
∆ιεύθυνση διαδικτύου: www.ellaktor.com 30/06/2010 31/12/2009 30/06/2010 31/12/2009

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

των εξαµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων: 27 Αυγούστου 2010 Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 475.298 474.570 3.531 3.675

Νόµιµος ελεγκτής: Μάριος Ψάλτης (Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 38081) Επενδύσεις σε ακίνητα 138.023 128.261 59.301 59.785

Ελεγκτική εταιρεία: Πράιςγουωτερχαους Κούπερς Άυλα περιουσιακά στοιχεία 1.052.050 1.000.104 - -

Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Με σύµφωνη γνώµη Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 418.553 399.744 967.640 946.841

Αποθέµατα 44.317 40.371 - -

Απαιτήσεις από πελάτες 639.224 662.050 5.043 3.242

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.502.540 1.390.450 80.892 43.633

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.270.005 4.095.551 1.116.407 1.057.176

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό κεφάλαιο 182.311 182.311 182.311 182.311

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 768.362 802.324 639.578 648.266

01/01-30/06/2010 01/01-30/06/2009 01/01-30/06/2010 01/01-30/06/2009 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 950.674 984.636 821.889 830.578

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) 265.911 274.291 - -

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

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

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ απο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 εως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)

(Σύµφωνα µε την Απόφαση 4/507/28.04.2009 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 νόµιµου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων 53.603 99.320 12.532 23.922 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 1.216.584 1.258.927 821.889 830.578

Πλέον / µείον προσαρµογές για: Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 1.353.622 1.382.960 139.550 215.000

Αποσβέσεις 57.472 49.158 600 617 Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 372.169 294.172 1.904 2.249

Αποµειώσεις ενσώµατων, άυλων και λοιπών παγίων στοιχείων - 17.796 - - Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 462.242 311.146 125.000 -

Προβλέψεις 5.747 24.252 8 55 Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 865.388 848.346 28.064 9.349
Συναλλαγµατικές διαφορές (1.566) 539 - - Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 3.053.420 2.836.624 294.517 226.599

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας (10.135) (17.146) (15.394) (28.906) ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 4.270.005 4.095.551 1.116.407 1.057.176

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 39.452 31.676 3.298 2.749

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (3.955) 9.574 - - 01/01-30/06/2010 01/01-30/06/2009 01/04-30/06/2010 01/04-30/06/2009

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (28.497) (163.081) 6.201 12.256 Κύκλος εργασιών 920.358 1.102.509 465.775 619.461

(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (20.730) (37.118) 1.014 (1.409) Μικτά κέρδη/(ζηµιές) 103.816 147.643 44.801 73.433

Μείον: 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (34.863) (30.196) (3.748) (3.263) 87.264 120.196 40.332 58.389

Καταβεβληµένοι φόροι (12.272) (7.650) (1.603) (650) Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων 53.603 99.320 21.720 48.260

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 44.256 (22.875) 2.908 5.370 Μείον φόροι (44.730) (26.749) (32.449) (12.712)

Επενδυτικές δραστηριότητες Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους (Α) 8.873 72.571 (10.729) 35.548

(110.802) (3.828) (21.073) (72.593)

202.050 (138.110) - - Ιδιοκτήτες µητρικής 4.029 50.845 (8.964) 24.007

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων και επενδύσεων σε ακίνητα (117.320) (110.458) - (36) ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 4.843 21.726 (1.765) 11.541

7.086 3.446 30 4

Τόκοι εισπραχθέντες 11.484 15.715 906 1.163 Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) (24.529) 12.559 (20.075) 12.877

∆άνεια (χορηγηθέντα σε) /εισπραχθέντα από συνδεδεµένα µέρη (831) - (766) - Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β) (15.656) 85.130 (30.804) 48.424

Μερίσµατα εισπραχθέντα 2.370 1.724 19.602 19.602

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (5.962) (231.512) (1.301) (51.859) Ιδιοκτήτες µητρικής (16.442) 63.047 (26.012) 36.124

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 786 22.083 (4.793) 12.300

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

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

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

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

(Απόκτηση) / πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και 
λοιπών επενδύσεων

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

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

(Τοποθετήσεις)/Εισπράξεις προθεσµιακών καταθέσεων άνω των 3 µηνών

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 333.316 222.460 50.000 50.000 Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €) 0,0234 0,2943 (0,0520) 0,1392

Εξοφλήσεις δανείων (211.050) (145.697) - -

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) (926) (1.975) - -

Μερίσµατα πληρωθέντα (2.750) (8.132) (161) (131) 144.736 169.354 70.718 82.938

Καταβληθείς φόρος µερισµάτων (8) - - -

Ληφθείσες Επιχορηγήσεις 3.346 10.526 - -

Συµµετοχή τρίτων σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών 484 8 - - 01/01-30/06/2010 01/01-30/06/2009 01/04-30/06/2010 01/04-30/06/2009

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 122.413 71.284 49.839 43.963 Κύκλος εργασιών - 384 - -

160.707 (183.103) 51.446 (2.527) Μικτά κέρδη/(ζηµιές) - 152 - (21)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 743.204 794.793 11.933 60.242 438 (2.235) 580 (2.021)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 903.911 611.690 63.379 57.715

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων 12.532 23.922 14.358 25.047

Μείον φόροι (3.800) (242) (3.757) (200)

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους (Α) 8.732 23.680 10.601 24.847

30/06/2010 30/06/2009 30/06/2010 30/06/2009

1.258.927 1.182.443 830.578 833.954
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 279 (272) 225 77

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (15.656) 85.130 9.011 23.408 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β) 9.011 23.408 10.826 24.924

Μεταβολή ποσοστών συµµετοχής σε θυγατρικές (100) (1.561) - -

(26.588) (30.411) (17.700) (21.240) Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €) 0,0506 0,1371 0,0615 0,1441

- (5.906) - (5.906)

1.216.584 1.229.694 821.889 830.215 1.039 (1.618) 879 (1.711)

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

                      ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

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

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/06/2010 και 30/06/2009 
αντίστοιχα)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

(Αγορές) / πωλήσεις ιδίων µετοχών

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

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

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

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1/1/2010 και 1/1/2009 
αντίστοιχα)

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

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

1. Έχουν τηρηθεί οι βασικές Λογιστικές Αρχές της 31.12.2009.
2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Οµίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σηµ. 6 της ενδιάµεσης συνοπτικής οικονοµικής πληροφόρησης
της 30.06.2010. Για τη µητρική εταιρεία ανέλεγκτες φορολογικά είναι οι χρήσεις 2008-2009.

Επιπλέον, στις 30.06.2009 ενοποιούνταν µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης, ενώ δεν ενοποιείται στην παρούσα ενδιάµεση συνοπτική
οικονοµική πληροφόρηση, η εταιρεία ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΕ, καθώς, εντός του δ’ τριµήνου 2009 πωλήθηκε σε τρίτους εκτός
Οµίλου.

Ποσά σε χιλ.  Ευρώ

Όµιλος Εταιρεία
α) Έσοδα 34.218 2.173
β) Έξοδα 22.742 188
γ) Απαιτήσεις 51.148 19.357
δ) Υποχρεώσεις 2.929 55
ε) Έσοδα από µερίσµατα - 14.486
στ) Αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης 3.847 651
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης 2.874 1.170

Κηφισιά, 27 Αυγούστου 2010

1. Έχουν τηρηθεί οι βασικές Λογιστικές Αρχές της 31.12.2009.
2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Οµίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σηµ. 6 της ενδιάµεσης συνοπτικής οικονοµικής πληροφόρησης
της 30.06.2010. Για τη µητρική εταιρεία ανέλεγκτες φορολογικά είναι οι χρήσεις 2008-2009.
3. Στα πάγια στοιχεία του Οµίλου και της Εταιρείας δεν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη.
4. Οι επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και οι εκκρεµείς αποφάσεις των δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική
επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία του Οµίλου ή της Εταιρείας, γι' αυτό το λόγο δεν έχουν διενεργηθεί σχετικές προβλέψεις.
5. Οι προβλέψεις που έχουν διενεργηθεί για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ανέρχονται για τον Όµιλο σε € 1.483 χιλ. και για την Εταιρεία σε € 519 χιλ. Οι
λοιπές προβλέψεις (βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες) για τον Όµιλο ανέρχονται σε € 122.488 χιλ. (βλ. σηµ. 14 της ενδιάµεσης συνοπτικής οικονοµικής
πληροφόρησης 30.06.2010)
6. Το απασχολούµενο προσωπικό της Εταιρείας την 30.06.2010 ανέρχεται σε 15 άτοµα και του Οµίλου (πλην Κοινοπραξιών) σε 4.651 άτοµα και την
30.06.2009 ανερχόταν σε 17 και 4.967 αντίστοιχα.
7. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της οικονοµικής χρήσης (01.01.2010), καθώς και τα υπόλοιπα των
απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Οµίλου και της µητρικής Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου (30.06.2010), που έχουν προκύψει από συναλλαγές
τους µε τα συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ∆ΛΠ 24, έχουν ως εξής:

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. Τα ποσά των κονδυλίων που επηρέασαν τη γραµµή Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου (καθαρά, µετά από φόρους), του Οµίλου και της Εταιρείας αφορούν για
τον Όµιλο: έσοδο από Συναλλαγµατικές διαφορές € 13.905 χιλ., έξοδο από Μεταβολή αξίας διαθεσίµων προς πώληση € 14 χιλ., έξοδο από Αντιστάθµιση
ταµειακών ροών € 38.239 χιλ., και λοιπά έξοδα € 181 χιλ., και για την Εταιρεία: έσοδο από Αντιστάθµιση ταµειακών ροών € 279 χιλ.
10. Οι εταιρείες του Οµίλου µε τη 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 στην ενδιάµεση συνοπτική οικονοµική πληροφόρηση της 30.06.2010, παρατίθενται αναλυτικά στη σηµ.
6 της ενδιάµεσης συνοπτικής οικονοµικής πληροφόρησης της 30.06.2010. Αναλυτικός πίνακας των Κοινοπραξιών που ενοποιήθηκαν µε τη µέθοδο της
Αναλογικής Ενοποίησης παρατίθεται στη σηµείωση 6.γ της ενδιάµεσης συνοπτικής οικονοµικής πληροφόρησης της 30.06.2010 και είναι διαθέσιµος στο
δικτυακό τόπο του Οµίλου www.ellaktor.com. Η µητρική Εταιρεία έχει µόνο έµµεση συµµετοχή στις εν λόγω κοινοπραξίες µέσω των θυγατρικών της εταιρειών.
Στοιχεία και πληροφορίες αναφορικά µε τις µη ενοποιούµενες εταιρείες και Κοινοπραξίες εµφανίζονται στη σηµ. 6.δ της ενδιάµεσης συνοπτικής οικονοµικής
πληροφόρησης της 30.06.2010.
11. Στην ενδιάµεση συνοπτική οικονοµική πληροφόρηση της 30.06.2010 ενσωµατώθηκαν ενώ δεν είχαν ενσωµατωθεί στις 30.06.2009 οι θυγατρικές εταιρείες:
ΑΙΟΛΙΚΗ Α∆ΕΡΕΣ ΑΕ, ΗΛΙΑΚΗ Α∆ΕΡΕΣ ΑΕ, HELECTOR BULGARIA SA, AKTOR KUWAIT WLL, DUBAI FUJAIRAH FREEWAY JV, Ο∆ΙΚΕΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ, ΚΞ ΕΛΤΕΧ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ (συστάθηκαν). Στην ενδιάµεση συνοπτική οικονοµική πληροφόρηση της 30.06.2010 δεν
ενοποιείται µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης, ενώ είχε ενσωµατωθεί στις 31.03.2010, η εταιρεία VARI VENTURES LIMITED, η οποία ενοποιήθηκε για
πρώτη φορά στις 31.12.2008, διότι πωλήθηκε σε τρίτους εκτός Οµίλου εντός του β’ τριµήνου 2010.

Επιπλέον, στις 30.06.2009 ενοποιούνταν µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης, ενώ δεν ενοποιείται στην παρούσα ενδιάµεση συνοπτική
οικονοµική πληροφόρηση, η εταιρεία ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΕ, καθώς, εντός του δ’ τριµήνου 2009 πωλήθηκε σε τρίτους εκτός
Οµίλου.
Εκτός από την παραπάνω εταιρεία, στην ενδιάµεση συνοπτική οικονοµική πληροφόρηση της 30.06.2009 είχαν ενσωµατωθεί µε τη µέθοδο της
πλήρους ενοποίησης ενώ δεν ενσωµατώνονται σε αυτή της τρέχουσας περιόδου, οι θυγατρικές εταιρείες IKW BECKUM GMBH και LOOCK
BIOGASSYSTEME GMBH (100% θυγατρικές της θυγατρικής HELECTOR GERMANY GMBH), καθώς εντός του δ’ τριµήνου 2009
ολοκληρώθηκε η απορρόφησή τους από την HELECTOR GERMANY GMBH µε την υπ’ HRB 5533 εγκριτική απόφαση των τοπικών
αρµοδίων αρχών.
Μεταβολή στη µέθοδο ενοποίησης σε σχέση µε την 30.06.2009 έχουµε για τις εταιρείες ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ και ΑΛΦΑ
ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΒΕΕ, οι οποίες στις 30.06.2009 ενοποιούνταν µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης ως συγγενείς, ενώ από το α’
τρίµηνο 2010 ενοποιούνται µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης ως θυγατρικές, λόγω αύξησης του ποσοστού συµµετοχής του Οµίλου σε
αυτές. Επιπλέον, µεταβολή στη µέθοδο ενοποίησης σε σχέση µε την 30.06.2009 έχουµε και για την Κ/ΞΙΑ ΕΛΤΕΧ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ-Θ.ΣΙΕΤΗΣ, η
οποία στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης χρήσης ενοποιούταν µε την αναλογική µέθοδο, ενώ στην παρούσα ενδιάµεση συνοπτική
πληροφόρηση ενοποιείται µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης, λόγω απόκτησης του ελέγχου από τη θυγατρική εταιρεία ΕΛΤΕΧ ΑΝΕΜΟΣ
ΑΕ.
Στην ενδιάµεση συνοπτική οικονοµική πληροφόρηση της 30.06.2010 ενσωµατώθηκαν, ενώ δεν είχαν ενσωµατωθεί στις 30.06.2009, επειδή
στο διάστηµα που µεσολάβησε αποκτήθηκαν, οι συγγενείς εταιρείες: ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ και SALONICA
PARK AE.
Τέλος, στην ενδιάµεση συνοπτική οικονοµική πληροφόρηση της 30.06.2010 ενσωµατώθηκαν µε την αναλογική µέθοδο, ενώ δεν είχαν
ενσωµατωθεί στις 30.06.2009 οι εταιρείες ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ – ENVITEC AE OE και CARPATII AUTOSTRADA SA (συστάθηκαν).
12. Στις 30.06.2010 η Εταιρεία κατέχει συνολικά 4.570.034 ίδιες µετοχές, συνολικής αξίας € 27.072 χιλ. Η Εταιρεία δεν έχει προβεί σε αγορά
ιδίων µετοχών από την 01.01.2010 έως και την 27.08.2010, ηµεροµηνία έγκρισης της ενδιάµεσης συνοπτικής οικονοµικής πληροφόρησης της
30.06.2010.
13. Στις 14 Ιουλίου 2010 η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ανακοίνωσε ότι η θυγατρική εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ υπέγραψε σύµβαση µε το Βουλγαρικό ∆ηµόσιο για
την κατασκευή του έργου «Αυτοκινητόδροµος Θράκια / Α-4 / Ορίζοβο – Μπουργκάς», τµήµα Lot 3 «Νόβα Ζαγκόρα – Γιάµπολ» από χλµ
241+900 έως χλµ 277+597. Το συνολικό κόστος κατασκευής του έργου ανέρχεται σε 60 εκατ. ευρώ και η διάρκεια κατασκευής του έργου είναι
25 µήνες.
14. Στις 26 Ιουλίου 2010 δηµοσιεύθηκε η απόφαση του ∆ιαιτητικού ∆ικαστηρίου, το οποίο είχε συγκροτηθεί στα πλαίσια του Άρθρου 33 της
Σύµβασης Παραχώρησης του έργου «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση της Υποθαλάσσιας
Αρτηρίας Θεσσαλονίκης», σύµφωνα µε την οποία επιδικάσθηκε ποσό ύψους €43,7εκ. υπέρ της εταιρείας παραχώρησης «ΘΕΡΜΑΪΚΗ Ο∆ΟΣ
Α.Ε.», στην οποία συµµετέχει ο Όµιλος σε ποσοστό 50%. Κατόπιν και της προαναφερθείσας απόφασης, το σύνολο των απαιτήσεων από το
Ελληνικό ∆ηµόσιο οι οποίες έχουν επιδικασθεί υπέρ της «ΘΕΡΜΑΪΚΗΣ Ο∆ΟΥ Α.Ε.» διαµορφώθηκαν σε €67,8εκ. Η αναλογία του Οµίλου στις
30 Ιουνίου 2010, ύψους €33,9εκ., περιλαµβάνεται στο κονδύλι «Λοιπές απαιτήσεις».
15. Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του νόµου 3845/2010, τα αποτελέσµατα του Β' τριµήνου 2010 έχουν επιβαρυνθεί µε την Έκτακτη Εισφορά,
ποσού ευρώ 15.754 χιλ. στο επίπεδο του Οµίλου και ευρώ 3.216 χιλ. στο επίπεδο της Εταιρείας. Τα ανωτέρω ποσά θα οριστικοποιηθούν µετά
τη λήψη των σχετικών εκκαθαριστικών σηµειωµάτων από τις αρµόδιες ∆.Ο.Υ. (βλ. σηµ. 18 της ενδιάµεσης συνοπτικής οικονοµικής
πληροφόρησης 30.06.2010)
16. Στην Κατάσταση Ταµειακών Ροών, στη συγκριτική περίοδο 01.01.2009-30.06.2009 των Ενοποιηµένων Στοιχείων, έγινε αναταξινόµηση
του ποσού των ευρώ -138.110 χιλ. από τη γραµµή «Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων» των Λειτουργικών ∆ραστηριοτήτων στη νεοεισαχθείσα
γραµµή «(Τοποθετήσεις)/Εισπράξεις προθεσµιακών καταθέσεων άνω των 3 µηνών» των Επενδυτικών ∆ραστηριοτήτων για λόγους καλύτερης
απεικόνισης και συγκρισιµότητας.
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π. ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ Γ. ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Κ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Α∆Τ  Ξ 434814 Α∆Τ Σ 237945 Α∆Τ Χ 666412 Α∆Τ ΑΒ 342796

1. Έχουν τηρηθεί οι βασικές Λογιστικές Αρχές της 31.12.2009.
2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Οµίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σηµ. 6 της ενδιάµεσης συνοπτικής οικονοµικής πληροφόρησης
της 30.06.2010. Για τη µητρική εταιρεία ανέλεγκτες φορολογικά είναι οι χρήσεις 2008-2009.
3. Στα πάγια στοιχεία του Οµίλου και της Εταιρείας δεν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη.
4. Οι επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και οι εκκρεµείς αποφάσεις των δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική
επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία του Οµίλου ή της Εταιρείας, γι' αυτό το λόγο δεν έχουν διενεργηθεί σχετικές προβλέψεις.
5. Οι προβλέψεις που έχουν διενεργηθεί για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ανέρχονται για τον Όµιλο σε € 1.483 χιλ. και για την Εταιρεία σε € 519 χιλ. Οι
λοιπές προβλέψεις (βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες) για τον Όµιλο ανέρχονται σε € 122.488 χιλ. (βλ. σηµ. 14 της ενδιάµεσης συνοπτικής οικονοµικής
πληροφόρησης 30.06.2010)
6. Το απασχολούµενο προσωπικό της Εταιρείας την 30.06.2010 ανέρχεται σε 15 άτοµα και του Οµίλου (πλην Κοινοπραξιών) σε 4.651 άτοµα και την
30.06.2009 ανερχόταν σε 17 και 4.967 αντίστοιχα.
7. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της οικονοµικής χρήσης (01.01.2010), καθώς και τα υπόλοιπα των
απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Οµίλου και της µητρικής Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου (30.06.2010), που έχουν προκύψει από συναλλαγές
τους µε τα συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ∆ΛΠ 24, έχουν ως εξής:

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. Τα ποσά των κονδυλίων που επηρέασαν τη γραµµή Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου (καθαρά, µετά από φόρους), του Οµίλου και της Εταιρείας αφορούν για
τον Όµιλο: έσοδο από Συναλλαγµατικές διαφορές € 13.905 χιλ., έξοδο από Μεταβολή αξίας διαθεσίµων προς πώληση € 14 χιλ., έξοδο από Αντιστάθµιση
ταµειακών ροών € 38.239 χιλ., και λοιπά έξοδα € 181 χιλ., και για την Εταιρεία: έσοδο από Αντιστάθµιση ταµειακών ροών € 279 χιλ.
10. Οι εταιρείες του Οµίλου µε τη 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 στην ενδιάµεση συνοπτική οικονοµική πληροφόρηση της 30.06.2010, παρατίθενται αναλυτικά στη σηµ.
6 της ενδιάµεσης συνοπτικής οικονοµικής πληροφόρησης της 30.06.2010. Αναλυτικός πίνακας των Κοινοπραξιών που ενοποιήθηκαν µε τη µέθοδο της
Αναλογικής Ενοποίησης παρατίθεται στη σηµείωση 6.γ της ενδιάµεσης συνοπτικής οικονοµικής πληροφόρησης της 30.06.2010 και είναι διαθέσιµος στο
δικτυακό τόπο του Οµίλου www.ellaktor.com. Η µητρική Εταιρεία έχει µόνο έµµεση συµµετοχή στις εν λόγω κοινοπραξίες µέσω των θυγατρικών της εταιρειών.
Στοιχεία και πληροφορίες αναφορικά µε τις µη ενοποιούµενες εταιρείες και Κοινοπραξίες εµφανίζονται στη σηµ. 6.δ της ενδιάµεσης συνοπτικής οικονοµικής
πληροφόρησης της 30.06.2010.
11. Στην ενδιάµεση συνοπτική οικονοµική πληροφόρηση της 30.06.2010 ενσωµατώθηκαν ενώ δεν είχαν ενσωµατωθεί στις 30.06.2009 οι θυγατρικές εταιρείες:
ΑΙΟΛΙΚΗ Α∆ΕΡΕΣ ΑΕ, ΗΛΙΑΚΗ Α∆ΕΡΕΣ ΑΕ, HELECTOR BULGARIA SA, AKTOR KUWAIT WLL, DUBAI FUJAIRAH FREEWAY JV, Ο∆ΙΚΕΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ, ΚΞ ΕΛΤΕΧ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ (συστάθηκαν). Στην ενδιάµεση συνοπτική οικονοµική πληροφόρηση της 30.06.2010 δεν
ενοποιείται µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης, ενώ είχε ενσωµατωθεί στις 31.03.2010, η εταιρεία VARI VENTURES LIMITED, η οποία ενοποιήθηκε για
πρώτη φορά στις 31.12.2008, διότι πωλήθηκε σε τρίτους εκτός Οµίλου εντός του β’ τριµήνου 2010.

Επιπλέον, στις 30.06.2009 ενοποιούνταν µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης, ενώ δεν ενοποιείται στην παρούσα ενδιάµεση συνοπτική
οικονοµική πληροφόρηση, η εταιρεία ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΕ, καθώς, εντός του δ’ τριµήνου 2009 πωλήθηκε σε τρίτους εκτός
Οµίλου.
Εκτός από την παραπάνω εταιρεία, στην ενδιάµεση συνοπτική οικονοµική πληροφόρηση της 30.06.2009 είχαν ενσωµατωθεί µε τη µέθοδο της
πλήρους ενοποίησης ενώ δεν ενσωµατώνονται σε αυτή της τρέχουσας περιόδου, οι θυγατρικές εταιρείες IKW BECKUM GMBH και LOOCK
BIOGASSYSTEME GMBH (100% θυγατρικές της θυγατρικής HELECTOR GERMANY GMBH), καθώς εντός του δ’ τριµήνου 2009
ολοκληρώθηκε η απορρόφησή τους από την HELECTOR GERMANY GMBH µε την υπ’ HRB 5533 εγκριτική απόφαση των τοπικών
αρµοδίων αρχών.
Μεταβολή στη µέθοδο ενοποίησης σε σχέση µε την 30.06.2009 έχουµε για τις εταιρείες ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ και ΑΛΦΑ
ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΒΕΕ, οι οποίες στις 30.06.2009 ενοποιούνταν µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης ως συγγενείς, ενώ από το α’
τρίµηνο 2010 ενοποιούνται µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης ως θυγατρικές, λόγω αύξησης του ποσοστού συµµετοχής του Οµίλου σε
αυτές. Επιπλέον, µεταβολή στη µέθοδο ενοποίησης σε σχέση µε την 30.06.2009 έχουµε και για την Κ/ΞΙΑ ΕΛΤΕΧ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ-Θ.ΣΙΕΤΗΣ, η
οποία στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης χρήσης ενοποιούταν µε την αναλογική µέθοδο, ενώ στην παρούσα ενδιάµεση συνοπτική
πληροφόρηση ενοποιείται µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης, λόγω απόκτησης του ελέγχου από τη θυγατρική εταιρεία ΕΛΤΕΧ ΑΝΕΜΟΣ
ΑΕ.
Στην ενδιάµεση συνοπτική οικονοµική πληροφόρηση της 30.06.2010 ενσωµατώθηκαν, ενώ δεν είχαν ενσωµατωθεί στις 30.06.2009, επειδή
στο διάστηµα που µεσολάβησε αποκτήθηκαν, οι συγγενείς εταιρείες: ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ και SALONICA
PARK AE.
Τέλος, στην ενδιάµεση συνοπτική οικονοµική πληροφόρηση της 30.06.2010 ενσωµατώθηκαν µε την αναλογική µέθοδο, ενώ δεν είχαν
ενσωµατωθεί στις 30.06.2009 οι εταιρείες ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ – ENVITEC AE OE και CARPATII AUTOSTRADA SA (συστάθηκαν).
12. Στις 30.06.2010 η Εταιρεία κατέχει συνολικά 4.570.034 ίδιες µετοχές, συνολικής αξίας € 27.072 χιλ. Η Εταιρεία δεν έχει προβεί σε αγορά
ιδίων µετοχών από την 01.01.2010 έως και την 27.08.2010, ηµεροµηνία έγκρισης της ενδιάµεσης συνοπτικής οικονοµικής πληροφόρησης της
30.06.2010.
13. Στις 14 Ιουλίου 2010 η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ανακοίνωσε ότι η θυγατρική εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ υπέγραψε σύµβαση µε το Βουλγαρικό ∆ηµόσιο για
την κατασκευή του έργου «Αυτοκινητόδροµος Θράκια / Α-4 / Ορίζοβο – Μπουργκάς», τµήµα Lot 3 «Νόβα Ζαγκόρα – Γιάµπολ» από χλµ
241+900 έως χλµ 277+597. Το συνολικό κόστος κατασκευής του έργου ανέρχεται σε 60 εκατ. ευρώ και η διάρκεια κατασκευής του έργου είναι
25 µήνες.
14. Στις 26 Ιουλίου 2010 δηµοσιεύθηκε η απόφαση του ∆ιαιτητικού ∆ικαστηρίου, το οποίο είχε συγκροτηθεί στα πλαίσια του Άρθρου 33 της
Σύµβασης Παραχώρησης του έργου «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση της Υποθαλάσσιας
Αρτηρίας Θεσσαλονίκης», σύµφωνα µε την οποία επιδικάσθηκε ποσό ύψους €43,7εκ. υπέρ της εταιρείας παραχώρησης «ΘΕΡΜΑΪΚΗ Ο∆ΟΣ
Α.Ε.», στην οποία συµµετέχει ο Όµιλος σε ποσοστό 50%. Κατόπιν και της προαναφερθείσας απόφασης, το σύνολο των απαιτήσεων από το
Ελληνικό ∆ηµόσιο οι οποίες έχουν επιδικασθεί υπέρ της «ΘΕΡΜΑΪΚΗΣ Ο∆ΟΥ Α.Ε.» διαµορφώθηκαν σε €67,8εκ. Η αναλογία του Οµίλου στις
30 Ιουνίου 2010, ύψους €33,9εκ., περιλαµβάνεται στο κονδύλι «Λοιπές απαιτήσεις».
15. Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του νόµου 3845/2010, τα αποτελέσµατα του Β' τριµήνου 2010 έχουν επιβαρυνθεί µε την Έκτακτη Εισφορά,
ποσού ευρώ 15.754 χιλ. στο επίπεδο του Οµίλου και ευρώ 3.216 χιλ. στο επίπεδο της Εταιρείας. Τα ανωτέρω ποσά θα οριστικοποιηθούν µετά
τη λήψη των σχετικών εκκαθαριστικών σηµειωµάτων από τις αρµόδιες ∆.Ο.Υ. (βλ. σηµ. 18 της ενδιάµεσης συνοπτικής οικονοµικής
πληροφόρησης 30.06.2010)
16. Στην Κατάσταση Ταµειακών Ροών, στη συγκριτική περίοδο 01.01.2009-30.06.2009 των Ενοποιηµένων Στοιχείων, έγινε αναταξινόµηση
του ποσού των ευρώ -138.110 χιλ. από τη γραµµή «Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων» των Λειτουργικών ∆ραστηριοτήτων στη νεοεισαχθείσα
γραµµή «(Τοποθετήσεις)/Εισπράξεις προθεσµιακών καταθέσεων άνω των 3 µηνών» των Επενδυτικών ∆ραστηριοτήτων για λόγους καλύτερης
απεικόνισης και συγκρισιµότητας.


