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Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 2016

Στις θετικές εξελίξεις του 2016 καταγράφεται η ολοκλήρωση στις 12/12/2016 του Αυτοκινητόδροµου Κόρινθος-Τρίπολη-
Καλαµάτα

- στις 31/3/2017 επετεύχθη η Έναρξη Λειτουργικής Χρήσης της Ολυµπίας Οδού και η 5η ΑΤΠ (Αποκλειστική Τµηµατική 

Προθεσµία) του Μαλιακού µε στόχο οι κατασκευαστικές εργασίες να ολοκληρωθούν εντός του Αυγούστου 2017
Επίσης, παρά τη συνεχιζόµενη ύφεση, η κίνηση σε ώριµα έργα παραχώρησης παρουσιάζει σηµάδια βελτίωσης (αύξηση 
κίνησης στην Αττική Οδό ~ 5% το 2016)

Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών το 2016 ανήλθε σε € 1.942,4  εκατ. σηµειώνοντας αύξηση 26,7% έναντι του 2015 (€

1.533,1 εκατ.) κυρίως λόγω αυξηµένων εσόδων στους κλάδους κατασκευής και παραχωρήσεων

Τα λειτουργικά κέρδη διαµορφώθηκαν σε € 31,1 εκατ. (έναντι € 28,8 εκατ. το 2015) περιλαµβάνουν όµως έκτακτες ζηµιές 

ποσού € 66,7 εκατ.:

- πρόβλεψη για τη διευθέτηση έρευνας της επιτροπής ανταγωνισµού στην Ελλάδα ποσού € 40,0 εκατ. 

- αποµειώσεις ποσού € 26,7 εκατ. (σε εταιρείες διαχείρισης πάρκινγκ € 4,6 εκατ., κλάδου ακινήτων € 1,5 εκατ., της 

υπεραξίας στην Elpedison € 8,5 εκατ. και χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διαθεσίµων προς πώληση € 12,1 εκατ.)

Τα αναπροσαρµοσµένα λειτουργικά αποτελέσµατα (για τα προαναφερόµενα κονδύλια) θα ανέρχονταν σε € 97,8 εκατ. 

έναντι αντίστοιχου προσαρµοσµένου αποτελέσµατος του 2015 € 87,1 εκατ. 

Τα αποτελέσµατα προ φόρων για το 2016 ήταν ζηµιές € 37,8 εκατ. (έναντι ζηµιών € 53,9 εκατ. το 2015) ενώ τα 

αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας, ήταν ζηµίες € 121,9 εκατ. (έναντι ζηµιών € 106,1 εκατ. το 

2015)

Ο συνολικός δανεισµός στις 31/12/2016 ανήλθε σε € 1.430,1 εκατ. έναντι € 1.492,2 εκατ. στις 31/12/2015

Ο καθαρός εταιρικός δανεισµός στις 31/12/2016 ανήλθε σε € 527,0 εκατ. έναντι € 527,2εκατ. στις 31/12/2015

Το συνολικό ανεκτέλεστο της κατασκευής ανέρχεται σε € 2,6 δις ενώ υπάρχουν και συµβάσεις ~ € 473 εκατ. προς 

υπογραφή
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Προοπτικές και κίνδυνοι

Η ελληνική οικονοµία το 2016 παρουσίασε σηµάδια ανθεκτικότητας. Σηµαντικότερος στόχος η επιτυχής 

ολοκλήρωση της 2ης αξιολόγησης του Ελληνικού Προγράµµατος 

- όµως η µακροοικονοµική αβεβαιότητα παραµένει

Έµφαση στην επιτάχυνση κατασκευής των εγχώριων έργων παραχώρησης (ολοκλήρωση τον Αύγουστο 

2017) και των σε εξέλιξη κατασκευαστικών έργων διεθνώς (π.χ. Golden Line Metro, οδικοί άξονες στα 

Βαλκάνια, κλπ.)

Υπάρχει στασιµότητα στην δηµοπράτηση νέων έργων, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, στις περιοχές που 

δραστηριοποιείται ο όµιλος που ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την ικανότητα του οµίλου να αναπληρώσει 

το ανεκτέλεστο του

Καθώς οι εργασίες του Οµίλου διευρύνονται, ισχυροποιείται το Σύστηµα Εσωτερικής Κανονιστικής 

Συµµόρφωσης



Εξέλιξη βασικών µεγεθών κατάστασης αποτελεσµάτων (∆ΠΧΑ σε € εκατ.) 
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Σηµειώσεις:
* Τα ποσά του 2013 είναι αναπροσαρµοσµένα ποσά λόγω της εφαρµογής του ∆ΠΧΑ11 « Από κοινού συµφωνίες»
Τα Λειτουργικά αποτελέσµατα (EBIT): 
• του 2016 περιλαµβάνουν: πρόβλεψη για τη διευθέτηση της έρευνας της επιτροπής ανταγωνισµού στην Ελλάδα ποσού € 40,0 εκατ., αποµείωση σε εταιρείες διαχείρισης πάρκινγκ ποσού € 4,6 εκατ., αποµείωση κλάδου 

ακινήτων ποσού € 1,5 εκατ., αποµείωση της υπεραξίας στην ELPEDISON ποσού € 8,5 εκατ., αποµείωση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διαθεσίµων προς πώληση ποσού € 12,1 εκατ.
• του 2015 περιλαµβάνουν αποµείωση αξίας συµµετοχών σε εταιρείες µεταλλείων ποσού € 37,2 εκατ., αποµείωση αξίας ακινήτων ποσού € 14,1 εκατ. και αποµείωση υπεραξίας ποσού € 7,0 εκατ. στην Elpedison
• του 2014 περιλαµβάνουν αποµείωση αξίας συµµετοχών σε εταιρείες µεταλλείων ποσού € 54,2 εκατ. και λοιπά µη επαναλαµβανόµενα έσοδα € 11,5 εκατ. (κυρίως αποζηµιώσεις για έργο παραχώρησης). 
• του 2013 περιλαµβάνουν αποµειώσεις αξίας ακινήτων του Οµίλου € 41,9 εκατ., προβλέψεις έργων ΑΠΕ € 5,3 εκατ. βάσει του “New Deal” και επιβάρυνση από έκτακτες εισφορές έργων ΑΠΕ € 6,6 εκατ. 
• του 2012 περιλαµβάνουν κέρδη € 19 εκατ. από την πώληση µετοχών της Eldorado και προβλέψεις επισφαλειών € 13 εκατ. 

Κέρδη προ φόρων Καθαρά Κέρδη µετά από 
δικαιώµατα µειοψηφίας
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Σηµειώσεις: 
* Τα ποσά του 2012 και 2013 είναι αναπροσαρµοσµένα ποσά λόγω της εφαρµογής του ∆ΠΧΑ11 « Από κοινού συµφωνίες»
(1) Εξαιρουµένων δανεισµού και διαθεσίµων και ισοδυνάµων έργων παραχώρησης (BOT)

Εξέλιξη βασικών µεγεθών ισολογισµού (∆ΠΧΑ σε € εκατ.) 

Σύνολο Ενεργητικού

Καθαρός ∆ανεισµός

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Καθαρός Εταιρικός ∆ανεισµός (1)
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Ενοποιηµένη Κατάσταση Αποτελεσµάτων (∆ΠΧΑ σε € εκατ.) 

Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 26,7% σε € 1.942,4 εκατ. 

κυρίως ως αποτέλεσµα αυξηµένων εσόδων στην 

κατασκευή κατά ~ €391 εκατ.  και στις παραχωρήσεις 

κατά ~€ 24 εκατ. 

Τα λειτουργικά κέρδη ΕΒΙΤ ανήλθαν σε € 31,1 εκατ. 

αλλά περιλαµβάνουν:

- πρόβλεψη για τη διευθέτηση της έρευνας της 

επιτροπής ανταγωνισµού στην Ελλάδα € 40,0 

εκατ. (αφορά δραστηριότητα Κατασκευής)

- αποµειώσεις ποσού € 26,7 εκατ.

Το αναπροσαρµοσµένο EBIT ανέρχεται σε € 97,8 εκατ. 

(έναντι € 87,1 εκατ. το 2015)

Τα αποτελέσµατα προ φόρων για το 2016 ήταν ζηµιές 

€37,8 εκατ. έναντι ζηµιών € 53,9 εκατ. το 2015

Τα αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαιώµατα 

µειοψηφίας, ήταν ζηµίες € 121,9 εκατ. (έναντι ζηµιών 

€106,1 εκατ. το 2015)

Σηµειώσεις:
(1) Σταθµισµένος αριθµός µετοχών : 172.431.279 (2016 και 2015)
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31/12/2015 31/12/2016
Μεταβολή 

(%)

Πωλήσεις 1.533,1 1.942,4 26,7%

EBITDA 154,5 150,6 -2,6%

Περιθώριο EBITDA (%) 10,1% 7,8%

EBIT 28,8 31,1 8,0%

Περιθώριο EBIT (%) 1,9% 1,6%

Κέρδη/ (Ζηµιές) από συγγενείς -7,1 -3,2

Κέρδη/ (Ζηµιές) προ Φόρων -53,9 -37,8

Περιθώριο Κερδών προ φόρων (%) -3,5% -1,9%

Κέρδη/ (Ζηµιές) µετα από Φόρους προ 
δικαιωµάτων µειοψηφίας

-90,4 -96,8

Καθαρά κέρδη/ (ζηµιές) µετά από 
δικαιώµατα µειοψηφίας

-106,1 -121,9

Κέρδη / Ζηµιές ανά µετοχή (1) -0,615 -0,707



Ενοποιηµένος Ισολογισµός Οµίλου (∆ΠΧΑ σε € εκατ.) 
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Σηµειώσεις :
(1) Αφορά κονδύλια και στο µη κυκλοφορούν και στο κυκλοφορούν ενεργητικό
(2) Οι απαιτήσεις στις 31/12/2015 περιλαµβάνουν προθεσµιακές καταθέσεις άνω των 3 µηνών ύψους € 0,5 εκατ. 

Με την αναδιάρθρωση του έργου του Μορέα 

αναταξινοµήθηκαν € 194 εκατ. από δικαίωµα 

παραχώρησης (άυλο περιουσιακό στοιχεία) σε 

Χρηµατοδοτική Συµβολή του ∆ηµοσίου που 

συνέβαλλαν: 

- στη µείωση των άυλων περιουσιακών στοιχείων 

από € 953,9 σε € 691,8 εκατ. 

- στην αύξηση της Χρηµατοδοτικής Συµβολής του 

∆ηµοσίου από € 162,6 εκατ. σε € 293,4 εκατ.

Τα ενσώµατα πάγια µειώθηκαν από € 508,4 εκατ. σε 

€468,6  εκατ. (λόγω αποσβέσεων)

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διακρατούµενα ως τη 

λήξη µειώθηκαν σε € 103,8 εκατ. και τα 

χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 

µειώθηκαν στα € 82,1 εκατ.

Οι απαιτήσεις (βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες) 

παρέµειναν στα ίδια επίπεδα (€ 1.254 εκατ. έναντι €

1.247 εκατ.)

Τα ταµειακά διαθέσιµα (συµπεριλαµβανοµένων 

∆εσµευµένων Καταθέσεων) αυξήθηκαν κατά € 43 εκατ. 

εκατ. σε € 543,1 εκατ. 

31/12/2015 31/12/2016
Μεταβολή 

(%)

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 953,9 691,8 -27,5%

Ενσώµατα πάγια 508,4 468,6 -7,8%

Χρηµ/κά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση (1) 106,7 82,1 -23,1%

Χρηµ/κά στοιχεία διακρατούµενα ως τη λήξη (1) 111,8 103,8 -7,2%

Χρηµατοδοτική συµβολή από ∆ηµόσιο (1) 162,6 293,4 80,4%

Απαιτήσεις (2) 1.246,5 1.254,2 0,6%

Λοιπά στοιχεία µη κυκλ. ενεργητικού 383,3 392,2 2,3%

Λοιπά στοιχεία κυκλ. Ενεργητικού 48,5 49,4 1,9%

Ταµειακά διαθέσιµα (περιλ. δεσµευµένων 
καταθέσεων)

500,2 543,1 8,6%

Σύνολο Ενεργητικού 4.021,9 3.878,6 -3,6%

Σύνολο ∆ανείων 1.492,2 1.430,1 -4,2%

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 993,0 1.078,7 8,6%

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 505,5 477,4 -5,6%

Σύνολο Υποχρεώσεων 2.990,7 2.986,2 -0,2%

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1.031,2 892,4 -13,5%

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων χωρίς δικαιώµατα 
µειοψηφίας

798,3 670,6 -16,0%
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Ο συνολικός δανεισµός του οµίλου ανήλθε 

σε € 1.430,1 εκατ., έναντι € 1.492,2 εκατ. 

στις 31/12/2015 

Ο καθαρός εταιρικός δανεισµός στις 

31/12/2016 ανήλθε σε € 527,0 εκατ. έναντι 

€ 527,2 εκατ. στις 31/12/2015

Ανάλυση ∆ανεισµού Οµίλου (∆ΠΧΑ σε € εκατ.) 

Σηµειώσεις :
(1) Τα Ταµειακά ∆ιαθέσιµα στις 31/12/2016 και στις 31/12/2015 περιλαµβάνουν  αντίστοιχα:

• οµόλογα διακρατούµενα ως τη λήξη ύψους € 103,8 εκατ. και € 111,8 εκατ. 
• δεσµευµένες καταθέσεις ύψους € 46,7 εκατ. και € 49,9 εκατ.
• προθεσµιακές καταθέσεις άνω των 3 µηνών ποσού € 0 εκατ. και € 0,5 εκατ.
• αµοιβαία κεφάλαια ποσού € 16,1 εκατ. και € 46,3 εκατ.

31/12/2015 31/12/2016 Μεταβολή (%)

Βραχυπρόθεσµος δανεισµός 322,3 238,7 -26,0%

Μακροπρόθεσµος δανεισµός 1.169,8 1.191,4 1,8%

Σύνολο ∆ανείων 1.492,2 1.430,1 -4,2%

Μείον: ∆άνεια χωρίς αναγωγή (non recourse debt) 630,9 582,6 -7,7%

Υποσύνολο δανείων χωρίς αναγωγή 861,3 847,5 -1,6%

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα (1) 658,8 663,0 0,6%

Μέιον: ∆ιαθέσιµα συνδεδεµένα µε δάνεια χωρίς 
αναγωγή

324,7 342,5 5,5%

Σύνολο ∆ιαθεσίµων εξαιρουµένων εταιρειών µε 
δάνεια χωρίς αναγωγή 334,1 320,5 -4,1%

Καθαρός ∆ανεισµός (∆ιαθέσιµα) 527,2 527,0 0,0%
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Εξέλιξη Καθαρού Εταιρικού ∆ανεισµού (1) / ∆είκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης (2)

Σηµειώσεις: 
(1) Καθαρός Εταιρικός ∆ανεισµός = [Βραχ. + Μακρ. ∆άνεια εξαιρουµένων δανείων έργων BOT] – [Άµεσα ∆ιαθέσιµα (ήτοι Ταµ. ∆ιαθέσιµα και 

Ισοδύναµα πλέον ∆εσµευµένων Καταθέσεων, Προθεσµιακών Καταθέσεων άνω των 3 µηνών, Οµολόγων ∆ιακρατούµενων ως την Λήξη και 
Αµοιβαίων Κεφαλαίων) εξαιρουµένων Άµεσων ∆ιαθεσίµων έργων BOT]

(2) ∆είκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης = Καθαρός Εταιρικός ∆ανεισµός / [Ίδια Κεφάλαια + Καθαρός Εταιρικός ∆ανεισµός]

Καθαρός Εταιρικός ∆ανεισµός Οµίλου και µόχλευση οµίλου 
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Ενοποιηµένες Ταµειακές Ροές Οµίλου (∆ΠΧΑ σε € εκατ.) 

Σηµειώσεις :
(1) ∆εν περιλαµβάνει ∆εσµευµένες Καταθέσεις (31/12/2016 : € 46,7 εκατ. και 31/12/2015: 49,9 εκατ.), Προθεσµιακές Καταθέσεις άνω των 3 µηνών (31/12/2016 : € 0 εκατ. και 31/12/2015 : €

0,5 εκατ.), Οµολόγα ∆ιακρατούµενα ως την Λήξη (31/12/2016 : € 103,8 εκατ. και 31/12/2015: 111,8 εκατ.) και Αµοιβαία Κεφάλαια (31/12/2016: € 16,1 εκατ. και 31/12/2015: € 46,3 εκατ.)

Οι λειτουργικές ταµειακές εισροές ανήλθαν σε €159,5 

εκατ. έναντι € 33,5 εκατ. το 2015

Οι καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές 

δραστηριότητες ήταν εκροές 11,7 εκατ. έναντι 

εκροών € 177,8 εκατ. και περιλαµβάνουν:

- εκροές επενδύσεων ~ € 60 εκατ. 

• Κατασκευή : ~ € 8 εκατ.

• Παραχωρήσεις : ~ € 27 εκατ. 

• Αιολικά: ~ € 22 εκατ.

• Περιβάλλον: ~ € 3 εκατ.

- Καθαρή εκροή από χρηµατοοικοοµικά στοιχεία 

διακρατούµενα ως τη λήξη ή / και διαθεσίµων 

προς πώληση ύψους ~ € 25 εκατ.  

Οι ταµειακές εκροές από χρηµατοδοτικές 

δραστηριότητες ανήλθαν σε € 102,5 εκατ. και αφορά 

κυρίως αποπληρωµή δανείων και πληρωµή 

µερισµάτων θυγατρικών σε µετόχους µειοψηφίας

31/12/2015 31/12/2016

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 33,5 159,5

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες -177,8 -11,7

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες -88,2 -102,5

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα -232,5 45,3

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 679,9 450,4

Συναλλαγµατικές διαφορές 2,9 0,7

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου (1) 450,4 496,4
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Οικονοµικές Καταστάσεις Μητρικής (∆ΠΧΑ σε € εκατ.) 

31/12/2015 31/12/2016
Μεταβολή 

(%)

Πωλήσεις 0,1 0,1 -8,4%

EBITDA -30,7 -183,6 -497,7%

EBIT -31,5 -184,1 -483,8%

Καθαρά κέρδη/ (Ζηµιές) µετά από 
φόρους

-17,6 -186,6 -959,5%

31/12/2015 31/12/2016 Μεταβολή 
(%)

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 987,4 805,4 -18,4%

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 1,0 0,6 -41,7%

Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 21,2 12,9 -39,3%

Σύνολο Ενεργητικού 1.009,6 818,9 -18,9%

∆άνεια βραχυπρόθεσµα 0,0 0,0 0,0%

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 8,4 6,7 -19,8%

∆άνεια µακροπρόθεσµα 268,3 263,6 -1,8%

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 3,9 6,1 58,1%

Σύνολο Υποχρεώσεων 280,6 276,4 -1,5%

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 729,1 542,5 -25,6%



11

Αποτελέσµατα 2016 ανά δραστηριότητα (∆ΠΧΑ σε € εκατ.) 

Κατασκευή & 
Λατοµεία

Ανάπτυξη γης 
& ακινήτων

Παραχωρήσεις Περιβάλλον Αιολικά Λοιπά Σύνολο

Καθαρές Πωλήσεις 1.552,7 7,0 230,3 106,9 45,2 0,3 1.942,4

EBITDA -28,1 1,7 147,6 10,3 31,4 -12,4 150,6

Περιθώριο EBITDA (%) -1,8% 24,7% 64,1% 9,6% 69,5% nm 7,8%

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης -66,9 0,6 83,7 5,0 21,7 -13,0 31,1

Περιθώριο EBIT (%) -4,3% 8,2% 36,3% 4,7% 48,0% nm 1,6%

Κέρδη/(Ζηµιές) προ φόρων -78,0 -1,5 52,1 3,4 15,3 -28,9 -37,8

Περιθώριο Κερδών Προ Φόρων (%) -5,0% -21,7% 22,6% 3,2% 33,8% nm -1,9%

Κέρδη/(Ζηµιές) µετά από φόρους -107,8 -2,2 32,8 -1,2 10,6 -29,0 -96,8

Περιθώριο Κερδών Μετά από Φόρους (%) -6,9% -31,3% 14,2% -1,1% 23,4% nm -5,0%

Κέρδη/(Ζηµιές) µετά από φόρους και 
δικαιώµατα µειοψηφίας -107,4 -2,1 12,2 -2,6 6,6 -28,6 -121,9
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Αποτελέσµατα 2015 ανά δραστηριότητα (∆ΠΧΑ σε € εκατ.) 

Κατασκευή & 
Λατοµεία

Ανάπτυξη γης 
& ακινήτων

Παραχωρήσεις Περιβάλλον Αιολικά Λοιπά Σύνολο

Καθαρές Πωλήσεις 1.161,3 7,2 206,0 118,2 40,1 0,3 1.533,1

EBITDA -0,9 4,8 130,4 22,8 28,1 -30,6 154,5

Περιθώριο EBITDA (%) -0,1% 66,4% 63,3% 19,2% 70,2% nm 10,1%

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης -39,9 3,7 58,7 18,2 19,6 -31,5 28,8

Περιθώριο EBIT (%) -3,4% 51,1% 28,5% 15,4% 49,0% nm 1,9%

Κέρδη/(Ζηµιές) προ φόρων -52,0 1,4 19,2 16,6 12,2 -51,4 -53,9

Περιθώριο Κερδών Προ Φόρων (%) -4,5% 19,3% 9,3% 14,1% 30,5% nm -3,5%

Κέρδη/(Ζηµιές) µετά από φόρους -63,5 1,4 5,1 11,3 7,5 -52,2 -90,4

Περιθώριο Κερδών Μετά από Φόρους (%) -5,5% 19,9% 2,5% 9,5% 18,7% nm -5,9%

Κέρδη/(Ζηµιές) µετά από φόρους και 
δικαιώµατα µειοψηφίας -63,4 0,5 -4,9 8,7 4,6 -51,7 -106,1



Ανάλυση ανά ∆ραστηριότητα: Κατασκευή (∆ΠΧΑ σε € εκατ.)

Τα έσοδα της Κατασκευής το 2016 αυξήθηκαν κατά 

33,7% σε € 1.552,7 εκατ. κυρίως ως αποτέλεσµα της 

επανεκκίνησης των έργων παραχώρησης

– Κατασκευή : € 1.533 εκατ. 

– Λατοµεία : € 20 εκατ. 

Τα λειτουργικά αποτελέσµατα ήταν ζηµιές € 66,9 εκατ. 

έναντι ζηµιών € 39,9 εκατ. το 2015. Περιλαµβάνουν 

όµως :

– πρόβλεψη για τη διευθέτηση της έρευνας της 

επιτροπής ανταγωνισµού στην Ελλάδα € 40,0 

εκατ. 

– αποµείωση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 

διαθεσίµων προς πώληση € 9,9 εκατ. 

Το αναπροσαρµοσµένο EBIT ανέρχεται σε ζηµιές 

€17,0 εκατ. (έναντι προσαρµοσµένων ζηµιών  € 2,7 

εκατ. το 2015)

Σε επίπεδο αποτελεσµάτων προ φόρων προέκυψαν 

ζηµιές € 78,0 εκατ. έναντι ζηµιών € 52,0 εκατ. το 2015
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31/12/2015 31/12/2016 Μεταβολή (%)

Πωλήσεις 1.161,3 1.552,7 33,7%

EBITDA -0,9 -28,1

Περιθώριο EBITDA (%) -0,1% -1,8%

EBIT -39,9 -66,9

Περιθώριο EBIT (%) -3,4% -4,3%

Κέρδη/ (Ζηµιές) από συγγενείς -0,4 0,0

Κέρδη/ (Ζηµιές) προ Φόρων -52,0 -78,0

Περιθώριο κερδών προ φόρων (%) -4,5% -5,0%

Κέρδη/ (Ζηµιές) µετα από Φόρους προ δικαιωµάτων 
µειοψηφίας

-63,5 -107,8

Περιθώριο καθαρών κερδών 
(πριν από δικαιώµατα µειοψηφίας) (%)

-5,5% -6,9%

Καθαρά κέρδη/ (ζηµιές) µετά από δικαιώµατα 
µειοψηφίας

-63,4 -107,4



Ανάλυση ανά ∆ραστηριότητα: Κατασκευή (συνέχεια)

... το ανεκτέλεστο ανέρχεται σε € 2,6 δις ενώ υπάρχουν και συµβάσεις ~ € 473 εκατ. προς υπογραφή

Ανάλυση Ανεκτέλεστου ανά Γεωγραφική περιοχή
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Ανάλυση Ανεκτέλεστου ανά τοµέα 

∆ιαχρονική εξέλιξη Ανεκτέλεστου

Ελλάδα
42%Εξωτερικό

58%



Ανάλυση ανά ∆ραστηριότητα: Παραχωρήσεις (∆ΠΧΑ σε € εκατ.)

Τα έσοδα των παραχωρήσεων ανήλθαν σε € 230,3 

εκατ. το 2016 λόγω αυξηµένης κίνησης 

– στην Αττική Οδό το 2016 παρατηρήθηκε 

αύξηση διελεύσεων ~5% (παρά τη 

συνεχιζόµενη ύφεση) 

Τα αποτελέσµατα εκµετάλλευσης (EBIT) ανήλθαν σε 

€83,7 εκατ.  έναντι € 58,7 εκατ. το 2015  

Τα κέρδη προ φόρων ανέρχονται σε € 52,1 εκατ. ενώ 

µετά από φόρους ο κλάδος παραχωρήσεων είχε 

κέρδη € 32,8 εκατ. 
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31/12/2015 31/12/2016 Μεταβολή (%)

Πωλήσεις 206,0 230,3 11,8%

EBITDA 130,4 147,6 13,2%

Περιθώριο EBITDA (%) 63,3% 64,1%

EBIT 58,7 83,7 42,6%

Περιθώριο EBIT (%) 28,5% 36,3%

Κέρδη/ (Ζηµιές) από συγγενείς 0,5 0,8

Κέρδη/ (Ζηµιές) προ Φόρων 19,2 52,1 170,8%

Περιθώριο κερδών προ φόρων (%) 9,3% 22,6%

Κέρδη/ (Ζηµιές) µετα από Φόρους προ δικαιωµάτων 
µειοψηφίας

5,1 32,8 539,0%

Περιθώριο καθαρών κερδών 
(πριν από δικαιώµατα µειοψηφίας) (%)

2,5% 14,2%

Καθαρά κέρδη/ (ζηµιές) µετά από δικαιώµατα 
µειοψηφίας

-4,9 12,2



Ανάλυση ανά ∆ραστηριότητα: Περιβάλλον (∆ΠΧΑ σε € εκατ.)

Τα έσοδα ανήλθαν σε € 106,9 εκατ., έναντι 

€ 118,2 εκατ. το 2015 κυρίως λόγω 

µειωµένης κατασκευαστικής 

δραστηριότητας του κλάδου

Ανάλυση Εσόδων :

– 40% κατασκευαστικό αντικείµενο

– 20% ΑΠΕ

– 40% από ∆ιαχείριση Απορριµµάτων 

Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε € 5,0 

εκατ. επηρεασµένα αρνητικά από 

αναγνώριση ζηµιών διεθνών 

κατασκευαστικών συµβολαίων, 

προβλήµατα ποινικών ρητρών 

καθυστερηµένων έργων διεθνώς και 

έκτακτες ζηµιές από πυρκαγιά στη µονάδα 

Osnabruck

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 3,4 

εκατ.
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31/12/2015 31/12/2016 Μεταβολή (%)

Πωλήσεις 118,2 106,9 -9,6%

EBITDA 22,8 10,3 -54,8%

Περιθώριο EBITDA (%) 19,2% 9,6%

EBIT 18,2 5,0 -72,3%

Περιθώριο EBIT (%) 15,4% 4,7%

Κέρδη/ (Ζηµιές) από συγγενείς -0,1 0,0

Κέρδη/ (Ζηµιές) προ Φόρων 16,6 3,4 -79,7%

Περιθώριο κερδών προ φόρων (%) 14,1% 3,2%

Κέρδη/ (Ζηµιές) µετα από Φόρους προ δικαιωµάτων 
µειοψηφίας

11,3 -1,2

Περιθώριο καθαρών κερδών 
(πριν από δικαιώµατα µειοψηφίας) (%)

8,2% -1,1%

Καθαρά κέρδη/ (ζηµιές) µετά από δικαιώµατα 
µειοψηφίας

8,7 -2,6



Ανάλυση ανά ∆ραστηριότητα: Αιολικά (∆ΠΧΑ σε € εκατ.) 

17

Στις 31/12/2016 η εγκατεστηµένη ισχύς 

ανερχόταν σε 247 MW

Άλλα 145 MW είναι σε στάδιο κατασκευής για 

τα οποία έχει εξασφαλιστεί χρηµατοδότηση

– 17 MW αφορούν έργο του IPO

– 128 MW από PPA που υπογράφτηκαν  

εντός του 2016

Τα έσοδα των ΑΠΕ ανήλθαν σε € 45,2 εκατ. 

αυξηµένα κατά 12,8% κυρίως λόγω 

αυξηµένης δυναµικότητας (εγκατεστηµένης 

ισχύος)

Τα λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε €

21,7 εκατ., βελτιωµένα κατά 10,4% έναντι του 

2015 (€ 19,6 εκατ.)

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 15,3 

εκατ. ενώ µετά από φόρους ανήλθαν σε 

€10,6 εκατ. 

31/12/2015 31/12/2016 Μεταβολή (%)

Πωλήσεις 40,1 45,2 12,8%

EBITDA 28,1 31,4 11,7%

Περιθώριο EBITDA (%) 70,2% 69,5%

EBIT 19,6 21,7 10,4%

Περιθώριο EBIT (%) 49,0% 48,0%

Κέρδη/ (Ζηµιές) από συγγενείς 0,0 0,0

Κέρδη/ (Ζηµιές) προ Φόρων 12,2 15,3 24,9%

Περιθώριο κερδών προ φόρων (%) 30,5% 33,8%

Κέρδη/ (Ζηµιές) µετα από Φόρους προ δικαιωµάτων 
µειοψηφίας

7,5 10,6 41,1%

Περιθώριο καθαρών κερδών 
(πριν από δικαιώµατα µειοψηφίας) (%)

18,7% 23,4%

Καθαρά κέρδη/ (ζηµιές) µετά από δικαιώµατα 
µειοψηφίας

4,6 6,6 42,5%



Ανάλυση ανά ∆ραστηριότητα: Ανάπτυξη Γης & Ακινήτων (∆ΠΧΑ σε € εκατ.) 

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε  € 7,0 εκατ. κυρίως 
από τη λειτουργία του Smart Park
Τα λειτουργικά αποτελέσµατα (ΕΒΙΤ) 
ανήλθαν σε € 0,6 εκατ., περιλαµβάνουν όµως 
αποµειώσεις € 1,5 εκατ. 
Τα αποτελέσµατα προ φόρων 2016 ήταν 
ζηµιές € 1,5 εκατ. (έναντι κερδών € 1,4 εκατ. 
το 2015) 
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31/12/2015 31/12/2016 Μεταβολή (%)

Πωλήσεις 7,2 7,0 -2,1%

EBITDA 4,8 1,7 -63,6%

Περιθώριο EBITDA (%) 66,4% 24,7%

EBIT 3,7 0,6 -84,3%

Περιθώριο EBIT (%) 51,1% 8,2%

Κέρδη/ (Ζηµιές) από συγγενείς 0,0 0,0

Κέρδη/ (Ζηµιές) προ Φόρων 1,4 -1,5

Κέρδη/ (Ζηµιές) µετα από Φόρους προ 
δικαιωµάτων µειοψηφίας

1,4 -2,2

Καθαρά κέρδη/ (ζηµιές) µετά από δικαιώµατα 
µειοψηφίας

0,5 -2,1



Ανάλυση ανά ∆ραστηριότητα: Λοιπά (∆ΠΧΑ σε € εκατ.) 

Τα αποτελέσµατα σε λειτουργικό επίπεδο (ΕΒΙΤ) 

ήταν ζηµιές € 13,0 εκατ. έναντι ζηµιών € 31,5 εκατ. 

το 2015

- επιβαρυµένα µε ποσό € 8,5 εκατ. λόγω 

αποµείωσης της υπεραξίας στην Elpedison

Τα αποτελέσµατα από συγγενείς ήταν ζηµιές € 4.0

εκατ. (έναντι ζηµιών € 7,1 εκατ. το 2015) και 

προήλθαν κυρίως από την Elpedison (που είχε 

ζηµιές € 4,1 εκατ. το 2016)

19

Περιλαµβάνει την µητρική ΕΛΛΑΚΤΩΡ, τη συµµετοχή στο Καζίνο Πάρνηθας και την Elpedison

31/12/2015 31/12/2016

Πωλήσεις 0,3 0,3

EBITDA -30,6 -12,4

EBIT -31,5 -13,0

Κέρδη/ (Ζηµιές) από συγγενείς -7,1 -4,0

Κέρδη/ (Ζηµιές) προ Φόρων -51,4 -28,9

Κέρδη/ (Ζηµιές) µετα από Φόρους προ δικαιωµάτων 
µειοψηφίας

-52,2 -29,0

Καθαρά κέρδη/ (ζηµιές) µετά από δικαιώµατα µειοψηφίας -51,7 -28,6


