
∆ιεύθυνση διαδικτύου: www.ellaktor.com

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

των οικονοµικών καταστάσεων: 29 Αυγούστου 2013

Νόµιµος ελεγκτής: ∆έσποινα Μαρίνου (Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 17681) 30/06/2013 31/12/2012 30/06/2013 31/12/2012

Ελεγκτική εταιρεία: Πράιςγουωτερχαους Κούπερς Ανώνυµος Ελεγκτική Εταιρεία ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Με σύµφωνη γνώµη Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 456.877 463.622 2.979 3.034

Επενδύσεις σε ακίνητα 170.698 171.055 56.394 56.879

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 1.065.338 1.078.685 - -

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 415.891 488.180 973.994 975.002

01/01-30/06/2013 01/01-30/06/2012 01/01-30/06/2013 01/01-30/06/2012 Αποθέµατα 29.094 43.385 - -

Απαιτήσεις από πελάτες 598.263 605.078 1.416 2.126

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.577.233 1.504.052 7.670 6.636

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων 21.465 33.916 (8.238) (7.767) ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.313.394 4.354.057 1.042.453 1.043.677

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

Αποσβέσεις 50.185 50.458 540 582 Μετοχικό κεφάλαιο 182.311 182.311 182.311 182.311

Αποµείωση υπεραξίας 523 - - - Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 717.848 783.709 596.977 605.391

Προβλέψεις 1.906 643 6 (5) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 900.159 966.021 779.289 787.702

Συναλλαγµατικές διαφορές (690) 2.143 - (1) Μη ελέγχουσες συµµετοχές (β) 295.653 287.693 - -

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας (17.571) (31.869) (215) (25) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 1.195.812 1.253.714 779.289 787.702

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 46.576 48.465 7.081 7.042 Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 1.221.691 1.203.629 80.434 161.593

Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 469.943 474.537 2.820 2.018

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 532.511 552.827 177.168 89.721

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 14.292 1.169 - - Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 893.437 869.350 2.743 2.643

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 14.548 (118.454) 969 (394) Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 3.117.581 3.100.343 263.164 255.975

(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 12.206 77.230 605 104 ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 4.313.394 4.354.057 1.042.453 1.043.677

Μείον: 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (51.684) (52.914) (6.711) (7.721)

Καταβεβληµένοι φόροι (7.317) (7.374) - -

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 84.438 3.411 (5.962) (8.186)

Επενδυτικές δραστηριότητες 01/01-30/06/2013 01/01-30/06/2012 01/04-30/06/2013 01/04-30/06/2012

4.553 54.156 90 (23) Κύκλος εργασιών 572.434 596.477 312.343 315.824

(203.052) - - - Μικτά κέρδη 79.534 77.255 40.971 41.812

(37.633) (64.172) - (1)

6.613 3.520 - 5 49.708 65.807 22.394 38.557

Τόκοι εισπραχθέντες 18.842 17.885 3 5 Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων 21.465 33.916 3.410 20.827

∆άνεια (χορηγηθέντα σε) /εισπραχθέντα από συνδεδεµένα µέρη (14) 367 (19) (58) Μείον φόροι (37.704) (13.719) (1.256) (7.852)

Μερίσµατα εισπραχθέντα 1.129 1.221 1.129 - Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους (Α) (16.239) 20.196 2.154 12.976

∆εσµευµένες καταθέσεις 11.628 (1.066) - - Ιδιοκτήτες µητρικής (18.591) 9.736 (1.344) 7.367

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (197.935) 11.910 1.203 (72) Μη ελέγχουσες συµµετοχές 2.352 10.460 3.498 5.609

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) µετά από φόρους (Β) (42.109) (63.992) (37.493) (39.985)

(288) (10.412) - -

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 165.631 141.218 6.100 64.400 (58.348) (43.796) (35.340) (27.009)

Εξοφλήσεις δανείων (169.007) (180.821) - (57.500) Ιδιοκτήτες µητρικής (67.908) (49.358) (43.120) (29.032)

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) (271) (88) - - Μη ελέγχουσες συµµετοχές 9.560 5.562 7.780 2.022

Μερίσµατα πληρωθέντα (1.455) (4.658) (67) -

Καταβληθείς φόρος µερισµάτων - (1.738) - - (0,1078) 0,0565 (0,0078) 0,0427

Ληφθείσες Επιχορηγήσεις 261 7.560 - -

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (5.128) (48.940) 6.033 6.900 99.893 116.264 47.256 64.540

(118.625) (33.618) 1.274 (1.358)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 706.835 806.154 766 3.466

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 588.210 772.536 2.040 2.108 01/01-30/06/2013 01/01-30/06/2012 01/04-30/06/2013 01/04-30/06/2012

Κύκλος εργασιών - - - -

Μικτά κέρδη - - - -

(2.665) (748) (2.333) (619)

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων (8.238) (7.767) (4.403) (4.142)

30/06/2013 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2012 Μείον φόροι (178) (64) (4) (38)

Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους (Α) (8.416) (7.831) (4.407) (4.180)

1.253.714 1.314.464 787.702 804.084 Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) µετά από φόρους (Β) 2 (3) - (2)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (58.348) (43.796) (8.413) (7.834)

Μεταβολή ποσοστών συµµετοχής σε θυγατρικές 1.835 (12.527) - - (8.413) (7.834) (4.407) (4.182)

(1.388) (5.687) - - (0,0488) (0,0454) (0,0256) (0,0242)

1.195.812 1.252.454 779.289 796.250 (2.125) (166) (2.063) (329)

Ποσά σε χιλ.  Ευρώ

Όµιλος Εταιρεία
α) Έσοδα 28.017 1.300      
β) Έξοδα 9.236 915
γ) Απαιτήσεις 49.882 5.891
δ) Υποχρεώσεις 5.732 32.300
ε) Έσοδα από µερίσµατα - 1.506
στ) Αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης         1.806 487
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης 25 -

 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π. ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ Γ. ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Κ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Α∆Τ  Ξ 434814 Α∆Τ Σ 237945 Α∆Τ Χ 666412 Α∆Τ ΑΒ 342796

Αγορά ενσώµατων, άυλων παγίων στοιχείων & επενδύσεων σε ακίνητα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)

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

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 (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 2013 έως 30 IOYNIOY 2013

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

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

Πωλήσεις ενσώµατων, άυλων παγίων στοιχείων & επενδύσεων σε ακίνητα

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

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

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

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

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

(Τοποθετήσεις)/Εισπράξεις προθεσµιακών καταθέσεων άνω των 3 µηνών

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

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

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

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

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

                      ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/06/2013 και 30/06/2012 
αντίστοιχα)

Κηφισιά, 29 Αυγούστου 2013

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

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

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1/1/2013 και 1/1/2012 
αντίστοιχα)

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

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Έχουν τηρηθεί οι βασικές Λογιστικές Αρχές της 31.12.2012.
2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Οµίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σηµ.7 της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης
της 30.06.2013. Η µητρική εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ έχει ανέλεγκτη φορολογικά τη χρήση 2010, ελέγχθηκε φορολογικά βάσει του Ν.2238/1994 για τις χρήσεις 2011 και
2012 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 και 2012 (βλ. σηµ. 23β της ενδιάµεσης συνοπτικής
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης της 30.06.2013).
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 € 2.289 χιλ. και για την Εταιρεία σε € 519 χιλ. Οι λοιπές
προβλέψεις (βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες) για τον Όµιλο ανέρχονται σε € 164.636 χιλ.
6. Το απασχολούµενο προσωπικό της Εταιρείας την 30.06.2013 ανέρχεται σε 15 άτοµα και του Οµίλου (πλην Κοινοπραξιών) σε 4.608 άτοµα και την 30.06.2012
ανερχόταν σε 15 και σε 3.942 αντίστοιχα.
7. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της οικονοµικής χρήσης (01.01.2013), καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων
και υποχρεώσεων του Οµίλου και της µητρικής Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου (30.06.2013), 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), αφορούν για τον Όµιλο: έξοδο
από Συναλλαγµατικές διαφορές € 991 χιλ., έξοδο από Μεταβολή αξίας διαθεσίµων προς πώληση € 71.114 χιλ., έσοδο από Αντιστάθµιση ταµειακών
ροών € 29.889 χιλ., έσοδο από Αναλογιστικά κέρδη € 118 χιλ. και λοιπά έξοδα € 12, και για την Εταιρεία: έσοδο από Αναλογιστικά κέρδη € 2 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 30.06.2013 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
30.06.2013.
11. Ενσωµατώθηκαν για πρώτη φορά στην ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση της 3.0.06.2013 ενώ δεν είχαν ενσωµατωθεί σε
αυτή της 31.03.2013, η θυγατρική εταιρεία BIOSAR AMERICA INC (σύσταση) και η συγγενής εταιρεία GREENWOOD BIOSAR LLC (σύσταση).
Στην ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση της 30.06.2012 δεν είχαν ενσωµατωθεί, εκτός των ανωτέρω, οι θυγατρικές εταιρείες:
LEVASHOVO WASTE MANAGEMENT PROJECT L.L.C, AKTOR D.O.O SARAJEVO (σύσταση) και ΗΛΙΟΣΑΡ ΑΕ, SOLAR OLIVE AE, ANTOS
HOLDINGS LTD, ΗΛΙΟΣΑΡ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ ΑΕ (απόκτηση), καθώς επίσης και η συγγενής εταιρεία ΚΥΝΗΓΟΣ ΑΕ (απόκτηση).
Σε σχέση µε την ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση της 31.03.2013 δεν ενοποιούνται πλέον η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΙΟΥ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ
ΑΕ (λύση) και η AKTOR INVESTMENT HOLDINGS LTD (απορροφήθηκε από την GULF MILLENNIUM HOLDINGS LTD) ενώ σε σχέση µε την
ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση της 30.06.2012, δεν ενοποιούνται πλέον: α) οι εταιρείες Α∆ΕΥΠ ΑΤΕ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΕ, ΕΞΑΝΤΑΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΜΑΡΙΝΕΣ ΣΥΡΟΥ ΑΕ, και ΛΑΜ∆Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ
ΑΕ & ΣΙΑ ΕΕ (λύση), β) οι εταιρείες ΒΙΟΣΑΡ ΑΕ και ∆. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ (απορρόφηση από ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ), γ) η εταιρεία ΛΟΦΟΣ
ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΕ (απορρόφηση από REDS ΑΕ), και δ) η ΗΛΙΑΚΗ Α∆ΕΡΕΣ ΑΕ (πώληση).
12. Η µεταβολή του φορολογικού συντελεστή από 20% σε 26% επιβάρυνε την αναβαλλόµενη φορολογία του Φόρου εισοδήµατος στην Κατάσταση
αποτελεσµάτων του Α΄εξαµήνου 2013 κατά ποσό ευρώ 24.893 χιλ σε επίπεδο Οµίλου και ποσό ευρώ 149 χιλ. σε επίπεδο Εταιρείας. Η συνολική
επίδραση της εν λόγω µεταβολής στα Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(έξοδα) ανέρχεται σε ζηµιά ευρώ 16.616 χιλ. για τον Όµιλο και σε ευρώ 149
χιλ. για την Εταιρεία (βλ. σηµ. 20 της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης της 30.06.2013).
13. Λόγω της τροποποίησης του ∆ΛΠ 19 σχετικά µε την αναγνώριση και επιµέτρηση του κόστους των προγραµµάτων καθορισµένων παροχών και
των παροχών εξόδου από την υπηρεσία (κατάργηση της µεθόδου του περιθωρίου), ο Όµιλος και η Εταιρεία αναπροσάρµοσαν την Κατάσταση
Οικονοµικής Θέσης, την Κατάσταση Αποτελεσµάτων, την Κατάσταση Συνολικών Εσόδων και την Κατάσταση Ταµειακών ροών των προηγουµένων
χρήσεων. Εκτός των ανωτέρω αναπροσαρµογών, όπου ήταν αναγκαίο, τα συγκριτικά στοιχεία έχουν αναταξινοµηθεί για να συµφωνούν µε τις
αλλαγές στην παρουσίαση των στοιχείων της παρούσας χρήσης (βλ. 25 της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης της
30.06.2013).


