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Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

των οικονοµικών καταστάσεων: 30 Μαΐου 2012

31/03/2012 31/12/2011 31/03/2012 31/12/2011 31/03/2012 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 479.097 471.586 3.172 3.224 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1/1/2012 και 1/1/2011 αντίστοιχα) 1.315.013 1.239.713 804.110 819.607

Επενδύσεις σε ακίνητα 156.741 154.272 57.605 57.847 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (16.563) 17.018 (3.652) 1.366

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 1.092.430 1.093.123 - - Μεταβολή ποσοστών συµµετοχής σε θυγατρικές (270) 14.847 - -

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 693.571 703.600 980.633 980.633 ∆ιανεµηθέντα µερίσµατα & αναλογία µειοψηφίας στη διανοµή αποτ/τος θυγατρικής (16) (15) - -

Αποθέµατα 25.444 29.255 - - Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31/03/2012 και 31/03/2011, αντίστοιχα) 1.298.165 1.271.563 800.458 820.973

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16 

ΕΡΜΟΥ 25, 145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 έως 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

(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.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

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

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Αποθέµατα 25.444 29.255 - - Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31/03/2012 και 31/03/2011, αντίστοιχα) 1.298.165 1.271.563 800.458 820.973

Απαιτήσεις από πελάτες 531.143 504.749 6.084 5.598

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.396.689 1.401.997 3.920 6.390

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.375.116 4.358.581 1.051.414 1.053.692

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό κεφάλαιο 182.311 182.311 182.311 182.311 01/01- 01/01- 01/01- 01/01-

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 850.927 871.045 618.147 621.798 31/03/2012 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2011

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 1.033.239 1.053.357 800.458 804.110 Λειτουργικές ∆ραστηριότητες

Μη ελέγχουσες συµµετοχές (β) 264.926 261.657 - - Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων 13.047 14.394 (3.626) 1.367

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 1.298.165 1.315.013 800.458 804.110 Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 1.305.437 1.413.643 156.607 159.314 Αποσβέσεις 24.474 26.903 292 292

Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 429.930 423.807 1.249 1.230 Προβλέψεις 784 5.167 (7) 12

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 580.540 477.990 89.721 84.720 Συναλλαγµατικές διαφορές (2.492) (2.571) - -

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 761.043 728.128 3.378 4.318 Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας (10.855) (13.122) (3) (3.715)

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 3.076.951 3.043.568 250.956 249.582 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 24.286 21.434 3.497 1.977

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 4.375.116 4.358.581 1.051.414 1.053.692

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 3.810 9.490 - -

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (59.697) (33.312) (318) (875)

(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 20.707 (68.789) (360) (193)

01/01- 01/01- 01/01- 01/01- Μείον: 

31/03/2012 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2011 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (18.463) (13.564) (3.982) (1.318)

Κύκλος εργασιών 280.653 360.976 - 64 Καταβεβληµένοι φόροι (741) (6.832) - (457)

Μικτά κέρδη 35.443 37.350 - 3 Σύνολο εισροών (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (5.140) (60.802) (4.507) (2.910)

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων 27.208 24.521 (130) 3.052 Επενδυτικές δραστηριότητες

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων 13.047 14.394 (3.626) 1.367 (Απόκτηση)/πώληση θυγατρικών, συγγενών, κ/ξιών και λοιπών επενδύσεων (8.539) 23.679 - -

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

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

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων 13.047 14.394 (3.626) 1.367 (Απόκτηση)/πώληση θυγατρικών, συγγενών, κ/ξιών και λοιπών επενδύσεων (8.539) 23.679 - -

Μείον φόροι (5.859) (7.835) (26) (195) (Τοποθετήσεις)/εισπράξεις προθεσµιακών καταθέσεων άνω των 3 µηνών - 117.200 - -

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους (Α) 7.187 6.559 (3.652) 1.172 Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων και επενδύσεων σε ακίνητα (35.939) (29.146) (1) -

Ιδιοκτήτες µητρικής 2.338 1.797 (3.652) 1.172 569 1.022 5 -

Μη ελέγχουσες συµµετοχές 4.849 4.762 - - Τόκοι εισπραχθέντες 9.148 9.549 1 292

∆άνεια (χορηγηθέντα σε)/εισπραχθέντα από συνδεδεµένα µέρη (39) - (37) -

Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) µετά από φόρους (Β) (23.750) 10.458 - 194 Μερίσµατα εισπραχθέντα - 210 - -

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(έξοδα) µετά από φόρους (Α)+(Β) (16.563) 17.018 (3.652) 1.366 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (34.800) 122.514 (32) 292

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Ιδιοκτήτες µητρικής (20.170) 8.811 (3.652) 1.366 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 52.061 208.290 7.200 124.138

Μη ελέγχουσες συµµετοχές 3.607 8.206 - - Εξοφλήσεις δανείων (57.447) (176.979) (5.000) (125.000)

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) (54) (104) - -

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €) 0,0136 0,0104 (0,0212) 0,0068 Μερίσµατα πληρωθέντα - (939) - (2)

Συµµετοχή τρίτων σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών - 182 - -

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (5.440) 30.449 2.200 (865)

51.683 51.423 162 3.344

(45.380) 92.161 (2.338) (3.482)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 854.097 826.119 3.466 32.438

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 808.717 918.280 1.128 28.955

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

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

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

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων 
και συνολικών αποσβέσεων

1. Έχουν τηρηθεί οι βασικές Λογιστικές Αρχές της 31.12.2011.
2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Οµίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σηµ. 7 της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής
πληροφόρησης της 31.03.2012. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της µητρικής εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ είναι οι χρήσεις 2010-2011.
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 € 2.204 χιλ. και για την Εταιρεία σε € 519
χιλ. Οι λοιπές προβλέψεις (βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες) για τον Όµιλο ανέρχονται σε € 157.198 χιλ. (βλ. σηµ. 16 της ενδιάµεσης συνοπτικής

10. Οι εταιρείες και κοινοπραξίες 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 παρατίθενται αναλυτικά στη σηµ. 7 της ενδιάµεσης
συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης της 31.03.2012 και είναι διαθέσιµες στο δικτυακό τόπο του Οµίλου www.ellaktor.com. Η µητρική
Εταιρεία έχει µόνο έµµεση συµµετοχή στις ενοποιούµενες κοινοπραξίες, µέσω των θυγατρικών της εταιρειών. Στοιχεία και πληροφορίες αναφορικά
µε τις µη ενοποιούµενες εταιρείες και κοινοπραξίες εµφανίζονται στη σηµ. 7.δ της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης της
31.03.2012.
11. Στην ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση της 31.03.2012 ενσωµατώθηκαν, ενώ δεν είχαν ενσωµατωθεί σε αυτή της
31.03.2011: α) µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης, οι θυγατρικές εταιρείες AKTOR CONCESSIONS (CYPRUS) LIMITED, AKTOR QATAR WLL,

Ποσά σε χιλ.  Ευρώ

Όµιλος Εταιρεία
α) Έσοδα 8.350 974
β) Έξοδα   8.290 93
γ) Απαιτήσεις 52.215 11.632
δ) Υποχρεώσεις 4.211 7.981
ε) Αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης         681 46

 

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

Κηφισιά, 30 Μαΐου 2012

Ενσωµατώθηκαν στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για πρώτη φορά στην τρέχουσα περίοδο ενώ δεν

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), αφορούν για τον Όµιλο: έξοδο από
Συναλλαγµατικές διαφορές € 3.637 χιλ., έξοδο από Μεταβολή αξίας διαθεσίµων προς πώληση € 7.716 χιλ., έξοδο από Αντιστάθµιση ταµειακών ροών €
12.392 χιλ., και λοιπά έξοδα € 5 χιλ.

χιλ. Οι λοιπές προβλέψεις (βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες) για τον Όµιλο ανέρχονται σε € 157.198 χιλ. (βλ. σηµ. 16 της ενδιάµεσης συνοπτικής
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης της 31.03.2012).
6. Το απασχολούµενο προσωπικό της Εταιρείας την 31.03.2012 ανέρχεται σε 15 άτοµα και του Οµίλου (πλην Κοινοπραξιών) σε 3.904 άτοµα και την
31.03.2011 ανερχόταν σε 15 και 4.480 αντίστοιχα.
7. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της οικονοµικής χρήσης (01.01.2012), καθώς και τα υπόλοιπα των
απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Οµίλου και της µητρικής Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου (31.03.2012), που έχουν προκύψει από
συναλλαγές τους µε τα συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ∆ΛΠ 24, έχουν ως εξής:

31.03.2011: α) µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης, οι θυγατρικές εταιρείες AKTOR CONCESSIONS (CYPRUS) LIMITED, AKTOR QATAR WLL,
AKTOR CONTRACTORS LTD, AKTOR RUSSIA OPERATIONS LTD, AKTOR SUDAN LTD, BIOSAR HOLDINGS LTD, BAQTOR MINING CO LTD,
ELLAKTOR VENTURES LTD και K.G.E GREEN ENERGY LTD (σύσταση), καθώς και ΕΛΙΑΝΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΝΕΜΟ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,
VAMBA HOLDINGS LTD και BURG MACHINARY (απόκτηση) και β) µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης οι εταιρείες AKTOR ASPHALTIC LTD,
∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΣΙΑ ΕΕ (σύσταση) και FREEQUEST HOLDINGS LTD (απόκτηση).
Στην ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση της 31.03.2011 είχαν ενσωµατωθεί µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης ενώ δεν
ενσωµατώνονται σε αυτή της τρέχουσας περιόδου, οι θυγατρικές εταιρείες ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ (λόγω της ολοκλήρωσης, εντός του δ' τριµήνου του
2011, της διάσπασής της και απορρόφησης των δύο τµηµάτων που προέκυψαν από τις εταιρείες ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ και ΕΦΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ), ∆ΗΜΗΤΡΑ
ΑΕ και ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ ΑΕ (απορροφήθηκαν από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΕ εντός του δ’ τριµήνου 2011), καθώς επίσης και η
ΨΥΤΑΛΛΕΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (πωλήθηκε σε τρίτους). Επίσης, στην ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση της 31.03.2011,
είχαν ενσωµατωθεί µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης ενώ δεν ενσωµατώνονται σε αυτή της τρέχουσας περιόδου, οι συγγενείς εταιρείες EDRAKTOR
CONSTRUCTION CO LTD (λύθηκε εντός του γ' τριµήνου του 2011) και EUROPEAN GOLDFIELDS LTD και ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ (λόγω
µείωσης του ποσοστού συµµετοχής της πρώτης µεταφέρθηκαν από το δ’ τρίµηνο του 2011 στα Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς
πώληση).
Μεταβολή στη µέθοδο ενοποίησης σε σχέση µε την 31.03.2011 έχουµε για την εταιρεία ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΑΕ, η οποία ενοποιούταν µε τη
µέθοδο της καθαρής θέσης ως συγγενής, ενώ από το δ' τρίµηνο του 2011 ενοποιείται µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης ως θυγατρική, λόγω
αύξησης του ποσοστού συµµετοχής του Οµίλου σε αυτή.
12. Στις 30.04.2012, µε την µε αριθµ. πρωτ ΕΜ-7876/2012 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βορείου Τοµέα Αθηνών, εγκρίθηκε και
καταχωρήθηκε η συγχώνευση των θυγατρικών εταιρειών ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε., ΑΝΕΜΟΣ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε., ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ Α.Ε. και ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ Α.Ε µε απορρόφηση της δεύτερης, τρίτης και τέταρτης εταιρείας από την πρώτη,
σύµφωνα µε τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 68-70, 72-75, 77 και 78 του Κ.Ν. 2190/1920, και των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993, όπως
ισχύουν, και µε ηµεροµηνία Ισολογισµού Μετασχηµατισµού για καθεµιά απορροφώµενη την 31.12.2011.
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