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ΘΕΜΑ: Απάντηση στην από 09.09.2008 Επιστολή της Ε.Κ.  
 
Κύριοι, 
 
Αναφερόµενοι στην από 09ης Σεπτεµβρίου 2008 επιστολή σας, σχετικά µε τις επεξηγηµατικές 
γνωστοποιήσεις των κονδυλίων «Έξοδα διοίκησης», «Λοιπά έσοδα/(έξοδα) εκµετάλλευσης 
(καθαρά)», «Κέρδη/(ζηµιές) από συγγενείς επιχειρήσεις» και «Χρηµατοοικονοµικά 
έσοδα(έξοδα)-καθαρά», που εµφανίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων των ενδιάµεσων 
συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων πληροφόρησης 30.06.2008,  θέτουµε υπόψη σας τα 
εξής: 
 
Οι µεταβολές που παρατηρούνται στα προαναφερόµενα κονδύλια σε σχέση µε τα συγκριτικά 
στοιχεία οφείλονται κυρίως στο γεγονός ότι ο Όµιλος στο Α’ εξάµηνο 2008 εµφανίζεται 
σηµαντικά διευρυµένος. Όπως προκύπτει από τη σηµείωση 7 των ενδιάµεσων συνοπτικών 
οικονοµικών καταστάσεων πληροφόρησης 30.06.2008, όπου περιγράφονται οι εταιρείες που 
ενοποιούνται στην τρέχουσα περίοδο σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης 
χρήσης, 24 νέες θυγατρικές ενοποιούνται µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης και 9 νέες 
συγγενείς µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Η πλειονότητα αυτών προέρχεται από τη 
συγχώνευση δι’ απορρόφησης της εταιρείας ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, γεγονός που απεικονίστηκε στις 
ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 31.12.2007. Ως συνέπεια της συγχώνευσης αυτής, οι 
εταιρείες ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ,  ΑΤΤΙΚΑ ∆ΙΟ∆ΙΑ ΑΕ και ΑΤΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ ΑΕ, µετατράπηκαν σε 
θυγατρικές και κατά συνέπεια ενοποιούνται µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης. Λόγω των 
σηµαντικών κονδυλίων τους, η επίδραση των εταιρειών αυτών στα ενοποιηµένα µεγέθη είναι 
ουσιαστική. Κατά τη σύνταξη των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων 
πληροφόρησης 30.06.2008 δεν θεωρήθηκε ότι «η φύση και το ποσό των στοιχείων που 
επηρεάζουν περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις, καθαρή θέση, καθαρά κέρδη ή ταµιακές ροές, 
είναι ασυνήθη λόγω της φύσης, του µεγέθους και της συχνότητάς τους» (∆ΛΠ 34, παρ. 16γ), 
καθώς τα στοιχεία αυτά συνθέτουν το «νέο» Όµιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ όπως διαµορφώθηκε από τις 
31.12.2007 και απεικονίζουν την κανονική λειτουργία και επίδοσή του. Οι σχετικές 
επεξηγηµατικές γνωστοποιήσεις είχαν συµπεριληφθεί στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 
31.12.2007.  
 
Ειδικότερα, η µείωση στα «Κέρδη / (ζηµιές) από συγγενείς επιχειρήσεις» από € 66,0 εκατ. στο Α’ 
εξάµηνο του 2007 σε € 3,8 εκατ. στο Α’ εξάµηνο του 2008, οφείλεται κυρίως, στο έκτακτο 
κέρδος € 42,3 εκατ. από την ανταλλαγή του 30% της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ µε το 19,9% της 
EUROPEAN GOLDFIELDS LTD που ενσωµατώθηκε στα αποτελέσµατα του Α’ εξαµήνου 2007. 
Επίσης στο Α’ εξάµηνο του 2007 το κονδύλι «Κέρδη / (ζηµιές) από συγγενείς επιχειρήσεις» 
συµπεριλάµβανε και το αποτέλεσµα των τότε συγγενών εταιρειών ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ, ΑΤΤΙΚΑ 
∆ΙΟ∆ΙΑ ΑΕ και ΑΤΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ ΑΕ, που όπως προαναφέρθηκε, στην τρέχουσα περίοδο 
ενοποιούνται ως θυγατρικές (σηµείωση 4 των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών 
καταστάσεων πληροφόρησης 30.06.2008).  
 
Όσον αφορά τη µείωση στα «Λοιπά έσοδα/(έξοδα) εκµετάλλευσης (καθαρά)» από € 13,8 εκατ. 
στο Α’ εξάµηνο του 2007 σε € 7,1 εκατ. στο Α’ εξάµηνο του 2008 σε ενοποιηµένο επίπεδο και 
από € 16,1 εκατ. σε € 0,8 εκατ. σε επίπεδο εταιρείας αντίστοιχα, οφείλεται στο γεγονός ότι στο 
Α’ εξάµηνο 2007 έχει συµπεριληφθεί κέρδος € 11,1 εκατ. σε ενοποιηµένο επίπεδο και € 15,1 
εκατ. σε επίπεδο εταιρείας, που προέκυψε από την πώληση της συγγενούς εταιρείας ΑΤΤΙΚΕΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ. 
  

Με τιµή, 
Για την Eταιρεία  
ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ 


