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Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

των οικονοµικών καταστάσεων: 28 Νοεµβρίου 2012 30/09/2012 31/12/2011 30/09/2012 31/12/2011

Νόµιµος ελεγκτής: ∆έσποινα Μαρίνου (Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 17681) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ελεγκτική εταιρεία: Πράιςγουωτερχαους Κούπερς Ανώνυµος Ελεγκτική Εταιρεία Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 460.564 471.586 3.080 3.224

Τύπος έκθεσης επισκόπησης: ∆εν απαιτείται Επενδύσεις σε ακίνητα 174.379 154.272 57.121 57.847

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 1.087.002 1.093.123 - -

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 557.724 703.600 979.718 980.633

01/01-30/09/2012 01/01-30/09/2011 01/01-30/09/2012 01/01-30/09/2011 Αποθέµατα 25.716 29.255 - -

Απαιτήσεις από πελάτες 556.604 504.749 3.017 5.598

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.470.486 1.401.997 5.626 6.390

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων 49.677 (11.297) (11.796) (6.086) ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.332.476 4.358.581 1.048.561 1.053.692

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

ΕΡΜΟΥ 25, 145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ

(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 ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 έως 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡIOY 2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων 49.677 (11.297) (11.796) (6.086) ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.332.476 4.358.581 1.048.561 1.053.692

Πλέον / µείον προσαρµογές για: Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Αποσβέσεις 75.372 79.806 870 875 Μετοχικό κεφάλαιο 182.311 182.311 182.311 182.311

- 4.178 - - Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 787.377 871.045 609.923 621.798

Προβλέψεις 2.757 7.957 - 36 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 969.688 1.053.357 792.234 804.110

Συναλλαγµατικές διαφορές 1.254 (1.471) (1) - Μη ελέγχουσες συµµετοχές (β) 283.767 261.657 - -

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας (52.659) (28.425) (25) (4.163) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 1.253.455 1.315.013 792.234 804.110

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 73.215 70.320 10.781 8.492 Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 1.277.078 1.413.643 163.997 159.314

Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 461.107 423.807 1.756 1.230

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 535.542 477.990 87.221 84.720

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 3.539 19.704 - - Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 805.295 728.128 3.353 4.318

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (78.643) 35.850 4.870 (7.339) Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 3.079.021 3.043.568 256.327 249.582

(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 67.696 (43.773) (613) (627) ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 4.332.476 4.358.581 1.048.561 1.053.692

Μείον: 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (75.157) (57.877) (10.226) (7.627)

Καταβεβληµένοι φόροι (11.241) (25.923) - (457)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 55.809 49.048 (6.142) (16.896)

Επενδυτικές δραστηριότητες 01/01-30/09/2012 01/01-30/09/2011 01/07-30/09/2012 01/07-30/09/2011

99.753 (107.308) (23) (38) Κύκλος εργασιών 869.946 967.638 273.469 273.390

- 43.050 - - Μικτά κέρδη 109.381 76.155 32.126 14.517

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων και επενδύσεων σε ακίνητα (89.639) (97.476) (2) -

96.117 36.472 30.393 4.871

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων 49.677 (11.297) 15.845 (12.258)

Τόκοι εισπραχθέντες 29.063 24.380 5 699 Μείον φόροι (23.017) (15.858) (9.315) 966

∆άνεια (χορηγηθέντα σε) /εισπραχθέντα από συνδεδεµένα µέρη 367 (1) (79) (1) Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους (Α) 26.660 (27.155) 6.530 (11.292)

Μερίσµατα εισπραχθέντα 1.394 2.010 46 - Ιδιοκτήτες µητρικής 9.016 (36.232) (658) (11.934)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 47.642 (129.983) (49) 660 Μη ελέγχουσες συµµετοχές 17.644 9.077 7.188 642

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

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

6.703 5.363

(Τοποθετήσεις)/Εισπράξεις προθεσµιακών καταθέσεων άνω των 3 µηνών

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων

5 -

Αποµειώσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων, επενδύσεων σε ακίνητα και επενδύσεων 
σε κοινοπραξίες

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)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) µετά από φόρους (Β) (67.559) (39.515) (4.081) (41.759)

(13.593) 25.600 - -

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 211.990 428.382 79.400 124.138 (40.899) (66.670) 2.449 (53.050)

Εξοφλήσεις δανείων (292.210) (430.215) (72.500) (125.000) Ιδιοκτήτες µητρικής (52.418) (66.271) (3.373) (42.151)

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) (104) (295) - - Μη ελέγχουσες συµµετοχές 11.518 (399) 5.822 (10.899)

Μερίσµατα πληρωθέντα (4.913) (10.687) (174) (4.292)

Καταβληθείς φόρος µερισµάτων (2.244) (3.603) - (584) 0,0523 (0,2101) (0,0038) (0,0692)

Ληφθείσες Επιχορηγήσεις 7.560 8.977 - -

Συµµετοχή τρίτων σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών 735 249 - - 171.489 116.278 55.308 30.282

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (92.779) 18.407 6.726 (5.738)

10.672 (62.528) 535 (21.975)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 854.097 826.119 3.466 32.438 01/01-30/09/2012 01/01-30/09/2011 01/07-30/09/2012 01/07-30/09/2011

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 864.769 763.591 4.002 10.463 Κύκλος εργασιών - 246 - 99

Μικτά κέρδη - 14 - 7

(1.038) 1.666 (289) (328)

(Ζηµιές) προ φόρων (11.796) (6.086) (4.028) (3.558)

30/09/2012 30/09/2011 30/09/2012 30/09/2011 Μείον φόροι (78) (276) (15) (25)

(Ζηµιές) µετά από φόρους (Α) (11.875) (6.362) (4.042) (3.583)

1.315.013 1.239.713 804.110 819.607 Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) µετά από φόρους (Β) - 195 - 1

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (40.899) (66.670) (11.875) (6.167)

Μεταβολή ποσοστών συµµετοχής σε θυγατρικές (14.972) 14.896 - - (11.875) (6.167) (4.042) (3.583)

(5.687) (11.480) - (5.310) (0,0689) (0,0369) (0,0234) (0,0208)

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)
Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών  
αποτελεσµάτων  και συνολικών αποσβέσεων

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

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(έξοδα) µετά από φόρους 
(Α)+(Β)

(Ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €)
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα & αναλογία µειοψηφίας στη διανοµή 
αποτ/τος θυγατρικής

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

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(έξοδα) µετά από φόρους 
(Α)+(Β)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1/1/2012 και 1/1/2011 
αντίστοιχα)

(Απόκτηση)/Πώληση ποσοστού συµµετοχής σε θυγατρικές από/σε µη ελέγχουσες 
συµµετοχές

1.253.455 1.176.459 792.234 808.131 (168) 2.541 - (36)

Όµιλος Εταιρεία
α) Έσοδα 34.886 2.944      
β) Έξοδα 28.046 721

γ) Απαιτήσεις 49.699 7.520

δ) Υποχρεώσεις 2.722 25.062

ε) Έσοδα από µερίσµατα - 18

στ) Αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης         3.592 535

ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης 423 231

                      ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/09/2012 και 30/09/2011 
αντίστοιχα)

Κηφισιά, 28 Νοεµβρίου 2012

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

Ποσά σε χιλ.  Ευρώ

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 30.09.2012. Η µητρική εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ έχει φορολογικά ανέλεγκτη τη χρήση 2010, ελέγχθηκε φορολογικά βάσει του Ν.2238/1994 για τη χρήση 2011 και
έλαβε πιστοποιητικό φορολογικής συµµόρφωσης από την PricewaterhouseCoopers Α.Ε. χωρίς προσαρµογές όσον αφορά το έξοδο φόρου και την αντίστοιχη
πρόβλεψη φόρου, όπως αυτά απεικονίζονται στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του 2011 (βλ. σηµ. 22 της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής
πληροφόρησης της 30.09.2012).
3. Στα ενσώµατα 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 € 2.293 χιλ. και για την Εταιρεία σε € 519 χιλ. Οι λοιπές
προβλέψεις (βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες) για τον Όµιλο ανέρχονται σε € 161.300 χιλ. (βλ. σηµ. 16 της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής
πληροφόρησης της 30.09.2012)
6. Το απασχολούµενο προσωπικό της Εταιρείας την 30.09.2012 ανέρχεται σε 15 άτοµα και του Οµίλου (πλην Κοινοπραξιών) σε 3.934 άτοµα και την 30.09.2011
ανερχόταν σε 16 και 3.916 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 (30.09.2012), 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 αφορούν: έξοδο από
Συναλλαγµατικές διαφορές € 494 χιλ., έξοδο από Μεταβολή αξίας διαθεσίµων προς πώληση € 43.472 χιλ., έξοδο από Αντιστάθµιση ταµειακών ροών € 23.543 χιλ.,
και λοιπά έξοδα € 51 χιλ.

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 30.09.2012 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
30.09.2012.
11. Ενσωµατώθηκαν για πρώτη φορά στην ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση της 30.09.2012 ενώ δεν είχαν ενσωµατωθεί στις
30.06.2012, διότι συστάθηκαν εντός του γ΄ τριµήνου 2012, οι θυγατρικές εταιρείες AKTOR INVESTMENT HOLDINGS LTD και LEVASHOVO
WASTE MANAGEMENT PROJECT LLC.
Στην ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση της 30.09.2012 ενσωµατώθηκαν, ενώ δεν είχαν ενσωµατωθεί σε αυτή της 30.09.2011:
α) µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης, οι θυγατρικές εταιρείες AKTOR CONTRACTORS LTD, AKTOR RUSSIA OPERATIONS LTD, AKTOR
SUDAN LTD, BIOSAR HOLDINGS LTD, BAQTOR MINING LTD, ELLAKTOR VENTURES LTD, K.G.E GREEN ENERGY LTD, DINTORNI
ESTABLISHMENT LTD, NEASACO ENTERPRISES LTD, BIOSAR-PV PROJECT MANAGEMENT LTD και COPRI-AKTOR (σύσταση), καθώς και
VAMBA HOLDINGS LTD και BURG MACHINARY (απόκτηση) και β) µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης η εταιρεία AKTOR ASPHALTIC LTD
(σύσταση).
Στην ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση της 30.09.2011 είχαν ενσωµατωθεί µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης ενώ δεν
ενσωµατώνονται σε αυτή της τρέχουσας περιόδου, οι θυγατρικές εταιρείες ΑΝΕΜΟΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ, ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΕ και
ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΑΕ (απορροφήθηκαν από την ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ εντός του β' τριµήνου του 2012), ΨΥΤΑΛΛΕΙΑ
ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (πωλήθηκε σε τρίτους εντός του α' τριµήνου του 2012), ∆ΗΜΗΤΡΑ ΑΕ και ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ ΑΕ (απορροφήθηκαν από
την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΕ εντός του δ’ τριµήνου 2011), καθώς επίσης και 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). Επίσης, στην
ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση της 30.09.2011, είχαν ενσωµατωθεί µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης ενώ δεν
ενσωµατώνονται σε αυτή της τρέχουσας περιόδου, οι συγγενείς εταιρείες ΕΠ.ΑΝ.Α διότι πωλήθηκε σε τρίτους εντός του β’ τριµήνου του 2012,
EUROPEAN GOLDFIELDS LTD (που εξαγοράστηκε από την ELDORADO GOLD CO) 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 30.09.2011 έχουµε για τις εταιρείες HERHOF-VERWALTUNGS και ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ οι
οποίες ενοποιούνταν µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης ως συγγενείς, ενώ από το β΄ τρίµηνο του 2012 η πρώτη, και από το δ΄ τρίµηνο του 2011 η
δεύτερη, ενοποιούνται µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης ως θυγατρικές, λόγω αύξησης του ποσοστού συµµετοχής του Οµίλου σε αυτές.
12. Όπου ήταν αναγκαίο, τα συγκριτικά στοιχεία έχουν αναταξινοµηθεί για να συµφωνούν µε τις αλλαγές στην παρουσίαση των στοιχείων της
παρούσας χρήσης (βλ. σηµ. 2.4 της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης της 30.09.2012).
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π. ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ Γ. ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Κ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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Κηφισιά, 28 Νοεµβρίου 2012

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 30.09.2012. Η µητρική εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ έχει φορολογικά ανέλεγκτη τη χρήση 2010, ελέγχθηκε φορολογικά βάσει του Ν.2238/1994 για τη χρήση 2011 και
έλαβε πιστοποιητικό φορολογικής συµµόρφωσης από την PricewaterhouseCoopers Α.Ε. χωρίς προσαρµογές όσον αφορά το έξοδο φόρου και την αντίστοιχη
πρόβλεψη φόρου, όπως αυτά απεικονίζονται στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του 2011 (βλ. σηµ. 22 της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής
πληροφόρησης της 30.09.2012).
3. Στα ενσώµατα 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 € 2.293 χιλ. και για την Εταιρεία σε € 519 χιλ. Οι λοιπές
προβλέψεις (βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες) για τον Όµιλο ανέρχονται σε € 161.300 χιλ. (βλ. σηµ. 16 της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής
πληροφόρησης της 30.09.2012)
6. Το απασχολούµενο προσωπικό της Εταιρείας την 30.09.2012 ανέρχεται σε 15 άτοµα και του Οµίλου (πλην Κοινοπραξιών) σε 3.934 άτοµα και την 30.09.2011
ανερχόταν σε 16 και 3.916 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 (30.09.2012), 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 αφορούν: έξοδο από
Συναλλαγµατικές διαφορές € 494 χιλ., έξοδο από Μεταβολή αξίας διαθεσίµων προς πώληση € 43.472 χιλ., έξοδο από Αντιστάθµιση ταµειακών ροών € 23.543 χιλ.,
και λοιπά έξοδα € 51 χιλ.

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 30.09.2012 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
30.09.2012.
11. Ενσωµατώθηκαν για πρώτη φορά στην ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση της 30.09.2012 ενώ δεν είχαν ενσωµατωθεί στις
30.06.2012, διότι συστάθηκαν εντός του γ΄ τριµήνου 2012, οι θυγατρικές εταιρείες AKTOR INVESTMENT HOLDINGS LTD και LEVASHOVO
WASTE MANAGEMENT PROJECT LLC.
Στην ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση της 30.09.2012 ενσωµατώθηκαν, ενώ δεν είχαν ενσωµατωθεί σε αυτή της 30.09.2011:
α) µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης, οι θυγατρικές εταιρείες AKTOR CONTRACTORS LTD, AKTOR RUSSIA OPERATIONS LTD, AKTOR
SUDAN LTD, BIOSAR HOLDINGS LTD, BAQTOR MINING LTD, ELLAKTOR VENTURES LTD, K.G.E GREEN ENERGY LTD, DINTORNI
ESTABLISHMENT LTD, NEASACO ENTERPRISES LTD, BIOSAR-PV PROJECT MANAGEMENT LTD και COPRI-AKTOR (σύσταση), καθώς και
VAMBA HOLDINGS LTD και BURG MACHINARY (απόκτηση) και β) µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης η εταιρεία AKTOR ASPHALTIC LTD
(σύσταση).
Στην ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση της 30.09.2011 είχαν ενσωµατωθεί µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης ενώ δεν
ενσωµατώνονται σε αυτή της τρέχουσας περιόδου, οι θυγατρικές εταιρείες ΑΝΕΜΟΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ, ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΕ και
ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΑΕ (απορροφήθηκαν από την ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ εντός του β' τριµήνου του 2012), ΨΥΤΑΛΛΕΙΑ
ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (πωλήθηκε σε τρίτους εντός του α' τριµήνου του 2012), ∆ΗΜΗΤΡΑ ΑΕ και ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ ΑΕ (απορροφήθηκαν από
την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΕ εντός του δ’ τριµήνου 2011), καθώς επίσης και 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). Επίσης, στην
ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση της 30.09.2011, είχαν ενσωµατωθεί µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης ενώ δεν
ενσωµατώνονται σε αυτή της τρέχουσας περιόδου, οι συγγενείς εταιρείες ΕΠ.ΑΝ.Α διότι πωλήθηκε σε τρίτους εντός του β’ τριµήνου του 2012,
EUROPEAN GOLDFIELDS LTD (που εξαγοράστηκε από την ELDORADO GOLD CO) 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 30.09.2011 έχουµε για τις εταιρείες HERHOF-VERWALTUNGS και ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ οι
οποίες ενοποιούνταν µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης ως συγγενείς, ενώ από το β΄ τρίµηνο του 2012 η πρώτη, και από το δ΄ τρίµηνο του 2011 η
δεύτερη, ενοποιούνται µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης ως θυγατρικές, λόγω αύξησης του ποσοστού συµµετοχής του Οµίλου σε αυτές.
12. Όπου ήταν αναγκαίο, τα συγκριτικά στοιχεία έχουν αναταξινοµηθεί για να συµφωνούν µε τις αλλαγές στην παρουσίαση των στοιχείων της
παρούσας χρήσης (βλ. σηµ. 2.4 της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης της 30.09.2012).


