
Γηεχζπλζε έδξαο Δηαηξείαο: Δξκνχ 25, 13ν ρικ. Δ.Ο. Αζελψλ-Λακίαο, 145 64 Κεθηζηά

Αξηζκφο κεηξψνπ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ: 874/06/Β/86/16 01/01-31/12/2009 01/01-31/12/2008 01/01-31/12/2009 01/01-31/12/2008

Αξκφδηα Αξρή: Τπνπξγείν Αλάπηπμεο Γελ. Γξακκαηεία Δκπνξίνπ Γ/λζε ΑΔ & Πίζηεσο Λεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηόηεηεο

Κέξδε / (δεκηέο) πξν θφξσλ 172.239 174.719 28.279 25.963

24 Μαξηίνπ 2010 Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:

Οξθσηφο ειεγθηήο ινγηζηήο: Μάξηνο Φάιηεο Απνζβέζεηο 102.315 91.702 1.228 1.235

Διεγθηηθή εηαηξεία: PriceWaterhouseCoopers Αλψλπκε Διεγθηηθή Δηαηξία Απνκεηψζεηο 18.085 463 - 339

Σχπνο έθζεζεο ειέγρνπ ειεγθηψλ: Με ζχκθσλε γλψκε Πξνβιέςεηο 33.464 18.916 (134) (100)

Γηεχζπλζε δηαδηθηχνπ Δηαηξείαο:  www.ellaktor.com πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 702 3.735 - -

ύλζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ: Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκηέο) επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (26.386) (53.346) (29.081) (36.074)

Εθηειεζηηθά Μέιε Με Εθηειεζηηθά Μέιε Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 70.711 74.242 5.740 4.175

Αλαζηάζηνο Καιιηηζάληζεο, Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Γεψξγηνο σζζίδεο, χκβνπινο

Λεσλίδαο Μπφκπνιαο, Γηεπζχλσλ χκβνπινο Ισάλλεο Κνχηξαο, χκβνπινο Μείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ 51.524 (38.743) - -

Γεκήηξηνο Καιιηηζάληζεο, χκβνπινο Γεκήηξηνο Υαηδεγξεγνξηάδεο, χκβνπινο (κέινο αλεμάξηεην) Μείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ (178.083) (512.400) 2.285 (3.346)

Γεκήηξηνο Κνχηξαο, χκβνπινο Γεψξγηνο Μπεθηάξεο, χκβνπινο (κέινο αλεμάξηεην) (Μείσζε)/αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ δαλεηαθψλ) (176.326) 359.277 (2.839) (699)

Λνπθάο Γηαλλαθνχιεο, χκβνπινο Μείνλ: 

Άγγεινο Γηφθαξεο, χκβνπινο Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα (69.658) (66.483) (6.254) (3.733)

Δδνπάξδνο αξαληφπνπινο, χκβνπινο Καηαβεβιεκέλνη θφξνη (35.772) (42.384) (2.795) (3.497)

ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) (37.187) 9.699 (3.572) (15.737)

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 (Απφθηεζε)/πψιεζε ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ, θ/μηψλ θαη ινηπψλ επελδχζεσλ (21.003) (72.385) (95.131) (94.054)

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ Αγνξά ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ ζηνηρείσλ θαη επελδχζεσλ ζε αθίλεηα (253.648) (233.326) (49) (7.061)

Ιδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία 474.570 443.553 3.675 17.881

Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα 128.261 120.773 59.785 46.764 14.693 28.662 5 19.364

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 1.000.104 928.495 - - Σφθνη εηζπξαρζέληεο 24.695 34.914 1.338 491

Λνηπά κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 399.744 258.619 946.841 849.423 Γάλεηα (ρνξεγεζέληα ζε) / εηζπξαρζέληα απφ ζπλδεδεκέλα κέξε (7.726) (6.347) 1.393 2.853

Απνζέκαηα 40.371 91.777 - - Μεξίζκαηα εηζπξαρζέληα 7.029 7.763 24.968 25.756

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο 662.050 658.936 3.242 9.840 ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) (235.961) (240.720) (67.476) (52.651)

Λνηπά θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 1.390.450 1.378.032 43.633 88.771 Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 4.095.551 3.880.186 1.057.176 1.012.680 Πψιεζε / (Αγνξά) ηδίσλ κεηνρψλ (5.906) (21.166) (5.906) (21.166)

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ  ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα / αλαιεθζέληα δάλεηα 478.784 791.478 50.000 165.000

Μεηνρηθφ θεθάιαην 182.311 182.311 182.311 182.311 Δμνθιήζεηο δαλείσλ (234.109) (412.925) - (11.000)

Λνηπά ζηνηρεία ηδίσλ θεθαιαίσλ 802.324 756.567 648.266 651.642 Δμνθιήζεηο ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο (ρξενιχζηα) (2.858) (2.507) - -

χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ηδηνθηεηψλ κεηξηθήο (α) 984.636 938.878 830.578 833.954 Μεξίζκαηα πιεξσζέληα (30.502) (48.311) (19.232) (31.843)

Γηθαηψκαηα Μεηνςεθίαο (β) 274.291 243.565 - - Καηαβιεζείο θφξνο κεξηζκάησλ (7.084) - (2.124) -

χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ (γ) = (α) + (β) 1.258.927 1.182.443 830.578 833.954 Λεθζείζεο επηρνξεγήζεηο 13.526 6.607 - -

Μαθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 1.382.960 1.171.179 215.000 165.000 πκκεηνρή ηξίησλ ζε αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζπγαηξηθψλ 9.706 20.003 - -

Πξνβιέςεηο/Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 294.172 274.058 2.249 2.507 ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ) 221.559 333.178 22.738 100.991

Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 311.146 273.463 - -

Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 848.346 979.043 9.349 11.219 (51.589) 102.157 (48.309) 32.603

χλνιν ππνρξεψζεσλ (δ) 2.836.624 2.697.743 226.599 178.726 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεο 794.793 692.636 60.242 27.639

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (γ) + (δ) 4.095.551 3.880.186 1.057.176 1.012.680 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεο 743.204 794.793 11.933 60.242

01/01-31/12/2009 01/01-31/12/2008 01/01-31/12/2009 01/01-31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008

Κύθινο εξγαζηώλ 2.268.551 1.913.041 384 2.356

Μηθηά θέξδε/(δεκηέο) 292.373 289.742 (99) (25) 1.182.443 1.151.896 833.954 863.819

232.949 218.381 4.939 2.740 πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο 102.520 84.119 23.770 23.161

Κέξδε/(δεκηέο) πξν θόξωλ 172.239 174.719 28.279 25.963 Μεηαβνιή πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο ζε ζπγαηξηθέο 12.190 11.955 - -

Μείνλ θφξνη (73.422) (35.945) (4.504) (1.893)

Κέξδε/(δεκίεο) κεηά από θόξνπο (Α) 98.816 138.774 23.776 24.069 (32.319) (44.362) (21.240) (31.860)

Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο 64.934 94.773 23.776 24.069 (5.906) (21.166) (5.906) (21.166)

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο 33.882 44.002 - -

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Β) 3.704 (54.655) (6) (909) 1.258.927 1.182.443 830.578 833.954

πγθεληξωηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (Α)+(Β) 102.520 84.119 23.770 23.161

Ιδηνθηήηεο κεηξηθήο 69.604 45.051 23.770 23.161

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο 32.916 39.068 - -

Κέξδε/(δεκίεο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή - βαζηθά (ζε €) 0,3762 0,5401 0,1378 0,1372

335.263 310.083 6.166 3.974

0,10 0,12 0,10 0,12

Πνζά ζε ρηι.  Δπξψ Όκηινο Δηαηξεία

α) Έζνδα 62.859 12.833

β) Έμνδα   43.943 1.840

γ) Έζνδα απφ κεξίζκαηα - 27.742

δ) Απαηηήζεηο 38.456 31.107

ε) Τπνρξεψζεηο 1.429 78

ζη) Ακνηβέο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη κειψλ ηεο Γηνίθεζεο         8.944 1.612

δ) Τπνρξεψζεηο πξνο δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο Γηνίθεζεο 49 -

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ Ο ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ  ΤΜΒΟΤΛΟ  Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ

ΑΝΑΣΑΙΟ Π. ΚΑΛΛΙΣΑΝΣΗ ΛΔΩΝΙΓΑ Γ. ΜΠΟΜΠΟΛΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ Κ. ΠΗΛΙΩΣΟΠΟΤΛΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟ Ν. ΠΑΝΟΠΟΤΛΟ

ΑΓΣ  Ξ 434814 ΑΓΣ  237945 ΑΓΣ Υ 666412 ΑΓΣ ΑΒ 342796

Πιένλ/κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο:

Καζαξή αύμεζε / (κείωζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα & ηζνδύλακα ρξήζεο 

(α)+(β)+(γ)

χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ έλαξμεο ρξήζεο

(1/1/2009 θαη 1/1/2008 αληίζηνηρα)

Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα & αλαινγία κεηνςεθίαο ζηε δηαλνκή 

απνη/ηνο ζπγαηξηθήο

Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ ζηνηρείσλ θαη 

επελδχζεσλ ζε αθίλεηα

Πξνηεηλφκελν κέξηζκα αλά κεηνρή - (ζε €)

Κέξδε/(δεκίεο) πξν θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ  

απνηειεζκάηωλ  θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεωλ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ (Πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο επξώ)

(Αγνξέο) / πσιήζεηο ηδίσλ κεηνρψλ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ (Πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο επξώ)

ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

Κέξδε/(δεκηέο) πξν θόξωλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ 

απνηειεζκάηωλ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο επξώ)ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ

Κεθηζηά, 24 Μαξηίνπ 2010

   ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ

Ηκεξνκελία έγθξηζεο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ (απφ ηηο νπνίεο αληιήζεθαλ ηα ζπλνπηηθά 

ζηνηρεία):

ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ ιήμεο ρξήζεο (31/12/2009 θαη 

31/12/2008 αληίζηνηρα)

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ (Πνζά εθθξαζκέλα ζε ρηιηάδεο επξώ)

ΔΛΛΑΚΣΩΡ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

(Γημοσιεσόμενα βάσει τοσ ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιτειρήσεις ποσ σσντάσσοσν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΓΛΠ)

Σα παξαθάηω ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεύνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξωζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εηαηξείαο ΕΛΛΑΚΣΩΡ Α.Ε. θαη ηνπ Οκίινπ εηαηξεηώλ ΕΛΛΑΚΣΩΡ. πληζηνύκε επνκέλωο ζηνλ αλαγλώζηε, πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή άιιε

ζπλαιιαγή κε ηνλ εθδόηε, λα αλαηξέμεη ζηε δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηνπ εθδόηε, όπνπ αλαξηώληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζώο θαη ε έθζεζε ειέγρνπ ηνπ νξθωηνύ ειεγθηή ινγηζηή.

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 874/06/Β/86/16 

ΔΡΜΟΤ 25, 145 64 ΚΗΦΙΙΑ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΥΡΗΗ απο 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2009 εως 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009

ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

1. Έρνπλ ηεξεζεί νη βαζηθέο Λνγηζηηθέο Αξρέο ηεο 31.12.2008.
2. Οη αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηε ζεκ. 9 ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31.12.2009. Οη αλέιεγθηεο
θνξνινγηθά ρξήζεηο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο ΔΛΛΑΚΣΧΡ είλαη νη ρξήζεηο 2008-2009. Γηα ηε κεηξηθή εηαηξεία νινθιεξψζεθε εληφο ηνπ Ινπιίνπ 2009 θνξνινγηθφο έιεγρνο γηα
ηηο αλέιεγθηεο ρξήζεηο 2006-2007, απφ ηνλ νπνίν έιεγρν πξνέθπςαλ πξφζζεηνη θφξνη θαη πξνζαπμήζεηο πνζνχ € 182 ρηι. Σν πξναλαθεξφκελν πνζφ, ε θαηαβνιή ηνπ
νπνίνπ έγηλε εθάπαμ, θαιχπηεηαη εμ νινθιήξνπ απφ ηηο πξνβιέςεηο πνπ ζρεκάηηζε ε Δηαηξεία γηα ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο, νη νπνίεο επηβάξπλαλ ηα απνηειέζκαηα
ησλ ρξήζεσλ 2006 θαη 2007.
3. ηα πάγηα ζηνηρεία ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο δελ ππάξρνπλ εκπξάγκαηα βάξε.
4. Οη επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο, θαζψο θαη νη εθθξεκείο απνθάζεηο ησλ δηθαζηηθψλ ή δηαηηεηηθψλ νξγάλσλ δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηνπ Οκίινπ ή ηεο Δηαηξείαο, γη' απηφ ην ιφγν δελ έρνπλ δηελεξγεζεί ζρεηηθέο πξνβιέςεηο.
5. Οη πξνβιέςεηο πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί γηα ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο αλέξρνληαη γηα ηνλ Όκηιν ζε € 1.405 ρηι. θαη γηα ηελ Δηαηξεία ζε € 519 ρηι. Οη ινηπέο
πξνβιέςεηο (βξαρππξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο) γηα ηνλ Όκηιν αλέξρνληαη ζε € 115.986 ρηι. (βι. ζεκ. 27 ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31.12.2009)
6. Σν απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ ηεο Δηαηξείαο ηελ 31.12.2009 αλέξρεηαη ζε 16 άηνκα θαη ηνπ Οκίινπ (πιελ Κνηλνπξαμηψλ) ζε 5.168 άηνκα θαη ηελ 31.12.2008 αλεξρφηαλ
ζε 37 θαη 5.720 αληίζηνηρα.
7. Οη πάζεο θχζεσο ζπλαιιαγέο (έζνδα θαη έμνδα) ζσξεπηηθά απφ ηελ έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο, θαζψο θαη ηα ππφινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ
Οκίινπ θαη ηεο κεηξηθήο Δηαηξείαο ζηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο, πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε, φπσο απηά νξίδνληαη ζην ΓΛΠ 24, έρνπλ σο
εμήο:

8. Σα θέξδε αλά κεηνρή ππνινγίδνληαη κε δηαίξεζε ηνπ θαζαξνχ θέξδνπο πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο κε ην ζηαζκηθφ κέζν αξηζκφ ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ζηε
δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αθαηξνπκέλσλ ησλ ηδίσλ κεηνρψλ.
9.χκθσλα κε ην άξζξν 16 θ.λ. 2190/1920, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ Καλνληζκνχ 2273/2003 ηεο Δπηηξνπήο Δπξσπατθψλ
Κνηλνηήησλ θαη ζε εθηέιεζε ηεο απφ 09.12.2008 απφθαζεο ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηεο απφ 10.12.2008 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
ηεο πκβνπιίνπ, ε Δηαηξεία πξνέβε θαηά ηε ρξήζε 01.01-31.12.2009 ζηελ αγνξά 1.515.302 ηδίσλ κεηνρψλ, ζπλνιηθήο αμίαο € 5.906 ρηι. (βι. ζεκ. 20 ησλ εηήζησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31.12.2009). ηηο 31.12.2009, ε Δηαηξεία θαηέρεη ζπλνιηθά 4.570.034 ίδηεο κεηνρέο, ζπλνιηθήο αμίαο € 27.072 ρηι. Η Δηαηξεία δελ έρεη πξνβεί
ζε αγνξά ηδίσλ κεηνρψλ απφ ηηο 31.12.2009 έσο θαη ηηο 24.03.2010, εκεξνκελία έγθξηζεο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
10. Σα πνζά ησλ θνλδπιίσλ πνπ επεξέαζαλ ηε γξακκή «Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεο» κεηά απφ θφξνπο, ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο αθνξνχλ γηα ηνλ Όκηιν: έμνδν
απφ πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο € 4.437 ρηι., έζνδν απφ Μεηαβνιή αμίαο δηαζεζίκσλ πξνο πψιεζε € 115 ρηι., έζνδν απφ Αληηζηάζκηζε ηακεηαθψλ ξνψλ € 7.344, ρηι. έζνδν
απφ πξνζαξκνγή αλαηαμηλφκηζεο απνζεκαηηθνχ αληηζηάζκηζεο ηακεηαθψλ ξνψλ € 780 θαη ινηπά έμνδα € 99 ρηι., θαη γηα ηελ Δηαηξεία: έμνδν απφ Αληηζηάζκηζε ηακεηαθψλ
ξνψλ € 6 ρηι.
11. Οη εηαηξείεο θαη θνηλνπξαμίεο ηνπ Οκίινπ κε ηελ ρψξα ηεο θαηαζηαηηθήο ηνπο έδξαο, ηα πνζνζηά κε ηα νπνία ε κεηξηθή Δηαηξεία ζπκκεηέρεη, άκεζα ή έκκεζα, ζην
κεηνρηθφ ηνπο θεθάιαην θαζψο θαη ε κέζνδνο ελζσκάησζήο ηνπο παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζηε ζεκ. 9 ηεο εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31.12.2009 θαη είλαη
δηαζέζηκεο ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Οκίινπ www.ellaktor.com. Η κεηξηθή Δηαηξεία έρεη κφλν έκκεζε ζπκκεηνρή ζηηο ελνπνηνχκελεο θνηλνπξαμίεο, κέζσ ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο.
ηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηηο κε ελνπνηνχκελεο εηαηξείεο θαη θνηλνπξαμίεο εκθαλίδνληαη ζηε ζεκ. 9.δ ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31.12.2009.
12. ηηο εηήζηεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31.12.2009 ελζσκαηψζεθαλ κε ηε κέζνδν ηεο πιήξνπο ελνπνίεζεο γηα πξψηε θνξά ελψ δελ είραλ ελζσκαησζεί
ζηηο 30.09.2009 νη εηαηξείεο: ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΓΔΡΔ ΑΔ, ΗΛΙΑΚΗ ΑΓΔΡΔ ΑΔ, HELECTOR BULGARIA SA, AKTOR KUWAIT WLL (ζπζηάζεθαλ).

ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31.12.2009 ελζσκαηψζεθαλ κε ηε κέζνδν ηεο πιήξνπο ελνπνίεζεο, ελψ δελ είραλ ελζσκαησζεί ζηηο 31.12.2008, νη εηαηξείεο: ΟΓΙΚΔ
ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ ΑΔ, DUBAI FUJAIRAH FREEWAY J/V, ΜΟΡΔΑ ΔΑ ΑΔ (ζπζηάζεθαλ), θαη ΚΑΡΑΠΑΝΟΤ ΑΦΟΙ ΑΔ (απνθηήζεθαλ).
ηηο εηήζηεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31.12.2008 είραλ ελζσκαησζεί κε ηε κέζνδν ηεο πιήξνπο ελνπνίεζεο ελψ δελ ελζσκαηψλνληαη ζε απηέο ηεο ηξέρνπζαο
ρξήζεο, νη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο IKW BECKUM GMBH θαη LOOCK BIOGASSYSTEME GMBH (100% ζπγαηξηθέο ηεο ζπγαηξηθήο HELECTOR GERMANY GMBH) δηφηη εληφο ηνπ
δ’ ηξηκήλνπ 2009 νινθιεξψζεθε ε απνξξφθεζή ηνπο απφ ηελ HELECTOR GERMANY GMBH, θαζψο επίζεο θαη ε εηαηξεία ΑΝΑΠΛΑΗ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΑΔ, δηφηη εληφο ηνπ
δ’ ηξηκήλνπ 2009 πσιήζεθε ζε ηξίηνπο.
Μεηαβνιή ζηε κέζνδν ελνπνίεζεο ζε ζρέζε κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο, δει. ηεο 31.12.2008, έρνπκε γηα ηηο εηαηξείεο ΔΦΑ ΣΔΥΝΙΚΗ ΑΔ θαη
ΠΟΤΝΔΝΣΗ ΑΔ, νη νπνίεο ζηηο 31.12.2008 ελνπνηνχληαλ κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο, ελψ απφ ην β’ ηξίκελν 2009 ελνπνηνχληαη κε ηε κέζνδν ηεο πιήξνπο ελνπνίεζεο
ιφγσ αχμεζεο ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηνπ Οκίινπ ζε απηέο.
Οη θνηλνπξαμίεο ΔΛΣΔΥ ΑΝΔΜΟ ΑΔ-Θ.ΙΔΣΗ θαη ΔΛΣΔΥ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ-ΔΛΔΚΣΡΟΜΔΚ ελνπνηήζεθαλ γηα πξψηε θνξά κε ηε κέζνδν ηεο αλαινγηθήο ελνπνίεζεο ζηηο
30.06.2009 θαη 30.09.2009 αληίζηνηρα, ελψ ζηηο 31.12.2009 ελνπνηήζεθαλ κε ηε κέζνδν ηεο πιήξνπο ελνπνίεζεο ιφγσ απφθηεζεο ηνπ ειέγρνπ ηνπο απφ ηηο ζπγαηξηθέο
εηαηξείεο ΔΛΣΔΥ ΑΝΔΜΟ ΑΔ θαη ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΔΥΝΟΓΟΜΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΔ, αληίζηνηρα.
ηηο εηήζηεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31.12.2009 ελζσκαηψζεθαλ κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο γηα πξψηε θνξά ελψ δελ είραλ ελζσκαησζεί ζηηο
31.12.2008 νη εηαηξείεο: SALONICA PARK AE (απφθηεζε) θαη ELPEDISON ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΔ (απνξξνθψζα ηεο ζπγγελνχο εηαηξείαο
ΗΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΧΓΗ ΘΙΒΗ ΑΔ).
Μεηαβνιή ζηε κέζνδν ελνπνίεζεο ζε ζρέζε κε ηηο εηήζηεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31.12.2008 έρνπκε γηα ηελ εηαηξεία METROPOLITAN ATHENS PARK, ε
νπνία ελνπνηνχηαλ σο 100% ζπγαηξηθή κε ηε κέζνδν ηεο πιήξνπο ελνπνίεζεο ελψ απφ ην β’ ηξίκελν 2009 ελνπνηείηαη σο ζπγγελήο κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο, ιφγσ
κείσζεο ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηνπ Οκίινπ ζε απηή απφ 100% ζε 37,44%.
ηηο εηήζηεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31.12.2008 δελ είραλ ελζσκαησζεί κε ηε κέζνδν ηεο αλαινγηθήο ελνπνίεζεο νη εηαηξείεο ΣΡΑΚΣΧΡ ΑΔ θαη CARPATII
AUTOSTRADA SA (ζπζηάζεθαλ) νη νπνίεο ελζσκαηψζεθαλ γηα πξψηε θνξά ζηελ ελδηάκεζε ζπλνπηηθή νηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε ηεο 31.03.2009 θαη 30.09.2009 αληίζηνηρα.
13. ηηο 27 Ινπιίνπ 2009 ν Γηαηξαπεδηθφο εθπξφζσπνο γλσζηνπνίεζε πξνο ηελ εηαηξεία παξαρψξεζεο «ΘΔΡΜΑΨΚΗ ΟΓΟ ΑΔ», ε νπνία ελνπνηείηαη ζε πνζνζηφ 50% απφ
ηελ ΔΛΛΑΚΣΧΡ ΑΔ κε ηε κέζνδν ηεο αλαινγηθήο ελνπνίεζεο, θαηαγγειία ησλ Καζνξηζκέλσλ Γαλεηαθψλ πκβάζεσλ βάζεη ηνπ πκθσλεηηθνχ Κνηλψλ Όξσλ (Γεγνλφηα
Καζπζηέξεζεο ηεο χκβαζεο Παξαρψξεζεο), δεδνκέλνπ φηη, ζπλεπεία ηεο ζπλδξνκήο ελφο ή πεξηζζνηέξσλ Γεγνλφησλ Καζπζηέξεζεο, ην ζχλνιν ησλ παξαηάζεσλ πνπ είραλ
ρνξεγεζεί ζηε ΘΔΡΜΑΨΚΗ ΟΓΟ γηα ην Έξγν είρε ππεξβεί ηνπο 18 κήλεο. ηηο 30 Ινπιίνπ 2009 ε ΘΔΡΜΑΨΚΗ ΟΓΟ, θαηφπηλ εληνιήο ηνπ Γηαηξαπεδηθνχ Δθπξνζψπνπ θαη
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε χκβαζε Παξαρψξεζεο, πξνέβε ζε Γλσζηνπνίεζε Καηαγγειίαο ηεο χκβαζεο Παξαρψξεζεο πξνο ην Γεκφζην γηα Γεγνλφο Αζέηεζεο
Γεκνζίνπ. ηηο 28 επηεκβξίνπ 2009 ην Γεκφζην ακθηζβήηεζε ηελ ηζρχ ηεο σο άλσ θαηαγγειίαο πξνζθεχγνληαο ζε δηαηηεζία. Χο εθ ηνχηνπ ηα απνηειέζκαηα ηεο θαηαγγειίαο
δελ επήιζαλ, θαζψο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε χκβαζε Παξαρψξεζεο, ε πξνζθπγή ζην δηαηηεηηθφ δηθαζηήξην αλαζηέιιεη ηα απνηειέζκαηα ηεο θαηαγγειίαο κέρξη ηελ
έθδνζε ηεο Γηαηηεηηθήο Απφθαζεο. Η δηαδηθαζία ηεο ελ ιφγσ δηαηηεζίαο έρεη νινθιεξσζεί θαη αλακέλεηαη ε απφθαζε ηνπ Γηαηηεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ ην
Γηαηηεηηθφ Γηθαζηήξην θξίλεη λφκηκε ηελ θαηαγγειία απφ ηνλ Παξαρσξεζηνχρν ην Γεκφζην ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη απνδεκίσζε πξνο ηε ΘΔΡΜΑΨΚΗ ΟΓΟ θαη ηνπο Γαλεηζηέο
ζχκθσλα κε ηελ χκβαζε Παξαρψξεζεο. Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ γεγνλφηα θαη ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνπλ ηα ΓΠΥΑ, ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο ραξαθηήξηζε ην
παξαπάλσ έξγν σο δηαθνπέλ θαη πξνέβεθε, ήδε απφ ηελ ελδηάκεζε νηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε ηεο 30.06.2009, ζηε δηαγξαθή φισλ ησλ ζρεηηθψλ κε ην έξγν θνλδπιίσλ ηνπ
ελεξγεηηθνχ θαη ζην ινγηζκφ αληίζηνηρνπ εζφδνπ απνδεκίσζεο απφ ην Γεκφζην, ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδεη ε χκβαζε Παξαρψξεζεο, χςνπο € 37,9 εθ. (πνζφ πνπ αλαινγεί
ζηνλ Όκηιν).
14. Δληφο ηνπ Φεβξνπαξίνπ 2010 ε ΔΛΛΑΚΣΧΡ πξνρψξεζε ζηε ζχλαςε νκνινγηαθνχ δαλείνπ χςνπο επξψ 50 εθαη. γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ επελδπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο
εηαηξείαο ή/ θαη θεθαιαίνπ θίλεζεο κνληκφηεξνπ ραξαθηήξα. Σν νκνινγηαθφ δάλεην είλαη πεληαεηνχο δηάξθεηαο θαη ππνγξάθεθε ζε ζπλεξγαζία κε ην Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην
Διιάδνο ΑΣΔ θαη ηελ ΣΣ-ΔΛΣΑ Αλψλπκε Δηαηξεία Γηαρεηξίζεσο Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ.
15. Δληφο ηνπ Φεβξνπαξίνπ 2010 ε ζπγαηξηθή εηαηξεία ΑΚΣΧΡ ΠΑΡΑΥΧΡΗΔΙ ΑΔ πξνρψξεζε ζηε ζχλαςε νκνινγηαθνχ δαλείνπ χςνπο επξψ 50 εθαη. γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε
ηνπ επελδπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο εηαηξείαο ή/ θαη θεθαιαίνπ θίλεζεο κνληκφηεξνπ ραξαθηήξα. Σν νκνινγηαθφ δάλεην είλαη πεληαεηνχο δηάξθεηαο θαη ππνγξάθεθε ζε
ζπλεξγαζία κε ην Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην Διιάδνο ΑΣΔ θαη ηελ ΣΣ-ΔΛΣΑ Αλψλπκε Δηαηξεία Γηαρεηξίζεσο Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ.


