

Βασικά  16    0,1314   0,4704    0,1163   0,2405   

 

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 24 έως 56 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενδιάµεσων συνοπτικών 
οικονοµικών καταστάσεων πληροφόρησης. 
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Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 Σηµ. 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Ίδιες 
Μετοχές 

Αποτελέσµατα 
εις νέον Σύνολο 

∆ικαιώµατα 
µειοψηφίας Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2007   528.612 212.921 - (29.159) 712.374 61.692 774.066 

Συναλλαγµατικές διαφορές   - 586 - - 586 396 981 
Επίπτωση εξαγορών και αλλαγών σε 
ποσοστό συµµετοχής σε θυγατρικές   - - - (4.282) (4.282) 3.939 (343) 
Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) που αναγνωρίστηκε 
άµεσα στα ίδια κεφάλαια   - 1.612 - - 1.612 - 1.612 

Καθαρό κέρδος περιόδου   - - - 90.867 90.867 5.917 96.784 
Σύνολο αναγνωρισµένου καθαρού κέρδους 
περιόδου   - 2.197 - 86.585 88.782 10.252 99.034 

Μεταφορά σε αποθεµατικά   - (6.397) - 6.397 - - - 
Αναλογία µειοψηφίας στη διανοµή 
αποτελ/τος θυγατρικής ΟΕ   - - - - - (92) (92) 

∆ιανοµή Μερίσµατος   - - - (28.593) (28.593) (200) (28.793) 

   - (6.397) - (22.195) (28.593) (292) (28.885) 

30 Ιουνίου 2007   528.612 208.721 - 35.230 772.564 71.652 844.216 

Συναλλαγµατικές διαφορές   - (3.507) - - (3.507) (616) (4.123) 
Επίπτωση εξαγορών και αλλαγών σε 
ποσοστό συµµετοχής σε θυγατρικές   124.932 (33.409) - 2.169 93.692 120.823 214.515 
Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) που αναγνωρίστηκε 
άµεσα στα ίδια κεφάλαια   - 5.041 - (1.160) 3.880 - 3.880 
Καθαρό κέρδος περιόδου πριν την 
αναδροµική εφαρµογή της ∆ΕΕΧΠ 12   - - - 39.125 39.125 2.987 42.112 
Επίπτωση αναδροµικής εφαρµογής ∆ΕΕΧΠ 
12 20   - - - (150) (150) - (150) 
Αναµορφωµένο σύνολο αναγνωρισµένου 
καθαρού κέρδους περιόδου   124.932 (31.875) - 39.983 133.040 123.195 256.234 

Έκδοση µετοχικού κεφαλαίου / (µείωση)   52.614 - - - 52.614 - 52.614 

Μεταφορά σε αποθεµατικά   - 3.741 - (3.741) - - - 
Αναλογία µειοψηφίας στη διανοµή 
αποτελ/τος θυγατρικής ΟΕ   - - -  - 4 4 

   52.614 3.741 - (3.741) 52.614 4 52.618 

          

31 ∆εκεµβρίου 2007   706.158 180.587 - 71.473 958.218 194.850 1.153.067 

          

1 Ιανουαρίου 2008   706.158 180.587 - 71.473 958.218 194.850 1.153.067 

Συναλλαγµατικές διαφορές   - (5.955) - - (5.955) (221) (6.176) 
Επίπτωση πωλήσεων, εξαγορών και 
αλλαγών σε ποσοστό συµµετοχής σε 
θυγατρικές   - - - (2.430) (2.430) 12.734 10.304 
Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) που αναγνωρίστηκε 
άµεσα στα ίδια κεφάλαια 11   - 5.086 - (462) 4.624 486 5.110 

Καθαρό κέρδος περιόδου   - - - 43.526 43.526 19.527 63.053 
Σύνολο αναγνωρισµένου καθαρού κέρδους 
περιόδου   - (870) - 40.634 39.764 32.526 72.291 

          

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

Μεταφορά από/σε αποθεµατικά   - 21.499 - (21.499) - - - 
Αναλογία µειοψηφίας στη διανοµή 
αποτελ/τος θυγατρικής ΟΕ   - - - - - (70) (70) 

∆ιανοµή Μερίσµατος   - - - (31.860) (31.860) (8.823) (40.683) 

   - 21.499 (13.477) (53.359) (45.337) (8.893) (54.230) 

          

30 Ιουνίου 2008   706.158 201.216 (13.477) 58.747 952.645 218.483 1.171.128 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

   
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Ίδιες 
Μετοχές 

Αποτελέσµατα 
εις νέον Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2007   528.612 123.980 - 57.228 709.820 

Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) που αναγνωρίστηκε 
άµεσα στα ίδια κεφάλαια   - 1.598 - - 1.598 

Καθαρό κέρδος περιόδου   - - - 38.408 38.408 

Σύνολο αναγνωρισµένου καθαρού κέρδους 
περιόδου   - 1.598 - 38.408 40.006 

Μεταφορά σε αποθεµατικά   - 114 - (114) - 

∆ιανοµή Μερίσµατος   - - - (28.593) (28.593) 

    - 114 - (28.707) (28.593) 

30 Ιουνίου 2007   528.612 125.693 - 66.930 721.234 

Επίπτωση εξαγορών και αλλαγών σε ποσοστό 
συµµετοχής σε θυγατρικές   124.932 (33.409) - - 91.523 

Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) που αναγνωρίστηκε 
άµεσα στα ίδια κεφάλαια   - 869 - - 869 

Καθαρό κέρδος περιόδου   - - - (2.421) (2.421) 

Σύνολο αναγνωρισµένου καθαρού κέρδους 
περιόδου   124.932 (32.540) - (2.421) 89.971 

Έκδοση µετοχικού κεφαλαίου / (µείωση)   52.614 - - - 52.614 

Μεταφορά σε αποθεµατικά   - 1.799 - (1.799) - 

   52.614 1.799 - (1.799) 52.614 

        

31 ∆εκεµβρίου 2007   706.158 94.952 - 62.709 863.819 

        

1 Ιανουαρίου 2008   706.158 94.952 - 62.709 863.819 

Καθαρό κέρδος περιόδου   - - - 21.368 21.368 

Σύνολο αναγνωρισµένου καθαρού κέρδους 
περιόδου   - - - 21.368 21.368 

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

Μεταφορά σε αποθεµατικά   - 1.218 - (1.218) - 

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

   - 1.218 (13.477) (33.078) (45.337) 

       - 

30 Ιουνίου 2008   706.158 96.170 (13.477) 50.999 839.851 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 24 έως 56 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενδιάµεσων συνοπτικών 
οικονοµικών καταστάσεων πληροφόρησης. 
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Κατάσταση ταµειακών ροών 
Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ.  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

  01.01.2008-  01.01.2007-  01.01.2008-  01.01.2007- 

    30.06.2008    30.06.2007  
  

30.06.2008  
  
30.06.2007 

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες         

Κέρδη προ φόρων  93.766  112.543  21.941  42.572 

Πλέον/µείον προσαρµογές για:         

Αποσβέσεις  38.599  10.724  607  171 

Αποµειώσεις ενσώµατων, άυλων και λοιπών παγίων στοιχείων  36  -  332  - 

Προβλέψεις  10.024  1.893  51  40 

Συναλλαγµατικές διαφορές   (208)  713  -  - 
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας  (19.964)  (82.396)  (27.108)  (45.388) 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  32.319  5.265  775  - 
Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:         

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων  (21.233)  (825)  -  - 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων  (347.377)  (98.830)  (6.436)  (4.987) 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)  167.796  14.057  1.422  1.942 

Μείον:         

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα  (30.211)  (5.889)  (509)  - 

Καταβεβληµένοι φόροι  (12.254)  (8.291)  (790)  (2.978) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)  (88.707)  (51.036)  (9.716)  (8.627) 

Επενδυτικές δραστηριότητες         
Απόκτηση / πώληση λοιπών θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και 
λοιπών επενδύσεων  (28.667)  (5.666)  (49.420)  4.874 
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων και επενδύσεων σε 
ακίνητα  (109.970)  (48.227)  (4.565)  (2.114) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων και 
επενδύσεων σε ακίνητα  2.563  24.546  1  22 

Τόκοι εισπραχθέντες  13.573  4.580  133  1.330 

∆άνεια χορηγηθέντα σε/εισπραχθέντα από συνδεδεµένα µέρη  2.491  (1.921)  2.833  (1.921) 

Μερίσµατα εισπραχθέντα  -  1.751  22.009  31.456 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)  (120.010)  (24.938)  (29.008)  33.646 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες         

         

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

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια  329.184  125.864  75.000  - 

Εξοφλήσεις δανείων  (127.344)  (43.354)  (11.000)  - 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια)  (1.083)  (848)  -  - 

Μερίσµατα πληρωθέντα  (8.572)  2.517  (79)  (61) 

Ληφθείσες επιχορηγήσεις  798  694  -  - 

Συµµετοχή τρίτων σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών   8.096  (14)  -  - 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)  187.602  84.860  50.445  (61) 
Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και  
ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ)  (21.114)  8.885  11.720  24.958 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου  692.636  326.257  27.639  58.427 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου  671.521  335.142  39.359  83.385 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 24 έως 56 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενδιάµεσων συνοπτικών 
οικονοµικών καταστάσεων πληροφόρησης. 
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Σηµειώσεις επί της ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης 

1 Γενικές πληροφορίες 

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

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

Οι µετοχές της Εταιρείας διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. 

Οι παρούσες ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις πληροφόρησης εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο στις 27 Αυγούστου 2008 και είναι διαθέσιµες στη διεύθυνση του διαδικτύου της εταιρείας: 
www.etae.com. 

 

2 Πλαίσιο κατάρτισης ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης 

2.1 Γενικά  

Οι παρούσες ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις πληροφόρησης καλύπτουν την περίοδο από 1 
Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2008, και έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο («∆ΛΠ») 34 
«Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις». Οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις πληροφόρησης 
έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε εκείνα τα ∆ΠΧΠ που είτε είχαν εκδοθεί και ίσχυαν την περίοδο σύνταξης αυτών 
των οικονοµικών καταστάσεων (Αύγουστος 2008), είτε είχαν εκδοθεί και είχαν πρόωρα υιοθετηθεί.  

Οι λογιστικές αρχές, οι οποίες χρησιµοποιήθηκαν κατά τη σύνταξη των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών 
καταστάσεων πληροφόρησης, είναι συµβατές µε αυτές που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων 
οικονοµικών καταστάσεων για τη χρήση που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007.  

Για την καλύτερη κατανόηση και πληρέστερη πληροφόρηση οι παρούσες ενδιάµεσες συνοπτικές 
οικονοµικές καταστάσεις πληροφόρησης πρέπει να διαβάζονται παράλληλα µε τις ετήσιες οικονοµικές 
καταστάσεις για τη χρήση που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 
Εταιρείας (www.etae.com). 

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

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

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

 

Πρότυπα υποχρεωτικά για τη χρήση που λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

∆εν έχουν εκδοθεί νέα πρότυπα ή τροποποιήσεις προτύπων, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης. 

 

∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για τη χρήση που λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

• ∆ΕΕΧΠ 11 - ∆ΠΧΠ 2: Συναλλαγές Ιδίων Μετοχών  

Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Μαρτίου 2007 και διασαφηνίζει τον χειρισµό όπου οι υπάλληλοι µίας 
θυγατρικής εταιρείας λαµβάνουν µετοχές της µητρικής εταιρείας. Επίσης διασαφηνίζει εάν ορισµένοι τύποι 
συναλλαγών πρέπει να λογίζονται ως συναλλαγές µε διακανονισµό µε συµµετοχικούς τίτλους ή συναλλαγές µε 
διακανονισµό τοις µετρητοίς. Ο Όµιλος εξετάζει την επίπτωση από την εφαρµογή της εν λόγω διερµηνείας στις 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. 

• ∆ΕΕΧΠ 12 - Συµφωνίες Παραχώρησης  

Η διερµηνεία αυτή εφαρµόστηκε από την 1η Ιανουαρίου 2008 και επηρέασε το λογιστικό χειρισµό των εταιρειών 
παραχωρήσεων ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ, ΘΕΡΜΑΪΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ και ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ. Η εν λόγω διερµηνεία είχε 
αναδροµική ισχύ και επηρέασε τα συγκριτικά στοιχεία της 31.12.2007 και συγκεκριµένα τα κονδύλια των 
Προκαταβολών για µισθώσεις, των Επιχορηγήσεων και των Προβλέψεων για τα έργα των συγκεκριµένων 
εταιρειών, τα οποία τώρα εµφανίζονται ως Άυλα Περιουσιακά στοιχεία και Χρηµατοδοτική συµβολή ∆ηµοσίου 
(βλ. σηµείωση 20). 

•  ∆ΕΕΧΠ 14 – Όρια περιουσιακών στοιχείων καθορισµένων παροχών, ελάχιστο απαιτούµενο σχηµατισµένο 
κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους 

Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2008 και αναφέρεται σε παροχές µετά την έξοδο από την 
υπηρεσία και άλλα µακροχρόνια προγράµµατα καθορισµένων παροχών προς τους εργαζόµενους.  Η διερµηνεία 
διασαφηνίζει πότε οικονοµικά οφέλη µε τη µορφή επιστροφών από το πρόγραµµα ή µειώσεων µελλοντικών 
εισφορών στο πρόγραµµα πρέπει να θεωρηθούν ως διαθέσιµα, πώς η ύπαρξη ελαχίστου απαιτούµενου 
σχηµατισµένου κεφαλαίου ενδεχοµένως θα επηρέαζε τα διαθέσιµα οικονοµικά οφέλη µε τη µορφή µειώσεων 
µελλοντικών εισφορών και πότε η ύπαρξη ελαχίστου απαιτούµενου σχηµατισµένου κεφαλαίου θα δηµιουργούσε 
υποχρέωση.   Εφόσον ο Όµιλος δεν έχει τέτοια προγράµµατα παροχών για τους εργαζόµενους, η διερµηνεία δεν έχει 
εφαρµογή στον Όµιλο.     

Πρότυπα υποχρεωτικά µετά από την χρήση που λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

• ∆ΠΧΠ 8 - Τοµείς ∆ραστηριοτήτων  

Το πρότυπο έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2009 και αντικαθιστά το ∆ΛΠ 14, κάτω από το οποίο οι τοµείς 
αναγνωρίζονταν και παρουσιάζονταν µε βάση µια ανάλυση απόδοσης και κινδύνου. Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 8 οι 
τοµείς αποτελούν συστατικά µιας οικονοµικής οντότητας που εξετάζονται τακτικά από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο / 
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∆ιοικητικό Συµβούλιο της οικονοµικής οντότητας και παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις µε βάση αυτήν 
την εσωτερική κατηγοριοποίηση. Ο Όµιλος θα εφαρµόσει το ∆ΠΧΠ 8 από την 1 Ιανουαρίου 2009. 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 23 – Κόστος ∆ανεισµού 

Η αναθεωρηµένη έκδοση του παραπάνω προτύπου έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2009. Η βασική διαφορά 
σε σχέση µε την προηγούµενη έκδοση αφορά στην κατάργηση της επιλογής αναγνώρισης ως έξοδο του κόστους 
δανεισµού που σχετίζεται µε περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού, τα οποία απαιτείται ένα σηµαντικό χρονικό 
διάστηµα προκειµένου να µπορέσουν να λειτουργήσουν ή να πωληθούν. Ο Όµιλος θα εφαρµόσει το ∆ΛΠ 23 από 
την 1 Ιανουαρίου 2009. 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 1  ‘Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων’  

Το ∆ΛΠ 1 έχει τροποποιηθεί για να αναβαθµίσει τη χρησιµότητα των πληροφοριών που παρουσιάζονται στις 
οικονοµικές καταστάσεις και εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 
Ιανουαρίου 2009. Οι πιο σηµαντικές τροποποιήσεις είναι: η απαίτηση όπως η κατάσταση µεταβολών ιδίων 
κεφαλαίων περιλαµβάνει µόνο συναλλαγές µε µετόχους, η εισαγωγή µιας καινούργιας κατάστασης συνολικού 
εισοδήµατος (“comprehensive income”) που συνδυάζει όλα τα στοιχεία εσόδων και εξόδων που αναγνωρίζονται 
στην κατάσταση αποτελεσµάτων µε «λοιπά εισοδήµατα» (“other comprehensive income”) και της απαίτησης όπως 
επαναδιατυπώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις ή αναδροµικές εφαρµογές νέων λογιστικών πολιτικών 
παρουσιάζονται από την αρχή της ενωρίτερης συγκριτικής περιόδου. Ο Όµιλος θα κάνει τις απαραίτητες αλλαγές 
στην παρουσίαση των οικονοµικών του καταστάσεων για το 2009. 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΠ 2  ‘Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών’  

Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009 και 
διευκρινίζει τον ορισµό της «προϋπόθεσης κατοχύρωσης», µε την εισαγωγή του όρου «µη-προϋπόθεση 
κατοχύρωσης» για όρους που δεν αποτελούν όρους υπηρεσίας ή όρους απόδοσης.  Επίσης διευκρινίζεται ότι όλες οι 
ακυρώσεις, είτε προέρχονται από την οντότητα είτε από τα συµβαλλόµενα µέρη, πρέπει να έχουν την ίδια λογιστική 
αντιµετώπιση.  Η διερµηνεία αυτή δεν έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 

• Αναθεωρηµένο ∆ΠΧΠ 3 ‘Συνενώσεις Επιχειρήσεων’ και Τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 ‘Ενοποιηµένες και 
Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις’  

Το αναθεωρηµένο ∆ΠΧΠ 3 ‘Συνενώσεις Επιχειρήσεων’ και το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 ‘Ενοποιηµένες Ιδιαίτερες 
Οικονοµικές Καταστάσεις’ εφαρµόζονται για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009.  Το 
αναθεωρηµένο ∆ΠΧΠ 3 εισάγει µια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισµό συνενώσεων επιχειρήσεων οι οποίες θα 
επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα αποτελέσµατα της περιόδου στην οποία πραγµατοποιείται 
η συνένωση επιχειρήσεων και τα µελλοντικά αποτελέσµατα. Αυτές οι αλλαγές περιλαµβάνουν την εξοδοποίηση των 
δαπανών που σχετίζονται µε την απόκτηση και την αναγνώριση µελλοντικών µεταβολών στην εύλογη αξία του 
ενδεχόµενου τιµήµατος στα αποτελέσµατα. Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 απαιτεί συναλλαγές που οδηγούν σε 
αλλαγές ποσοστών συµµετοχής σε θυγατρική να καταχωρούνται στην καθαρή θέση.  Όλες οι αλλαγές των ανωτέρω 
προτύπων θα εφαρµοστούν από την ηµεροµηνία εφαρµογής τους και θα επηρεάσουν µελλοντικές αποκτήσεις και 
συναλλαγές µε µετόχους µειοψηφίας από την ηµεροµηνία αυτή και µετά. 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 32 και ∆ΛΠ 1 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο (ή 
“puttable” µέσο)   

Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32 απαιτεί όπως, ορισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο 
(«puttable» µέσα) και υποχρεώσεις που ανακύπτουν κατά την ρευστοποίηση µιας οντότητας, καταταχθούν ως Ίδια 
Κεφάλαια εάν πληρούνται συγκεκριµένα κριτήρια. Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 1 απαιτεί γνωστοποίηση πληροφοριών 
αναφορικά µε τα «puttable» µέσα που κατατάσσονται ως Ίδια Κεφάλαια. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009.  Ο Όµιλος αναµένει ότι αυτές οι 
τροποποιήσεις δεν θα επηρεάσουν τις οικονοµικές του καταστάσεις. 

 



 

                          ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ 
Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από  

1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2008 

 

(27) / (57) 

∆ιερµηνείες υποχρεωτικές µετά από την χρήση που λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 

• ∆ΕΕΧΠ 13 – Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών 

Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Ιουλίου 2008 και διασαφηνίζει τον χειρισµό των εταιρειών που χορηγούν 
κάποιας µορφής επιβράβευση πιστότητας όπως ‘’ πόντους’’ ή ‘’ ταξιδιωτικά µίλια’’ σε πελάτες που αγοράζουν 
αγαθά ή υπηρεσίες.  Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο. 

• ∆ΕΕΧΠ 15 – Συµφωνίες για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας 

Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2009 και αναφέρεται στους υφιστάµενους διαφορετικούς 
λογιστικούς χειρισµούς αναφορικά µε πωλήσεις ακίνητης περιουσίας. Μερικές οικονοµικές οντότητες 
αναγνωρίζουν το έσοδο σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 18 (δηλ. όταν µεταφέρονται οι κίνδυνοι και τα οφέλη κυριότητας 
της ακίνητης περιουσίας) και άλλες αναγνωρίζουν το έσοδο  ανάλογα µε το στάδιο ολοκλήρωσης της ακίνητης 
περιουσίας σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 11. Η διερµηνεία διασαφηνίζει ποιο πρότυπο πρέπει να εφαρµοστεί σε κάθε 
περίπτωση.  Ο Όµιλος εξετάζει την επίπτωση από την εφαρµογή της εν λόγω διερµηνείας στις ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις.  

• ∆ΕΕΧΠ 16 - Αντισταθµίσεις µιας καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό  

Η διερµηνεία έχει εφαρµογή από την 1η Οκτωβρίου 2008 και έχει εφαρµογή σε µία οικονοµική οντότητα που 
αντισταθµίζει τον κίνδυνο ξένου νοµίσµατος που προκύπτει από καθαρή επένδυση σε εκµετάλλευση στο 
εξωτερικό και πληρεί τους όρους για λογιστική αντιστάθµισης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39. Η διερµηνεία παρέχει 
οδηγίες σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο µία οικονοµική οντότητα πρέπει να καθορίσει τα ποσά που 
αναταξινοµούνται από τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσµατα τόσο για το µέσο αντιστάθµισης όσο και για το 
αντισταθµισµένο στοιχείο. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο, εφόσον ο Όµιλος δεν χρησιµοποιεί το 
λογιστικό χειρισµό της αντιστάθµισης για οποιαδήποτε επένδυση σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό.  

 

3 Σηµείωση σχετική µε µελλοντικά γεγονότα 

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

Κατά την 30ή Ιουνίου 2008, ο Όµιλος δραστηριοποιείται, κυρίως, σε  5 επιχειρηµατικούς τοµείς: 

• Κατασκευές  
• Ανάπτυξη γης και ακινήτων 
• Παραχωρήσεις 
• Ενέργεια και περιβάλλον 
• Λατοµεία 
• Άλλες δραστηριότητες 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

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

 Κατασκευές 

Ανάπτυξη 
γης & 

ακινήτων Παραχωρήσεις 

Ενέργεια 
και 

Περιβάλλον Λατοµεία Λοιπά Σύνολο 

Καθαρές Πωλήσεις 593.149 2.144 128.910 53.365 12.395 1.677 791.640 

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 32.070 (1.663) 72.419 11.160 (2.111) (4.032) 107.844 

Κέρδη / (Ζηµιές) από συγγενείς 
επιχειρήσεις (41) (1) 1.363 (127) (140) 2.742 3.797 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 
(έξοδα) - καθαρά (1.372) (445) (12.751) (1.734) (673) (900) (17.875) 

Κέρδη προ φόρων 30.657 (2.109) 61.032 9.299 (2.924) (2.189) 93.766 

Φόρος εισοδήµατος (10.223) 109 (15.131) (4.531) (319) (618) (30.713) 

Καθαρό κέρδος 20.434 (2.000) 45.901 4.768 (3.243) (2.807) 63.053 

 

Τα αποτελέσµατα για κάθε τοµέα για το Α’ εξάµηνο έως 30 Ιουνίου 2007 έχουν ως εξής: 

 Κατασκευές 

Ανάπτυξη 
γης & 

ακινήτων Παραχωρήσεις 

Ενέργεια 
και 

Περιβάλλον Λατοµεία Λοιπά Σύνολο 

Καθαρές Πωλήσεις 339.046 29.970 - 37.201 7.686 1.458 415.360 

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 12.601 11.004 (77) 13.492 1.686 8.567 47.273 

Έσοδα από µερίσµατα - - - - - 72 72 

Κέρδη / (Ζηµιές) από συγγενείς 
επιχειρήσεις - (7) 13.805 (11) - 52.252 66.039 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 
(έξοδα) - καθαρά (264) (1.024) 22 (862) (83) 1.370 (841) 

Κέρδη προ φόρων 12.337 9.973 13.750 12.619 1.602 62.261 112.543 

Φόρος εισοδήµατος (4.539) (2.948) 14 (3.450) (316) (4.519) (15.759) 

Καθαρό κέρδος 7.798 7.025 13.764 9.169 1.286 57.742 96.784 

Η µεταβολή στα µεγέθη του τοµέα των Παραχωρήσεων οφείλεται κυρίως στη µεταβολή του ποσοστού 
συµµετοχής του Οµίλου στην εταιρεία ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ από 39,17% σε 59,25% λόγω της απορρόφησης της 
ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ που είχε ως συνέπεια την πλήρη ενοποίηση της ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ κατά την τρέχουσα 
περίοδο, ενώ στην αντίστοιχη περίοδο του 2007 ενοποιούταν µε την µέθοδο της Καθαρής Θέσης. 

Η µεταβολή στα κέρδη του τοµέα των Λοιπών οφείλεται στο ότι στο Α’ εξάµηνο του 2007, στη γραµµή Κέρδη 
από συγγενείς επιχειρήσεις συµπεριλαµβάνεται έκτακτο κέρδος ευρώ 42,3 εκατ. από την ανταλλαγή του 30% της 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ µε το 19,9% της EUROPEAN GOLDFIELDS LTD. 
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5 Άυλα περιουσιακά στοιχεία    

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 Σηµ. Λογισµικό ∆ικαίωµα 
παραχώρησης 

Υπεραξία Άδεια 
χρήσης 

Λοιπά  Σύνολο 

Κόστος        

1-Ιαν-07  2.373 - 1.172 - 1.062 4.607 

Εξαγορά / απορρόφηση θυγατρικής  - - 5.993 3.964 - 9.956 

Προσθήκες  61 - - - 117 179 

Πωλήσεις/ διαγραφές  (1) - - - - (1) 

30-Ιουν-07  2.433 - 7.164 3.964 1.179 14.740 

Συναλλαγµατικές διαφορές  (34) - -  - (34) 

Εξαγορά / απορρόφηση θυγατρικής πριν την αναδροµική 
εφαρµογή της ∆ΕΕΧΠ 12  72 - 150.996 7.636 20 158.724 

Επίπτωση αναδροµικής εφαρµογής ∆ΕΕΧΠ 12 20   - 655.574 - - - 655.574 

Εξαγορά / απορρόφηση θυγατρικής µετά την αναµόρφωση 
λόγω της ∆ΕΕΧΠ 12  72 655.574 150.996 7.636 20 814.298 

Προσθήκες πριν την αναδροµική εφαρµογή της ∆ΕΕΧΠ 12  446 - - - 1.734 2.181 

Επίπτωση αναδροµικής εφαρµογής ∆ΕΕΧΠ 12 20   - 8.577 - - - 8.577 

Προσθήκες µετά την αναµόρφωση λόγω της ∆ΕΕΧΠ 12  446 8.577 - - 1.734 10.758 

Πωλήσεις/ διαγραφές  (19) - - - (38) (58) 

31-∆εκ-07  2.898 664.151 158.161 11.599 2.895 839.704 

        

1-Ιαν-08  2.898 664.151 158.161 11.599 2.895 839.704 

Συναλλαγµατικές διαφορές  130 - -  - 130 
Μεταφορά σε ενσώµατα πάγια και προκαταβολές 
µισθώσεων  - (1.578) - - - (1.578) 

Μεταφορά από υπεραξία  - -   - - 

Εξαγορά / απορρόφηση θυγατρικής  1 - 3.423 - - 3.424 

Προσθήκες  272 33.823 - - 212 34.308 

30-Ιουν-08  3.301 696.397 161.583 11.599 3.106 875.987 

        

Συσσωρευµένες αποσβέσεις        

1-Ιαν-07  (2.111) - - - (1.065) (3.176) 

Αποσβέσεις περιόδου  (85) - - - (1) (87) 

30-Ιουν-07  (2.197) - - - (1.066) (3.263) 

Συναλλαγµατικές διαφορές  7 - - - - 7 

Αποσβέσεις περιόδου  (334) - - - (15) (350) 

Πωλήσεις/ διαγραφές  11 - - - 5 16 

31-∆εκ-07  (2.513) - - - (1.076) (3.589) 

        

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

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

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

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

        

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2007  385 664.151 158.161 11.599 1.819 836.115 

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2008  457 676.411 161.583 11.599 1.894 851.945 

Η ανάλυση των αΰλων περιουσιακών στοιχείων της προηγούµενης χρήσης έχει αναµορφωθεί λόγω της 
εφαρµογής της ∆ΕΕΧΠ 12 µε συνέπεια την παρουσίαση στο κονδύλι «Εξαγορά/απορρόφηση θυγατρικής» του  
ποσού  ύψους ευρώ 655.574 χιλ. που αφορά τα ∆ικαιώµατα Παραχώρησης της εταιρείας ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ και 
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στο κονδύλι «Προσθήκες» του ποσού ευρώ 8.577 χιλ. που αφορά τα ∆ικαιώµατα Παραχώρησης της εταιρείας 
ΘΕΡΜΑΪΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ (σηµείωση 20).    

Για τις εξαγορές που έλαβαν χώρα κατά το πρώτο εξάµηνο του 2007, οριστικοποιήθηκαν οι εκτιµήσεις των 
εύλογων αξιών των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των εξαγορασθεισών επιχειρήσεων καθώς και η 
προκύπτουσα υπεραξία, όπως προβλέπεται από το ∆ΠΧΠ 3. Συγκεκριµένα:  

• Η εύλογη αξία των απαιτήσεων της εταιρείας ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΕ, που ενοποιήθηκε 
για πρώτη φορά στις 30.06.2007, µειώθηκε κατά ευρώ 972 χιλ. µε αντίστοιχη αύξηση της υπεραξίας που 
είχε υπολογιστεί και που ανήρχετο σε ευρώ 2.726 χιλ, λόγω αναπροσαρµογής των απαιτήσεων. 

Για την ανωτέρω µεταβολή αναπροσαρµόστηκαν τα συγκριτικά στοιχεία (σηµείωση 20). 

• Αναφορικά µε την εταιρεία ΑΝΕΜΟΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ για την οποία προέκυψε συνολική υπεραξία ευρώ 
11.599 χιλ, (ευρώ 3.964 χιλ. κατά την πρώτη ενοποίηση στις 30.06.2007 και επιπλέον ευρώ 7.636 χιλ. 
κατά την απόκτηση επιπλέον ποσοστού στις 30.09.2007), αναγνωρίστηκε ισόποσο άυλο περιουσιακό 
στοιχείο ως «Άδεια χρήσης» µε αντίστοιχη µείωση της αρχικά αναγνωρισθείσας υπεραξίας. Για την 
ανωτέρω µεταβολή αναπροσαρµόστηκαν τα συγκριτικά στοιχεία. 

• Για την υπεραξία ευρώ 2.294 χιλ που προέκυψε από την εξαγορά της ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ ΑΕ, δεν 
προέκυψε καµία µεταβολή κατά την οριστικοποίηση της. 

Η υπεραξία ποσού ευρώ 3.423 χιλ. που σχηµατίστηκε κατά τη διάρκεια του α’ εξαµήνου προέκυψε ως εξής: 

• Ποσό ευρώ 1.195 χιλ από την εξαγορά, στο α’ τρίµηνο 2008, της εταιρείας ΑΝΕΜΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 
ΑΕ από την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ (πρώην ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ ΑΕ). 
Συγκεκριµένα, η τελευταία απέκτησε το 100% της ΑΝΕΜΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΑΕ (ποσοστό Οµίλου 
83%)  καταβάλλοντας ποσό ευρώ 1.500 χιλ.   

• Ποσό ευρώ 29 χιλ. από την ενοποίηση της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΑΛΕΑ ΑΕ µε τη µέθοδο της 
πλήρους ενοποίησης στο α’ τρίµηνο, ενώ στις 31.12.2007 ενοποιούνταν µε τη µέθοδο της καθαρής 
θέσης. 

• Ποσό ευρώ 86 χιλ., καθώς στο α’ τρίµηνο 2008 η θυγατρική εταιρεία PROFIT CONSTRUCT SRL 
εξαγόρασε το 100% (ποσοστό Οµίλου 51,15%) της εταιρείας DAMBOVITA REAL ESTATE SRL µε 
καταβολή ποσού ευρώ 1.951 χιλ.   

• Ποσό ευρώ 471 χιλ., από την εξαγορά, στο α’ τρίµηνο 2008, της εταιρείας SVENON INVESTMENTS 
LTD, µητρικής της εισηγµένης στο χρηµατιστήριο του Βουκουρεστίου, INSCUT BUCURESTI SA από 
τη θυγατρική του Οµίλου AKTOR CONSTRUCTION INTERNATIONAL LTD.  

• Ποσό ευρώ 579 χιλ., από την εξαγορά κατά το β΄ τρίµηνο 2008, της εταιρείας ∆. 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ από την ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ. Συγκεκριµένα, η τελευταία απέκτησε το 100% 
της εν λόγω εταιρείας  καταβάλλοντας ποσό ευρώ 1.500 χιλ.   

• Ποσό ευρώ 12 χιλ., καθώς στο β’ τρίµηνο 2008 η θυγατρική εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΕ 
εξαγόρασε το 51% της εταιρείας GEMACO AE µε καταβολή ποσού ευρώ 306 χιλ.   

• Ποσό ευρώ 732 χιλ., από την εξαγορά, στο β’ τρίµηνο 2008, του 100% της εταιρείας ΛΑΤΟΜΙΚΗ 
ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΕ. Συγκεκριµένα, η θυγατρική εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΕ απέκτησε το 90% 
καταβάλλοντας ευρώ 702 χιλ. και η ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ ΑΕ το 10% µε καταβολή ευρώ 78 χιλ.  

• Ποσό ευρώ 319 χιλ. από την ενοποίηση της εταιρείας Π & Π ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΕ µε τη µέθοδο της 
πλήρους ενοποίησης στο β’ τρίµηνο, ενώ µέχρι τις 31.03.2008 ενοποιούνταν µε τη µέθοδο της καθαρής 
θέσης. 

Η οριστικοποίηση της κατανοµής των υπεραξιών θα ολοκληρωθεί εντός 12 µηνών από τις ηµεροµηνίες των 
εξαγορών όπως προβλέπεται από το ∆ΠΧΠ 3. 

Η µητρική Εταιρεία δεν είχε καµία µεταβολή στα Άυλα περιουσιακά της στοιχεία κατά τη διάρκεια του τρέχοντος 
εξαµήνου. 
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6 Επενδύσεις σε ακίνητα   

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 
ΣΤΟΧΕΙΑ    ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Κόστος      
1-Ιαν-07 119.978    22.955 

Συναλλαγµατικές διαφορές 275    - 
Εξαγορά / απορρόφηση θυγατρικής 4.289    - 

Προσθήκες 13.699    - 

Πωλήσεις/ διαγραφές (23.714)    - 

30-Ιουν-07 114.526    22.955 

Συναλλαγµατικές διαφορές (601)    - 

Εξαγορά / απορρόφηση θυγατρικής (3)    - 
Προσθήκες (1.167)    26.549 

31-∆εκ-07 112.756    49.504 
      
1-Ιαν-08 112.756    49.504 
Συναλλαγµατικές διαφορές 22    - 
Εξαγορά / απορρόφηση θυγατρικής 13.656    - 
Προσθήκες 2.822    - 
30-Ιουν-08 129.255    49.504 
      
Συσσωρευµένες αποσβέσεις      
1-Ιαν-07 (3.326)    (2.662) 
Αποσβέσεις περιόδου (312)    (106) 
Πωλήσεις/ διαγραφές 1.598    - 

30-Ιουν-07 (2.040)    (2.768) 

Αποσβέσεις περιόδου (135)    (161) 

31-∆εκ-07 (2.174)    (2.929) 
      
1-Ιαν-08 (2.174)    (2.929) 
Συναλλαγµατικές διαφορές (13)    - 

Αποσβέσεις περιόδου (109)    (437) 

30-Ιουν-08 (2.296)    (3.366) 

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 110.581    46.576 

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2008 126.958    46.138 

 

Η αύξηση στα επενδυτικά ακίνητα του Οµίλου οφείλεται κυρίως στα επενδυτικά ακίνητα της εταιρείας INSCUT 
BUCURESTI SA η προσωρινή εύλογη αξία των οποίων ανέρχεται σε ευρώ 11.874 χιλ. Τα επενδυτικά ακίνητα 
της εν λόγω εταιρείας περιλαµβάνουν οικόπεδο συνολικής έκτασης 27,8 χιλ τµ. στην περιοχή Militari στη 
βορειοδυτική πλευρά του Βουκουρεστίου (Τοµέας 6) µε κτίριο γραφείων επιφάνειας 2,7 χιλ τµ και 
αποθηκευτικούς χώρους συνολικού εµβαδού 7,7 χιλ τµ. Επίσης, η εταιρεία κατέχει δεύτερο οικόπεδο συνολικής 
έκτασης 54,2 χιλ τµ. στην περιοχή Dudesti στην νοτιοανατολική πλευρά του Βουκουρεστίου (Τοµέας 3), επί του 
αυτοκινητοδρόµου που συνδέει το Βουκουρέστι µε το λιµάνι της Κωστάντζας, στο οποίο οικόπεδο υπάρχουν 
βιοµηχανικοί χώροι συνολικού εµβαδού 6,0 χιλ τµ. 
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7 Συµµετοχές Οµίλου 

 

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

   % ΜΗΤΡΙΚΗΣ  

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

ΧΡΗΣΕΙΣ 

1 Α∆ΕΥΠ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 64,00 32,40 96,40 2003-2007 

2 ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   89,55 89,55 2003-2007 

3 ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ KOYNOY ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   72,00 72,00 2007 

4 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   60,47 60,47 2003-2007 

5 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΑΛΕΑ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   46,91 46,91 1999-2007 

6 ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   70,55 70,55 2003-2007 

7 ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΝ∆ΗΛΙΟΥ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   83,00 83,00 2003-2007 

8 ΑΙΟΛΙΚΗ ΟΛΥΜΠΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   83,00 83,00 2003-2007 

9 ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΡΝΩΝΟΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   66,40 66,40 2003-2007 

10 ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 100,00   100,00 2006-2007 

11 
ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ (πρώην ΑΣΤΙΚΕΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΕ) 

ΕΛΛΑ∆Α 100,00   100,00 2003-2007 

12 ΑΚΤΩΡ FM (πρώην ACR ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ) ΕΛΛΑ∆Α   100,00 100,00 2003-2007 

13 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΕ (πρώην ΛΑΤΟΜΕΙΑ 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΕ) 

ΕΛΛΑ∆Α   51,00 51,00 2005-2007 

14 ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 100,00   100,00 2005-2007 

15 ΑΝΕΜΟΣ ΑΛΚΥΟΝΗΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   47,31 47,31 2007 

16 ΑΝΕΜΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΕΛΛΑ∆Α   83,00 83,00 2003-2007 

17 ΑΝΕΜΟΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   83,00 83,00 2005-2007 

18 ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   63,00 63,00 2004-2007 

19 ΑΤΤΙΚΑ ∆ΙΟ∆ΙΑ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   59,27 59,27 2007 

20 ΑΤΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   47,42 47,42 2002-2007 

21 ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   59,25 59,25 2007 

22 ΒΕΑΛ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   45,00 45,00 2002-2007 

23 ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 67,23 27,20 94,43 2003-2007 

24 ΒΟΙΩΤΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   83,00 83,00 - 

25 ΓΥΑΛΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 100,00   100,00 2003-2007 

26 ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   51,17 51,17 2002-2007 

27 ∆. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   100,00 100,00 2006-2007 

28 
∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ 
ΤΕΒ ΑΕ 

ΕΛΛΑ∆Α   42,33 42,33 2005-2007 

29 ∆ΗΜΗΤΡΑ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   50,50 50,50 2003-2007 

30 ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 100,00   100,00 2003-2007 

31 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   100,00 100,00 2004-2007 

32 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   50,00 50,00 - 
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   % ΜΗΤΡΙΚΗΣ  

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

ΧΡΗΣΕΙΣ 

33 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 66,67   66,67 2003-2007 

34 ΕΛΛΗΝ ΕΝΕΡΓ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΛΛΑ∆Α   83,00 83,00 2003-2007 

35 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ (πρώην 
ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ) 

ΕΛΛΑ∆Α 83,00   83,00 - 

36 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 100,00   100,00 - 

37 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΕ ΕΛΛΑ∆Α 92,50   92,50 2003-2007 

38 ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   100,00 100,00 2004-2007 

39 ΕΝΕΡΜΕΛ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   82,80 82,80 2007 

40 ΕΞΑΝΤΑΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑ∆Α   90,00 90,00 2002-2007 

41 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΙΟΥ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 65,00   65,00 2003-2007 

42 ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 90,00   90,00 2007 

43 ΗΛΕΚΤΩΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   90,00 90,00 - 

44 ΚΑΝΤΖΑ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 100,00   100,00 2003-2007 

45 ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   51,17 51,17 1999-2007 

46 ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   100,00 100,00 2007 

47 
Κ/ΞΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ-ENECO 
ΜΕΠΕ ΙΘΑΚΗ 1 

ΕΛΛΑ∆Α 80,00   80,00 2006-2007 

48 
Κ/ΞΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ-ENECO 
ΜΕΠΕ ΙΘΑΚΗ 2 

ΕΛΛΑ∆Α 80,00   80,00 2006-2007 

49 ΛΑΜ∆Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   100,00 100,00 2007 

50 ΛΑΜ∆Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΠΤΕΧ ΑΕ & ΣΙΑ ΕΕ  ΕΛΛΑ∆Α   98,00 98,00 2007 

51 ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   75,00 75,00 2007 

52 ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   100,00 100,00 - 

53 ΛΜΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΑ∆Α   100,00 100,00 2005-2007 

54 ΛΟΦΟΣ  ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   34,29 34,29 2002-2007 

55 ΜΑΡΙΝΕΣ ΣΥΡΟΥ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   57,00 57,00 - 

56 ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   86,67 86,67 2007 

57 Π. & Π. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   50,63 50,63 2006-2007 

58 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 100,00   100,00 2002-2007 

59 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΑΡΧΙΤΕΚ ΑΤΕ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   50,51 50,51 2003-2007 

60 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-∆. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ ΟΕ ΕΛΛΑ∆Α   100,00 100,00 2006-2007 

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

62 ΠΛΩ-ΚΑΤ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   100,00 100,00 2003-2007 

63 ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 99,90   99,90 2007 

64 ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ ΕΛΛΑ∆Α   100,00 100,00 2001-2007 

65 ΨΥΤΑΛΛΕΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑ∆Α   66,67 66,67 2005-2007 

66 AECO HOLDING LTD ΚΥΠΡΟΣ 100,00   100,00 2006-2007 

67 AKTOR CONSTRUCTION INTERNATIONAL LTD ΚΥΠΡΟΣ   100,00 100,00 2006-2007 
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   % ΜΗΤΡΙΚΗΣ  

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

ΧΡΗΣΕΙΣ 

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

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

70 CAISSON AE ΕΛΛΑ∆Α   50,00 50,00 - 

71 CORREA HOLDING LTD ΚΥΠΡΟΣ   51,17 51,17 2006-2007 

72 DAMBOVITA REAL ESTATE SRL ΡΟΥΜΑΝΙΑ   51,17 51,17 - 

73 GEMACO AE ΕΛΛΑ∆Α   51,00 51,00 2006-2007 

74 GENERAL GULF HOLDINGS SPC ΜΠΑΧΡΕΪΝ   100,00 100,00 2005-2007 

75 
GULF MILLENNIUM HOLDINGS LTD (πρώην AKTOR 
OPERATIONS LTD) 

ΚΥΠΡΟΣ   100,00 100,00 2006-2007 

76 HELECTOR CYPRUS (πρώην ELEMAX LTD) ΚΥΠΡΟΣ   90,00 90,00 2006-2007 

77 HELECTOR GERMANY GMBH ΓΕΡΜΑΝΙΑ   90,00 90,00 2007 

78 HERHOF GMBH ΓΕΡΜΑΝΙΑ   90,00 90,00 2007 

79 HERHOF RECYCLING CENTER OSNABRUCK GM ΓΕΡΜΑΝΙΑ   90,00 90,00 2007 

80 IKW BECKUM GMBH ΓΕΡΜΑΝΙΑ   90,00 90,00 - 

81 INSCUT BUCURESTI SA ΡΟΥΜΑΝΙΑ   67,00 67,00 1998-2007 

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

83 KARTEREDA HOLDING LTD ΚΥΠΡΟΣ   51,17 51,17 2006-2007 

84 
METROPOLITAN ATHENS PARK (ΑΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 
ΥΠ. ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ) 

ΕΛΛΑ∆Α   100,00 100,00 2007 

85 
MILLENNIUM CONSTRUCTION EQUIPMENT & 
TRADING 

HAE   100,00 100,00 - 

86 PANTECHNIKI ROMANIA SRL ΡΟΥΜΑΝΙΑ   100,00 100,00 2002-2007 

87 P.M.S. PARKING SYSTEMS AE ΕΛΛΑ∆Α   51,17 51,17 2003-2007 

88 PROFIT CONSTRUCT SRL ΡΟΥΜΑΝΙΑ   51,17 51,17 2006-2007 

89 PROMAS ΑΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ∆ΙΑΧ. ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΑ∆Α 65,00   65,00 2003-2007 

90 REDS ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 51,17   51,17 2006-2007 

91 SC AKTOROM SRL   ΡΟΥΜΑΝΙΑ   100,00 100,00 2003-2007 

92 SC CLH ESTATE SRL ΡΟΥΜΑΝΙΑ   51,17 51,17 2006-2007 

93 STARTMART LMT ΚΥΠΡΟΣ 100,00   100,00 2007 

94 SVENON INVESTMENTS LTD ΚΥΠΡΟΣ   100,00 100,00 2007 

 

Ενσωµατώθηκαν για πρώτη φορά στις ενοποιηµένες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις πληροφόρησης της 
τρέχουσας περιόδου ενώ δεν είχαν ενσωµατωθεί στις 31.03.2008, διότι συστάθηκαν ή αποκτήθηκαν εντός του β’ 
τριµήνου 2008 οι θυγατρικές εταιρείες: 

 

� CAISSON AE 

Η εταιρεία CAISSON AE, ως νεοσυσταθείσα, ενοποιείται για πρώτη φορά στο β’ τρίµηνο 2008. Στην εταιρεία 
συµµετέχει µε ποσοστό 50% η θυγατρική εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, µε κόστος συµµετοχής ευρώ 30 χιλ., το οποίο 
κατεβλήθη εντός του Απριλίου 2008 (08.04.2008). Σκοπός της εταιρείας είναι η κατασκευή και εµπορία 
κυψελωτών κιβωτίων (caisson) για την κατασκευή λιµενικών εγκαταστάσεων, καθώς και η κατασκευή και 
επισκευή πλωτών κατασκευών. Η έδρα της βρίσκεται στην Ελλάδα (Ξάνθη).   
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� GEMACO AE 

Η εταιρεία GEMACO AE, ως νεοαποκτηθείσα (16.04.2008), ενοποιείται για πρώτη φορά στο β’ τρίµηνο 2008. 
Στην εταιρεία συµµετέχει µε ποσοστό 51% η θυγατρική εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΕ, µε κόστος 
συµµετοχής ευρώ 306 χιλ. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τοµέα των εισαγωγών – εξαγωγών µηχανηµάτων 
και η έδρα της βρίσκεται στην Ελλάδα.   

 

� ∆. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ AE 

Η εταιρεία ∆. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ AE ενοποιείται για πρώτη φορά στο β’ τρίµηνο 2008, ως 
νεοαποκτηθείσα (15.04.2008). Η θυγατρική εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ απέκτησε το 100% του µετοχικού κεφαλαίου 
της εν λόγω εταιρείας, καταβάλλοντας ευρώ 1.500 χιλ. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τοµέα της κατασκευής 
πινακίδων σήµανσης και η έδρα της βρίσκεται στην Ελλάδα.   

 

� ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΕ 

Η εταιρεία ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΕ ενοποιείται για πρώτη φορά στο β’ τρίµηνο 2008, ως νεοαποκτηθείσα 
(22.04.2008). Στην εταιρεία συµµετέχει µε ποσοστό 90% η θυγατρική εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΕ, η 
οποία κατέβαλε ποσό ευρώ 702 χιλ. και µε ποσοστό 10% η θυγατρική εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ ΑΕ, η 
οποία κατέβαλε ποσό ευρώ 78 χιλ. Σκοπός της εταιρείας είναι η εξόρυξη λατοµικών προϊόντων και αδρανών 
υλικών σε λατοµική έκταση στον Νοµό Ηµαθίας. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην Ελλάδα. 

 

Στις συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις πληροφόρησης της αντίστοιχης περιόδου της προηγούµενης χρήσης, 
δηλαδή της 30.06.2007 δεν είχαν ενσωµατωθεί, εκτός των ανωτέρω, οι θυγατρικές εταιρείες: 

 

� ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ (1η ενοποίηση στις οικονοµικές καταστάσεις της 31.12.2007) 

� ΒΟΙΩΤΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ (1η ενοποίηση στις οικονοµικές καταστάσεις της 31.12.2007) 

� ΛΑΜ∆Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ (1η ενοποίηση στις οικονοµικές καταστάσεις της 31.12.2007) 

� ΛΑΜ∆Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΠΤΕΧ ΑΕ & ΣΙΑ ΕΕ (1η ενοποίηση στις οικονοµικές καταστάσεις της 
31.12.2007) 

� ΛΜΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (1η ενοποίηση στις οικονοµικές καταστάσεις της 31.12.2007) 

� ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ (1η ενοποίηση στις οικονοµικές καταστάσεις της 31.12.2007) 

� ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΑΡΧΙΤΕΚ ΑΤΕ ΑΕ (1η ενοποίηση στις οικονοµικές καταστάσεις της 31.12.2007) 

� ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-∆. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ ΟΕ (1η ενοποίηση στις οικονοµικές καταστάσεις 
της 31.12.2007) 

� ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΛΑΜ∆Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ∆ΕΠΑ ΟΕ (1η ενοποίηση στις οικονοµικές καταστάσεις της 
31.12.2007) 

� ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ (1η ενοποίηση στις οικονοµικές καταστάσεις της 31.12.2007) 

� HELECTOR GERMANY GMBH (1η ενοποίηση στις οικονοµικές καταστάσεις της 31.12.2007) 

� PANTECHNIKI ROMANIA SRL (1η ενοποίηση στις οικονοµικές καταστάσεις της 31.12.2007) 

� PROMAS ΑΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ∆ΙΑΧ. ΕΡΓΩΝ (1η ενοποίηση στις οικονοµικές καταστάσεις της 
31.12.2007) 

� ΑΝΕΜΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΑΕ (1η ενοποίηση στις ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις 
πληροφόρησης της 31.03.2008) 

� ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ ΑΕ (1η ενοποίηση στις ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις 
πληροφόρησης της 31.03.2008) 

� ΗΛΕΚΤΩΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ (1η ενοποίηση στις ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις 
πληροφόρησης της 31.03.2008) 

� DAMBOVITA REAL ESTATE SRL (1η ενοποίηση στις ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις 
πληροφόρησης της 31.03.2008) 

� IKW BECKUM GMBH (1η ενοποίηση στις ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις 
πληροφόρησης της 31.03.2008) 
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� SVENON INVESTMENTS LTD (1η ενοποίηση στις ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις 
πληροφόρησης της 31.03.2008) 

� INSCUT BUCURESTI SA (1η ενοποίηση στις ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις 
πληροφόρησης της 31.03.2008) 

 

Στις ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις πληροφόρησης της προηγούµενης περιόδου, δηλαδή στις 
31.03.2008, ενοποιούνταν µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης ενώ δεν ενοποιείται στις παρούσες οικονοµικές 
καταστάσεις η εταιρεία ΣΕΑ ΑΤΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΕ, καθώς, εντός του β’ τριµήνου 2008 ολοκληρώθηκε η 
απορρόφησή της από τη θυγατρική εταιρεία ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ. Συγκεκριµένα, την 01.04.2008 καταχωρήθηκε 
στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της Νοµαρχίας Ανατολικής Αττικής η µε αριθµό πρωτοκόλλου 5338/28-02-
08 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Αττικής, µε την οποία εγκρίθηκε: η συγχώνευση των 
εταιρειών ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ και ΣΕΑ ΑΤΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΕ µε απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και 78 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν σήµερα, τα από 
13.12.2007 και 28.12.2007 πρακτικά των ∆ιοικητικών Συµβουλίων των παραπάνω εταιρειών και την υπ’ αρίθµ. 
19.557/8-2-2008 σύµβαση συγχώνευσης. 

 

Εκτός από την παραπάνω εταιρεία, στις ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις πληροφόρησης της 
30.06.2007 είχαν ενσωµατωθεί µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης ενώ δεν ενσωµατώνονται σε αυτές της 
τρέχουσας περιόδου, οι εταιρείες:  

 

� ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΤΙΣΣΑΣ ΑΕ, ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΕΙΟΥ ΑΕ και ΤΕΡΠΑΝ∆ΡΟΣ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ  
καθώς, εντός του α’ τριµήνου 2008 ολοκληρώθηκε η απορρόφησή τους  από τη θυγατρική ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ (πρώην ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ) 

� ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ διότι πωλήθηκε στο δ’ τρίµηνο 2007 

� HED ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΡΟ∆ΟΥ ΑΕ διότι πωλήθηκε στο δ’ τρίµηνο 2007 

� ∆ΩΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΕ διότι απορροφήθηκε από τη θυγατρική ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΕ στο γ’ τρίµηνο 2007 

 

Η εταιρεία Π & Π ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΕ ενοποιήθηκε για πρώτη φορά στις 31.12.2007 µε τη µέθοδο της καθαρής 
θέσης, ενώ από το β’ τρίµηνο 2008 ενοποιείται µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης, λόγω αύξησης του 
ποσοστού συµµετοχής του Οµίλου σε αυτήν. 

 

Η εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΑΛΕΑ ΑΕ ενοποιήθηκε για πρώτη φορά στις 31.12.2007 µε τη µέθοδο της 
καθαρής θέσης ενώ από το α’ τρίµηνο 2008 ενοποιείται µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης, λόγω αύξησης του 
ποσοστού συµµετοχής του Οµίλου σε αυτήν.  

 

Η εταιρεία ΑΝΕΜΟΣ ΑΛΚΥΟΝΗΣ ΑΕ ενοποιήθηκε για πρώτη φορά στις 30.09.2006 µε τη µέθοδο της καθαρής 
θέσης. Από το α’ τρίµηνο 2008 ενοποιείται µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης, λόγω αύξησης του ποσοστού 
συµµετοχής του Οµίλου σε αυτήν. 

 

Μεταβολή στη µέθοδο ενοποίησης σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης χρήσης έχουµε για τις 
εταιρείες ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ και ΑΤΤΙΚΑ ∆ΙΟ∆ΙΑ ΑΕ, οι οποίες στις 30.06.2007 ενοποιούνταν µε τη µέθοδο 
της καθαρής θέσης, ενώ από τις 31.12.2007 ενσωµατώνονται µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης, λόγω 
αύξησης του ποσοστού συµµετοχής του Οµίλου σε αυτές. Τέλος, η εταιρεία ΑΤΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ ΑΕ, που 
στις ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις πληροφόρησης της 30.06.2007 ενοποιούταν µέσω της 
εταιρείας ΑΤΤΙΚΑ ∆ΙΟ∆ΙΑ ΑΕ, ως θυγατρική συγγενούς, από τις 31.12.2007 ενσωµατώνεται στις οικονοµικές 
καταστάσεις µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης, ως θυγατρική θυγατρικής. 

 

Την 22.05.2008 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της ∆ιεύθυνσης ΑΕ & Εµπορίου της 
Νοµαρχίας Αθηνών – Ανατολικός Τοµέας το από 16.05.2008 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 
εταιρείας ACR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, µε το οποίο αποφασίστηκε, µεταξύ άλλων, η 
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τροποποίηση της επωνυµίας της εταιρείας σε ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, µε διακριτικό τίτλο ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT 
ΑΕ. 

 

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

   % ΜΗΤΡΙΚΗΣ  

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

ΧΡΗΣΕΙΣ 

1 ΑΘΗΝΑΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ  ΕΛΛΑ∆Α   20,00 20,00 2005-2007 

2 ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   41,50 41,50 2000-2007 

3 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   16,60 16,60 2006-2007 

4 ΑΛΦΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΒΕΕ ΕΛΛΑ∆Α   41,50 41,50 2000-2007 

5 ΑΣΤΕΡΙΩΝ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 50,00   50,00 2003-2007 

6 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   20,00 20,00 - 

7 ΒΕΠΕ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   23,38 23,38 2006-2007 

8 ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   20,70 20,70 2002-2007 

9 ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   20,70 20,70 2002-2007 

10 ∆ΟΑΛ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   21,60 21,60 2006-2007 

11 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ AE ΕΛΛΑ∆Α   40,00 40,00 2006-2007 

12 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   5,00 5,00 2004-2007 

13 ΕΠ.ΑΝ.Α. ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   18,00 18,00 2004-2007 

14 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΜΗ ΕDL ΕΠΕ ΕΛΛΑ∆Α   45,00 45,00 2005-2007 

15 ΕΦΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 33,00   33,00 2005-2007 

16 ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΙΣΒΗΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   20,00 20,00 2004-2007 

17 ΛΑΡΚΟ∆ΟΜΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   30,00 30,00 - 

18 ΛΑΤ.Ε.Ε.Μ. ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   49,00 49,00 2007 

19 ΠΕΙΡΑ ΑΕ  ΕΛΛΑ∆Α 50,00   50,00 2003-2007 

20 ΤΕΡΝΑ - ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ ΕΛΛΑ∆Α   50,00 50,00 2004-2007 

21 ΧΕΛΙ∆ΟΝΑ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   50,00 50,00 1998-2007 

22 ATHENS RESORT CASINO ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 30,00   30,00 2003-2007 

23 E-CONSTRUCTION ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 37,50   37,50 2003-2007 

24 ECOGENESIS PERIVALODIKI ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   37,00 37,00 2005-2007 

25 EDRAKTOR CONSTRUCTION CO LTD 
ΣΑΟΥ∆ΙΚ
Η ΑΡΑΒΙΑ 

  50,00 50,00 2006-2007 

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

27 POLISPARK AE ΕΛΛΑ∆Α   20,00 20,00 2004-2007 

28 SMYRNI PARK ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   20,00 20,00 2005-2007 

 

Στις οικονοµικές καταστάσεις της αντίστοιχης περιόδου της προηγούµενης χρήσης, δηλαδή της 30.06.2007 δεν 
είχαν ενσωµατωθεί, οι συγγενείς εταιρείες: 



 

                          ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ 
Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από  

1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2008 

 

(38) / (57) 

� ΛΑΤ.Ε.Ε.Μ. ΑΕ (1η ενοποίηση στις ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις πληροφόρησης της 
31.03.2008) 

� ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ (1η ενοποίηση στις οικονοµικές καταστάσεις της 31.12.2007) 

� ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ (1η ενοποίηση στις οικονοµικές καταστάσεις της 31.12.2007) 

� ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕ (1η ενοποίηση στις οικονοµικές καταστάσεις της 31.12.2007) 

� ΕΦΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ (1η ενοποίηση στις οικονοµικές καταστάσεις της 31.12.2007) 

� ΛΑΡΚΟ∆ΟΜΗ ΑΕ (1η ενοποίηση στις οικονοµικές καταστάσεις της 31.12.2007) 

� ΤΕΡΝΑ – ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ (1η ενοποίηση στις οικονοµικές καταστάσεις της 31.12.2007) 

� ECOGENESIS PERIVALODIKI AE (1η ενοποίηση στις οικονοµικές καταστάσεις της 31.12.2007) 

� ΕΠ.ΑΝ.Α. ΑΕ (1η ενοποίηση στις ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις πληροφόρησης της 
30.09.2007) 

Στις ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις πληροφόρησης της προηγούµενης περιόδου, δηλαδή στις 
31.03.2008, ενοποιούνταν µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης ενώ δεν ενοποιείται στις παρούσες ενδιάµεσες 
συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις πληροφόρησης η εταιρεία ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ & ΣΙΑ ΟΕ, καθώς εντός του 
β’ τριµήνου 2008 (28.05.2008) ολοκληρώθηκε η πώληση της εν λόγω συµµετοχής σε τρίτους εκτός Οµίλου. 

 

Τα κέρδη από συγγενείς επιχειρήσεις που εµφανίζονται στην Κατάσταση αποτελεσµάτων προκύπτουν κυρίως 
από τις εταιρείες ATHENS RESORT CASINO ΑΕ, EUROPEAN GOLDFIELDS SA και ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ. 

 
7.3 Οι εταιρείες που ενοποιούνται µε αναλογική ενοποίηση εµφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

   % ΜΗΤΡΙΚΗΣ  

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

ΧΡΗΣΕΙΣ 

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

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

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

4 3G AE ΕΛΛΑ∆Α - 50,00 50,00 2003-2007 

 

Στην τρέχουσα περίοδο έχουµε µεταβολή της µεθόδου ενοποίησης της εταιρείας ΘΕΡΜΑΪΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ ΑΕ 
σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης χρήσης. Στις ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές 
καταστάσεις πληροφόρησης της 30.06.2007 ενοποιούνταν µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης, ενώ από το γ’ 
τρίµηνο 2007 ενοποιείται µε τη µέθοδο της αναλογικής ενοποίησης, διότι µετά την πώληση του 50% που κατείχε 
η θυγατρική ΑΚΤΩΡ ΑΕ σε τρίτους, το ποσοστό συµµετοχής του Οµίλου σε αυτή µειώθηκε από 100% σε 50%. 
Στην εν λόγω εταιρεία ασκείται πλέον από κοινού έλεγχος από τα µέλη της.  

 

Στη συνέχεια παρατίθεται αναλυτικός πίνακας των Κοινοπραξιών που ενοποιούνται µε τη µέθοδο της αναλογικής 
ενοποίησης. Η εταιρεία έχει µόνο έµµεση συµµετοχή στις εν λόγω κοινοπραξίες µέσω της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ και της 
ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ και των θυγατρικών τους, καθώς και µέσω της ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ. 
 

Στον πίνακα αυτό, στις στήλες µε τίτλο «Ενσωµάτωση πρώτη φορά» σηµειώνονται µε τον δείκτη 1 οι 
Κοινοπραξίες που ενσωµατώνονται για πρώτη φορά στην τρέχουσα περίοδο ως νεοσυσταθείσες ενώ δεν είχαν 
ενσωµατωθεί είτε στην αµέσως προηγούµενη περίοδο, δηλαδή στην 31.03.2008 (δείκτης ΑΠΠ) είτε στην 
αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης χρήσης, δηλαδή στην 30.06.2007 (δείκτης ΑΠΧ). 
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Α/Α ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Ε∆ΡΑ 
% 

ΣΥΜΜΕ-
ΤΟΧΗΣ 

ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓ. 
ΧΡΗΣΕΙΣ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 
ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 

          (1/0) (ΑΠΠ/ΑΠΧ) 

1 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 100,00 2006-2007 0 0 

2 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - IMPREGILO SPA ΕΛΛΑ∆Α 60,00 2005-2007 0 0 

3 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ALPINE MAYREDER BAU GmbH ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2002-2007 0 0 

4 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - TODINI CONSTRUZIONI GENERALI S.P.A. ΕΛΛΑ∆Α 45,00 2005-2007 0 0 

5 Κ/ΞΙΑ ΤΕΟ ΑΕ - ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 49,00 2003-2007 0 0 

6 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - IMPREGILO SPA ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2003-2007 0 0 

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

ΕΛΛΑ∆Α 33,33 2004-2007 0 0 

8 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ - J & P ΑΒΑΞ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 75,00 2006-2007 0 0 

9 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - J & P ΑΒΑΞ ΑΕ - ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 65,78 2005-2007 0 0 

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

ΕΛΛΑ∆Α 45,42 2003-2007 0 0 

11 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - Χ.Ι. ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 49,82 2002-2007 0 0 

12 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - Χ.Ι. ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 49,50 2005-2007 0 0 

13 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - J & P ΑΒΑΞ ΑΕ - ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 65,78 2005-2007 0 0 

14 Κ/ΞΙΑ ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ε.Λ.Ε.Σ.Σ. & ∆.Π.Λ.Υ. ΕΛΛΑ∆Α 59,27 2001-2007 0 0 

15 Κ/ΞΙΑ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ - ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ  ΕΛΛΑ∆Α 30,00 2005-2007 0 0 

16 Κ/ΞΙΑ ΤΟΜΗ-ΑΚΤΩΡ (ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ) ΕΛΛΑ∆Α 100,00 2005-2007 0 0 

17 Κ/ΞΙΑ ΤΕΟ ΑΕ - ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ  ΕΛΛΑ∆Α 49,00 2005-2007 0 0 

18 Κ/ΞΙΑ SIEMENS AG - ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2005-2007 0 0 

19 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 100,00 2006-2007 0 0 

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

ΕΛΛΑ∆Α 70,00 2006-2007 0 0 

21 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ-ΑΕΓΕΚ-J & P ΑΒΑΞ-SELI ΕΛΛΑ∆Α 30,00 2006-2007 0 0 

22 Κ/ΞΙΑ ΤΕΡΝΑ ΑΕ-ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ-ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 35,00 2006-2007 0 0 

23 Κ/ΞΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ - ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ  ΕΛΛΑ∆Α 30,00 2006-2007 0 0 

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

25 Κ/ΞΙΑ J&P-ΑΒΑΞ ΑE-ΤΕΡΝΑ ΑΕ-ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 33,33 2006-2007 0 0 

26 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΕΡΓΩ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2006-2007 0 0 

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

28 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ -LOBBE TZILALIS EUROKA ΕΛΛΑ∆Α 33,34 2006-2007 0 0 

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

30 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ-ΒΙΣΤΩΝΙΣ-ΑΤΟΜΟ ΕΛΛΑ∆Α 51,00 2006-2007 0 0 

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

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

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

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

35 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - STRABAG AG N1                    ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2007 0 0 
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Α/Α ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Ε∆ΡΑ 
% 

ΣΥΜΜΕ-
ΤΟΧΗΣ 

ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓ. 
ΧΡΗΣΕΙΣ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 
ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 

          (1/0) (ΑΠΠ/ΑΠΧ) 

36 Κ/ΞΙΑ ΚΑΣΤΩΡ-ΑΚΤΩΡ-ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΕΛΛΑ∆Α 52,35 2007 0 0 

37 Κ/ΞΙΑ (CARS)  ΛΑΡΙΣΑΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΡΙΑ) ΕΛΛΑ∆Α 81,70 2006-2007 0 0 

38 
Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ-ΑΕΓΕΚ-ΕΚΤΕΡ-ΤΕΡΝΑ(ΚΑΤ. 
ΥΠΟΣΤ.ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ)ΕΚΤΕΛ.                    

ΕΛΛΑ∆Α 52,00 2006-2007 0 0 

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

ΕΛΛΑ∆Α 100,00 2007 0 0 

40 
Κ/ΞΙΑ ΤΕΡΝΑ-ΑΚΤΩΡ-J&P-ΑΒΑΞ (ΟΛΟΚΛ.ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣ. 
Β'ΦΑΣΗ Η/Μ) 

ΕΛΛΑ∆Α 49,50 2002-2007 0 0 

41 
Κ/ΞΙΑ ΤΕΡΝΑ-ΑΚΤΩΡ-J&P-ΑΒΑΞ (ΟΛΟΚΛ.ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣ. 
Β'ΦΑΣΗ ΟΙΚΟ∆.) 

ΕΛΛΑ∆Α 49,50 2002-2007 0 0 

42 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΑΛΤΕ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2003-2007 0 0 

43 
Κ/ΞΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΕΤΒ & ΤΕ-ΘΕΜΕΛΙΟ∆ΟΜΗ ΑΕ-ΑΚΤΩΡ ΤΕ.-
Χ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΕ - ΤΕΧΝΕΡΓΑ Ε. ΤΣΑΜΠΡΑΣ ΑΕΤΕ 

ΕΛΛΑ∆Α 25,00 - 0 0 

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

45 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΑΘΗΝΑ ΑΕΤΒ & ΤΕ-ΕΜΠΕ∆ΟΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 74,00 2005-2007 0 0 

46 Κ/ΞΙΑ ΓΕΦΥΡΑ ΕΛΛΑ∆Α 20,32 - 0 0 

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

48 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ  - ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ - ΘΕΜΕΛΙΟ∆ΟΜΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 71,00 2006-2007 0 0 

49 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - J&P - ΑΒΑΞ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2003-2007 0 0 

50 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΘΕΜΕΛΙΟ∆ΟΜΗ ΑΕ - ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 33,33 2003-2007 0 0 

51 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΘΕΜΕΛΙΟ∆ΟΜΗ ΑΕ - ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 66,66 2003-2007 0 0 

52 
Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ-ΤΟΜΗ-ΑΛΤΕ-ΕΜΠΕ∆ΟΣ 
 (∆ΙΑΜ.ΕΛΕΥΘ.ΧΩΡΩΝ ΟΛΥΜΠ.ΧΩΡΙΟΥ) 

ΕΛΛΑ∆Α 45,33 2003-2007 0 0 

53 
Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-SOCIETE FRANCAISE EQUIPEMENT 
HOSPITALIER SA 

ΕΛΛΑ∆Α 65,00 2003-2007 0 0 

54 
Κ/ΞΙΑ ΘΕΜΕΛΙΟ∆ΟΜΗ ΑΕ - ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΑΘΗΝΑ ΑΕΤΒ & ΤΕ - 
PASSAVANT MASCHINENTECHNIK GmbH - GIOVANNI 
PUTIGNANO & FIGLI Srl 

ΕΛΛΑ∆Α 53,33 2005-2007 0 0 

55 Κ/ΞΙΑ ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ - ΑΚΤΩΡ  ΑΕ (ΝΟΣ.ΛΑΜΙΑΣ) ΕΛΛΑ∆Α 100,00 2004-2007 0 0 

56 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ- ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ -ΕΜΠΕ∆ΟΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 49,00 2004-2007 0 0 

57 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ-ΘΕΜΕΛΙΟ∆ΟΜΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 63,68 2004-2007 0 0 

58 Κ/ΞΙΑ TODINI COSTRUZIONI GENERALI S.p ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 40,00 2003-2007 0 0 

59 Κ/ΞΙΑ ΕΚΤΕΡ Α.Ε. - ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2003-2007 0 0 

60 
Κ/ΞΙΑ "Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ∆ΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ - 
ΘΕΜΕΛΙΟ∆ΟΜΗ ΑΕ" - ΤΕΡΝΑ ΑΕ - ΕΤΕΘ ΑΕ 

ΕΛΛΑ∆Α 25,00 - 0 0 

61 Κ/ΞΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ - ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ  ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2006-2007 0 0 

62 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 100,00 2006-2007 0 0 

63 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2006-2007 0 0 

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

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

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

67 JV AKTOR COPRI ΗΑΕ 50,00 - 0 0 

68 JV QATAR ΗΑΕ 40,00 - 0 0 

69 
Κ/ΞΙΑ ΤΟΜΗ ΑΤΕ- ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ  (ΧΥΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ 
ΙΙ) 

ΕΛΛΑ∆Α 100,00 - 0 0 
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70 Κ/ΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΑΜΥΓ∆ΑΛΕΖΑΣ ΕΛΛΑ∆Α 34,00 2003-2007 0 0 

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

72 Κ/ΞΙΑ ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ - ΕΛΤΕΡ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2006-2007 0 0 

73 Κ/ΞΙΑ ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ - ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 100,00 2006-2007 0 0 

74 Κ/ΞΙΑ ΚΑΣΤΩΡ - ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 100,00 2006-2007 0 0 

75 Κ/ΞΙΑ ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ - ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2004-2007 0 0 

76 Κ/ΞΙΑ ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ -ΕΡΤΕΚΑ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2007 0 0 

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

78 Κ/ΞΙΑ ΒΙΣΤΩΝΙΣ ΑΕ - ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΕ ΕΛΛΑ∆Α 90,00 2006-2007 0 0 

79 Κ/ΞΙΑ ΕΡΓΟ ΑΕ- ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 15,00 2006-2007 0 0 

80 Κ/ΞΙΑ ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ - ΑΡΣΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 67,00 2006-2007 0 0 

81 Κ/ΞΙΑ ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ - ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2006-2007 0 0 

82 Κ/ΞΙΑ ΒΙΣΤΩΝΙΣ ΑΕ - ΑΤΟΜΟΝ ΑΕ (ΛΙΜΕΝΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ) ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2006-2007 0 0 

83 Κ/ΞΙΑ ΒΙΣΤΩΝΙΣ ΑΕ - ΑΤΟΜΟΝ ΑΕ (ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ) ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2006-2007 0 0 

84 Κ/ΞΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣ. ΕΛΛΑ∆Α 60,00 2006-2007 0 0 

85 Κ/ΞΙΑ ΧΥΤΑ ΤΑΓΑΡΑ∆ΩΝ ΕΛΛΑ∆Α 30,00 2006-2007 0 0 

86 
Κ/ΞΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΤΕΕ-ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ-BILFINGER (ΧΥΤΑ 
ΚΟΖΑΝΗΣ) 

ΕΛΛΑ∆Α 35,00 2004-2007 0 0 

87 
Κ/ΞΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ-BILFINGER BERGER (ΚΥΠΡΟΣ-ΧΥΤΑ 
ΠΑΦΟΥ) 

ΚΥΠΡΟΣ 55,00 2006-2007 0 0 

88 Κ/ΞΙΑ ∆ΕΤΕΑΛΑ-ΗΛΕΚΤΩΡ-EDL ΜΟΝ/ΠΕ ΕΠΕ ΕΛΛΑ∆Α 30,00 2002-2007 0 0 

89 Κ/ΞΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ- ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΤΕΕ (ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ) ΕΛΛΑ∆Α 99,00 2006-2007 0 0 

90 Κ/ΞΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ- ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΤΕΕ (ΧΥΤΑ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ) ΕΛΛΑ∆Α 65,00 2006-2007 0 0 

91 Κ/ΞΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ- ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΤΕΕ (ΧΥΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) ΕΛΛΑ∆Α 30,00 2006-2007 0 0 

92 Κ/ΞΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ- ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΤΕΕ (ΧΥΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΕΛΛΑ∆Α 70,00 2006-2007 0 0 

93 
Κ/ΞΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ-BILFINGER BERGER (ΧΥΤΑ 
ΜΑΡΑΘΟΥΝΤΑΣ & Ο∆ΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ) 

ΚΥΠΡΟΣ 55,00 2006-2007 0 0 

94 Κ/ΞΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ -ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ -ΑΡΣΗ ΕΛΛΑ∆Α 80,00 - 0 0 

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

96 Κ/ΞΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ -CYBARCO ΚΥΠΡΟΣ 65,00 2006-2007 0 0 

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

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

99 Κ/ΞΙΑ ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ -ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 99,00 - 0 ΑΠΧ 

100 Κ/ΞΙΑ ΚΑΣΤΩΡ-P&C DEVELOPMENT ΕΛΛΑ∆Α 70,00 2007 0 ΑΠΧ 

101 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ-ARCHIRODON-BOSKALIS(ΘΕΡΜΑΪΚΗ Ο∆ΟΣ) ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2006-2007 0 ΑΠΧ 

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

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

104 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-J&P ΑΒΑΞ ΑΕ-ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΙΜΕ Β ΦΑΣΗ  ΕΛΛΑ∆Α 56,00 2007 0 ΑΠΧ 
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105 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ-ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2006-2007 0 ΑΠΧ 

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

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

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

109 Κ/ΞΙΑ VINCI-J&P ΑΒΑΞ-ΑΚΤΩΡ-HOCHTIEF-ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑ∆Α 18,00 2007 0 ΑΠΧ 

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

111  Κ/ΞΙΑ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΑΡΧΙΤΕΧ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2003-2007 0 ΑΠΧ 

112 
Κ/ΞΙΑ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-J & P ABAΞ ΑΕ-
ΕΜΠΕ∆ΟΣ ΑΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΑΕΓΕΚ ΑΕ-ΑΛΤΕ ΑΤΕ 

ΕΛΛΑ∆Α 48,51 2006-2007 0 ΑΠΧ 

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

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

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

116 Κ/ΞΙΑ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΕΜΠΕ∆ΟΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2006-2007 0 ΑΠΧ 

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

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

119 Κ/ΞΙΑ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΟΤΟ PARKING AE ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2006-2007 0 ΑΠΧ 

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

ΕΛΛΑ∆Α 29,70 2006-2007 0 ΑΠΧ 

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

122 Κ/ΞΙΑ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΑΡΧΙΤΕΧ ΑΤΕ-ΟΤΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 45,00 2003-2007 0 ΑΠΧ 

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

124 Κ/ΞΙΑ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-EDOK ETER AE 
ΚΑΜΕ-
ΡΟΥΝ 

70,00 2007 0 ΑΠΧ 

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

126 Κ/ΞΙΑ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΛΜΝ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 80,00 - 0 ΑΠΧ 

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

128 Κ/ΞΙΑ ΚΑΣΤΩΡ - ΕΡΓΟΣΥΝ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 70,00 2007 0 ΑΠΧ 

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

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

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

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

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

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

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

136 Κ/ΞΙΑ ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ - ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 15,00 - 1 ΑΠΠ 

137 Κ/ΞΙΑ ΤΕΡΝΑ - ΑΚΤΩΡ ΕΛΛΑ∆Α 50,00 - 1 ΑΠΠ 

138 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ - HOCHTIEF ΕΛΛΑ∆Α 33,00 - 1 ΑΠΠ 

139 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ - POLYECO ΕΛΛΑ∆Α 52,00 - 1 ΑΠΠ 
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140 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ - ΜΟΧΛΟΣ ΕΛΛΑ∆Α 70,00 - 1 ΑΠΠ 

141 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ - ΑΘΗΝΑ (ΨΥΤΑΛΛΕΙΑ ΚΕΛΨ1) ΕΛΛΑ∆Α 50,00 - 1 ΑΠΠ 

142 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ - ΑΘΗΝΑ ΨΥΤΑΛΛΕΙΑ ΚΕΛΨ2) ΕΛΛΑ∆Α 50,00 - 1 ΑΠΠ 

143 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - STRABAG AG ΕΛΛΑ∆Α 50,00 - 1 ΑΠΠ 

 

Στις 30.06.2008 δεν ενσωµατώθηκε στις ενοποιηµένες ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις 
πληροφόρησης, ενώ είχε ενσωµατωθεί στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης χρήσης, η Κοινοπραξία «J&P-
ΑΒΑΞ ΑΕ-ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ – Βόρειο µέτωπο Σήραγγας Καλλιδροµίου», στην οποία συµµετείχε η θυγατρική 
ΑΚΤΩΡ µε ποσοστό 29,42%, λόγω ολοκλήρωσης του έργου και λύσεως της κοινοπραξίας εντός του α’ τριµήνου 
2008.  

7.4 Στη γραµµή του ενοποιηµένου Ισολογισµού, Επενδύσεις σε Κοινοπραξίες, εµφανίζεται το κόστος συµµετοχής 
σε λοιπές, µη σηµαντικές Κοινοπραξίες, για τις 30.06.2008 ευρώ 2.289 χιλ., καθώς και για τις 31.12.2007, ευρώ 
2.277 χιλ. Το µερίδιο του Οµίλου στα αποτελέσµατα των εν λόγω κοινοπραξιών εµφανίζεται στη γραµµή της 
Κατάστασης Αποτελεσµάτων, Κέρδη/(Ζηµιές) από Κοινοπραξίες και ανέρχεται σε ευρώ 552 χιλ. για το α’ 
εξάµηνο του 2008 και σε ευρώ 1.293 χιλ. για το α’ εξάµηνο του 2007. Οι εταιρείες που δεν περιλαµβάνονται στην 
ενοποίηση και οι λόγοι µη ενοποίησής τους αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Οι εν λόγω συµµετοχές 
απεικονίζονται στις ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις πληροφόρησης στο κόστος κτήσης µείον τη 
συσσωρευµένη αποµείωση. 

 

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

ΕΜΜΕΣΟ 
% ΣΥΜΜ. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ % 
ΣΥΜΜ. 

ΛΟΓΟΙ ΜΗ 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

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

ΕΛΛΑ∆Α   63,33 63,33 
ΑΝΕΝΕΡΓΗ & ΜΗ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 

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

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

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 

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

 

8 Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία 

Από τα ποσά που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα, ποσό 6.964 χιλ. του µη κυκλοφορούντος ενεργητικού 
προέρχεται από την εταιρεία ΘΕΡΜΑΪΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ ενώ τα υπόλοιπα ποσά από τη ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ. 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 30-Ιουν-08  31-∆εκ-07 

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό     

Συµβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (interest rate swaps) για αντιστάθµιση ταµειακών ροών 13.026  5.123 

Συµφωνίες διασφάλισης µέγιστου/ελάχιστου πιθανού επιτοκίου (interest rate caps) 1.278   

Σύνολο 14.304  5.123 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις    
Συµβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (interest rate swaps) για αντιστάθµιση ταµειακών ροών 1.401   

Σύνολο 1.401  - 
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Λεπτοµέρειες συµβάσεων interest rate swaps/caps    

Ονοµαστική αξία ανταλλαγής επιτοκίων (interest rate swaps)  173.829  82.368 
Ονοµαστική αξία διασφάλισης µέγιστου/ελάχιστου πιθανού επιτοκίου (interest rate caps) 22.719  - 

    

Σταθερό επιτόκιο 3,7%-4,8%  3,8%-4,2% 

Κυµαινόµενο επιτόκιο Euribor  Euribor 

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

Το τµήµα της αντιστάθµισης ταµειακών ροών (cash flow hedge) που κρίνεται ως µη αποτελεσµατικό και 
αναγνωρίστηκε στην κατάσταση αποτελεσµάτων αφορά σε κέρδος ευρώ 1.023 χιλ. Κέρδη ή ζηµιές από 
συµβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων που αναγνωρίζονται στο Αποθεµατικό αντιστάθµισης ταµειακών ροών στα Ίδια 
Κεφάλαια της 30ης Ιουνίου 2008, θα αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων κατά την αποπληρωµή 
των δανείων.  

Η µητρική Εταιρεία δεν έχει παράγωγα. 

 

9 Απαιτήσεις 

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

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 30-Ιουν-08 31-∆εκ-07  30-Ιουν-08 31-∆εκ-07 

Πελάτες 323.177 261.815  781 128 

Πελάτες - Συνδεδεµένα µέρη 10.166 9.779  2.450 3.388 

Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης (9.571) (7.912)  (67) (67) 

Καθαρές απαιτήσεις πελατών 323.771 263.682  3.164 3.449 

Προκαταβολές 9.356 11.423  430 430 

Απαιτήσεις από κατασκευαστικά συµβόλαια 208.795 171.603  - - 

Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος 5.006 3.502  - - 

∆άνεια σε συνδεδεµένα µέρη 10.738 13.228  1.921 4.754 

Προκαταβολές για λειτουργικές µισθώσεις 41.259 42.057  - - 

Μακροπρόθεσµες προθεσµιακές καταθέσεις 155.150 30.000  - - 

Λοιπές Απαιτήσεις 404.792 275.668  7.179 6.830 

Λοιπές Απαιτήσεις -Συνδεδεµένα µέρη 10.697 1.149  32.565 23.718  

Σύνολο 1.169.564 812.313  45.259 39.181  

       
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 62.754 72.809  31 31  
Κυκλοφορούν ενεργητικό 1.106.810 739.504  45.227 39.150  
 1.169.564 812.313  45.259 39.181  

Ο λογαριασµός «Λοιπές Απαιτήσεις» σε ενοποιηµένο επίπεδο ποσού ευρώ 404,8 εκατ. περιλαµβάνει ποσό 113,5 
εκατ. από «Προκαταβολές σε Προµηθευτές /Πιστωτές και ΙΚΑ, προκαταβληθέντες και παρακρατούµενους 
φόρους και χρεωστικό ΦΠΑ», 103,2 εκατ. που προέρχεται από «Απαιτήσεις από Κοινοπραξίες», 73,1 εκατ. από 
«Λοιπούς χρεώστες», 49,8 εκατ. από «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα», 44,3 εκατ. από «Έξοδα εποµένων χρήσεων» 
και 20,9 εκατ. από «Επιταγές εισπρακτέες».  
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Τα συγκριτικά στοιχεία 31.12.2007, έχουν µειωθεί κατά ευρώ 972 χιλ. σε σχέση µε τα δηµοσιευµένα λόγω της 
οριστικοποίησης της υπεραξίας της εταιρείας ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΕ, όπως αναφέρεται πιο 
αναλυτικά στις σηµειώσεις 5 και 20. 

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

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

   
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2007   7.490  67 

Πρόβλεψη αποµείωσης   62  - 

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2007   7.552  67 

Πρόβλεψη αποµείωσης   360  - 

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2007   7.912  67 

Πρόβλεψη αποµείωσης   1.659  - 

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2008   9.571  67 

 

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

 

10 Μετοχικό κεφάλαιο 

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

  ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 Αριθµός µετοχών 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Υπέρ το 
άρτιο Ίδιες µετοχές  Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2007 158.847.328 128.666 399.946 - 528.612 

30 Ιουνίου 2007 158.847.328 128.666 399.946 - 528.612 

      

Έκδοση νέων µετοχών / (Μείωση) 18.153.985 52.614 124.932 - 177.546 

Κεφαλαιοποίηση υπέρ το άρτιον - 1.031 (1.031) - - 

31 ∆εκεµβρίου 2007 177.001.313 182.311 523.847 - 706.158 

-      

1 Ιανουαρίου 2008 177.001.313 182.311 523.847 - 706.158 
Ίδιες µετοχές (αγοράσθηκαν) / 
πωλήθηκαν (1.709.000) - - (13.477) (13.477) 

30 Ιουνίου 2008 175.292.313 182.311 523.847 (13.477) 692.681 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ την 21.01.2008 αποφάσισε την έναρξη του 
προγράµµατος απόκτησης ιδίων µετόχων σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ. 1 του κ.ν.2190/1920, σε εφαρµογή της 
από 10.12.2007 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της και οι αγορές θα 
πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τους όρους του Κανονισµού 2273/2003 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων. Η Εταιρεία θα προβεί σε αγορά ιδίων µετοχών έως ποσοστού 10% του µετοχικού της κεφαλαίου, 
κατά το χρονικό διάστηµα από 24.01.2008 έως 09.12.2009 και µε κατώτατη και ανώτατη τιµή αποκτήσεως ιδίων 
µετοχών το ποσό των 5,00 ευρώ και 15,00 ευρώ, αντιστοίχως. Στις 30.06.2008 οι ίδιες µετοχές που κατέχονται 
από την εταιρεία ανέρχονται στα 1.709.000 τεµάχια µε αξία κτήσης ευρώ 13.477 χιλ. και εµφανίζονται 
αφαιρετικά από την Καθαρή θέση. Έχουν δε, εξοφληθεί πλήρως. 
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11 Λοιπά αποθεµατικά 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Τακτικό 
αποθεµατι

κό 

Ειδικά & 
έκτακτα 

αποθεµατικά 
Αφορολόγητα 
αποθεµατικά 

Αποθεµατικό 
∆ιαθέσιµα 
Προς 

Πώληση 

Αποθεµατικό 
Συν/κών 
∆ιαφορών 

Αποθεµατικό 
αντιστάθµισης 
ταµειακών 

ροών 
Λοιπά 

αποθεµατικά Σύνολο 

         

1 Ιανουαρίου 2007 23.242 47.112 71.685 31.097 341 - 39.443 212.920 

Συναλλαγµατικές διαφορές - - - - 554 - 32 586 
Μεταφορά από/σε 
αποτελέσµατα 32 (9.266) 2.831 - - - 6 (6.397) 

Μεταβολή αξίας ∆ιαθεσίµων 
προς πώληση - - - 1.612 - - - 1.612 

30 Ιουνίου 2007 23.274 37.845 74.516 32.709 895 0 39.481 208.721 

         

Συναλλαγµατικές διαφορές - - - - (3.475) - (32) (3.507) 

Εξαγορά / απορρόφηση 
θυγατρικής - -  (33.409) - - - (33.409) 

Μεταφορά από/σε 
αποτελέσµατα 3.744 (3) - - - - - 3.741 

Μεταβολή αξίας ∆ιαθεσίµων 
προς πώληση / Αντιστάθµισης 
ταµειακών ροών - - - 1.116 - 3.925 - 5.041 

Λοιπά (1) 158 - - - - (156) 1 

31 ∆εκεµβρίου 2007 27.017 38.001 74.516 416 (2.580) 3.925 39.293 180.587 

         

1 Ιανουαρίου 2008 27.017 38.001 74.516 416 (2.580) 3.925 39.293 180.587 

Συναλλαγµατικές διαφορές - - - - (5.955) - - (5.955) 
Μεταφορά από/σε 
αποτελέσµατα 65 21.434 - - - - - 21.499 

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

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

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Τακτικό 

αποθεµατικό 

Ειδικά & 
έκτακτα 

αποθεµατικά 
Αφορολόγητα 
αποθεµατικά 

Αποθεµατικό 
∆ιαθέσιµα 
Προς 

Πώληση 
Λοιπά 

αποθεµατικά Σύνολο 

       

1 Ιανουαρίου 2007 13.622 19.578 55.935 30.942 3.904 123.980 

       

Μεταφορά από/σε αποτελέσµατα - 6.000 (5.891) - 6 114 

Μεταβολή αξίας ∆ιαθεσίµων προς πώληση - - - 1.598 - 1.598 

30 Ιουνίου 2007 13.622 25.577 50.044 32.540 3.910 125.693 

Εξαγορά / απορρόφηση θυγατρικής - - - (33.409) - (33.409) 
Μεταφορά από/σε αποτελέσµατα 1.799 - - - - 1.799 
Μεταβολή αξίας ∆ιαθεσίµων προς πώληση - - - 869 - 869 

31 ∆εκεµβρίου 2007 15.421 25.577 50.044 - 3.910 94.952 

       

1 Ιανουαρίου 2008 15.421 25.577 50.044 - 3.910 94.952 

Μεταφορά από/σε αποτελέσµατα - 1.218 - - - 1.218 

30 Ιουνίου 2008 15.421 26.796 50.044 - 3.910 96.170 
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Σχετικά µε τη φύση των κονδυλίων που επηρέασαν τη γραµµή «Καθαρό κέρδος/ζηµιά που αναγνωρίστηκε άµεσα 
στα ίδια κεφάλαια» στα ενοποιηµένα στοιχεία της τρέχουσας περιόδου στον πίνακα Μεταβολών Ιδίων 
Κεφαλαίων στη σελ. 21, το ποσό του κέρδους των ευρώ 5.086 χιλ. προέρχεται από την αύξηση του Αποθεµατικού 
αντιστάθµισης ταµειακών ροών κατά ποσό ευρώ 5.407 χιλ. και τη µείωση του Αποθεµατικού ∆ιαθεσίµων προς 
πώληση κατά ποσό ευρώ 321 χιλ όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα µε τα ενοποιηµένα στοιχεία. Η ζηµιά 
ποσού ευρώ 462 χιλ. στη στήλη «Αποτελέσµατα εις νέον» αφορά σε Φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου από την 
αύξηση κεφαλαίου σε θυγατρική εταιρεία του Οµίλου. Το ποσό των ∆ικαιωµάτων µειοψηφίας ευρώ 486 χιλ. 
αφορά κυρίως στην αναλογία των τρίτων στο Αποθεµατικό αντιστάθµισης ταµειακών ροών.   

 

12 ∆άνεια 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
     
 30-Ιουν-08 31-∆εκ-07  30-Ιουν-08 31-∆εκ-07 

Μακροπρόθεσµος δανεισµός      

Τραπεζικός δανεισµός 714.266 714.746  - - 

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 5.452 3.845  - - 

Οµολογιακό ∆άνειο 264.282 25.208  75.000 - 

Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων 984.000 743.799  75.000 - 

      
Βραχυπρόθεσµα δάνεια      

Τραπεζικές υπεραναλήψεις 31.217 24.205  - - 

Τραπεζικός δανεισµός 254.378 284.839  - 11.000 

Οµολογιακό ∆άνειο 1.812 6.369  - - 
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 2.841 1.558  - - 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 290.248 316.971  - 11.000 

      

Σύνολο δανείων 1.274.248 1.060.771  75.000 11.000 

 

Η µεταβολή που παρατηρείται στη γραµµή του Οµολογιακού ∆ανείου στην κατηγορία του Μακροπρόθεσµου 
δανεισµού των ενοποιηµένων στοιχείων, προέρχεται κυρίως από Οµολογιακά ∆άνεια που υπογράφηκαν κατά τη 
διάρκεια του α΄εξαµήνου από τη θυγατρική ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ ευρώ 110.000 χιλ., από τη µητρική 
εταιρεία ευρώ 75.000 χιλ και από τη θυγατρική ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ ευρώ 54.126 χιλ. 

Στο συνολικό δανεισµό συµπεριλαµβάνονται ποσά από ∆άνεια µειωµένης εξασφάλισης χωρίς δικαίωµα 
αναγωγής στη µητρική εταιρεία (non recourse debt) συνολικού ύψους ευρώ 744.898 χιλ. από εταιρείες 
παραχωρήσεων και συγκεκριµένα, ευρώ 669.830 χιλ. από την εταιρεία ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ, ευρώ 54.125 χιλ. 
από την ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ και ευρώ 20.943 χιλ. από τη ΘΕΡΜΑΪΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ. 

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

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 έως 6 µήνες 6-12 µήνες >12 µήνες Σύνολο 
31 ∆εκεµβρίου 2007     

Σύνολο δανείων 281.056 194.701 585.013 1.060.771 

 281.056 194.701 585.013 1.060.771 

     

30 Ιουνίου 2008     

Σύνολο δανείων 501.338 136.282 636.628 1.274.248 

 501.338 136.282 636.628 1.274.248 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 έως 6 µήνες Σύνολο 
31 ∆εκεµβρίου 2007   

Σύνολο δανείων 11.000 11.000 

 11.000 11.000 

   
 έως 6 µήνες Σύνολο 

30 Ιουνίου 2008   
Σύνολο δανείων 75.000 75.000 

 75.000 75.000 

 

Οι ηµεροµηνίες λήξης των µακροπρόθεσµων δανείων είναι οι εξής: 

 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 30-Ιουν-08 31-∆εκ-07  30-Ιουν-08 31-∆εκ-07 

Μεταξύ 1 και  2 ετών 169.506 52.517  - - 

Μεταξύ 2 και 5 ετών 246.041 102.875  75.000 - 

Πάνω από 5 έτη 568.453 588.407  - - 

 984.000 743.799  75.000 - 

 

Η λογιστική αξία των δανείων προσεγγίζει την εύλογη. 

Οι υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης, οι οποίες περιλαµβάνονται στους παραπάνω πίνακες, αναλύονται ως 
εξής: 

 30-Ιουν-08 31-∆εκ-07 

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 
- ελάχιστα µισθώµατα   
Μέχρι 1 έτος 3.644 2.071 

Από 1 έως 5 έτη 5.468 3.972 

Σύνολο 9.112 6.044 

Μείον: Μελλοντικές χρηµατοοικονοµικές 
χρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων (819) (640) 

Τρέχουσα αξία υποχρεώσεων 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης 8.293 5.404 

 

Η τρέχουσα αξία των υποχρεώσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης αναλύεται παρακάτω: 

  30-Ιουν-08 31-∆εκ-07 

Μέχρι 1 έτος  2.841 1.667 
Από 1 έως 5 έτη  5.452 3.736 

Σύνολο  8.293 5.404 

Από το σύνολο του µακροπρόθεσµου δανεισµού ποσό ευρώ 590,5 εκατ. αφορά δάνεια σταθερού ή περιοδικά 
αναθεωρούµενου επιτοκίου κυρίως από συγχρηµατοδοτούµενα / αυτοχρηµατοδοτούµενα έργα µε µέσο επιτόκιο 
4,72% (έναντι ευρώ 594,8 εκατ. µε µέσο επιτόκιο 4,72% για το 2007). Τα υπόλοιπα δάνεια ευρώ 393,5 εκατ. 
(έναντι ευρώ 466 εκατ. για το 2007) είναι κυµαινόµενου επιτοκίου (π.χ. Euribor πλέον περιθωρίου για δάνεια σε 
ευρώ). 
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13 Επιχορηγήσεις 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 Σηµ.  30-Ιουν-08 31-∆εκ-07 
     

Στην αρχή της περιόδου   25.792 22.386 

Εξαγορά / απορρόφηση θυγατρικής πριν την 
αναδροµική εφαρµογή της ∆ΕΕΧΠ 12   14 343.359 

Επίπτωση αναδροµικής εφαρµογής ∆ΕΕΧΠ 12 20  - (339.283) 

Εξαγορά / απορρόφηση θυγατρικής µετά την 
αναµόρφωση λόγω της ∆ΕΕΧΠ 12   14 4.077 

Προσθήκες   798 1.632 

Μεταφορά στα αποτελέσµατα: στα Λοιπά 
έσοδα-έξοδα     33 (2.302) 

Στο τέλος της περιόδου   26.637 25.792 

Η ανάλυση των επιχορηγήσεων της χρήσης που λήγει την 31.12.2007 έχει αναµορφωθεί λόγω της εφαρµογής της 
∆ΕΕΧΠ 12 µε συνέπεια τη µείωση του κονδυλίου Εξαγορά/απορρόφηση θυγατρικής κατά ευρώ 339.283 χιλ. που 
αφορά την εταιρεία ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ (σηµείωση 20).    

 

14 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

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

 Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

  30-Ιουν-08 31-∆εκ-07  30-Ιουν-08 31-∆εκ-07 

Προµηθευτές  222.018 156.707  470 514 
∆εδουλευµένα έξοδα  40.502 23.633  - 3 

Ασφαλιστικοί οργανισµοί και λοιποί φόροι/ 
τέλη  34.542 54.695  3.954 5.959 

Υποχρεώσεις για κατασκευαστικά συµβόλαια  75.708 64.202  - - 
Προκαταβολή για λειτουργικές µισθώσεις  4.000 4.845  - - 

Λοιπές υποχρεώσεις  403.880 323.156  5.180 5.730 

Σύνολο υποχρεώσεων - Συνδεδεµένα µέρη  1.290 3.823  2.031 165 

Σύνολο  781.940 631.061  11.635 12.371 

       

Μακροπρόθεσµες  49.140 48.586  247 209 

Βραχυπρόθεσµες  732.800 582.475  11.388 12.163 

Σύνολο  781.940 631.061  11.635 12.371 

 

Ο λογαριασµός «Λοιπές Υποχρεώσεις» ποσού ευρώ 403,9 εκατ. περιλαµβάνει ποσό 211,5 εκατ. από 
«Προκαταβολές Πελατών», 65,6 εκατ. από «Υποχρεώσεις σε Υπεργολάβους», 60,8 εκατ. από «Λοιπούς 
Πιστωτές», 39,0 εκατ. από  «Υποχρεώσεις προς Κοινοπραξίες» και 27,0 εκατ. από «∆ικαιούχους αµοιβών από 
παροχή υπηρεσίας και Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες». 

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

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

Σηµ.  

Πρόβλεψη για 
εξαγορά 

µειοψηφίας σε 
θυγατρική 

Λοιπές 
προβλέψεις Σύνολο  

Λοιπές 
προβλέψεις Σύνολο 

        

1-Ιαν-07  18.327 1.842 20.169  76 76 

Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως  - 2.159 2.159  - - 

Συναλλαγµατικές διαφορές  - 41 41  - - 

Χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως  - (199) (199)  - - 

30-Ιουν-07  18.327 3.842 22.169  76 76 

Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως  - 2.352 2.352  575 575 

Εξαγορά / απορρόφηση θυγατρικής πριν την 
αναδροµική εφαρµογή της ∆ΕΕΧΠ 12  - 351 351  - - 

Επίπτωση αναδροµικής εφαρµογής ∆ΕΕΧΠ 12 20    59.509 59.509   - 

Εξαγορά / απορρόφηση θυγατρικής µετά την 
αναµόρφωση λόγω της ∆ΕΕΧΠ 12  - 59.860 59.860  - - 

Μη χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις που 
αναστράφηκαν  - (179) (179)  - - 

Συναλλαγµατικές διαφορές  - (252) (252)  - - 

Χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως  - 132 132  - - 

31-∆εκ-07  18.327 65.755 84.082  651 651 

          

1-Ιαν-08  18.327 65.755 84.082  651 651 

Μεταφορά από υποχρεώσεις  - 150 150  - - 

Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως  - 12.337 12.337  - - 

Εξαγορά / απορρόφηση θυγατρικής  - 115 115  - - 

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

Συναλλαγµατικές διαφορές  - (6) (6)  - - 

Χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως  - (2.253) (2.253)  - - 

30-Ιουν-08  18.327 75.988 94.315  651 651 

        

        

   
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Ανάλυση συνολικών προβλέψεων:   30-Ιουν-08 31-∆εκ-07  30-Ιουν-08 31-∆εκ-07 

Μακροπρόθεσµες   91.014 80.544  651 651 

Βραχυπρόθεσµες   3.301 3.539  - - 

Σύνολο   94.315 84.082  651 651 

Στα ενοποιηµένα στοιχεία, η πρόβλεψη για εξαγορά µειοψηφίας σε θυγατρική αφορά στην θυγατρική εταιρεία 
REDS AE, η οποία έχει αναγνωρίσει πρόβλεψη για την κάλυψη υποχρέωσης εξαγοράς από τον ΟΤΕ, του 33% 
των µετοχών που κατέχει στη θυγατρική ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΕ έναντι ελαχίστου τιµήµατος, όπως 
καθορίζεται στην από 28.02.2002 σχετική Σύµβαση.  Το ποσόν της πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ 18,3 εκατ. και 
έχει προσαυξήσει το κόστος επένδυσης της REDS AE στην εν λόγω θυγατρική, µε αποτέλεσµα η θυγατρική, 
αυτή να ενοποιείται µε ποσοστό 100%. Επίσης, από τις Λοιπές προβλέψεις ποσό ευρώ 59.509 χιλ αφορά στην 
αναδροµική εφαρµογή της ∆ΕΕΧΠ 12 για την εταιρεία ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ (βλ. σηµείωση 20), ποσό ευρώ 8.959 
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χιλ. στην πρόβλεψη για βαριά συντήρηση του συµβολαίου παραχώρησης της ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ, ποσό ευρώ 
1.712 χιλ. στην πρόβλεψη φόρου για ανέλεγκτες χρήσεις και ποσό 5.808 χιλ. σε λοιπές προβλέψεις. 

Στα στοιχεία εταιρείας, το ποσό ύψους ευρώ 651χιλ. αφορά σε πρόβλεψη για ανέλεγκτες χρήσεις. 

 

16 Κέρδη ανά µετοχή  

 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

01.01- 
30.06.08 

  01.01-
30.06.07 

  01.04- 
30.06.08 

  01.04-
30.06.07 

Ενοποιηµένα κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της 
µητρικής (σε € χιλιάδες) 43.526  90.867  23.127  74.728 

Σταθµισµένος µέσος αριθµός των κοινών µετοχών (σε 
χιλιάδες) 176.286  158.847  175.672  158.847 

Βασικά και µειωµένα κέρδη ανά µετοχή (σε €) 0,2467  0,5720  0,1314  0,4704 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

01.01- 
30.06.08   01.01-

30.06.07   01.04- 
30.06.08   01.04-

30.06.07 

Κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής (σε € 
χιλιάδες) 21.368  38.408  20.433  38.206 

Σταθµισµένος µέσος αριθµός των κοινών µετοχών (σε 
χιλιάδες) 176.286  158.847  175.672  158.847 

Βασικά και µειωµένα κέρδη ανά µετοχή (σε €) 0,1212  0,2418  0,1163  0,2405 

 

17 Μερίσµατα ανά µετοχή 

Στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων που πραγµατοποιήθηκε στις 20.06.2008 εγκρίθηκε ως 
µέρισµα για τη χρήση 2007 το συνολικό ποσό των € 31.860.236,34 (2006: € 28.592.519,04 και 2005: € 
25.415.572,48) ήτοι € 0,18 (2006: € 0,18 και 2005: € 0,16) ανά µετοχή. Το εν λόγω µέρισµα ανά µετοχή 
προσαυξάνεται µε το µέρισµα που αντιστοιχεί στις ίδιες µετοχές που κατείχε η Εταιρεία στις 20.06.2008, ήτοι 
κατά 0,001618 ευρώ ανά µετοχή. Το συνολικό µέρισµα που εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των 
µετόχων ποσού € 31.860.236,34 απεικονίζεται στις παρούσες ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις 
πληροφόρησης.  

 

18 Ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

(α) Υπάρχουν δικαστικές υποθέσεις εναντίον του Οµίλου για εργατικά ατυχήµατα που συνέβηκαν κατά την 
εκτέλεση κατασκευαστικών έργων από εταιρείες ή κοινοπραξίες που συµµετέχει ο Όµιλος. Λόγω του ότι ο 
Όµιλος είναι ασφαλισµένος έναντι εργατικών ατυχηµάτων, δεν αναµένεται να προκύψει σηµαντική επιβάρυνση 
από ενδεχόµενη αρνητική έκβαση των δικαστικών αποφάσεων. Οι λοιπές επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, 
καθώς και οι εκκρεµείς αποφάσεις των δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική 
επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία του Οµίλου ή της Εταιρείας, γι’ αυτό το λόγο δεν έχουν 
διενεργηθεί σχετικές προβλέψεις. 

(β) Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Οµίλου που ενοποιούνται παρατίθενται στη Σηµείωση 
7. Για τη µητρική εταιρεία ανέλεγκτες χρήσεις είναι οι 2006-2007. 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 (βλ. σηµείωση 15).  
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(γ) Ο Όµιλος έχει ενδεχόµενες υποχρεώσεις σε σχέση µε τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέµατα που 
προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητάς του από τα οποία δεν αναµένεται να προκύψουν 
ουσιώδεις επιβαρύνσεις.  

 

19 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες ευρώ. 

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

  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
  30-Ιουν-08 30-Ιουν-07  30-Ιουν-08 30-Ιουν-07 

α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 20.316 12.668  7.824 821 

 Πωλήσεις προς θυγατρικές - -  7.751 819 

 Πωλήσεις προς συγγενείς 14.691 12.668  74 2 

 Πωλήσεις προς συνδεδεµένα µέρη  5.626 -  - - 

β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 3.270 1.101  4.073 2.075 

 Αγορές από θυγατρικές - -  4.073 2.075 

 Αγορές από συγγενείς 176 1.101  - - 

 Αγορές από συνδεδεµένα µέρη 3.094 -  - - 

γ) Έσοδα από µερίσµατα - 72  26.907 28.504 

δ) Αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών 
της διοίκησης 

4.102 2.679  1.237 1.242 

ε) Πωλήσεις προς διευθυντικά στελέχη και 
µέλη της διοίκησης 

6 -  - - 

       
  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

  30-Ιουν-08 31-∆εκ-07  30-Ιουν-08 31-∆εκ-07 

α) Απαιτήσεις 31.600 24.156  36.936 31.860 

 Απαιτήσεις από θυγατρικές - -  29.529 25.124 

 Απαιτήσεις  από συγγενείς 27.750 9.968  5.183 1.654 

 Απαιτήσεις  από λοιπά συνδεδεµένα µέρη 3.850 14.188  2.224 5.082 

β) Υποχρεώσεις 1.290 3.823  2.031 165 

 Υποχρεώσεις προς θυγατρικές - -  2.031 165 

 Υποχρεώσεις προς συγγενείς 628 3.322  - - 

 Υποχρεώσεις προς λοιπά συνδεδεµένα µέρη 661 501  - - 

γ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και 
µέλη της διοίκησης 

43 50  - - 

δ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη 
και µέλη της διοίκησης 

106 104  - - 
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20 Αναµόρφωση συγκριτικών στοιχείων λόγω αναδροµικής εφαρµογής της ∆ΕΕΧΠ 12 
& εφαρµογής του ∆ΠΧΠ 3 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες ευρώ. 

 Σηµ. 

31/12/2007- 
∆ηµοσιευµένα 

στοιχεία  
Αναπροσαρµογές 
λόγω ∆ΕΕΧΠ 12  

Αναπροσαρµογές 
λόγω ∆ΠΧΠ 3  

31/12/2007-
Αναπροσαρµοσµένα 

στοιχεία 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ         

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 5   170.992  664.151  972  836.115 
Προκαταβολές για µακροπρόθεσµες 
µισθώσεις   946.007  (946.007)    - 
Χρηµατοδοτική συµβολή από ∆ηµόσιο 
(∆ΕΕΧΠ 12)   -  1.932    1.932 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 9   740.476    (972)  739.504 

      (279.924)  -    

ΠΑΘΗΤΙΚΟ          

Κέρδη/ (ζηµιές) εις νέον   71.623  (150)    71.473 

Επιχορηγήσεις 13   365.075  (339.283)    25.792 

Λοιπές προβλέψεις µακροπρόθεσµες 15   21.034  59.509    80.544 

      (279.924)  -    

Η ∆ΕΕΧΠ 12 εφαρµόστηκε από την 1η Ιανουαρίου 2008 στις εταιρείες παραχωρήσεων ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ, 
ΘΕΡΜΑΪΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ και ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ. Στις δύο πρώτες εταιρείες των οποίων οι συµβάσεις παραχώρησης 
είχαν ήδη ξεκινήσει το 2007, η εν λόγω διερµηνεία είχε αναδροµική εφαρµογή. Η επίδραση της εφαρµογής αυτής 
αφορούσε το λογιστικό χειρισµό των κονδυλίων που παρουσιάζονται στον παραπάνω πίνακα, στη στήλη 
«31.12.2007-∆ηµοσιευµένα στοιχεία». Οι διενεργηθείσες αναπροσαρµογές απεικονίζονται στη στήλη 
«Αναπροσαρµογές λόγω ∆ΕΕΧΠ 12». Η αναπροσαρµογή ποσού ευρώ -150 χιλ. στα «Κέρδη/(ζηµιές) εις νέον» 
δεν επηρεάζει την Κατάσταση Αποτελεσµάτων της περιόδου 01.01-30.06.2007 διότι η επίδραση της εφαρµογής 
της ∆ΕΕΧΠ 12 για την εταιρεία ΘΕΡΜΑΪΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ αναφέρεται στο β’ εξάµηνο του 2007. Κατά συνέπεια 
δεν υπάρχει επίδραση στα κέρδη ανά µετοχή για τη συγκεκριµένη περίοδο.  

Με την οριστικοποίηση της υπεραξίας της εταιρείας ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΕ, µειώθηκαν οι 
«Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις» κατά ευρώ 972 χιλ., µε αντίστοιχη αύξηση στα «Άυλα περιουσιακά στοιχεία» 
όπως περιγράφεται και στη σηµείωση 5. 

Με την οριστικοποίηση της υπεραξίας της εταιρείας ΑΝΕΜΟΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ, αναγνωρίστηκε ισόποσο άυλο 
περιουσιακό στοιχείο, ευρώ 11.599 χιλ, ως «Άδεια χρήσης» µε αντίστοιχη µείωση της αρχικά αναγνωρισθείσας 
υπεραξίας, όπως περιγράφεται και στη σηµείωση 5. 

 

21 Λοιπές σηµειώσεις 

1. Στα πάγια στοιχεία δεν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη.  

2. Το απασχολούµενο προσωπικό της Εταιρείας την 30.06.2008 ανέρχεται σε 34 άτοµα και του Οµίλου (πλην 
Κοινοπραξιών) σε 5.479 άτοµα και την 30.06.2007 ανερχόταν σε 36 και 3.797 αντίστοιχα. 

 

22 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού 

1. Στα πλαίσια του προγράµµατος απόκτησης ιδίων µετοχών (σηµείωση 10) η Εταιρεία στις 27.08.2008, 
ηµεροµηνία έγκρισης των ενοποιηµένων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων πληροφόρησης, κατέχει 
2.150.000 τεµάχια, ήτοι ποσοστό 1,2147% επί  του µετοχικού της κεφαλαίου. Η αξία κτήσης των µετοχών 
αυτών ανήλθε σε ευρώ 16.673 χιλ.  
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2. Στις 3 Ιουλίου 2008 ανακοινώθηκε ότι οι θυγατρικές εταιρείες ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ και ΑΚΤΩΡ, από 
κοινού µε την µε τη VINCI και µε ποσοστό συµµετοχής στο προαναφερόµενο σχήµα 50% για την ελληνική 
πλευρά και 50% για τη γαλλική πλευρά, προεπιλέγησαν στο πρώτο µεγάλο Συγχρηµατοδοτούµενο Έργο που 
προκηρύχθηκε στη Ρουµανία, το οποίο αφορά στη µελέτη, χρηµατοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και 
συντήρηση του Αυτοκινητοδρόµου Βουκουρέστι – Μπρασόφ στο τµήµα Κοµάρνικ –Μπρασόφ. 

3. Στις 3 Ιουλίου ανακοινώθηκε ότι υπογράφηκαν οι τελικές συµφωνίες για τη σύσταση εταιρείας για την 
υλοποίηση θερµοηλεκτρικών σταθµών στην Ελλάδα. Στην εταιρεία αυτή θα συµµετέχουν οι EDISON Spa 
και τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κατά 75%, η θυγατρική εταιρεία HE&D κατά 23% και η ΧΑΛΚΟΡ κατά 
2%. Οι EDISON και ΕΛΠΕ θα µετάσχουν στο σχήµα µέσω κοινής εταιρείας συµµετοχών που θα 
δραστηριοποιηθεί και στην εµπορία ενέργειας και φυσικού αερίου. Στη HE&D µετέχει πέραν της 
ΕΛΛΑΚΤΩΡ και η INTRACOM µε ποσοστό 33%. Η νέα εταιρεία θα αποτελέσει το αποκλειστικό όχηµα 
των παραπάνω επιχειρηµατικών οµίλων στον τοµέα της ανάπτυξης, υλοποίησης και συµµετοχής σε 
θερµικούς σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα. Στην πρώτη φάση, στην κοινή ηλεκτροπαραγωγική 
εταιρεία θα εισφερθούν η λειτουργούσα µονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας φυσικού αερίου 
συνδυασµένου κύκλου της «Ενεργειακή Θεσσαλονίκης Α.Ε.» (θυγατρικής της «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.»), 
ισχύος 390MW, καθώς και η αντίστοιχη µονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της «Ηλεκτροπαραγωγή 
Θίσβης Α.Ε» Edison International 65%, HE&D 30% και Χαλκόρ 5%), ισχύος 420MW, η οποία βρίσκεται 
στη φάση κατασκευής της. Επιπλέον το σχήµα θα ενισχυθεί µε την ανθρακική µονάδα 600 MW που 
αναπτύσει η EDISON στην περιοχή του Αστακού Αιτωλοακαρνανίας, ενώ είναι υπό εξέταση η προοπτική 
κατασκευής και νέων µονάδων παραγωγής µε την χρήση φυσικού αερίου. 

4. Στις 8 Ιουλίου 2008 συνήλθε η Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, στην οποία 
παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν 114 µέτοχοι, κάτοχοι 98.099.437, επί συνόλου 177.001.313, κοινών, 
ονοµαστικών, µετά ψήφου, µετοχών εκδόσεως της Εταιρείας, ή ποσοστό 55,42% του καταβεβληµένου 
µετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας, µε συνέπεια να υπάρχει η εκ του νόµου και του καταστατικού 
απαιτούµενη απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των υπ’ αριθµ. 10 και 13 θεµάτων της 
αρχικής ηµερησίας διατάξεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της Εταιρείας (η οποία, ως γνωστόν, δεν 
συνέτρεχε κατά την αρχική συνεδρίαση της 20ης Ιουνίου 2008). Η Γενική Συνέλευση, µετά από διαλογική 
συζήτηση, έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις επί των αντιστοίχων θεµάτων της ηµερησίας διατάξεως, ήτοι: 

Για το υπ’ αριθµ. 1 θέµα της ηµερησίας διατάξεως: Ενέκρινε την, κατ’ άρθρο 13 παρ. 1 εδ. β’ κ.ν. 
2190/1920, εκχώρηση εξουσίας στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου της 
Εταιρείας. Ψήφισαν: υπέρ 84.821.510, κατά 836.927 και απείχον 12.441.000, µετοχές, ήτοι 
υπερψηφίσθηκε µε ποσοστό 86,46%. 

Για το υπ’ αριθµ. 2 θέµα της ηµερησίας διατάξεως: Ενέκρινε την υιοθέτηση προγράµµατος δικαιωµάτων 
προαιρέσεως (stock options) για την απόκτηση µετοχών της Εταιρείας (άρθρο 13 παρ. 13 κ.ν. 
2190/1920), υπό τους ακόλουθους βασικούς όρους: 

• Συµµετέχοντες – ∆ικαιούχοι: Εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας και µετ’ 
αυτής συνδεδεµένων εταιρειών. 

• Αριθµός µετοχών (ποσοστό επί του συνολικού τρέχοντος αριθµού µετοχών): Κοινές, ονοµαστικές, 
µετά ψήφου µετοχές της Εταιρείας, που θα εκδοθούν, συνεπεία αυξήσεως του µετοχικού της 
κεφαλαίου, λόγω ενασκήσεως δικαιωµάτων προαιρέσεως, η συνολική ονοµαστική αξία των οποίων 
δεν θα υπερβαίνει ποσοστό 1% του τρέχοντος καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. 

• ∆ιάρκεια προγράµµατος: Τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία εγκρίσεως του παρόντος προγράµµατος 
από τη Γενική Συνέλευση. 

• Τιµή ενάσκησης: Ο µέσος όρος των τιµών κλεισίµατος της µετοχής της Εταιρείας κατά το διάστηµα 
των τριάντα (30) ηµερών που αµέσως προηγούνται της αποφάσεως του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου 
περί καθορισµού των ειδικότερων όρων του προγράµµατος, της ταυτότητας των δικαιούχων, κλπ. 

• Προϋποθέσεις εξάσκησης, σύνδεση µε στόχους: Ανατίθεται από τη Γενική Συνέλευση στο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας η εξειδίκευση της ταυτότητας των δικαιούχων, των λοιπών 
όρων του προγράµµατος (ως, ενδεικτικά, της διασυνδέσεως αυτού µε την επίτευξη στόχων 
ανάλογων προς τη θέση του δικαιούχου), καθώς και η σύνταξη κανονισµού του προγράµµατος.  
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• Όροι διάθεσης: Τα δικαιώµατα θα διατεθούν στους δικαιούχους διά της αποφάσεως του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της Εταιρείας. 

Ψήφισαν: υπέρ 91.559.197, κατά 6.538.648, και απείχαν 1.592, µετοχές, ήτοι υπερψηφίσθηκε µε 
ποσοστό 93,33 %. 

5. Η εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (πρώην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ TEB Α.Ε.) ανακοίνωσε, σε εφαρµογή 
της απόφασης 3/347/12.7.2005 του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι η θυγατρική της εταιρεία 
ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. αύξησε το ποσοστό συµµετοχής της στις εταιρείες ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. και 
ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε., αποκτώντας µετοχές που κατείχε η εταιρεία ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. 
Συγκεκριµένα η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. απέκτησε µετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,321% 
του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. και 2,424% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας 
ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε., έναντι συνολικού τιµήµατος ευρώ 4.027.847,89, και συνεπώς κατέχει πλέον 
ποσοστό 22,025% και 23,124% αντίστοιχα του µετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών που προαναφέρθηκαν. 

6. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (πρώην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ 
ΑΕ) ενηµερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η από 20.6.2008 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 
εταιρείας, µεταξύ των άλλων θεµάτων, αποφάσισε την αλλαγή της επωνυµίας της από ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ σε ΕΛΛΑΚΤΩΡ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και του διακριτικού της τίτλου από ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ σε 
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. Το Υπουργείο Ανάπτυξης µε την υπ' αριθµ. Κ2-8740/09.07.2008 απόφασή του, η οποία 
καταχωρήθηκε στο ΜΑΕ στις 09.07.2008 ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού 
της εταιρείας. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αθηνών στην από 17ης Ιουλίου 2008 
συνεδρίασή του ενηµερώθηκε για την ανωτέρω απόφαση. Κατόπιν των ανωτέρω, µε απόφαση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας, ορίζεται ότι από 22.7.2008 (ήτοι η 3η εργάσιµη ηµέρα από την 
ενηµέρωση του ∆.Σ. του ΧΑ) η επωνυµία της εταιρείας στο Χρηµατιστήριο Αθηνών αλλάζει σε 
ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ο διακριτικός της τίτλος σε ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (για τις διεθνείς 
σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας µε την αλλοδαπή, η επωνυµία και ο διακριτικός της τίτλος είναι: 
ELLAKTOR S.A.) 

7. Στις 24.07.2008 υπεγράφη µεταξύ της θυγατρικής της εταιρείας ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. και των εταιρειών ΓΗΠΕ∆Ο 
ΕΛΑΙΩΝΑ Α.Ε. και της Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο., σύµβαση εργολαβίας για τη µελέτη και 
κατασκευή του νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου της Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ στην περιοχή του Βοτανικού, 
χωρητικότητας περίπου 40.000 θέσεων, το οποίο θα περιλαµβάνει κύριους, βοηθητικούς χώρους και υπόγειο 
σταθµό αυτοκινήτων και θα κατασκευαστεί σύµφωνα µε τις διεθνείς προδιαγραφές FIFA και UEFA για 
στάδια 4 αστέρων. Το συµβατικό τίµηµα προσδιορίζεται στο συνολικό ποσό των ευρώ 96 εκατ. (πλέον ΦΠΑ) 
και η διάρκεια κατασκευής του Έργου υπολογίζεται σε 19 µήνες από την Έκδοση της Οικοδοµικής Άδειας 
Ανέγερσης του Νέου Γηπέδου. 

8. Τον Ιούλιο του 2008, η θυγατρική εταιρεία REDS ΑΕ εξαγόρασε το πακέτο µειοψηφίας (33%) της 
θυγατρικής ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΕ από τον ΟΤΕ, έναντι συνολικού τιµήµατος ευρώ 18,4 εκατ. Η 
υποχρέωση εξαγοράς δικαιωµάτων µειοψηφίας από τον ΟΤΕ, καθοριζόταν από Σχετική Σύµβαση της 
28.02.2002. Για την κάλυψη του παραπάνω ποσού η REDS AE προχώρησε σε σύναψη δανειακής σύµβασης 
ύψους ευρώ 13 εκατ. 

9. Στις 6 Αυγούστου 2008, η εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. ανακοίνωσε ότι τέθηκαν σε ισχύ οι συµβάσεις του 
έργου παραχώρησης Αυτοκινητόδροµος Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος - Τσάκωνα, του οποίου 
Παραχωρησιούχος είναι η εταιρεία Ολυµπία Οδός Α.Ε., στην οποία µετέχει µε ποσοστό 18% µέσω της 
θυγατρικής της εταιρείας Άκτωρ Παραχωρήσεις Α.Ε. Στην Παραχωρησιούχο µετέχουν επίσης οι εταιρείες 
Vinci Concessions (36%), Hochtief PPP Solutions (25%), J&P-Άβαξ (18%) και Αθηνά (3%). Ο εν λόγω 
αυτοκινητόδροµος θα συνδέσει, µεταξύ άλλων, την πρωτεύουσα µε την Πάτρα, το τρίτο πολεοδοµικό 
συγκρότηµα της χώρας και ένα από τα µεγαλύτερα λιµάνια της, µε τη ∆υτική Ελλάδα, µέσω της Γέφυρας 
Ρίου – Αντιρρίου, καθώς και µε τη Β.∆., ∆. και Ν.∆. Πελοπόννησο. Από τα 365,4 χιλιόµετρα του συνολικού 
µήκους του, τα 283,7 χλµ. θα κατασκευαστούν από την αρχή και τα υπόλοιπα 81,7 χλµ. θα βελτιωθούν και 
θα αναβαθµιστούν σε αυτοκινητόδροµο. Οι εργασίες κατασκευής του έργου – του µεγαλύτερου έργου 
αυτοκινητόδροµου στην Ελλάδα – θα ξεκινήσουν άµεσα και αναµένεται να ολοκληρωθούν µέσα σε 



 

                          ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ 
Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από  

1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2008 

 

(56) / (57) 

διάστηµα περίπου έξι ετών. Τις εργασίες έχει αναλάβει κοινοπραξία, στην οποία µετέχουν πέρα από τη, 
Άκτωρ (18%), θυγατρική εταιρεία της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., και οι εταιρείες Vinci CGP (36%), Hochtief 
Construction (23%), J&P-Άβαξ (18%) και Αθηνά (5%). Το συνολικό κόστος για το έργο αναµένεται να 
ανέλθει σε περίπου 2,8 δισεκατοµµυρίων ευρώ, ενώ η περίοδος της παραχώρησης θα διαρκέσει 30 χρόνια. 

10. Με την Απόφαση 322/6.8.2008 του Γενικού ∆ιευθυντή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφασίστηκε: 

1. Η χορήγηση άδειας στην επισπεύδουσα εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ για τη διενέργεια της εκποίησης 
3.407 µετοχών που αποτελούν αδιάθετα κλασµατικά υπόλοιπα, τα οποία προέκυψαν από την αύξηση του 
µετοχικού κεφαλαίου της επισπεύδουσας λόγω απορρόφησης της εταιρείας ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ. 

2. Ο διορισµός της εταιρείας EFG Eurobank ΑΧΕΠΕΥ ως το αρµόδιο µέλος του Χρηµατιστηρίου 
Αθηνών για τη διενέργεια της εκποίησης των συγκεκριµένων µετοχών. 

3. Η εκποίηση των µετοχών θα διενεργηθεί την Πέµπτη, 21 Αυγούστου 2008, κατά τα οριζόµενα στο 
άρθρο 99 του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Η τιµή εκκίνησης για την εκποίηση των 
µετοχών, όπως έχει οριστεί από την Εταιρεία, δεν µπορεί να είναι κατώτερη από την αµέσως 
προηγούµενη από την εκποίηση τιµή κλεισίµατος σε ποσοστό µεγαλύτερο του δύο τοις εκατό (2%). 

4. Το Μέλος οφείλει αυθηµερόν να ενηµερώσει την εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά µε το αποτέλεσµα της εκποίησης. 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της εκποίησης, η Εταιρεία, θα προβεί σε νέα ανακοίνωση για το 
αποτέλεσµα της εκποίησης, καθώς και τη διαδικασία προκειµένου οι δικαιούχοι µέτοχοι να εισπράξουν 
το ποσό που δικαιούνται από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων. 
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Ε. Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2008 

∆ιεύθυνση διαδικτύου: www.etae.com
Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
των εξαµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων: 27 Αυγούστου 2008
Ορκωτός ελεγκτής  λογιστής: Μάριος Ψάλτης (Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 38081)
Ελεγκτική εταιρεία: Πράιςγουωτερχαους Κούπερς
Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Με σύµφωνη γνώµη - Θέµατα έµφασης

30/06/2008 31/12/2007 30/06/2008 31/12/2007 01/01-30/06/2008 01/01-30/06/2007 01/01-30/06/2008 01/01-30/06/2007

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Λειτουργικές ∆ραστηριότητες

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 409.417 338.416 27.399 23.004 Κέρδη προ φόρων 93.766 112.543 21.941 42.572

Επενδύσεις σε ακίνητα 126.958 110.581 46.138 46.576 Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 851.945 836.115 145.515 145.516 Αποσβέσεις 38.599 10.724 607 171

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 231.857 239.936 658.663 609.509 Αποµειώσεις ενσώµατων, άυλων και λοιπών παγίων στοιχείων 36 - 332 -

Αποθέµατα 63.725 38.236 - - Προβλέψεις 10.024 1.893 51 40

Απαιτήσεις από πελάτες 532.566 435.285 3.164 3.449 Συναλλαγµατικές διαφορές (208) 713 - -

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.245.846 996.935 81.423 63.340 Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας (19.964) (82.396) (27.108) (45.388)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.462.315 2.995.505 962.303 891.393 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 32.319 5.265 775 -

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό κεφάλαιο 182.311 182.311 182.311 182.311

Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης 770.333 775.906 657.539 681.508 Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (21.233) (825) - -

Σύνολο Καθαρής Θέσης µετόχων εταιρείας (α) 952.645 958.218 839.851 863.819 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (347.377) (98.830) (6.436) (4.987)

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) 218.483 194.850 - - (Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 167.796 14.057 1.422 1.942

Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ) = (α) + (β) 1.171.128 1.153.067 839.851 863.819 Μείον: 

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 984.000 743.799 75.000 - Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (30.211) (5.889) (509) -

Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 203.108 178.215 1.880 1.654 Καταβεβληµένοι φόροι (12.254) (8.291) (790) (2.978)

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 290.248 316.971 - 11.000 Σύνολο εισροών (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (88.707) (51.036) (9.716) (8.627)

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 813.831 603.452 45.573 14.919 Επενδυτικές δραστηριότητες

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 2.291.187 1.842.438 122.452 27.573 (Απόκτηση)/Πώληση θυγατρικών, συγγενών, κ/ξιών και λοιπών επενδύσεων (28.667) (5.666) (49.420) 4.874

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 3.462.315 2.995.505 962.303 891.393 Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων και επενδύσεων σε ακίνητα (109.970) (48.227) (4.565) (2.114)

2.563 24.546 1 22

Τόκοι εισπραχθέντες 13.573 4.580 133 1.330

01/01-30/06/2008 01/01-30/06/2007 01/04-30/06/2008 01/04-30/06/2007 ∆άνεια χορηγηθέντα σε/εισπραχθέντα από συνδεδεµένα µέρη 2.491 (1.921) 2.833 (1.921)

Κύκλος εργασιών 791.640 415.360 410.519 229.121 Μερίσµατα εισπραχθέντα - 1.751 22.009 31.456

Μικτά κέρδη/(ζηµιές) 134.579 52.846 73.783 37.211 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (120.010) (24.938) (29.008) 33.646

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

107.844 47.273 54.132 35.673 Πώληση / (Αγορά) ιδίων µετοχών (13.477) - (13.477) -

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων 93.766 112.543 48.114 91.426 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 329.184 125.864 75.000 -

Μείον φόροι (30.713) (15.759) (15.412) (12.162) Εξοφλήσεις δανείων (127.344) (43.354) (11.000) -

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους 63.053 96.784 32.702 79.264 Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) (1.083) (848) - -

Κατανέµονται σε : Μερίσµατα πληρωθέντα (8.572) 2.517 (79) (61)

Μετόχους Εταιρείας 43.526 90.867 23.127 74.728 Ληφθείσες Επιχορηγήσεις 798 694 - -

Μετόχους Μειοψηφίας 19.527 5.917 9.576 4.536 Συµµετοχή τρίτων σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών 8.096 (14) - -

0,2467 0,5720 0,1314 0,4704 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 187.602 84.860 50.445 (61)

146.443 57.997 74.290 41.625 (21.114) 8.885 11.720 24.958

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 692.636 326.257 27.639 58.427

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 671.521 335.142 39.359 83.385

01/01-30/06/2008 01/01-30/06/2007 01/04-30/06/2008 01/04-30/06/2007

Κύκλος εργασιών 1.179 1.264 819 784

Μικτά κέρδη/(ζηµιές) (122) 44 (45) (258) 30/06/2008 30/06/2007 30/06/2008 30/06/2007

(4.324) 12.738 (3.380) 13.045

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων 21.941 42.572 20.496 42.319 1.153.067 774.066 863.819 709.820

Μείον φόροι (573) (4.164) (63) (4.112) Συναλλαγµατικές διαφορές (6.176) 981 - -

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους 21.368 38.408 20.433 38.206 Κέρδη / (ζηµίες) της περιόδου µετά από φόρους 63.053 96.784 21.368 38.408

Κατανέµονται σε : Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ'ευθείας  στην καθαρή θέση 5.110 1.612 - 1.598

Μετόχους Εταιρείας 21.368 38.408 20.433 38.206 10.304 (343) - -

Μετόχους Μειοψηφίας - - - - (13.477) - (13.477) -

0,1212 0,2418 0,1163 0,2405 (40.753) (28.885) (31.860) (28.593)

(3.717) 12.909 (3.070) 13.133 1.171.128 844.216 839.851 721.234

Ποσά σε χιλ.  Ευρώ Όµιλος Εταιρεία
α) Έσοδα 20.316 34.731
β) Έξοδα 3.270 4.073
γ) Απαιτήσεις 31.600 36.936
δ) Υποχρεώσεις 1.290 2.031
ε) Αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης 4.102 1.237
στ) Πωλήσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης 6 -
ζ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης 43 -
η) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης 106 -

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π. ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ Γ. ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Κ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Α∆Τ  Ξ 434814 Α∆Τ Σ 237945 Α∆Τ Χ 666412 Α∆Τ ΑΒ 342796

(Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. και του Οµίλου εταιρειών ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή

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

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ (Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

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

Κηφισιά, 27 Αυγούστου 2008

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

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου  (01/01/2008 και 01/01/2007 
αντίστοιχα)

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

Μεταβολή ποσοστών συµµετοχής σε θυγατρικές

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €)

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16 
ΕΡΜΟΥ 25, 145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ απο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 εως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ (Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ (Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)

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

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

7. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (έσοδα και έξοδα) σωρευτικά από την έναρξη της οικονοµικής χρήσης, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων
του Οµίλου και της µητρικής Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ∆ΛΠ
24, έχουν ως εξής: 

Αγορές / πωλήσεις ιδίων µετοχών

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

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

Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου  (30/06/2008 και 
30/06/2007 αντίστοιχα)

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

1. Έχουν τηρηθεί οι βασικές Λογιστικές Αρχές του Ισολογισµού της 31.12.2007. 
2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Οµίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σηµ. 7 των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων. Η µητρική
εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές µέχρι και τη χρήση 2005. 
3. Στα πάγια στοιχεία του Οµίλου και της Εταιρείας δεν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη. 
4. Οι επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και οι εκκρεµείς αποφάσεις των δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην
οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία του Οµίλου ή της Εταιρείας, γι' αυτό το λόγο δεν έχουν διενεργηθεί σχετικές προβλέψεις.
5. Οι προβλέψεις που έχουν διενεργηθεί για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ανέρχονται για τον Όµιλο σε € 1.712 χιλ. και για την Εταιρεία σε € 651 χιλ. Οι λοιπές
προβλέψεις (βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες) για τον Όµιλο ανέρχονται σε € 92.603 χιλ. (βλ. σηµ. 15 των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων
πληροφόρησης 30.06.2008)  
6. Το απασχολούµενο προσωπικό της Εταιρείας την 30.06.2008 ανέρχεται σε 34 άτοµα και του Οµίλου (πλην Κοινοπραξιών) σε 5.479 άτοµα και την 30.06.2007
ανερχόταν σε 36 και 3.797 αντίστοιχα. 

14. Οι εταιρείες του Οµίλου µε την χώρα της καταστατικής τους έδρας, τα ποσοστά µε τα οποία η µητρική εταιρεία συµµετέχει, άµεσα ή έµµεσα, στο µετοχικό τους
κεφάλαιο καθώς και η µέθοδος ενσωµάτωσής τους στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του α' εξαµήνου 2008, παρατίθενται αναλυτικά στη σηµ. 7 των
ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων. Αναλυτικός πίνακας των Κοινοπραξιών που ενοποιήθηκαν µε τη µέθοδο της Αναλογικής Ενοποίησης
παρατίθεται στη σηµείωση 7.3 των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων πληροφόρησης και είναι διαθέσιµος στο δικτυακό τόπο του Οµίλου
www.etae.com. Η εταιρεία έχει µόνο έµµεση συµµετοχή στις εν λόγω κοινοπραξίες µέσω της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ και της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ και των θυγατρικών τους,
καθώς και µέσω της ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ. Στοιχεία και πληροφορίες αναφορικά µε τις µη ενοποιούµενες εταιρείες και Κοινοπραξίες εµφανίζονται στη σηµείωση 7.4 των
ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων πληροφόρησης.
15. Στις ενδιάµεσες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις πληροφόρησης της τρέχουσας περιόδου ενσωµατώθηκαν µε τη µέθοδο της πλήρους
ενοποίησης για πρώτη φορά ενώ δεν είχαν ενσωµατωθεί στις 31.03.2008 οι εταιρείες: CAISSON AE (συστάθηκε) και GEMACO AE, ∆. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΕ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΗΜΑΘΕΙΑΣ (αποκτήθηκαν). Εκτός των ανωτέρω, ενσωµατώθηκαν στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις στην τρέχουσα περίοδο ενώ δεν
είχαν ενσωµατωθεί στις 30.06.2007 επειδή στο διάστηµα που µεσολάβησε συστάθηκαν ή αποκτήθηκαν οι θυγατρικές εταιρείες: HELECTOR GERMANY GMBH,
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ ΑΕ, ΗΛΕΚΤΩΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ, IKW BECKUM GMBH (συστάθηκαν) και ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ, ΒΟΙΩΤΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ, ΛΑΜ∆Α
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, ΛΑΜ∆Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ - ΠΤΕΧ ΑΕ & ΣΙΑ ΕΕ, ΛΜΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ-ΑΡΧΙΤΕΚ ΑΤΕ ΑΕ,
ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ - ∆. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ ΟΕ, ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ - ΛΑΜ∆Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ∆ΕΠΑ ΟΕ, ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, PANTECHNIKI
ROMANIA SRL, PROMAS ΑΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ, ΑΝΕΜΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΑΕ, DAMBOVITA REAL ESTATE SRL, SVENON INVESTMENTS
LTD, INSCUT BUCURESTI SA (αποκτήθηκαν). Στις οικονοµικές καταστάσεις της προηγούµενης περιόδου, δηλαδή στις 31.03.2008, ενοποιούταν µε τη µέθοδο της
πλήρους ενοποίησης ενώ δεν ενοποιείται στις παρούσες οικονοµικές καταστάσεις η εταιρεία ΣΕΑ ΑΤΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΕ, καθώς εντός του β’ τριµήνου 2008
ολοκληρώθηκε η απορρόφησή της από τη θυγατρική εταιρεία ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ, µε την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της Νοµαρχίας
Ανατολικής Αττικής της µε αριθµό πρωτοκόλλου 5338/28-02-08 εγκριτικής απόφασης του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Αττικής. Εκτός από την παραπάνω
εταιρεία, στις οικονοµικές καταστάσεις της 30.06.2007, ενοποιούνταν µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης ενώ δεν ενοποιούνται στις παρούσες οικονοµικές
καταστάσεις οι εταιρείες ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΤΙΣΣΑΣ ΑΕ, ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΕΙΟΥ ΑΕ και ΤΕΡΠΑΝ∆ΡΟΣ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ καθώς, εντός του α’ τριµήνου 2008
απορροφήθηκαν από τη θυγατρική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ (πρώην ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ), καθώς και οι εταιρείες
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ (πωλήθηκε στο δ' τρίµηνο 2007), HE&D ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΡΟ∆ΟΥ (πωλήθηκε στο δ' τρίµηνο 2007) και ∆ΩΡΙΚΗ
ΛΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΕ (απορροφήθηκε από τη θυγατρική ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΕ στο γ' τρίµηνο 2007). Στις οικονοµικές καταστάσεις της προηγούµενης
περιόδου, δηλαδή στις 31.03.2008, ενοποιούνταν µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης ενώ δεν ενοποιείται στις παρούσες οικονοµικές καταστάσεις η εταιρεία
ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ & ΣΙΑ ΟΕ, καθώς εντός του β’ τριµήνου 2008 ολοκληρώθηκε η πώληση της εν λόγω συµµετοχής προς τρίτους. Ενσωµατώθηκαν στις
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις στην τρέχουσα περίοδο ενώ δεν είχαν ενσωµατωθεί στις 30.06.2007 επειδή στο διάστηµα που µεσολάβησε συστάθηκαν ή
αποκτήθηκαν οι συγγενείς εταιρείες: ΛΑΡΚΟ∆ΟΜΗ ΑΕ, ΕΠ.ΑΝ.Α. ΑΕ (συστάθηκαν) και ΛΑΤ.Ε.Ε.Μ. ΑΕ, ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ, ΓΕΦΥΡΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕ, ΕΦΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, ΤΕΡΝΑ – ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ, ECOGENESIS PERIVALODIKI AE (αποκτήθηκαν). Η εταιρεία Π & Π ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΕ
ενοποιήθηκε για πρώτη φορά στις 31.12.2007 µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης, ενώ από το β’ τρίµηνο 2008 ενοποιείται µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης,
λόγω αύξησης του ποσοστού συµµετοχής του Οµίλου σε αυτήν. Η εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΑΛΕΑ ΑΕ ενοποιήθηκε για πρώτη φορά στις 31.12.2007 µε τη
µέθοδο της καθαρής θέσης ενώ από το α’ τρίµηνο 2008 ενοποιείται µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης, λόγω αύξησης του ποσοστού συµµετοχής του Οµίλου
σε αυτήν. Η εταιρεία ΑΝΕΜΟΣ ΑΛΚΥΟΝΗΣ ΑΕ ενοποιήθηκε για πρώτη φορά στις 30.09.2006 µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Από το α’ τρίµηνο 2008 ενοποιείται
µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης, λόγω αύξησης του ποσοστού συµµετοχής του Οµίλου σε αυτήν. Μεταβολή στη µέθοδο ενοποίησης σε σχέση µε την
αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης χρήσης έχουµε για τις εταιρείες ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ και ΑΤΤΙΚΑ ∆ΙΟ∆ΙΑ ΑΕ, οι οποίες στις 30.06.2007 ενοποιούνταν µε τη
µέθοδο της καθαρής θέσης, ενώ από τις 31.12.2007 ενσωµατώνονται µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης, λόγω αύξησης του ποσοστού συµµετοχής του
Οµίλου σε αυτές. Τέλος, η εταιρεία ΑΤΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ ΑΕ, που στις οικονοµικές καταστάσεις της 30.06.2007 ενοποιούταν µέσω της εταιρείας ΑΤΤΙΚΑ ∆ΙΟ∆ΙΑ
ΑΕ, ως θυγατρική συγγενούς, από τις 31.12.2007 ενσωµατώνεται στις οικονοµικές καταστάσεις µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης, ως θυγατρική θυγατρικής.
Η εταιρεία ΘΕΡΜΑΪΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ ΑΕ στις 30.06.2007 ενοποιούνταν µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης, ενώ από το γ’ τρίµηνο 2007 ενοποιείται µε τη
µέθοδο της αναλογικής ενοποίησης, καθώς, µετά την πώληση του 50% σε τρίτους, ασκείται πλέον από κοινού έλεγχος από τα µέλη της. 
16. Το θέµα έµφασης της έκθεσης επισκόπησης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή αφορά στις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Οµίλου.

8. Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται µε διαίρεση του καθαρού κέρδους που αναλογεί στους µετόχους της µητρικής µε το σταθµικό µέσο αριθµό των κοινών µετοχών
στη διάρκεια της περιόδου αφαιρουµένων των ιδίων µετοχών.  
9. Στα τέλη Μαρτίου 2008 ολοκληρώθηκε, µε την εγκριτική απόφαση της Νοµαρχίας Αθηνών/Ανατολικός Τοµέας, η διαδικασία συγχώνευσης µε απορρόφηση από
κοινού και εκ παραλλήλου των εταιρειών ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΕΙΟΥ ΑΕ, ΤΕΡΠΑΝ∆ΡΟΣ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ και ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΤΙΣΣΑΣ ΑΕ από την ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ ΑΙΟΛΙΚΑ
ΠΑΡΚΑ ΑΕ (που µετονοµάστηκε τον Απρίλιο του 2008 σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ) σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2, 69-70 και 72-77
κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασµό µε τα άρθρα 1-5 ν. 2166/1993, ως ισχύουν, µε ηµεροµηνία ισολογισµού µετασχηµατισµού εκάστης εκ των συµµετεχουσών εταιρειών την
31η ∆εκεµβρίου 2007.
10. Εντός του Απριλίου 2008 η Εταιρεία προχώρησε στη σύναψη δύο οµολογιακών δανείων, διάρκειας τριών ετών και ύψους € 75 εκ. και € 50 εκ. αντίστοιχα, µε
δυνατότητα σταδιακών εκταµιεύσεων µε σκοπό την αναχρηµατοδότηση υφιστάµενου βραχυπρόθεσµου τραπεζικού δανεισµού της Eταιρείας καθώς και των
επενδυτικών της αναγκών. 
11. Σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς επίσης και σύµφωνα µε τους όρους του Κανονισµού 2273/2003 της
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και σε εκτέλεση της από 10.12.2007 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από
21.01.2008 απόφασης του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου, η Εταιρεία προέβη κατά την περίοδο 01.01-30.06.2008 στην αγορά 1.709.000 ιδίων µετοχών, συνολικής αξίας €
13.477 χιλ. (βλ. σηµ. 10 των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων πληροφόρησης 30.06.2008). Το ανωτέρω ποσό µείωσε την Καθαρή Θέση της
Εταιρείας και του Οµίλου. Έως την 27.08.2008, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 2.150.000 ίδιες µετοχές (ήτοι ποσοστό 1,2147% του µετοχικού της κεφαλαίου), συνολικής
αξίας €16.673 χιλ. 
12. Η φύση και τα ποσά που στην τρέχουσα περίοδο καταχωρήθηκαν απ' ευθείας στην καθαρή θέση αναλύονται στη σηµ.11 των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών
καταστάσεων πληροφόρησης 30.06.2008 και αφορούν κυρίως (ποσό € 5.407 χιλ) σε αύξηση του Αποθεµατικού Αντιστάθµισης ταµειακών ροών. 
13. Για την αναµόρφωση των συγκριτικών στοιχείων λόγω αναδροµικής εφαρµογής της ∆ΕΕΧΠ 12 και της εφαρµογής του ∆ΠΧΠ 3 γίνεται αναφορά στη σηµείωση 20
των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων πληροφόρησης 30.06.2008. Συγκεκριµένα, η ∆ΕΕΧΠ 12 εφαρµόστηκε από την 1η Ιανουαρίου 2008 στις
εταιρείες παραχωρήσεων ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ, ΘΕΡΜΑΪΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ και ΜΩΡΕΑΣ ΑΕ. Στις δύο πρώτες εταιρείες των οποίων οι συµβάσεις παραχώρησης είχαν ήδη
ξεκινήσει το 2007, η εν λόγω διερµηνεία είχε αναδροµική εφαρµογή και οδήγησε σε αναπροσαρµογή συγκεκριµένων κονδυλίων του δηµοσιευµένου ισολογισµού της
31.12.2007. Επίσης, αναπροσαρµογή (αναταξινόµηση) σε κονδύλια του εν λόγω ισολογισµού έχουµε, όπως ορίζεται από το ∆ΠΧΠ 3, και λόγω της οριστικοποίησης
στο τρέχον τρίµηνο της υπεραξίας που προέκυψε από την πρώτη ενοποίηση των εταιρειών ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΕ και ΑΝΕΜΟΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ στις
30.06.2007.

 


