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Έκθεση επισκόπησης Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών  

 

Προς τους Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας 

“ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.” 

Επισκοπήσαµε τo συνηµµένο συνοπτικό ενδιάµεσο ισολογισµό της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ 
ΤΕΒ ΑΕ (η «Εταιρεία») καθώς και τον συνοπτικό ενδιάµεσο ενοποιηµένο ισολογισµό της Εταιρίας και 
των θυγατρικών της (ο «Όµιλος») της 30 Ιουνίου 2006 και τις σχετικές συνοπτικές ενδιάµεσες 
καταστάσεις αποτελεσµάτων, ταµειακών ροών και µεταβολών ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας και 
του Οµίλου για την εξαµηνιαία περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2006.  Η εργασία µας αφορούσε 
την εξαµηνιαία περίοδο στο σύνολό της και δεν επεκτάθηκε στην αυτοτελή επισκόπηση των 
οικονοµικών στοιχείων της τριµηνιαίας περιόδου από 1 Απριλίου µέχρι 30 Ιουνίου 2006, όπως 
παρατίθενται στην κατάσταση αποτελεσµάτων των συνηµµένων συνοπτικών ενδιάµεσων οικονοµικών 
καταστάσεων.  Η ευθύνη της σύνταξης των συνοπτικών ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων 
βαρύνει τη διοίκηση της Εταιρείας.  Η ευθύνη µας περιορίζεται στην έκδοση της σχετικής έκθεσης 
για αυτές τις συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις, µε βάση την επισκόπηση που 
διενεργήσαµε. 

Η επισκόπησή µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκόπησης 2400, 
όπως προβλέπεται από τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα. Το Πρότυπο αυτό απαιτεί να σχεδιάσουµε 
και να εκτελέσουµε την επισκόπηση για την απόκτηση σχετικής διασφάλισης ως προς το αν οι 
συνοπτικές ενδιάµεσες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από 
ουσιώδεις ανακρίβειες.  Η επισκόπηση περιορίζεται κυρίως σε αναζήτηση πληροφοριών από το 
προσωπικό της εταιρείας και σε αναλυτικές διαδικασίες που εφαρµόζονται σε οικονοµικά δεδοµένα 
και έτσι παρέχει λιγότερη διασφάλιση από έναν έλεγχο.  ∆εν διενεργήσαµε έλεγχο και κατά συνέπεια 
δεν εκφράζουµε γνώµη ελέγχου. 

Με βάση την επισκόπησή µας, δεν έχουν περιέλθει στην αντίληψή µας στοιχεία που θα µας 
οδηγούσαν στο συµπέρασµα ότι οι συνηµµένες συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της 
Εταιρείας και του Οµίλου για την εξαµηνιαία περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2006 δεν έχουν 
συνταχθεί, από όλες τις ουσιώδεις απόψεις, σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 
“Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση”.    

Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα της επισκόπησης, εφιστούµε την 
προσοχή σας στη σηµείωση 11 όπου αναλύονται οι ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις του 
Οµίλου. 

  
         

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2006 
 

                Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
Πράιςγουωτερχαους Κούπερς 
Ανώνυµος ελεγκτική Εταιρεία 
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές                       
Λ. Κηφισίας 268        Κυριάκος Ριρής 
152 32 Χαλάνδρι              AM ΣΟΕΛ . 12111 
Α3Μ ΣΟΕΛ 113       
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Ισολογισµός  

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

  
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 Σηµείωση 30-Ιουν-06 31-∆εκ-05  30-Ιουν-06 31-∆εκ-05 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό       
Ενσώµατα πάγια  198.801 193.369  29.092 25.034 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία  265 220  - 4 
Επενδύσεις σε ακίνητα  105.912 105.949  20.399 20.504 
Επενδύσεις σε θυγατρικές   -             -  387.477 386.583 

Επενδύσεις σε συγγενείς (ενοποιούνται µε τη µέθοδο 
της καθαρής θέσης)  154.145 141.611  114.408 114.342 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 
µακροπρόθεσµα  48.063 46.726  41.476 39.832 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις  4.280 3.624  -             - 
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 6   53.009 56.547  19 13 

  564.474 548.047  592.871 586.313 
Κυκλοφορούν ενεργητικό       
Αποθέµατα  32.416 40.850  -             - 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 6   535.548 450.833  62.605 29.253 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  211.378 284.231  88.427 93.983 

  779.343 775.915  151.032 123.237 

Σύνολο ενεργητικού  1.343.817 1.323.962  743.903 709.550 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ       
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους       
Μετοχικό κεφάλαιο  128.666 128.666  128.666 128.666 
Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο  399.946 399.946  399.946 399.946 
Λοιπά αποθεµατικά 7   208.949 198.421  121.588 112.554 
Κέρδη/ (ζηµιές) εις νέον  (40.516) (37.566)  60.481 60.496 

  697.045 689.467  710.681 701.662 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας  60.747 58.906  -             - 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  757.792 748.374  710.681 701.662 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις       
∆άνεια Μακροπρόθεσµα 8   24.751 24.581  -             - 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις  15.249 13.505  85 39 
Προβλέψεις Αποζηµίωσης Προσωπικού  2.635 2.661  518 475 
Επιχορηγήσεις  21.019 18.519  - - 
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 9   7.886 3.090  - - 
Λοιπές προβλέψεις µακροπρόθεσµες  18.855 18.659  -             - 

  90.395 81.015  603 515 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις       
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 9   300.063 320.707  6.554 6.438 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις (φόρος 
εισοδήµατος)  11.477 9.843  163 384 
∆άνεια Βραχυπρόθεσµα 8   155.163 162.508  -             - 
Μερίσµατα Πληρωτέα  26.595 1.208  25.903 551 
Λοιπές Προβλέψεις Βραχυπρόθεσµες  2.332 306  -             - 

  495.630 494.573  32.619 7.373 
Σύνολο υποχρεώσεων  586.025 575.588  33.222 7.887 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  1.343.817 1.323.962  743.903 709.550 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 έως 24 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενδιάµεσων οικονοµικών 
καταστάσεων. 
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Κατάσταση αποτελεσµάτων 

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

Α΄ Εξάµηνο 2006 και 2005 

 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 30-Ιουν-06 30-Ιουν-05  30-Ιουν-06 30-Ιουν-05 

          

Πωλήσεις 303.558 275.010  3.437 2.950 

Κόστος πωληθέντων (257.520) (225.763)  (1.859) (1.315) 

Μεικτό κέρδος 46.038 49.246  1.578 1.636 

Έξοδα διάθεσης (2.080) (2.304)  - - 

Έξοδα διοίκησης (16.935) (14.905)  (3.010) (2.589) 
Λοιπά έσοδα / (έξοδα) 
εκµετάλλευσης (καθαρά) 571 (262)  454 1.213 

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 27.594 31.776  (979) 260 

Έσοδα από επενδύσεις 2.276 539  33.571 28.741 
Κέρδη / (Ζηµιές) από συγγενείς 
επιχειρήσεις 14.491 6.321  - - 
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) - 
καθαρά (758) (2.044)  1.125 79 

Κέρδη προ φόρων 43.603 36.592  33.718 29.079 

Φόρος εισοδήµατος (9.697) (11.481)  (926) (740) 

Καθαρά κέρδη περιόδου 33.907 25.112  32.791 28.340 
      
      

Κατανεµηµένα σε :      

Μετόχους της µητρικής 31.973 18.203    

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 1.933 6.909    

 33.907 25.112    
      

     
     

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

Βασικά  0,20   0,14      

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 έως 24 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενδιάµεσων οικονοµικών 
καταστάσεων. 
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Β΄ Τρίµηνο 2006 και 2005 

 

 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 1/4 έως 
30/6/2006 

1/4 έως 
30/6/2005  

1/4 έως 
30/6/2006 

1/4 έως 
30/6/2005 

          

Πωλήσεις 168.183 131.257  1.068 949 
Κόστος πωληθέντων (155.288) (112.776)  (1.145) (697) 
Μεικτό κέρδος 12.895 18.481  (77) 252 
Έξοδα διάθεσης (1.202) (1.437)  - - 
Έξοδα διοίκησης (9.389) (8.784)  (2.165) (1.791) 
Λοιπά έσοδα / (έξοδα) 
εκµετάλλευσης (καθαρά) (762) (448)  183 1.293 
Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 1.542 7.812  (2.060) (246) 
Έσοδα από επενδύσεις 650 (1.172)  33.571 28.658 
Κέρδη / (Ζηµιές) από συγγενείς 
επιχειρήσεις 8.178 5.385  - - 
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) - 
καθαρά (736) (833)  614 (858) 
Κέρδη προ φόρων 9.634 11.192  32.125 27.554 
Φόρος εισοδήµατος (1.648) (4.821)  (580) (421) 
Καθαρά κέρδη περιόδου 7.986 6.371  31.545 27.133 
      
      
Κατανεµηµένα σε :      

Μετόχους της µητρικής 7.240 4.372    
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 746 1.999    

 7.986 6.371    
      
      

     
     

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

Βασικά  0,05   0,03      

 

  

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 έως 24 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενδιάµεσων οικονοµικών 
καταστάσεων. 
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Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Ίδιες 
Μετοχές 

Αποτελέσµατα 
εις νέον Σύνολο 

∆ικαιώµατα 
µειοψηφίας Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2005  393.217 177.482 (9.515) (47.508) 513.676 155.915 669.591 
Εφαρµογή ∆ΛΠ 32 & 39               - 32.273              - 647 32.920              - 32.920 
Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) που 
αναγνωρίστηκε άµεσα στα ίδια 
κεφάλαια  - (4.495) - 838 (3.657) 4.074 417 
Καθαρό κέρδος περιόδου  - - - 18.203 18.203 6.909 25.112 

Σύνολο αναγνωρισµένου καθαρού 
κέρδους περιόδου  - 27.778 - 19.688 47.466 10.982 58.448 

Ίδιες µετοχές  - - 9.515 - 9.515 - 9.515 
Μεταφορά σε αποθεµατικά  - (649) - 649 (0) - (0) 
Μέρισµα για το 2004  - - - (29.529) (29.529) (12.543) (42.072) 

  - (649) 9.515 (28.881) (20.015) (12.543) (32.558) 

         
30 Ιουνίου 2005  393.217 204.611 - (56.701) 541.127 154.355 695.481 
Συναλλαγµατικές διαφορές  - 142 - - 142 - 142 
Απόκτηση µειοψηφίας θυγατρικής µε 
αύξηση µετοχικού κεφαλαίου και 
έκδοση νέων µετοχών  - - - (32.775) (32.775) (104.095) (136.870) 
Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) που 
αναγνωρίστηκε άµεσα στα ίδια 
κεφάλαια  - (9.542) - 14.145 4.603 3.289 7.892 
Καθαρό κέρδος περιόδου  - - - 42.808 42.808 5.357 48.165 

Σύνολο αναγνωρισµένου καθαρού 
κέρδους περιόδου  - (9.400) - 24.178 14.778 (95.449) (80.671) 

         
Έκδοση µετοχικού κεφαλαίου / 
(µείωση)  135.395 (1.375) - - 134.020 - 134.020 
(Αγορά) / πώληση ιδίων µετοχών  - (457) - - (457) - (457) 
Μεταφορά σε αποθεµατικά  - 5.043 - (5.043) - - - 

  135.395 3.210 - (5.043) 133.563 - 133.563 

         
31 ∆εκεµβρίου 2005  528.612 198.421 - (37.566) 689.467 58.906 748.374 

         
1 Ιανουαρίου 2006  528.612 198.421 - (37.566) 689.467 58.906 748.374 
Συναλλαγµατικές διαφορές  - 56 - - 56 19 75 

Επίπτωση εξαγορών και αλλαγών σε 
ποσοστό συµµετοχής σε θυγατρικές  - - - (1.026) (1.026) 194 (832) 
Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) που 
αναγνωρίστηκε άµεσα στα ίδια 
κεφάλαια  - 1.562 - 428 1.990 (214) 1.776 
Καθαρό κέρδος περιόδου  - - - 31.973 31.973 1.933 33.907 

Σύνολο αναγνωρισµένου καθαρού 
κέρδους περιόδου  - 1.619 - 31.375 32.994 1.933 34.927 

         
Μεταφορά σε αποθεµατικά  - 8.909 - (8.909) - - - 
∆ιανοµή Μερίσµατος  - - - (25.416) (25.416) (92) (25.508) 

  - 8.909 - (34.325) (25.416) (92) (25.508) 

         
30 Ιουνίου 2006  528.612 208.949 - (40.516) 697.045 60.747 757.792 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 
 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Αποτελέσµατα 
εις νέον Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2005  393.217 93.516 45.888 532.621 
Εφαρµογή ∆ΛΠ 32 & 39  - 32.273 - 32.273 

Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) που αναγνωρίστηκε 
άµεσα στα ίδια κεφάλαια  - (3.988) - (3.988) 

Καθαρό κέρδος περιόδου  - 499 27.841 28.340 

Σύνολο αναγνωρισµένου καθαρού κέρδους 
περιόδου  - 28.785 27.841 56.625 

Μέρισµα για το 2004  - - (29.529) (29.529) 

   - - (29.529) (29.529) 

          

30 Ιουνίου 2005  393.217 122.301 44.199 559.717 

      

Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) που αναγνωρίστηκε 
άµεσα στα ίδια κεφάλαια  - (10.170) 10.511 341 
Καθαρό κέρδος περιόδου  - (499) 8.083 7.584 

Σύνολο αναγνωρισµένου καθαρού κέρδους 
περιόδου  - (10.669) 18.594 7.925 

      
Έκδοση µετοχικού κεφαλαίου / (µείωση)  135.395 (1.375) - 134.020 
Μεταφορά σε αποθεµατικά  - 2.297 (2.297) - 

  135.395 922 (2.297) 134.020 

31 ∆εκεµβρίου 2005  528.612 112.554 60.496 701.662 

      
1 Ιανουαρίου 2006  528.612 112.554 60.496 701.662 

Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) που αναγνωρίστηκε 
άµεσα στα ίδια κεφάλαια  - 1.643 - 1.643 
Καθαρό κέρδος περιόδου  - - 32.791 32.791 

Σύνολο αναγνωρισµένου καθαρού κέρδους 
περιόδου  - 1.643 32.791 34.434 

      
Μεταφορά σε αποθεµατικά  - 7.391 (7.391) - 
∆ιανοµή Μερίσµατος  - - (25.416) (25.416) 

  - 7.391 (32.806) (25.416) 

      
30 Ιουνίου 2006  528.612 121.588 60.481 710.681 

 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 έως 24 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενδιάµεσων οικονοµικών 
καταστάσεων. 
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Κατάσταση ταµειακών ροών 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

 Ενοποιηµένα  Εταιρεία 
 30-Ιουν-06 30-Ιουν-05  30-Ιουν-06 30-Ιουν-05 

Λειτουργικές δραστηριότητες      
Κέρδη προ φόρων 43.603 36.592  33.718 29.079 
Πλέον / µείον προσαρµογές για:      
Αποσβέσεις 11.160 9.382  169 162 
Προβλέψεις 2.268 1.495  43 32 
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας (16.815) (11.531)  (34.711) (29.783) 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 3.821 3.192  - 141 
Λοιπά - -  - 38 

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:      
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 8.434 17.189  - - 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (78.158) (117.626)  213 (31.527) 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (16.402) 45.913  116 1.258 
Μείον:      
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (3.267) (3.192)  - (141) 
Καταβεβληµένοι φόροι (7.696) (16.483)  (1.102) (429) 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες 
(α) (53.050) (35.069)  (1.556) (31.169) 
Επενδυτικές δραστηριότητες      
Απόκτηση / πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και 
λοιπών επενδύσεων (2.006) 2.388  (960) 4.537 
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (19.242) (21.702)  (4.117) (1.215) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων 2.936 1.689  15 - 
Ληφθείσες επιχορηγήσεις 3.030 145  - - 
Τόκοι εισπραχθέντες 2.638 1.102  1.125 381 
Μερίσµατα εισπραχθέντα  - 110  - 28.741 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες 
(β) (12.643) (16.269)  (3.937) 32.444 
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες      
Πώληση / (Αγορά) ιδίων µετοχών - 9.057  - - 
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 46.184 21.631  - - 
Εξοφλήσεις δανείων (53.191) (18.288)  - - 
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 
(χρεολύσια) (169) (211)  - - 
Μερίσµατα πληρωθέντα (121) (28)  (64) (102) 
Συµµετοχή τρίτων σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών  

136 -  - - 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) (7.160) 12.161  (64) (102) 
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) (72.853) (39.177)  (5.556) 1.172 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 284.231 183.752  93.983 36.307 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 211.378 144.575  88.427 37.479 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 10 έως 24 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ενδιάµεσων οικονοµικών 
καταστάσεων. 
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Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 

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 στη Λουίζης Ριανκούρ 78Α, Αθήνα. 

Οι µετοχές της Εταιρείας διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 29 Αυγούστου 2006. 

 

2 Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών 

2.1 Νέα λογιστικά πρότυπα , διερµηνείες και τροποποίηση προτύπων   

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

• ∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση), Παροχές Προσωπικού (Ισχύει από 1.1.2006)  

Αυτή η τροποποίηση παρέχει στις εταιρείες τη δυνατότητα επιλογής µίας εναλλακτικής µεθόδου αναγνώρισης 
των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών. Πιθανόν να επιβάλει νέες προϋποθέσεις αναγνώρισης σε περιπτώσεις 
όπου υπάρχουν προγράµµατα συνταξιοδότησης µε συµµετοχή πολλών εργοδοτών (multi employer plans) όπου 
δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για την εφαρµογή της µεθόδου καθορισµένων παροχών. Επίσης, προσθέτει 
νέες απαιτήσεις γνωστοποιήσεων. Επειδή η Εταιρεία δεν προτίθεται να αλλάξει τη λογιστική αρχή που έχει 
υιοθετηθεί για την αναγνώριση αναλογιστικών κερδών ή ζηµιών και δεν συµµετέχει σε προγράµµατα 
συνταξιοδότησης µε συµµετοχή πολλών εργοδοτών, η υιοθέτηση αυτής της τροποποίησης θα επηρεάσει µόνο την 
παρουσίαση και την έκταση των γνωστοποιήσεων που παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις.  

• ∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση), Λογιστική Απεικόνιση Αντιστάθµισης Ταµειακών Ροών Προβλεπόµενων 
Ενδοεταιρικών Συναλλαγών  (Ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006)  

Η τροποποίηση επιτρέπει να χαρακτηρισθεί ο συναλλαγµατικός κίνδυνος από µια πολύ πιθανή προβλεπόµενη 
ενδοεταιρική συναλλαγή ως αντισταθµισµένο στοιχείο στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, υπό τους 
όρους ότι: α) η συναλλαγή πραγµατοποιείται σε νόµισµα διαφορετικό από το νόµισµα λειτουργίας της εταιρείας, 
η οποία συµµετέχει στη συναλλαγή και β) ο συναλλαγµατικός κίνδυνος θα επηρεάσει την ενοποιηµένη 
κατάσταση αποτελεσµάτων. Αυτή η τροποποίηση δεν είναι σχετική µε την Εταιρεία διότι αφορά οµίλους 
εταιρειών και διότι η Εταιρεία δεν έχει ενδοοµιλικές συναλλαγές οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις να 
χαρακτηριστούν ως αντισταθµισµένο στοιχείο στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις των περιόδων που 
παρουσιάζονται. 

• ∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση), Επιλογή Εύλογης Αξίας (Ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006)  

Η τροποποίηση αυτή αλλάζει τον ορισµό των χρηµατοοικονοµικών µέσων που έχουν ταξινοµηθεί σε εύλογη αξία 
µέσω αποτελεσµάτων και περιορίζει τη δυνατότητα χαρακτηρισµού αυτών των χρηµατοοικονοµικών µέσων ως 
µέρος αυτής της κατηγορίας. Η Εταιρεία πιστεύει ότι η τροποποίηση αυτή δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές 
καταστάσεις εφόσον δεν διατηρεί χρηµατοοικονοµικά µέσα τα οποία έχουν ταξινοµηθεί σε Εύλογη Αξία µέσω 
αποτελεσµάτων.  
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• ∆ΛΠ 39 και ∆ΠΧΠ 4 (Τροποποίηση), Συµβόλαια Χρηµατοοικονοµικής Εγγύησης (Ισχύει από 1 
Ιανουαρίου 2006) 

Με την τροποποίηση αυτή απαιτείται να αναγνωρισθούν οι εκδοθείς χρηµατοοικονοµικές εγγυήσεις, εκτός από 
αυτές οι οποίες έχουν ήδη δηλωθεί από την εταιρεία ως ασφαλιστικά συµβόλαια, αρχικά σε εύλογη αξία και 
µεταγενέστερα να αποτιµώνται στη µεγαλύτερη αξία µεταξύ των α) του αναπόσβεστου υπολοίπου των σχετικών 
αµοιβών που έχουν εισπραχθεί και αναβληθεί και β) της δαπάνης που απαιτείται για να εξοφληθεί η ανειληµµένη 
υποχρέωση κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Η τροποποίηση αυτή του ∆ΛΠ 39 δεν θα επηρεάσει τον 
Όµιλο. 

• ∆ΠΧΠ 1 (Τροποποίηση), Πρώτη Εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης και ∆ΠΧΠ 6 (Τροποποίηση), Έρευνα και Αξιολόγηση Ορυκτών Πόρων (εφαρµογή 
από 1 Ιανουαρίου 2006) 

Οι τροποποιήσεις αυτές δεν είναι σχετικές µε τις λειτουργίες του Οµίλου. 

• ∆ΠΧΠ 6 Εξερεύνηση και Αξιολόγηση Πηγών Ορυκτού Πλούτου (Ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006) 

Το ∆ΠΧΠ 6 δεν σχετίζεται µε τις λειτουργίες του οµίλου 

• ∆ΠΧΠ 7, Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις και συµπληρωµατική προσαρµογή στο ∆ΛΠ 1, 
Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων - Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίου (Ισχύει από 1 Ιανουαρίου 
2007) 

Το ∆ΠΧΠ 7 εισάγει επιπλέον γνωστοποιήσεις µε απώτερο σκοπό τη βελτίωση της παρεχόµενης πληροφόρησης 
σχετικά µε τα χρηµατοοικονοµικά µέσα. Απαιτεί την γνωστοποίηση ποιοτικών και ποσοτικών πληροφοριών 
σχετικά µε την έκθεση σε κίνδυνο που προκύπτει από χρηµατοοικονοµικά µέσα, συµπεριλαµβανοµένων 
προκαθορισµένων ελάχιστων απαιτούµενων γνωστοποιήσεων για πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας και 
κίνδυνο αγοράς (συµπεριλαµβάνεται ανάλυση ευαισθησίας σχετικά µε τον κίνδυνο αγοράς). Το ∆ΠΧΠ 7 
αντικαθιστά το ∆ΛΠ 30: Γνωστοποιήσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις Τραπεζών και Χρηµατοπιστωτικών 
Ιδρυµάτων και τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων του ∆ΛΠ 32, Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις και 
Παρουσίαση. Έχει εφαρµογή σε όλες τις εταιρείες που συντάσσουν οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα 
∆ΠΧΠ. Η προσαρµογή στο ∆ΛΠ 1 εισάγει γνωστοποιήσεις σχετικά µε το ύψος των κεφαλαίων µίας επιχείρησης 
καθώς και για τον τρόπο που γίνεται η διαχείριση αυτών. Η Εταιρεία εκτίµησε την επίδραση του ∆ΠΧΠ 7 και της 
προσαρµογής στο ∆ΛΠ 1 και κατέληξε ότι οι κύριες επιπλέον γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από την 
εφαρµογή τους είναι η ανάλυση ευαισθησίας σχετικά µε τον κίνδυνο αγοράς και οι γνωστοποιήσεις κεφαλαίου. Η 
Εταιρεία θα εφαρµόσει το ∆ΠΧΠ 7 και την τροποποίηση του ∆ΛΠ 1 από την 1 Ιανουαρίου 2007. 

• ∆ΛΠ 21 (Τροποποίηση), Οι Επιδράσεις Μεταβολών των Τιµών Συναλλάγµατος (Ισχύει από 1 
Ιανουαρίου 2006). 

Η τροποποίηση αφορά σε καθαρή επένδυση σε επιχείρηση του εξωτερικού και δεν επηρεάζει τις οικονοµικές 
καταστάσεις του Οµίλου. 

• ∆ιερµηνεία 4, Προσδιορισµός εάν µια συµφωνία εµπεριέχει µίσθωση (Ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006). 

Σύµφωνα µε την ∆ιερµηνεία 4 ο προσδιορισµός αν µια συµφωνία περιλαµβάνει µίσθωση απαιτείται να βασίζεται 
στην ουσία της συµφωνίας. Συγκεκριµένα απαιτείται να εξεταστεί κατά πόσο: α) η εκπλήρωση της συµφωνίας 
εξαρτάται από τη χρήση συγκεκριµένου παγίου(ων) και β)  η συµφωνία παραχωρεί στον µισθωτή το δικαίωµα 
χρήσης του παγίου. Η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι η ∆ιερµηνεία 4 δεν αναµένεται να επηρεάσει τη λογιστική απεικόνιση 
των υφιστάµενων συµφωνιών. 

• ∆ιερµηνεία 5, ∆ικαιώµατα σε Συµµετοχές σε Ταµεία Παύσης Λειτουργίας, Αποκατάστασης και 
Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (Ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2006). 

Η διερµηνεία 5 δεν σχετίζεται µε τις λειτουργίες της Εταιρείας. 
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• ∆ιερµηνεία 6, Υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη συµµετοχή σε συγκεκριµένες αγορές – 
Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισµός προς απόρριψη (Ισχύει από 1η ∆εκεµβρίου 2005). 

Η διερµηνεία 6 δεν σχετίζεται µε τις λειτουργίες της Εταιρείας. 

• ∆ιερµηνεία 7: Εφαρµογή της µεθόδου µετατροπής ∆ΛΠ 29 (Ισχύει από 1η Μαρτίου 2006). 

∆εν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές του καταστάσεις. 

• ∆ιερµηνεία 8: Πεδίο εφαρµογής ∆ΠΧΠ 2 (Ισχύει από 1η Μαΐου 2006). 

∆εν θα επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 

• ∆ιερµηνεία 9: Επανεκτίµηση ενσωµατωµένων παραγώγων (Ισχύει από 1η Ιουνίου 2006). 

∆εν θα επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 

 

2.2 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων   

Οι παρούσες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις καλύπτουν την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 
2006, και έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο («∆ΛΠ») 34 « Ενδιάµεσες Οικονοµικές 
Καταστάσεις». Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε εκείνα τα ∆ΠΧΠ που είτε 
είχαν εκδοθεί και ίσχυαν την περίοδο σύνταξης αυτών των οικονοµικών καταστάσεων (Αύγουστος 2006), είτε 
είχαν εκδοθεί και είχαν πρόωρα υιοθετηθεί.  

Οι λογιστικές αρχές, οι οποίες χρησιµοποιήθηκαν κατά τη σύνταξη των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων, 
είναι συµβατές µε αυτές που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων για τη 
χρήση που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005.  

Για την καλύτερη κατανόηση και πληρέστερη πληροφόρηση οι παρούσες ενδιάµεσες οικονοµικές 
καταστάσεις πρέπει να διαβάζονται παράλληλα µε την ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση που 
έληξε  στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.etae.com). 

Αυτές οι οικονοµικές καταστάσεις 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 αποµειώµενα, 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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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. 

Η Εταιρεία και ο  Όµιλος δεν φέρουν ευθύνη και δεν έχουν υποχρέωση ως προς το να αλλάξουν τις αναφορές ή 
τις υποθέσεις που αφορούν σε µελλοντικά γεγονότα σαν αποτέλεσµα νεότερης πληροφόρησης περί αυτών των 
µελλοντικών γεγονότων ή εξ΄ άλλης αιτίας. 

 

4 Πληροφόρηση κατά τοµέα 

Κατά την 30 Ιουνίου 2006, ο Όµιλος δραστηριοποιείται 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 τους 6 µήνες έως 30 Ιουνίου 2006 έχουν ως εξής: 

 

 Κατασκευές 
Ανάπτυξη γης 
& ακινήτων Παραχωρήσεις 

Ενέργεια 
και 

Περιβάλλον Λατοµεία Λοιπά Σύνολο 

Καθαρές Πωλήσεις 259.740 9.478 - 25.395 5.961 2.985 303.558 

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 19.393 3.088 (4) 5.678 532 (1.093) 27.594 

Έσοδα από επενδύσεις 2.009 - - - - 267 2.276 

Κέρδη / (Ζηµιές) από συγγενείς 
επιχειρήσεις - 29 11.535 (59) - 2.987 14.491 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) - 
καθαρά (395) (788) - (606) (95) 1.126 (758) 

Κέρδη προ φόρων 21.007 2.330 11.531 5.013 437 3.286 43.603 

Φόρος εισοδήµατος (6.399) (558) - (1.768) (43) (928) (9.697) 

Καθαρό κέρδος 14.607 1.771 11.531 3.245 393 2.358 33.907 
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Τα αποτελέσµατα για κάθε τοµέα για τους 6 µήνες έως 30 Ιουνίου 2005 ήταν τα παρακάτω: 

 

 Κατασκευές 
Ανάπτυξη γης 
& ακινήτων Παραχωρήσεις 

Ενέργεια 
και 

Περιβάλλον Λατοµεία Λοιπά Σύνολο 

Καθαρές Πωλήσεις 234.990 17.667 - 14.414 7.915 24 275.010 

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 26.920 2.878 - 2.680 635 (1.337) 31.776 

Έσοδα από επενδύσεις (217) - (1) 601 - 156 539 

Κέρδη / (Ζηµιές) από συγγενείς 
επιχειρήσεις - 10 (303) (550) - 7.164 6.321 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) - 
καθαρά (974) (1.090) - (8) (13) 42 (2.044) 

Κέρδη προ φόρων 25.729 1.798 (304) 2.722 622 6.025 36.592 

Φόρος εισοδήµατος (8.226) (1.119) - (1.078) (318) (740) (11.481) 

Καθαρό κέρδος 17.503 679 (304) 1.644 305 5.285 25.112 

 

5 Συµµετοχές Οµίλου 

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

 

Α/Α ΕΤΑΡΕΙΑ Ε∆ΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓ. 
ΧΡΗΣΕΙΣ 

1 Α∆ΕΥΠ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 96,40 2003-2005 

2 ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 89,55 2003-2005 

3 ΑΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΛΑ∆Α 99,99 - 

4 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 52,86 2003-2005 

5 ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΤΙΣΣΑΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 69,00 1999-2005 

6 ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 95,56 2003-2005 

7 ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΝ∆ΗΛΙΟΥ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 75,90 2003-2005 

8 ΑΙΟΛΙΚΗ ΟΛΥΜΠΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 62,22 2003-2005 

9 ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΕΙΟΥ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 76,36 2003-2005 

10 ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΡΝΩΝΟΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 85,00 2003-2005 

11 ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 100,00 2002-2005 

12 ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 100,00 2005 

13 ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ ΟΕ ΕΛΛΑ∆Α 67,50 2004-2005 

14 ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 100,00 2003-2005 

15 ΒΕΑΛ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 45,00 2002-2005 

16 ΒΙΣΤΩΝΙΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 100,00 2005 

17 ΓΥΑΛΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 100,00 2003-2005 

18 ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 50,83 2002-2005 

19 ∆ΗΜΗΤΡΑ Α.Ε.  ΕΛΛΑ∆Α 50,50 2003-2005 

20 ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 100,00 2003-2005 
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Α/Α ΕΤΑΡΕΙΑ Ε∆ΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓ. 
ΧΡΗΣΕΙΣ 

21 ∆ΩΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΛΛΑ∆Α 100,00 2004-2005 

22 ΕΛΛΗΝ ΕΝΕΡΓ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΛΛΑ∆Α 100,00 2003-2005 

23 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 100,00 2003-2005 

24 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΕΙΑ Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 100,00 2004-2005 

25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 66,67 2003-2005 

26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 100,00 2003-2005 

27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΕ ΕΛΛΑ∆Α 92,50 2003-2005 

28 ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 100,00 2004-2005 

29 ΕΞΑΝΤΑΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑ∆Α 90,00 2002-2005 

30 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΙΟΥ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ Α.Ε ΕΛΛΑ∆Α 65,00 2003-2005 

31 ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΙΣΒΗΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 53,34 2004-2005 

32 ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 90,00 2002-2005 

33 ΚΑΝΤΖΑ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 100,00 2003-2005 

34 ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 50,83 1999-2005 

35 ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 100,00 2003-2005 

36 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ-ENECO 
ΜΕΠΕ ΙΘΑΚΗ 1 ΕΛΛΑ∆Α 80,00 - 

37 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ-ENECO 
ΜΕΠΕ ΙΘΑΚΗ 2 ΕΛΛΑ∆Α 80,00 - 

38 ΛΟΦΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗ Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 34,05 2002-2005 

39 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 75,09 - 

40 ΠΛΩ-ΚΑΤ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 100,00 2003-2005 

41 ΣΕΑ ΑΤΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 65,00 2003-2005 

42 ΤΕΡΠΑΝ∆ΡΟΣ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 69,72 1999-2005 

43 ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 77,62 2003-2005 

44 ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 100,00 2001-2005 

45 ΨΥΤΑΛΛΕΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΑ∆Α 66,67 2005 

46 AECO HOLDING LTD ΚΥΠΡΟΣ 100,00 - 

47 AKTOR CONSTRUCTION INTERNATIONAL LTD ΚΥΠΡΟΣ 100,00 2004-2005 

48 
GULF MILLENNIUM HOLDINGS LTD (πρώην AKTOR 
OPERATIONS LTD) ΚΥΠΡΟΣ 100,00 2004-2005 

49 AL AHMADIAH AKTOR LLC HAE 50,00 - 

50 ELEMAX LTD ΚΥΠΡΟΣ 90,00 2004-2005 

51 HED ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΡΟ∆ΟΥ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 66,67 2003-2005 

52 HERHOF GMBH ΓΕΡΜΑΝΙΑ 90,00 2005 

53 HERHOF RECYCLING CENTER OSNABRUCK GM ΓΕΡΜΑΝΙΑ 94,40 2005 

54 MILLENNIUM CONSTRUCTION EQUIPMENT & TRADING 
HAE 100,00 - 

55 P.M.S. PARKING SYSTEMS A.E. ΕΛΛΑ∆Α 50,83 2003-2005 
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Α/Α ΕΤΑΡΕΙΑ Ε∆ΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓ. 
ΧΡΗΣΕΙΣ 

56 REDS ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 50,83 2001-2005 

57 S.C. AKTOROM SRL   ΡΟΥΜΑΝΙΑ 100,00 2002-2005 

 

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

 

Α/Α ΕΤΑΡΕΙΑ Ε∆ΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓ. 
ΧΡΗΣΕΙΣ 

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

2 ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 36,89 2000-2005 

3 ΑΛΦΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΒΕΕ ΕΛΛΑ∆Α 32,50 2000-2005 

4 ΑΣΤΕΡΙΩΝ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2003-2005 

5 ΑΤΤΙΚΑ ∆ΙΟ∆ΙΑ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 39,19 2003-2005 

6 ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 39,19 2002-2005 

7 ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 39,17 2005 

8 
∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ 
ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 35,00 2005 

9 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ AE ΕΛΛΑ∆Α 40,00 - 

10 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 35,00 2004-2005 

11 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΜΗ ΕDL ΕΠΕ ΕΛΛΑ∆Α 45,00 2005 

12 ΠΕΙΡΑ ΑΕ  ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2002-2005 

13 Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΠΕ ΕΛΛΑ∆Α 45,00 2002-2005 

14 ΧΕΛΙ∆ΟΝΑ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 50,00 1998-2005 

15 ATHENS RESORT CASINO ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 30,00 2003-2005 

16 E-CONSTRUCTION ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 37,50 2002-2005 

17 POLISPARK AE ΕΛΛΑ∆Α 20,00 2004-2005 

 

 

Τα Κέρδη από συγγενείς επιχειρήσεις που εµφανίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων προκύπτουν κυρίως 
από τις εταιρείες ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ, ATHENS RESORT CASINO ΑΕ και ΑΤΤΙΚΑ ∆ΙΟ∆ΙΑ ΑΕ. 

 

5.3. Αναλυτικός πίνακας των Κοινοπραξιών και της εταιρείας 3G ΑΕ που ενοποιήθηκαν µε τη µέθοδο της 
Αναλογικής Ενοποίησης είναι διαθέσιµος στο δικτυακό τόπο του Οµίλου www.etae.com. Η εταιρεία έχει µόνο 
έµµεση συµµετοχή στις εν λόγω κοινοπραξίες µέσω της ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. και των θυγατρικών αυτής, καθώς και 
µέσω της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. 

  



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 

Ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις 
σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 για την 
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6 Απαιτήσεις 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

 

   
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
   30-Ιουν-06 31-∆εκ-05  30-Ιουν-06 31-∆εκ-05 
Πελάτες   220.585 218.606  1.331 351 
Πελάτες - Συνδεδεµένα µέρη   1.445 -  19.288 19.087 
Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης   (5.389) (5.322)  (67) - 

Καθαρές απαιτήσεις πελατών   216.641 213.283  20.552 19.438 
Προκαταβολές   1.482 5.719  - - 
Απαιτήσεις από κατασκευαστικά 
συµβόλαια   168.680 107.916  - - 
Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος   7.607 4.594  - - 
∆άνεια σε συνδεδεµένα µέρη   3.512 3.770  3.512 - 
Προκαταβολές για λειτουργικές µισθώσεις   52.405 55.844  - - 
Λοιπές Απαιτήσεις   136.137 114.977  37.544 7.640 
Λοιπές Απαιτήσεις -Συνδεδεµένα µέρη   2.093 1.276  1.017 2.188 

Σύνολο   588.556 507.380  62.624 29.266 
        
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό   53.009 56.547  19 13 
Κυκλοφορούν ενεργητικό   535.548 450.833  62.605 29.253 

   588.556 507.380  62.624 29.266 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 

Ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις 
σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 για την 
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7 Λοιπά αποθεµατικά 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
Τακτικό 

αποθεµατικό 

Ειδικά & 
έκτακτα 

αποθεµατικά 
Αφορολόγητα 
αποθεµατικά 

Αποθεµατικό 
∆ιαθέσιµα 

Προς 
Πώληση 

Αποθεµατικό 
Συν/κών 
∆ιαφορών 

Λοιπά 
αποθεµατικά Σύνολο 

        

1 Ιανουαρίου 2005 16.937 46.346 75.707 - - 38.491 177.482 
Εφαρµογή ∆ΛΠ 32 
& 39 - - - 32.273 - - 32.273 
Μεταφορά από τα 
αποτελέσµατα - 223 276 - - - 499 
Μεταβολή αξίας 
∆ιαθεσίµων προς 
πώληση - - - (3.988) - - (3.988) 
Κέρδος / (ζηµιά) από 
πώληση ιδίων 
µετοχών (457) - - - - - (457) 

Λοιπά - - - -  (1.199) (1.199) 

’30 Ιουνίου 2005 16.480 46.569 75.984 28.286 - 37.292 204.611 

        
Συναλλαγµατικές 
διαφορές - - - - 142 - 142 
Μεταφορά από τα 
αποτελέσµατα 3.895 - - - - - 3.895 
Μεταβολή αξίας 
∆ιαθεσίµων προς 
πώληση - - - 7.912 - - 7.912 
Μεταφορά στα 
αποτελέσµατα - - - (7.536) - - (7.536) 
Αύξηση µετοχικού 
κεφαλαίου - (1.375) - - - - (1.375) 

Λοιπά - (728) (10.624) - - 2.126 (9.227) 

31 ∆εκεµβρίου 2005 20.375 44.466 65.359 28.661 142 39.418 198.421 

        

1 Ιανουαρίου 2006 20.375 44.466 65.359 28.661 142 39.418 198.421 
Συναλλαγµατικές 
διαφορές - - - - 56 - 56 
Μεταφορά από τα 
αποτελέσµατα (63) 2.646 6.326 - - - 8.909 
Μεταβολή αξίας 
∆ιαθεσίµων προς 
πώληση - - - 1.562 - 1 1.562 

30 Ιουνίου 2006 20.312 47.112 71.685 30.223 198 39.419 208.949 

 

 

 

 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 
Τακτικό 

αποθεµατικό 

Ειδικά & 
έκτακτα 

αποθεµατικά 
Αφορολόγητα 
αποθεµατικά 

Αποθεµατικό 
∆ιαθέσιµα 

Προς 
Πώληση 

Λοιπά 
αποθεµατικά Σύνολο 

       

1 Ιανουαρίου 2005 10.269 19.665 59.679 - 3.904 93.516 

Εφαρµογή ∆ΛΠ 32 & 39 - - - 32.273 - 32.273 
Μεταφορά από τα 
αποτελέσµατα - 223 276 - - 499 

Μεταβολή αξίας ∆ιαθεσίµων 
προς πώληση - - - (3.988)  (3.988) 

30 Ιουνίου 2005 10.269 19.888 59.955 28.286 3.904 122.301 

       
Μεταφορά από τα 
αποτελέσµατα 1.798 - - - - 1.798 

Μεταβολή αξίας ∆ιαθεσίµων 
προς πώληση - - - 7.712 - 7.712 

Μεταφορά στα αποτελέσµατα - - - (7.536) - (7.536) 

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου - (1.375) - - - (1.375) 

Λοιπά - - (10.346) - - (10.346) 

31 ∆εκεµβρίου 2005 12.067 18.513 49.609 28.461 3.904 112.554 

       

1 Ιανουαρίου 2006 12.067 18.513 49.609 28.461 3.904 112.554 
Μεταφορά από τα 
αποτελέσµατα - 1.065 6.326 - - 7.391 

Μεταβολή αξίας ∆ιαθεσίµων 
προς πώληση - - - 1.643 - 1.643 

30 Ιουνίου 2006 12.067 19.578 55.935 30.104 3.904 121.588 

 

 

8 ∆ανεισµός 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 30-Ιουν-06 31-∆εκ-05 

Μακροπρόθεσµος δανεισµός   

Τραπεζικός δανεισµός 24.488 23.806 

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 615 629 
Λοιπά (353) 146 

Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων 24.751 24.581 

   
Βραχυπρόθεσµα δάνεια   

Τραπεζικές υπεραναλήψεις 2.816 2.218 

Τραπεζικός δανεισµός 151.970 159.612 
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 377 445 

Λοιπά - 233 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 155.163 162.508 

   

Σύνολο δανείων 179.914 187.089 

 

 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 

Ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις 
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Οι ηµεροµηνίες λήξης των µακροπρόθεσµων δανείων είναι οι εξής: 

 30-Ιουν-06 31-∆εκ-05 

Μεταξύ 1 και  2 ετών 7.704 4.473 

Μεταξύ 2 και 5 ετών 10.911 10.877 

Πάνω από 5 έτη 6.136 9.231 

 24.751 24.581 

Η µητρική Εταιρεία δεν έχει δανεισµό. 

 

9 Προµηθευτές 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
     
  30-Ιουν-06 31-∆εκ-05  30-Ιουν-06 31-∆εκ-05 

Προµηθευτές  90.205 106.583  105 130 

∆εδουλευµένα έξοδα  15.160 5.308  1.080 13 

Ασφαλιστικοί οργανισµοί και λοιποί φόροι/ 
τέλη  14.435 39.881  371 482 

Υποχρεώσεις για κατασκευαστικά συµβόλαια  49.189 41.511  - - 

Προκαταβολή για λειτουργικές µισθώσεις  9.391 4.408  - - 
Λοιπές υποχρεώσεις  128.750 92.779  1.936 4.317 

Σύνολο υποχρεώσεων - Συνδεδεµένα µέρη  819 33.327  3.061 1.496 

Σύνολο  307.949 323.797  6.554 6.438 

       

Μακροπρόθεσµες  7.886 3.090  - - 

Βραχυπρόθεσµες  300.063 320.707  6.554 6.438 

Σύνολο  307.949 323.797  6.554 6.438 

 

 

10 Ανειληµµένες υποχρεώσεις 

Οι ανειληµµένες υποχρεώσεις του Οµίλου αφορούν δεσµεύσεις για λειτουργικές µισθώσεις: 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

  30-Ιουν-06 31-∆εκ-05 

Έως 1 έτος  1.600 1.388 

Από 1-5 έτη  8.094 7.531 

Περισσότερα από 5 έτη  34.318 37.469 

  44.011 46.388 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 

Ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις 
σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 για την 
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11 Ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

(α)  Από Κοινοπραξία του Οµίλου στην οποία συµµετέχει η ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, έχει υποβληθεί Αίτηµα 
Αποζηµιώσεως προς τον Κύριο του Έργου, συνολικού ύψους ευρώ 36,7 εκατ. (αναλογία Οµίλου ποσό ευρώ 26 
εκατ.) που αφορά σε δαπάνες τις οποίες υπέστη η Κοινοπραξία λόγω της καθυστέρησης στην παράδοση των 
µελετών, πληροφοριών και εντολών απολύτως αναγκαίων για την υλοποίηση του Έργου και της συνεπακόλουθης 
επιτάχυνσης των εργασιών. Το σχετικό κονδύλι αυτό δεν έχει αναγνωριστεί ως έσοδο µέχρι να είναι βέβαιη η 
είσπραξη της προαναφερόµενης απαίτησης µε την βεβαίωση της από το κύριο του έργου. Οι δαπάνες που 
πραγµατοποιήθηκαν αναφορικά µε την απαίτηση αυτή παραµένουν στην παραγωγή σε εξέλιξη και θα 
καταχωρηθούν στα αποτελέσµατα όταν οριστικοποιηθεί και η προαναφερόµενη απαίτηση. 

(β) Μεταξύ των απαιτήσεων του Οµίλου περιλαµβάνεται ποσό ευρώ 34 εκατ. περίπου, που αφορά την αναλογία 
του Οµίλου σε απαιτήσεις δύο Κοινοπραξιών στις οποίες συµµετέχει η ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, η είσπραξη των οποίων 
είναι σε καθυστέρηση καθόσον το εργολαβικό αντάλλαγµα των νέων και πρόσθετων εργασιών τελεί υπό την 
έγκριση του Κυρίου του Έργου. Ο Όµιλος πιστεύει ότι θα υπάρξει συναινετική επίλυση του θέµατος χωρίς να 
υπάρξει ζηµιά για τον Όµιλο και για το λόγο αυτό δεν  έχει προβεί σε διενέργεια οποιασδήποτε πρόβλεψης έναντι 
αυτών των απαιτήσεων. 

(γ)  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. 

(δ)   Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της µητρικής εταιρείας καθώς και των εταιρειών του Οµίλου που 
ενοποιούνται παρατίθενται στη Σηµείωση 5. 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. 

(ε)  Ο Όµιλος έχει ενδεχόµενες υποχρεώσεις σε σχέση µε τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέµατα που 
προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητάς του από τα οποία δεν αναµένεται να προκύψουν 
ουσιώδεις επιβαρύνσεις.  

 

12 Κέρδη ανά µετοχή 

Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται µε διαίρεση του κέρδους που αναλογεί στους µετόχους της µητρικής 
µε το σταθµισµένο µέσο αριθµό των κοινών µετοχών στην διάρκεια της περιόδου, εξαιρουµένων των ιδίων 
κοινών µετοχών που κατέχονται από θυγατρικές (ίδιες µετοχές).  Σε περίπτωση που ο αριθµός των µετοχών έχει 
αυξηθεί µε έκδοση δωρεάν µετοχών, ο νέος αριθµός µετοχών εφαρµόζεται και στα συγκριτικά στοιχεία. 

Η Εταιρεία δεν κατέχει τίτλους µετατρέψιµους σε κοινές µετοχές που είναι µειωτικοί των κερδών. Για το λόγο 
αυτό τα αναπροσαρµοσµένα κέρδη ανά µετοχή είναι ίσα µε τα βασικά κέρδη ανά µετοχή. 

 

 
01.01-

30.06.06 
01.01-

30.06.05 
01.04-

30.06.06 
01.04-

30.06.05 
Ενοποιηµένα κέρδη που αναλογούν στους 
µετόχους της µητρικής (σε € χιλιάδες) 31.973 18.203 7.240 4.372 

Σταθµισµένος µέσος αριθµός των κοινών 
µετοχών (σε χιλιάδες) 158.847 127.191 158.847 128.122 
Βασικά και µειωµένα κέρδη ανά µετοχή (σε €) 0,20 0,14 0,05 0,03 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 

Ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις 
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13 Μερίσµατα ανά µετοχή 

Στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων που πραγµατοποιήθηκε στις 21.06.2006 εγκρίθηκε ως 
µέρισµα για τη χρήση 2005 το συνολικό ποσό των € 25.415.572,48 (2004: € 29.529.275,42) ήτοι € 0,16 (2004: € 
0,23) ανά µετοχή. Το εν λόγω µέρισµα απεικονίζεται στις παρούσες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. 

 

14 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

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

30-Ιουν-06 
Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. Εταιρεία   Όµιλος 

Έσοδα/Έξοδα συνδεδεµένων µερών    
Πωλήσεις προς θυγατρικές 1.178  - 
Πωλήσεις προς συγγενείς και λοιπά συνδεδεµένα µέρη -  4.206 
Σύνολο πωλήσεων 1.178  4.206 
    
Αγορές από θυγατρικές 3.755  - 
Αγορές από συγγενείς και λοιπά συνδεδεµένα µέρη 8  591 
Σύνολο αγορών 3.763  591 

    

Υπόλοιπα συνδεδεµένων µερών    
Απαιτήσεις από θυγατρικές 18.851  - 
Απαιτήσεις  από συγγενείς και λοιπά συνδεδεµένα 
µέρη 4.966  7.049 
Σύνολο απαιτήσεων 23.817  7.049 
    
Υποχρεώσεις προς θυγατρικές 3.060  - 
Υποχρεώσεις προς συγγενείς και λοιπά συνδεδεµένα 
µέρη 1  819 
Σύνολο υποχρεώσεων 3.061  819 
    

 

15 Λοιπές σηµειώσεις 

• Στα πάγια στοιχεία δεν υπάρχουν άλλα εµπράγµατα βάρη εκτός α) υποθηκών ποσού ευρώ 295,5 χιλ. 
υπέρ τρίτων, επί ακινήτων της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.» και β) υποθήκης συνολικού ποσού ευρώ 
24 εκατ. επί ακινήτου της εταιρείας «REDS A.E.» για εξασφάλιση οµολογιακού δανείου θυγατρικής της, 
το οποίο αποπληρώθηκε ολοσχερώς την 28.04.2006. Η διαδικασία εξάλειψης της εν λόγω υποθήκης 
βρίσκεται σε εξέλιξη και αναµένεται να ολοκληρωθεί εντός του µηνός Αυγούστου 2006. 

•  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. 
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• Το απασχολούµενο προσωπικό της Εταιρείας την 30.06.2006 ανέρχεται σε 47 άτοµα και του Οµίλου 
(πλην Κοινοπραξιών) σε 3.171 και την 30.06.2005 ανερχόταν σε 44 και 1.956 αντίστοιχα.  

• Η αξία του ακινήτου της θυγατρικής «ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ» επανεκτιµήθηκε 
λόγω ένταξης στο Σχέδιο Πόλης έκτασης επιφανείας 133.000 τµ περίπου, βάσει του ΦΕΚ 319/∆/2005 µε 
το οποίο εγκρίθηκε η πολεοδοµική µελέτη του «Επιχειρηµατικού Πάρκου Γυαλού –∆ήµου Σπάτων».  Το 
σύνολο των 173.000 τµ περίπου, της εν λόγω θυγατρικής επανεκτιµήθηκε την 31.12.2005 σε 41,9 εκ. 
ευρώ έναντι των 31,3 εκ. ευρώ που απεικονίζεται στις παρούσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 
στα «Επενδυτικά Ακίνητα» βάσει του ∆ΛΠ 40. 

• Την 20/6/2006 υπογράφηκε προσύµφωνο πώλησης τµήµατος του ακινήτου της θυγατρικής «ΓΥΑΛΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ», στην περιοχή Γυαλού Σπάτων έναντι τιµήµατος 13,4 εκ. € µε την 
εταιρεία MAC ARTHUR GLEN HELLAS Ε.Π.Ε.  Το οριστικό συµβόλαιο πώλησης τελεί υπό την 
προϋπόθεση της έκδοσης οικοδοµικής αδείας. Η εταιρεία δεν θα αναγνωρίσει έσοδο µέχρι την 
οριστικοποίηση της συναλλαγής. 

• Η εταιρεία «AECO HOLDING Ltd» ενσωµατώθηκε για πρώτη φορά στις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης. Συστάθηκε από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ 
ΤΕΒ ΑΕ κατά 100% µε κόστος συµµετοχής ευρώ 560 χιλ. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τοµέα των 
συµµετοχών. 

• Επίσης, για πρώτη φορά στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µε τη µέθοδο της πλήρους 
ενοποίησης ενσωµατώθηκε και η εταιρεία «ΑΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» στην οποία συµµετέχει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ κατά 99,99% µε 
κόστος συµµετοχής ευρώ 60 χιλ. Σκοπός της εταιρείας είναι η µελέτη, κατασκευή, χρηµατοδότηση, 
λειτουργία, συντήρηση και εκµετάλλευση τριών (3) Υπογείων Σταθµών Αυτοκινήτων στο 
Μητροπολιτικό Συγκρότηµα της Αθήνας καθώς και η πλήρης αποκατάσταση της ισογείου επιφάνειας 
των οριοθετηµένων Χώρων Κατασκευής του Έργου, όπως αυτοί ορίζονται στη Σύµβαση Παραχώρησης.  

• Η εταιρεία «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ» ενοποιήθηκε επίσης για πρώτη φορά µε τη µέθοδο 
της πλήρους ενοποίησης. Στην εταιρεία αυτή, συµµετέχει κατά 98,33% η θυγατρική εταιρεία 
«ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΕΙΟΥ ΑΕ» η οποία κατέβαλλε ποσό ευρώ 59 χιλ. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον 
τοµέα των  ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και περιβάλλοντος. Πιο συγκεκριµένα, σκοπός της εταιρείας 
είναι η µελέτη, αδειοδότηση, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση, εκµετάλλευση έργων 
σχετιζόµενων µε την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, παραγόµενη από ανεµογεννήτριες στην 
Πελοπόννησο. 

• Οι εταιρείες «Κ/Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ-ENECO ΜΕΠΕ ΙΘΑΚΗ 1» και «Κ/Ξ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ-ENECO ΜΕΠΕ ΙΘΑΚΗ 2» ενοποιήθηκαν επίσης για πρώτη 
φορά µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ συµµετέχει σε 
κάθε µία από αυτές µε ποσοστό 80%. Για την απόκτηση της κάθε συµµετοχής κατέβαλλε ποσό ευρώ 8 
χιλ. Και οι δύο εταιρείες δραστηριοποιούνται στον τοµέα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και 
περιβάλλοντος. Πιο συγκεκριµένα, σκοπός των εταιρειών αυτών είναι η µελέτη, αδειοδότηση, 
κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση, εκµετάλλευση έργων σχετιζόµενων µε την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας, παραγόµενης από ανεµογεννήτριες ισχύος 48MW στη θέση «ΝΗΡΙΤΟ ΟΡΟΣ» και «ΡΑΖΗ-
ΜΑΡΜΑΚΑΣ» στο ∆ήµο Ιθάκης αντίστοιχα. 
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16 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού 

• Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της θυγατρικής «REDS ΑΕ» την 21.06.2006 
αποφασίστηκε η µετατροπή του συνόλου των µετοχών από κοινές ανώνυµες µετά ψήφου σε κοινές 
ονοµαστικές µετά ψήφου. Η απόφαση αυτή της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκε µε την Κ2 -
9679/05.07.2006 Απόφαση  του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

• Στην Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της θυγατρικής «REDS ΑΕ» την 05.07.2006 
αποφασίστηκε η  αύξηση του Μετοχικού  Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό 5.545.437,10 € το 
οποίο προέρχεται από κεφαλαιοποίηση τµήµατος του λογαριασµού «Αποθεµατικό από έκδοση µετοχών 
υπέρ το άρτιο», µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας της τιµής της µετοχής κατά 0,14 €/µετοχή και η 
ταυτόχρονη µείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των 20.993.440,45 € µε µείωση της 
ονοµαστικής αξίας της τιµής της µετοχής κατά 0,53 €/µετοχή, προς το σκοπό ισόποσης (µερικής) 
διαγραφής ζηµιών παρελθουσών χρήσεων του λογαριασµού «Ζηµίες εις νέον». Κατόπιν  αυτών το 
Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 51.889.447,15 € διαιρούµενο σε 39.610.265 κοινές 
ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 1,31 €/µετοχή.  Η απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής Γενικής 
Συνέλευσης εγκρίθηκε µε την Κ2 -10546/20-07-2006 Απόφαση  του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

• Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας µε διακριτικό τίτλο «ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
Α.Ε.» την 04.06.2006, αποφάσισε την αλλαγή της επωνυµίας  και του σκοπού της ως άνω εταιρίας. Η 
απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκε µε την 15223/18.07.2006 Απόφαση της 
Νοµαρχίας Αθηνών, έτσι η πλήρης επωνυµία της εταιρείας είναι πλέον «ΚΑΝΤΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ». 

 

 

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2006 
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