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

Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 874/06/Β/86/16

Αρµόδια Υπηρεσία: Υπουργείο Ανάπτυξης Γεν. Γραµµατεία Εµπορίου ∆/νση ΑΕ & Πίστεως 01/01-31/12/2008 01/01-31/12/2007 01/01-31/12/2008 01/01-31/12/2007

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες

27 Μαρτίου 2009 Κέρδη προ φόρων 174.719 165.784 25.963 40.254

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Μάριος Ψάλτης Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Ελεγκτική εταιρεία: PriceWaterhouseCoopers Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρία Αποσβέσεις 91.702 27.513 1.235 418

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύµφωνη γνώµη-Θέµα έµφασης Αποµειώσεις 463 - 339 -

∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας:  www.ellaktor.com Προβλέψεις 18.916 4.939 (100) 687

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου: Συναλλαγµατικές διαφορές 3.735 287 - -

Εκτελεστικά Μέλη Μη Εκτελεστικά Μέλη Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας (53.346) (124.382) (36.074) (46.602)

Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, Πρόεδρος του ∆.Σ. Γεώργιος Σωσσίδης, Σύµβουλος Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 74.242 18.434 4.021 778

Λεωνίδας Μπόµπολας, ∆ιευθύνων Σύµβουλος Ιωάννης Κούτρας, Σύµβουλος

∆ηµήτριος Καλλιτσάντσης, Σύµβουλος ∆ηµήτριος Χατζηγρηγοριάδης, Σύµβουλος (µέλος ανεξάρτητο)

∆ηµήτριος Κούτρας, Σύµβουλος Γεώργιος Μπεκιάρης, Σύµβουλος (µέλος ανεξάρτητο) Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (38.743) (10.255) - -

Λουκάς Γιαννακούλης, Σύµβουλος Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (512.400) (96.441) (3.346) 8.053

Άγγελος Γιόκαρης, Σύµβουλος (Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 359.277 79.813 (699) 8.774

Εδουάρδος Σαραντόπουλος, Σύµβουλος Μείον: 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (66.483) (19.054) (3.579) (1.112)

Καταβεβληµένοι φόροι (42.384) (26.124) (3.497) (5.304)

Σύνολο εισροών (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 9.699 20.513 (15.737) 5.946

Επενδυτικές δραστηριότητες

31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 Ταµειακά διαθέσιµα από εξαγορά - 31.256 - -

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ταµειακά διαθέσιµα εταιρειών που µεταβλήθηκαν από συγγενείς σε θυγατρικές - 305.826 - -

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 443.553 326.454 17.881 23.004 (Απόκτηση)/Πώληση θυγατρικών, συγγενών, κ/ξιών και λοιπών επενδύσεων (72.385) (8.802) (94.054) (27.774)

Επενδύσεις σε ακίνητα 120.773 110.581 46.764 46.576 Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων και επενδύσεων σε ακίνητα (233.326) (116.814) (7.061) (14.593)

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 928.495 906.561 - -

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 258.619 248.987 849.423 755.024 28.662 35.678 19.364 24

Αποθέµατα 91.777 38.236 - - Τόκοι εισπραχθέντες 34.914 11.129 491 2.419

Απαιτήσεις από πελάτες 658.936 419.574 9.840 3.449 ∆άνεια (χορηγηθέντα σε) / εισπραχθέντα από συνδεδεµένα µέρη (6.347) (6.666) 2.853 (16.192)

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.378.032 993.826 88.771 63.340 Μερίσµατα εισπραχθέντα 7.763 7.270 25.756 37.181

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.880.186 3.044.219 1.012.680 891.393 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (240.720) 258.877 (52.651) (18.934)

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Μετοχικό κεφάλαιο 182.311 182.311 182.311 182.311 Πώληση / (Αγορά) ιδίων µετοχών (21.166) - (21.166) -

Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης 756.567 775.906 651.642 681.508 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 791.478 230.490 165.000 76.150

Σύνολο Καθαρής Θέσης µετόχων εταιρείας (α) 938.878 958.218 833.954 863.819 Εξοφλήσεις δανείων (412.925) (117.434) (11.000) (65.380)

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) 243.565 193.679 - - Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) (2.507) (1.666) - -

Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ) = (α) + (β) 1.182.443 1.151.896 833.954 863.819 Μερίσµατα πληρωθέντα (48.311) (29.083) (31.843) (28.569)

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 1.171.179 743.799 165.000 - Ληφθείσες Επιχορηγήσεις 6.607 1.632 - -

Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 274.058 220.366 2.507 1.654 Συµµετοχή τρίτων σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών 20.003 3.051 - -

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 273.463 316.971 - 11.000 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 333.178 86.989 100.991 (17.799)

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 979.043 611.185 11.219 14.919

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 2.697.743 1.892.322 178.726 27.573 102.157 366.378 32.603 (30.787)

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 3.880.186 3.044.219 1.012.680 891.393 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 692.636 326.257 27.639 58.427

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 794.793 692.636 60.242 27.639

01/01-31/12/2008 01/01-31/12/2007 01/01-31/12/2008 01/01-31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2007

Κύκλος εργασιών 1.913.041 914.678 2.356 3.408

Μικτά κέρδη/(ζηµιές) 289.742 102.324 (25) 437 1.151.896 774.066 863.819 709.820

218.381 80.812 2.740 10.109 Συναλλαγµατικές διαφορές 5.464 (3.141) - -

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων 174.719 165.784 25.963 40.254 Κέρδη / (ζηµίες) της χρήσης µετά από φόρους 138.774 138.746 24.069 35.987

Μείον φόροι (35.945) (27.038) (1.893) (4.267)

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους 138.774 138.746 24.069 35.987 Αύξηση / (µείωση) µετοχικού εταιρικού κεφαλαίου - 52.614 - 52.614

Κατανέµονται σε : Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ'ευθείας  στην καθαρή θέση (60.119) 5.492 (909) 2.467

Μετόχους Εταιρείας 94.773 129.841 24.069 35.987 11.955 213.001 - 91.523

Μετόχους Μειοψηφίας 44.002 8.905 - - (21.166) - (21.166) -

0,5401 0,8135 0,1372 0,2255 (44.362) (28.881) (31.860) (28.593)

310.083 108.325 3.974 10.527 1.182.443 1.151.896 833.954 863.819

0,12 0,18 0,12 0,18

Ποσά σε χιλ.  Ευρώ Όµιλος Εταιρεία
α) Έσοδα 39.914 12.405
β) Έξοδα   16.161 5.252
γ) Έσοδα από µερίσµατα - 26.907
δ) Απαιτήσεις 19.916 27.584
ε) Υποχρεώσεις 2.767 689
στ) Αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης         10.891 1.840
ζ) Πωλήσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης  12 -

η) Αγορές από διευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης 29 -

θ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης   54 -

ι) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης 54 -

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)

Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή - (σε €)

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα & αναλογία µειοψηφίας στη διανοµή 
αποτελέσµατος θυγατρικής

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

Μεταβολή ποσοστών συµµετοχής σε θυγατρικές

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

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

(Αγορές) / πωλήσεις ιδίων µετοχών

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)

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

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

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

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

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Κηφισιά, 27 Μαρτίου 2009

   

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των 
ετήσιων οικονοµικών 
καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά 
στοιχεία):

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσης  (31/12/2008 και 31/12/2007 αντίστοιχα)

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

(∆ηµοσιευόµενα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)

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

ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ απο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 εως 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Έχουν τηρηθεί οι βασικές Λογιστικές Αρχές της 31.12.2007. 
2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Οµίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σηµ. 9 των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων 31.12.2008. Για τη µητρική
εταιρεία  βρίσκεται σε εξέλιξη φορολογικός έλεγχος για τις ανέλεγκτες χρήσεις 2006-2007.
3. Στα πάγια στοιχεία του Οµίλου και της Εταιρείας δεν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη. 
4. Οι επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και οι εκκρεµείς αποφάσεις των δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην
οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία του Οµίλου ή της Εταιρείας, γι' αυτό το λόγο δεν έχουν διενεργηθεί σχετικές προβλέψεις.
5. Οι προβλέψεις που έχουν διενεργηθεί για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ανέρχονται για τον Όµιλο σε € 1.260χιλ. και για την Εταιρεία σε € 651 χιλ. Οι λοιπές
προβλέψεις (βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες) για τον Όµιλο ανέρχονται σε €  83.506 χιλ. (βλ. σηµ. 26 των οικονοµικών καταστάσεων πληροφόρησης 31.12.2008)  
6. Το απασχολούµενο προσωπικό της Εταιρείας την 31.12.2008 ανέρχεται σε 37 άτοµα και του Οµίλου (πλην Κοινοπραξιών) σε 5.720 άτοµα και την 31.12.2007
ανερχόταν σε 30 και 5.682 αντίστοιχα. 
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 χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ∆ΛΠ 24, έχουν
ως εξής: 

11. Η φύση και τα ποσά που καταχωρήθηκαν απ' ευθείας στην καθαρή θέση αναλύονται στη σηµ.20 των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων 31.12.2008 και αφορούν:
α) για τον Όµιλο: µείωση του Αποθεµατικού Αντιστάθµισης ταµειακών ροών (ποσό € 53.618 χιλ), µείωση του Αποθεµατικού ∆ιαθεσίµων προς πώληση (ποσό € 643
χιλ) και µείωση του Αποτελέσµατος εις νέον (ποσό € 643 χιλ) προερχόµενη από Φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου λόγω αύξησης κεφαλαίου σε θυγατρικές εταιρείες
του Οµίλου  β) για την Εταιρεία: µείωση του Αποθεµατικού Αντιστάθµισης ταµειακών ροών (ποσό € 909 χιλ).
12. Για την αναµόρφωση των συγκριτικών στοιχείων γίνεται αναφορά στη σηµείωση 37 των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων 31.12.2008. Οι αναµορφώσεις
οφείλονται αφενός στην αναδροµική εφαρµογή της ∆ΕΕΧΠ 12 και αφετέρου στην εφαρµογή του ∆ΠΧΠ 3. Συγκεκριµένα, 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 και οδήγησε σε αναπροσαρµογή συγκεκριµένων κονδυλίων του
δηµοσιευµένου ισολογισµού της 31.12.2007. Επίσης, στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 31.12.2008 οριστικοποιήθηκε η κατανοµή της υπεραξίας που προέκυψε
από την απορρόφηση της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ και η οποία ανήρχετο στις 31.12.2007 στο ποσό των € 136.748 χιλ σε ενοποιηµένο επίπεδο (και € 145.515 χιλ. σε
επίπεδο εταιρείας). Από την εν λόγω κατανοµή σε ενοποιηµένο επίπεδο ποσό € 36.493 χιλ παρέµεινε ως «Υπεραξία» (βλ. σηµ 7). Στη µητρική Εταιρεία, η υπεραξία
των € 145.515 χιλ. αναγνωρίστηκε ως «Επενδύσεις σε θυγατρικές» (σηµ. 10). 
13. 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 ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008, παρατίθενται αναλυτικά στη σηµ. 9 των ετήσιων
οικονοµικών καταστάσεων 31.12.2008. Αναλυτικός πίνακας των Κοινοπραξιών που ενοποιήθηκαν µε τη µέθοδο της Αναλογικής Ενοποίησης παρατίθεται στη
σηµείωση 9.γ των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων 31.12.2008 και είναι διαθέσιµος στο δικτυακό τόπο του Οµίλου www.ellaktor.com. Η µητρική Εταιρεία έχει µόνο
έµµεση συµµετοχή στις εν λόγω κοινοπραξίες µέσω της ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. και της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. και των θυγατρικών τους, καθώς και µέσω της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.
Στοιχεία και πληροφορίες αναφορικά µε τις µη ενοποιούµενες εταιρείες και Κοινοπραξίες εµφανίζονται στη σηµ. 9.δ των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων
31.12.2008.
14. Στις ετήσιες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης ενσωµατώθηκαν µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης για πρώτη φορά ενώ δεν είχαν
ενσωµατωθεί στις 30.09.2008 οι θυγατρικές εταιρείες: AKTOR BULGARIA SA και VARI VENTURES LIMITED (συστάθηκαν). 
Εκτός των ανωτέρω, ενσωµατώθηκαν στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 31.12.2008, ενώ δεν είχαν ενσωµατωθεί στις 31.12.2007 επειδή στο διάστηµα
που µεσολάβησε συστάθηκαν ή αποκτήθηκαν οι εταιρείες: CAISSON AE, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ ΑΕ, ΗΛΕΚΤΩΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ, IKW BECKUM GMBH
(συστάθηκαν) και LOOCK BIOGASSYSTEME GMBH, GEMACO AE, ∆. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΕ, ΑΝΕΜΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΑΕ,
SVENON INVESTMENTS LTD, INSCUT BUCURESTI SA (αποκτήθηκαν). 
Η θυγατρική εταιρεία DAMBOVITA REAL ESTATE SRL ενοποιήθηκε για πρώτη φορά στις ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις της 31.03.2008 ενώ δεν
ενοποιείται στις παρούσες οικονοµικές καταστάσεις καθώς εντός του γ’ τριµήνου 2008 ολοκληρώθηκε η απορρόφησή της από τη θυγατρική εταιρεία PROFIT
CONSTRUCT SRL µε την υπ’ αριθµ. 3664/03.07.2008 εγκριτική απόφαση των τοπικών αρµοδίων αρχών.
Στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 31.12.2007 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. Εκτός από την παραπάνω εταιρεία, στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 31.12.2007 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). Μεταβολή στη µέθοδο ενοποίησης σε σχέση µε τις οικονοµικές καταστάσεις της προηγούµενης περιόδου, δηλαδή την 30.09.2008 έχουµε για την
κοινοπραξία ΗΛΕΚΤΩΡ - CYBARCO, λόγω απόκτησης του ελέγχου της κοινοπραξίας από τη θυγατρική εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ.  
Εκτός αυτής, µεταβολή στη µέθοδο ενοποίησης σε σχέση µε τις ετήσιες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 31.12.2007 έχουµε και για τις εταιρείες: 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), 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) και ΑΝΕΜΟΣ ΑΛΚΥΟΝΗΣ ΑΕ (ενοποιήθηκε για πρώτη φορά στις 30.09.2006 µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης και από το α’ τρίµηνο 2008 ενοποιείται µε τη
µέθοδο της πλήρους ενοποίησης, λόγω αύξησης του ποσοστού συµµετοχής του Οµίλου σε αυτήν). 
Στις ετήσιες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της προηγούµενης χρήσης, δηλαδή στις 31.12.2007 δεν είχαν ενσωµατωθεί οι συγγενείς εταιρείες
ΑΝΕΜΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΕ και ΠΟΥΝΕΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, καθώς αποκτήθηκαν στο γ' τρίµηνο 2008. Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις
της 31.12.2008 δεν ενσωµατώθηκαν, ενώ είχαν ενσωµατωθεί µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης στις 30.09.2008 οι συγγενείς εταιρείες E-CONSTRUCTION ΑΕ και
ΛΑΤ.Ε.Ε.Μ. ΑΕ καθώς πωλήθηκαν στις 12.11.2008 και 23.12.2008 αντίστοιχα, σε τρίτους εκτός Οµίλου. Εκτός των ανωτέρω, δεν ενσωµατώθηκε στις ετήσιες
οικονοµικές καταστάσεις της 31.12.2008 ενώ είχε ενσωµατωθεί στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 31.12.2007 η συγγενής 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. 
15. Το θέµα έµφασης της έκθεσης ελέγχου 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.Η θυγατρική εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε., που δραστηριοποιείται στον τοµέα βιοµηχανικής παραγωγής και εµπορίας αδρανών υλικών λατοµείου, µε την από
30.12.2008 συνεδρίαση του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου, αποφάσισε την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσής της δια ενιαίας, ταυτόχρονης, από κοινού και εκ
παραλλήλου απορρόφησης των εταιρειών ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΤΥΛΙ∆ΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και Ανάπλαση Μαρκοπούλου ΑΒΕΤΕ, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 68
παρ. 2 και 69-77 Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασµό µε τα άρθρα 1-5 Ν. 2166/1993, ως ισχύουν, και µε ηµεροµηνία Ισολογισµού Μετασχηµατισµού για καθεµιά
απορροφώµενη την 31.12.2008. Στην, από 26.02.2009 συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας εγκρίθηκε το εν λόγω Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης, το
οποίο υπογράφηκε αυθηµερόν από εκπροσώπους των συµβαλλοµένων εταιρειών και υποβλήθηκε στις διατυπώσεις δηµοσιότητος του άρθρου 69 παρ. 3 κ.ν. 2190/1920, 
περίληψη δε αυτού δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθµ. 18379/24.3.2009 φύλλο της ηµερήσιας οικονοµικής εφηµερίδος “Ηµερησία”. 
10. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας, στις 9.12.2008, α) αποφασίσθηκε η κατάργηση του υιοθετηθέντος, µε την από 10ης
∆εκεµβρίου 2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, προγράµµατος αγοράς ιδίων µετοχών (άρθρο 16 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920) και β)
εγκρίθηκε η κατ’ άρθρο 16 παρ. 1 επ. κ.ν. 2190/1920, νέου, σε αντικατάσταση του καταργηθέντος, προγράµµατος αγοράς ιδίων µετοχών έως ποσοστού 10% κατ’ ανώτατο
όριο του εκάστοτε καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, συµπεριλαµβανοµένων των ήδη αποκτηθεισών µετοχών, διαρκείας έως και 2 ετών και µε
κατώτατη και ανώτατη τιµή αποκτήσεως ιδίων µετοχών το ποσό των € 1,03 ευρώ (ονοµαστική αξία της µετοχής) και € 15,00 αντιστοίχως. Η εν λόγω Έκτακτη Γενική
Συνέλευση εξουσιοδότησε το ∆ιοικητικό της Συµβούλιο, όπως προβεί σε αγορά ιδίων µετοχών, σύµφωνα µε το άρθρο 16 κ.ν. 2190/1920, και µε τους όρους του
Κανονισµού 2273/2003 της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Σε εκτέλεση των παραπάνω αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και κατ’ εφαρµογή των αποφάσεων
της από 21.1.2008 και 10.12.2008 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, η Εταιρεία προέβη κατά την περίοδο 01.01-31.12.2008 στην αγορά 3.054.732 ιδίων
µετοχών, συνολικής αξίας € 21.166 χιλ. (βλ. σηµ. 19 των οικονοµικών καταστάσεων πληροφόρησης 31.12.2008). Το ανωτέρω ποσό µείωσε την Καθαρή Θέση της
Εταιρείας και του Οµίλου. Έως την 27.03.2009, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 4.474.034 ίδιες µετοχές (ήτοι ποσοστό 2,5277% του µετοχικού της κεφαλαίου), συνολικής
αξίας € 26.709 χιλ. 


