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Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 6Μ2016

Στις θετικές εξελίξεις του 6Μ2016 καταγράφεται η αναδιάρθρωση του έργου του Μορέα (ηµεροµηνία 
εφαρµογής της τροποποίησης η 23.02.2016) και η υπογραφή Μνηµονίου Συναντίληψης για την ρύθµιση 
εκκρεµοτήτων της Ολυµπίας Οδού. 
- εκκρεµεί αντίστοιχη ρύθµιση για τον Αυτοκινητόδροµο Αιγαίου
Επίσης παρά τη συνεχιζόµενη ύφεση η κίνηση σε ώριµα έργα παραχώρησης παρουσιάζει σηµάδια 
σταθεροποίησης και βελτίωσης (αύξηση κίνησης στην Αττική Οδό ~ 4% το 6Μ2016)
Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών το 1ο εξάµηνο 2016 ανήλθε σε € 847,5 εκατ. σηµειώνοντας αύξηση 14,1% 
έναντι του αντίστοιχου περσινού εξαµήνου (€ 742,8 εκατ.) κυρίως λόγω αυξηµένων εσόδων στο κλάδο 
κατασκευής

Τα λειτουργικά κέρδη διαµορφώθηκαν σε € 42,2 εκατ. (έναντι € 24,8 εκατ. το 6Μ2015) περιλαµβάνουν όµως:
- Κέρδη από αποζηµίωση διαφυγόντων κερδών € 12,1 εκατ. από την αναδιάρθρωση του έργου του 

Μορέα 
- Αποµειώσεις συµµετοχών ύψους € 9,7 εκατ. 
Τα αναπροσαρµοσµένα λειτουργικά αποτελέσµατα (για προαναφερόµενα κονδύλια) θα ανέρχονταν σε € 39,0
εκατ. έναντι αντίστοιχου προσαρµοσµένου αποτελέσµατος του 6Μ2015 € 44,6 εκατ. 
Τα αποτελέσµατα προ φόρων για το 6Μ2016 ήταν ζηµιές € 1,6 εκατ. (έναντι ζηµιών € 21,2 εκατ. το 6Μ2015) 
ενώ τα αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας, ήταν ζηµίες € 30,9 εκατ. (έναντι ζηµιών €
37,0 εκατ. το 6Μ2015)
Ο συνολικός δανεισµός στις 30.06.2016 ανήλθε σε € 1.449,1 εκατ. έναντι € 1.492,2 εκατ. στις 31.12.2015
Ο καθαρός εταιρικός δανεισµός στις 30.06.2016 ανήλθε σε € 543,7 εκατ. έναντι € 527,2 στις 31.12.2015
Το συνολικό ανεκτέλεστο της κατασκευής ανέρχεται σε € 2,8 δις ενώ υπάρχουν και συµβάσεις ~ € 280 εκατ. 
προς υπογραφή
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Προοπτικές και κίνδυνοι

Η τρέχουσα έµφαση δίνεται στην επιτάχυνση κατασκευής των εγχώριων έργων παραχώρησης 

(χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης το 1ο τρίµηνο του 2017) και των σε εξέλιξη κατασκευαστικών 

έργων διεθνώς (π.χ. Golden Line Metro, και Internal Security Forces Camp στο Κατάρ, οδικοί άξονες 

στα Βαλκάνια, κλπ.)

Ωστόσο τη τρέχουσα περίοδο υπάρχει µια 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

Σε εξέλιξη βρίσκεται η υπόθεση της έρευνας της Επιτροπής Ανταγωνισµού καθώς ο όµιλος έχει 

κληθεί να υποβάλλει τις απόψεις του αναφορικά µε την Εισήγηση της Επιτροπής που θα 

συναξιολογηθούν από την Ολοµέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισµού 

Στην Κύπρο έχουν απαγγελθεί κατηγορίες κατά της εταιρείας Helector Cyprus Ltd (100% θυγατρικής 

της ΗΛΕΚΤΩΡ), σχετιζόµενες µε εικαζόµενες παράνοµες πρακτικές πρώην διοικητών της. Η 

δικάσιµος έχει οριστεί για τα τέλη Σεπτέµβριου 2016

Καθώς οι εργασίες του Οµίλου διευρύνονται, αποφασίστηκε, για την προστασία της φήµης του 

οµίλου, η ισχυροποίηση του Συστήµατος Εσωτερικής Κανονιστικής Συµπεριφοράς
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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 6Μ2016 περιλαµβάνουν κέρδη από αποζηµιώσεις έργου παραχώρησης € 12,1 εκατ. και αποµειώσεις χρηµατοοικονοµικών στοιχείων προς πώληση ποσού € 9,7 εκατ. Το αντίστοιχο 6Μ2015 περιλαµβάνει αποµειώσεις

συµµετοχών ποσού € 19,8 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. 
• του 2011 περιλαµβάνουν έκτακτα κέρδη από την συναλλαγή πώλησης ποσοστού 7,07% της EGU στην Qatar Holdings και αναπροσαρµογή αξίας της υπόλοιπης συµµετοχής στην εύλογη αξία, προβλέψεις επισφαλειών 

καθώς και αναπροσαρµογή της κερδοφορίας του κατασκευαστικού ανεκτέλεστου

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 14,1% σε € 847,5 εκατ. 
κυρίως ως αποτέλεσµα αυξηµένων εσόδων στην 
κατασκευή κατά ~ €107 εκατ.  και αύξηση εσόδων στις 
παραχωρήσεις κατά € 11 εκατ. που απορρόφησαν την 
µείωση εσόδων στο περιβάλλον (€ 16 εκατ.) 
Τα λειτουργικά κέρδη ΕΒΙΤ ανήλθαν σε € 42,2 εκατ. 
αλλά περιλαµβάνουν 

– κέρδη από αποζηµίωση διαφυγόντων κερδών €
12,1 εκατ. από την αναδιάρθρωση του έργου του 
Μορέα 

– αποµειώσεις συµµετοχών ύψους € 9,7 εκατ. 
Το αναπροσαρµοσµένο EBIT ανέρχεται σε € 39,8 εκατ. 
(έναντι € 44,6 εκατ. το 6Μ2015)
Τα αποτελέσµατα προ φόρων για το 6Μ2016 ήταν 
ζηµιές € 1,6 εκατ. έναντι ζηµιών € 21,2 εκατ. το 
6Μ2015
Τα αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαιώµατα 
µειοψηφίας, ήταν ζηµίες € 30,9 εκατ. (έναντι ζηµιών €
37,0 εκατ. το 6Μ2015)

Σηµειώσεις:
(1) Σταθµισµένος αριθµός µετοχών : 172.431.279 (6Μ2016 και 6Μ2015)
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30/06/2015 30/06/2016
Μεταβολή 

(%)

Πωλήσεις 742,8 847,5 14,1%

EBITDA 79,4 107,8 35,8%

Περιθώριο EBITDA (%) 10,7% 12,7%

EBIT 24,8 42,2 70,6%

Περιθώριο EBIT (%) 3,3% 5,0%

Κέρδη/ (Ζηµιές) από συγγενείς -6,2 -3,9

Κέρδη/ (Ζηµιές) προ Φόρων -21,2 -1,6

Περιθώριο Κερδών προ φόρων (%) -2,9% -0,2%

Κέρδη/ (Ζηµιές) µετα από Φόρους προ 
δικαιωµάτων µειοψηφίας

-28,1 -18,2

Καθαρά κέρδη/ (ζηµιές) µετά από δικαιώµατα 
µειοψηφίας

-37,0 -30,9

Κέρδη / Ζηµιές ανά µετοχή (1) -0,214 -0,179



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 30/06/2016 και 31/12/2015 περιλαµβάνουν προθεσµιακές καταθέσεις άνω των 3 

µηνών ύψους € 0,5 και € 0,5 εκατ. αντίστοιχα

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 € 731,1 εκατ. 

- στην αύξηση της Χρηµατοδοτικής Συµβολής του 

∆ηµοσίου από € 162,6 εκατ. σε 295,5 εκατ.

Τα ενσώµατα πάγια µειώθηκαν από €508,4 εκατ. σε €488,1  

εκατ. (λόγω αποσβέσεων)

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 

µειώθηκαν οριακά στα € 100,0 εκατ.

Οι απαιτήσεις (βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες) 

αυξήθηκαν από € 1.247 εκατ. σε € 1.294 εκατ. κυρίως λόγω 

αύξησης των απαιτήσεων από κατασκευαστικά συµβόλαια

Τα ταµειακά διαθέσιµα (συµπεριλαµβανοµένων 

∆εσµευµένων Καταθέσεων) µειώθηκαν κατά € 30 εκατ. 

εκατ. σε € 471 εκατ. 

31/12/2015 30/06/2016
Μεταβολή 

(%)

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 953,9 731,1 -23,3%

Ενσώµατα πάγια 508,4 488,1 -4,0%

Χρηµ/κά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση (1) 106,7 100,0 -6,3%

Χρηµ/κά στοιχεία διακρατούµενα ως τη λήξη (1) 111,8 110,8 -0,8%

Χρηµατοδοτική συµβολή από ∆ηµόσιο (1) 162,6 295,5 81,7%

Απαιτήσεις (2) 1.246,5 1.293,7 3,8%

Λοιπά στοιχεία µη κυκλ. ενεργητικού 383,3 394,3 2,9%

Λοιπά στοιχεία κυκλ. Ενεργητικού 48,5 50,9 5,0%

Ταµειακά διαθέσιµα (περιλ. δεσµευµένων 
καταθέσεων)

500,2 470,9 -5,9%

Σύνολο Ενεργητικού 4.021,9 3.935,3 -2,2%

Σύνολο ∆ανείων 1.492,2 1.449,1 -2,9%

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 993,0 994,9 0,2%

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 505,5 506,2 0,1%

Σύνολο Υποχρεώσεων 2.990,7 2.950,2 -1,4%

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1.031,2 985,1 -4,5%
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Ο συνολικός δανεισµός του οµίλου ανήλθε 

σε € 1.449,1 εκατ., έναντι 1.492,2 εκατ. στις 

31/12/2015 

Ο καθαρός εταιρικός δανεισµός στις 

30/6/2016 ανήλθε σε € 543,7 εκατ. έναντι €

527,2 εκατ. στις 31/12/2015

- αυξηµένος κυρίως λόγω αύξησης 

καθαρού δανεισµού στην κατασκευή

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

Σηµειώσεις :
(1) Τα Ταµειακά ∆ιαθέσιµα στις 30/6/2016 και στις 31/12/2015 περιλαµβάνουν  αντίστοιχα:

• οµόλογα διακρατούµενα ως τη λήξη ύψους € 110,8 εκατ. και € 111,8 εκατ. 
• δεσµευµένες καταθέσεις ύψους € 45,4 εκατ. και € 49,9 εκατ.
• προθεσµιακές καταθέσεις άνω των 3 µηνών ποσού € 0,5 εκατ. και € 0,5 εκατ.
• αµοιβαία κεφάλαια ποσού € 19,7 εκατ. και € 46,3 εκατ.

31/12/2015 30/6/2016
Μεταβολή 

(%)

Βραχυπρόθεσµος δανεισµός 322,3 265,4 -17,7%

Μακροπρόθεσµος δανεισµός 1.169,8 1.183,7 1,2%

Σύνολο ∆ανείων 1.492,2 1.449,1 -2,9%

Μείον: ∆άνεια χωρίς αναγωγή (non recourse 
debt)

630,9 626,1 -0,8%

Υποσύνολο δανείων χωρίς αναγωγή 861,3 823,0 -4,5%

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα (1) 658,8 601,9 -8,6%

Μέιον: ∆ιαθέσιµα συνδεδεµένα µε δάνεια χωρίς 
αναγωγή

324,7 322,6 -0,6%

Σύνολο ∆ιαθεσίµων εξαιρουµένων 
εταιρειών µε δάνεια χωρίς αναγωγή

334,1 279,2 -16,4%

Καθαρός ∆ανεισµός (∆ιαθέσιµα) 527,2 543,7 3,1%
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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 (30/06/2016 : € 45,4 εκατ. και 31/12/2015: 49,9 εκατ.), Προθεσµιακές Καταθέσεις άνω των 3 µηνών (30/6/2016: € 0,5 εκατ. και 31/12/2015 : €

0,5 εκατ.), Οµολόγα ∆ιακρατούµενα ως την Λήξη (30/6/2016: € 110,8 εκατ. και 31/12/2015: 111,8 εκατ.) και Αµοιβαία Κεφάλαια (30/06/2016: € 19,7 εκατ. και 31/12/2015: € 46,3 εκατ.)

Οι λειτουργικές ταµειακές εισροές ανήλθαν σε €33,9 

εκατ. έναντι αρνητικών ροών € 39,0 εκατ. το 6Μ2015

Οι καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές 

δραστηριότητες ήταν εισροές 10,9 εκατ. έναντι 

εκροών € 113 εκατ. και περιλαµβάνουν:

- εκροές επενδύσεων ~ € 19 εκατ. 

• Κατασκευή : ~ € 5 εκατ.

• Παραχωρήσεις : ~ € 7 εκατ. (κυρίως 

Μορέας)

• Αιολικά: ~ € 6 εκατ.

• Περιβάλλον: ~ € 1 εκατ.

- Καθαρή εισροή από χρηµατοοικοοµικά στοιχεία 

διακρατούµενα ως τη λήξη ή / και διαθεσίµων 

προς πώληση ύψους ~ € 17 εκατ. 

Οι ταµειακές εκροές από χρηµατοδοτικές 

δραστηριότητες ανήλθαν σε € 69 εκατ. και αφορά 

κυρίως αποπληρωµή δανείων και πληρωµή 

µερισµάτων θυγατρικών σε µετόχους µειοψηφίας

30/6/2015 30/6/2016

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες -39,0 33,9

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες -112,7 10,9

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες -88,1 -69,0

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα -239,8 -24,2

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

Συναλλαγµατικές διαφορές 2,7 -0,7

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου (1) 442,9 425,4
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Οικονοµικές Καταστάσεις Μητρικής (∆ΠΧΑ σε € εκατ.) 

31/12/2015 30/6/2016

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 987,4 987,2

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 1,0 1,0

Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 21,2 14,2

Σύνολο Ενεργητικού 1.009,6 1.002,4

∆άνεια βραχυπρόθεσµα 0,0 4,8

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 8,4 6,8

∆άνεια µακροπρόθεσµα 268,3 263,8

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 3,9 5,0

Σύνολο Υποχρεώσεων 280,6 280,3

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 729,1 722,1

30/6/2015 30/6/2016

Πωλήσεις 0,0 0,0

EBITDA -0,6 0,0

EBIT -1,0 -0,2

Καθαρά κέρδη/ (Ζηµιές) µετά από φόρους 21,2 -7,0
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Αποτελέσµατα 6Μ2016 ανά δραστηριότητα (∆ΠΧΑ σε € εκατ.) 

Κατασκευή & 
Λατοµεία

Ανάπτυξη γης 
& ακινήτων

Παραχωρήσεις Περιβάλλον Αιολικά Λοιπά Σύνολο

Καθαρές Πωλήσεις 662,7 3,4 112,4 46,7 22,1 0,1 847,5

EBITDA 5,2 1,3 79,3 7,0 16,1 -1,2 107,8

Περιθώριο EBITDA (%) 0,8% 38,6% 70,5% 15,1% 72,8% nm 12,7%

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης -19,7 0,7 46,8 4,5 11,4 -1,4 42,2

Περιθώριο EBIT (%) -3,0% 21,4% 41,6% 9,6% 51,3% nm 5,0%

Κέρδη/(Ζηµιές) προ φόρων -25,6 -0,3 22,6 3,8 8,2 -10,2 -1,6

Περιθώριο Κερδών Προ Φόρων (%) -3,9% -10,3% 20,1% 8,0% 36,9% nm -0,2%

Κέρδη/(Ζηµιές) µετά από φόρους -27,1 -0,4 14,5 -0,8 5,8 -10,2 -18,2

Περιθώριο Κερδών Μετά από Φόρους (%) -4,1% -13,2% 12,9% -1,7% 26,4% nm -2,1%

Κέρδη/(Ζηµιές) µετά από φόρους και 
δικαιώµατα µειοψηφίας -27,1 -0,4 4,5 -1,5 3,6 -10,1 -30,9
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Αποτελέσµατα 6Μ2015 ανά δραστηριότητα (∆ΠΧΑ σε € εκατ.) 

Κατασκευή & 
Λατοµεία

Ανάπτυξη γης 
& ακινήτων

Παραχωρήσεις Περιβάλλον Αιολικά Λοιπά Σύνολο

Καθαρές Πωλήσεις 555,5 3,4 101,7 63,0 19,2 0,1 742,8

EBITDA -10,3 1,0 64,3 10,0 14,5 0,0 79,4

Περιθώριο EBITDA (%) -1,9% 29,9% 63,2% 15,8% 75,7% nm 10,7%

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης -23,1 0,4 29,3 7,9 10,7 -0,5 24,8

Περιθώριο EBIT (%) -4,2% 12,1% 28,8% 12,5% 55,9% nm 3,3%

Κέρδη/(Ζηµιές) προ φόρων -29,2 -0,8 7,3 7,3 6,6 -12,4 -21,2

Περιθώριο Κερδών Προ Φόρων (%) -5,3% -22,4% 7,2% 11,5% 34,2% nm -2,9%

Κέρδη/(Ζηµιές) µετά από φόρους -29,8 -0,8 5,2 5,2 4,7 -12,5 -28,1

Περιθώριο Κερδών Μετά από Φόρους (%) -5,4% -22,8% 5,1% 8,2% 24,3% nm -3,8%

Κέρδη/(Ζηµιές) µετά από φόρους και 
δικαιώµατα µειοψηφίας -29,9 -0,6 -1,1 4,0 2,8 -12,3 -37,0



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

Τα έσοδα της Κατασκευής το 6Μ2016 αυξήθηκαν κατά 

19,3% σε € 662,7 εκατ. κυρίως ως αποτέλεσµα της 

επανεκκίνησης των έργων παραχώρησης

– Κατασκευή : € 655 εκατ. 

– Λατοµεία : € 8 εκατ. 

Τα λειτουργικά αποτελέσµατα ήταν ζηµιές € 19,7 εκατ. 

έναντι ζηµιών € 23,1 εκατ. το αντίστοιχο εξάµηνο 2015. 

Περιλαµβάνουν όµως :

– αποµειώσεις συµµετοχών € 7,7 εκατ. 

– επιβάρυνση € 14,5 εκατ. από την αρνητική 

έκβαση διαιτησίας αναφορικά µε αποζηµιώσεις 

του έργου κατασκευής µονάδας βιολογικού 

καθαρισµού στο Jebel Ali 

Σε επίπεδο αποτελεσµάτων προ φόρων προέκυψαν 

ζηµιές € 25,6 εκατ. έναντι ζηµιών € 29,2 εκατ. το 

6Μ2015
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30/6/2015 30/6/2016 Μεταβολή (%)

Πωλήσεις 555,5 662,7 19,3%

EBITDA -10,3 5,2 150,7%

Περιθώριο EBITDA (%) -1,9% 0,8%

EBIT -23,1 -19,7 14,8%

Περιθώριο EBIT (%) -4,2% -3,0%

Κέρδη/ (Ζηµιές) από συγγενείς -0,4 0,0 100,0%

Κέρδη/ (Ζηµιές) προ Φόρων -29,2 -25,6 12,2%

Περιθώριο κερδών προ φόρων (%) -5,3% -3,9%

Κέρδη/ (Ζηµιές) µετα από Φόρους προ δικαιωµάτων 
µειοψηφίας

-29,8 -27,1 9,0%

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

-5,4% -4,1%

Καθαρά κέρδη/ (ζηµιές) µετά από δικαιώµατα 
µειοψηφίας

-29,9 -27,1 9,3%



Ανάλυση ανά ∆ραστηριότητα: Κατασκευή (συνέχεια)

... το ανεκτέλεστο ανέρχεται σε € 2,8 δις ενώ υπάρχουν και συµβάσεις ~ € 282 εκατ. προς υπογραφή

Ανάλυση Ανεκτέλεστου ανά Γεωγραφική περιοχή
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Ανάλυση Ανεκτέλεστου ανά τοµέα 

∆ιαχρονική εξέλιξη Ανεκτέλεστου



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

Τα έσοδα των παραχωρήσεων ανήλθαν σε € 112,4 

εκατ. το 6Μ2016 λόγω αυξηµένης κίνησης 

– στην Αττική Οδό το 6Μ2016 παρατηρήθηκε 

αύξηση διελεύσεων ~4% (παρά τη 

συνεχιζόµενη ύφεση) 

Τα αποτελέσµατα εκµετάλλευσης (EBIT) ανήλθαν σε €

46,8 εκατ.  έναντι € 29,3 εκατ. το 6Μ2015 

περιλαµβάνει όµως έκτακτα κέρδη αποζηµιώσεων για 

διαφυγόντα κέρδη € 12,1 εκατ. από την 

αναδιάρθρωση του Μορέα και αποµειώσεις

συµµετοχών € 2,0 εκατ.

Τα κέρδη προ φόρων ανέρχονται σε € 22,6 εκατ. ενώ 

µετά από φόρους ο κλάδος παραχωρήσεων είχε 

κέρδη € 14,5 εκατ. 
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30/6/2015 30/6/2016 Μεταβολή (%)

Πωλήσεις 101,7 112,4 10,6%

EBITDA 64,3 79,3 23,4%

Περιθώριο EBITDA (%) 63,2% 70,5%

EBIT 29,3 46,8 59,6%

Περιθώριο EBIT (%) 28,8% 41,6%

Κέρδη/ (Ζηµιές) από συγγενείς -0,4 -0,9

Κέρδη/ (Ζηµιές) προ Φόρων 7,3 22,6 210,9%

Περιθώριο κερδών προ φόρων (%) 7,2% 20,1%

Κέρδη/ (Ζηµιές) µετα από Φόρους προ 
δικαιωµάτων µειοψηφίας

5,2 14,5 180,0%

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

5,1% 12,9%

Καθαρά κέρδη/ (ζηµιές) µετά από δικαιώµατα 
µειοψηφίας

-1,1 4,5 529,3%



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

Τα έσοδα ανήλθαν σε € 46,7 εκατ., έναντι €

63,0 εκατ. το 6Μ2015 κυρίως λόγω 

ολοκλήρωσης διεθνών κατασκευαστικών 

έργων στην Κροατία και Βουλγαρία

Ανάλυση Εσόδων :

– 37% κατασκευαστικό αντικείµενο

– 22% ΑΠΕ

– 41% από ∆ιαχείριση Απορριµµάτων 

Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε € 4,5 

εκατ. ενώ το  περιθώριο λειτουργικής 

κερδοφορίας ανήλθε σε 9,6%

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 3,8
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30/6/2015 30/6/2016 Μεταβολή (%)

Πωλήσεις 63,0 46,7 -25,8%

EBITDA 10,0 7,0 -29,4%

Περιθώριο EBITDA (%) 15,8% 15,1%

EBIT 7,9 4,5 -43,0%

Περιθώριο EBIT (%) 12,5% 9,6%

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

Κέρδη/ (Ζηµιές) προ Φόρων 7,3 3,8

Περιθώριο κερδών προ φόρων (%) 11,5% 8,0%

Κέρδη/ (Ζηµιές) µετα από Φόρους προ δικαιωµάτων 
µειοψηφίας

5,2 -0,8

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

8,2% -1,7%

Καθαρά κέρδη/ (ζηµιές) µετά από δικαιώµατα 
µειοψηφίας

4,0 -1,5



Ανάλυση ανά ∆ραστηριότητα: Αιολικά (∆ΠΧΑ σε € εκατ.) 
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Στις 30/6/2016 η εγκατεστηµένη ισχύς 

ανερχόταν σε 208 MW

- άλλα 57 MW είναι σε στάδιο 

κατασκευής

Τα έσοδα των ΑΠΕ ανήλθαν σε € 22,1 εκατ. 

αυξηµένα κατά 15,4 % κυρίως λόγω 

αυξηµένης δυναµικότητας (εγκατεστηµένης 

ισχύος)

Τα λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε €

11,4 εκατ., βελτιωµένα κατά 5,9% έναντι του 

6Μ2015 (€ 10,7 εκατ.)

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 8,2 εκατ. 

ενώ µετά από φόρους ανήλθαν σε €5,8 εκατ. 

30/6/2015 30/6/2016 Μεταβολή (%)

Πωλήσεις 19,2 22,1 15,4%

EBITDA 14,5 16,1 11,1%

Περιθώριο EBITDA (%) 75,7% 72,8%

EBIT 10,7 11,4 5,9%

Περιθώριο EBIT (%) 55,9% 51,3%

Κέρδη/ (Ζηµιές) από συγγενείς 0,0 0,0

Κέρδη/ (Ζηµιές) προ Φόρων 6,6 8,2 24,5%

Περιθώριο κερδών προ φόρων (%) 34,2% 36,9%

Κέρδη/ (Ζηµιές) µετα από Φόρους προ δικαιωµάτων 
µειοψηφίας

4,7 5,8 25,3%

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

24,3% 26,4%

Καθαρά κέρδη/ (ζηµιές) µετά από δικαιώµατα 
µειοψηφίας

2,8 3,6 28,5%



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

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε  € 3,4 εκατ. κυρίως 
από τη λειτουργία του Smart Park
Τα λειτουργικά αποτελέσµατα (ΕΒΙΤ) 
αυξήθηκαν από € 0,4 εκατ. σε € 0,7 εκατ. το 
6Μ2016
Τα αποτελέσµατα 6Μ2016 προ φόρων ήταν 
ζηµιές € 0,3 εκατ. (έναντι ζηµιών € 0,8 εκατ. 
το 6Μ2015) 
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30/6/2015 30/6/2016 Μεταβολή (%)

Πωλήσεις 3,4 3,4 -0,6%

EBITDA 1,0 1,3 28,3%

Περιθώριο EBITDA (%) 29,9% 38,6%

EBIT 0,4 0,7 76,0%

Περιθώριο EBIT (%) 12,1% 21,4%

Κέρδη/ (Ζηµιές) από συγγενείς 0,0 0,0

Κέρδη/ (Ζηµιές) προ Φόρων -0,8 -0,3

Κέρδη/ (Ζηµιές) µετα από Φόρους προ δικαιωµάτων 
µειοψηφίας

-0,8 -0,4

Καθαρά κέρδη/ (ζηµιές) µετά από δικαιώµατα 
µειοψηφίας

-0,6 -0,4



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

Τα αποτελέσµατα σε λειτουργικό επίπεδο (ΕΒΙΤ) 

ήταν ζηµιές € 1,4 εκατ. έναντι ζηµιών € 0,5 εκατ. το 

6Μ2015

Τα αποτελέσµατα από συγγενείς ήταν ζηµιές € 1,7 

εκατ. (έναντι ζηµιών € 5,5 εκατ. το 6Μ2015) και 

προήλθαν κυρίως από την Elpedison (που είχε ζηµιές 

€ 2,9 εκατ. στο 6Μ2016)
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Περιλαµβάνει την µητρική ΕΛΛΑΚΤΩΡ, τη συµµετοχή στο Καζίνο Πάρνηθας και την Elpedison

30/6/2015 30/6/2016

Πωλήσεις 0,1 0,1

EBITDA 0,0 -1,2

EBIT -0,5 -1,4

Κέρδη/ (Ζηµιές) από συγγενείς -5,5 -1,7

Κέρδη/ (Ζηµιές) προ Φόρων -12,4 -10,2

Κέρδη/ (Ζηµιές) µετα από Φόρους προ δικαιωµάτων 
µειοψηφίας

-12,5 -10,2

Καθαρά κέρδη/ (ζηµιές) µετά από δικαιώµατα µειοψηφίας -12,3 -10,1


