
∆ιεύθυνση έδρας Εταιρείας: Ερµού 25, 13ο χλµ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαµίας, 145 64 Κηφισιά

Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 874/06/Β/86/16

Αρµόδια Αρχή: Υπ.Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, Γ.Γ. Εµπορίου ∆/νση ΑΕ & Πίστεως

28 Μαρτίου 2011 Λειτουργικές ∆ραστηριότητες

Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων 88.755 172.239 8.079 28.279

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής: Μάριος Ψάλτης Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Ελεγκτική εταιρεία: PriceWaterhouseCoopers Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρία Αποσβέσεις 111.862 102.315 1.196 1.228

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύµφωνη γνώµη Αποµειώσεις ενσώµατων, άυλων παγίων & χρηµ/κών διαθεσίµων προς πώληση 76 18.085 - -

∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας:  www.ellaktor.com Προβλέψεις 6.931 33.464 (109) (134)

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου: Συναλλαγµατικές διαφορές (1.449) 702 - -

Μη Εκτελεστικά Μέλη (Σύµβουλοι) Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας (30.896) (26.386) (16.140) (29.081)

Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, Πρόεδρος του ∆.Σ. Λουκάς Γιαννακούλης, Σύµβουλος Γεώργιος Σωσσίδης Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 79.827 70.711 7.174 5.740

Εκτελεστικά Μέλη

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(∆ηµοσιευόµενα βάσει του ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)

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 ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16 
ΕΡΜΟΥ 25, 145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ απο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 εως 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων (από 
τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία):

01/01-
31/12/2010

01/01-
31/12/2009

01/01-
31/12/2010

01/01-
31/12/2009

Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, Πρόεδρος του ∆.Σ. Λουκάς Γιαννακούλης, Σύµβουλος Γεώργιος Σωσσίδης Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 79.827 70.711 7.174 5.740

Λεωνίδας Μπόµπολας, ∆ιευθύνων Σύµβουλος Άγγελος Γιόκαρης, Σύµβουλος Ιωάννης Κούτρας

∆ηµήτριος Καλλιτσάντσης, Σύµβουλος Εδουάρδος Σαραντόπουλος, Σύµβουλος ∆ηµήτριος Χ'γρηγοριάδης (µέλος ανεξάρτητο)

∆ηµήτριος Κούτρας, Σύµβουλος Γεώργιος Μπεκιάρης (µέλος ανεξάρτητο) Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (7.562) 51.524 - -

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (9.126) (127.256) 9.834 2.285

(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (71.848) (176.326) (3.210) (2.839)

Μείον: 

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (89.991) (69.658) (7.563) (6.254)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καταβεβληµένοι φόροι (36.322) (35.772) (3.763) (2.795)

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 479.338 474.570 3.405 3.675 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 40.258 13.640 (4.501) (3.572)

Επενδύσεις σε ακίνητα 140.183 128.261 58.816 59.785 Επενδυτικές δραστηριότητες

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 1.083.923 1.000.104 - -

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 393.977 399.744 977.180 943.665 (113.636) (21.003) (33.913) (95.131)

Αποθέµατα 47.000 40.371 - - (Τοποθετήσεις)/εισπράξεις προθεσµιακών καταθέσεων άνω των 3 µηνών 91.811 (50.826) - -

Απαιτήσεις από πελάτες 643.836 662.050 4.619 3.242 Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων & επενδύσεων σε ακίνητα (214.328) (253.648) (5) (49)

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.518.531 1.390.450 45.271 46.809

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.306.787 4.095.551 1.089.291 1.057.176 7.785 14.693 39 5

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Τόκοι εισπραχθέντες 33.635 24.695 1.662 1.338

Μετοχικό κεφάλαιο 182.311 182.311 182.311 182.311 ∆άνεια (χορηγηθέντα σε) / εισπραχθέντα από συνδεδεµένα µέρη 319 (7.726) (28) 1.393

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 775.530 802.324 637.296 648.266 Μερίσµατα εισπραχθέντα 6.343 7.029 23.347 24.968

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 957.842 984.636 819.607 830.578 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (188.070) (286.787) (8.898) (67.476)

Μη ελέγχουσες συµµετοχές (β) 281.872 274.291 - - Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 1.239.713 1.258.927 819.607 830.578 Πώληση / (αγορά) ιδίων µετοχών - (5.906) - (5.906)

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 1.405.982 1.382.960 99.585 215.000 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 608.777 478.784 50.000 50.000

Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 356.481 294.172 1.057 2.249 Εξοφλήσεις δανείων (351.400) (234.109) - -

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 540.436 311.146 165.000 - Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) (3.009) (2.858) - -

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 764.175 848.346 4.042 9.349 Μερίσµατα πληρωθέντα (22.234) (30.502) (16.037) (19.232)

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 3.067.074 2.836.624 269.684 226.599 Καταβληθείς φόρος µερισµάτων (2.199) (7.084) (60) (2.124)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων και 
επενδύσεων σε ακίνητα

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

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

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 3.067.074 2.836.624 269.684 226.599 Καταβληθείς φόρος µερισµάτων (2.199) (7.084) (60) (2.124)

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 4.306.787 4.095.551 1.089.291 1.057.176 Ληφθείσες Επιχορηγήσεις 217 13.526 - -

Συµµετοχή τρίτων σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών 574 9.706 - -

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 230.728 221.559 33.903 22.738

01/01-31/12/2010 01/01-31/12/2009 01/01-31/12/2010 01/01-31/12/2009 82.915 (51.589) 20.505 (48.309)

Κύκλος εργασιών 1.753.119 2.268.551 459 384 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 743.204 794.793 11.933 60.242

Μικτά κέρδη/(ζηµιές) 194.998 292.373 149 (99) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 826.119 743.204 32.438 11.933

151.390 232.949 (895) 4.939

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων 88.755 172.239 8.079 28.279

Μείον φόροι (68.878) (73.422) (2.069) (4.504)

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους (Α) 19.878 98.816 6.010 23.776 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

Ιδιοκτήτες µητρικής 549 64.934 6.010 23.776

Μη ελέγχουσες συµµετοχές 19.329 33.882 - - Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1/1/2010 και 1/1/2009 αντίστοιχα) 1.258.927 1.182.443 830.578 833.954

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) (7.863) 3.704 720 (6) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 12.015 102.520 6.730 23.770

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β) 12.015 102.520 6.730 23.770 Μεταβολή ποσοστών συµµετοχής σε θυγατρικές (4.608) 12.190 - -

Ιδιοκτήτες µητρικής (5.990) 69.604 6.730 23.770

Μη ελέγχουσες συµµετοχές 18.004 32.916 - - (26.620) (32.319) (17.700) (21.240)

0,0032 0,3762 0,0349 0,1378 Αγορές / πωλήσεις ιδίων µετοχών - (5.906) - (5.906)

263.252 335.263 301 6.166 1.239.713 1.258.927 819.607 830.578

0,03 0,10 0,03 0,10

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

   ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

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

Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή - (σε €)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/2010 και 31/12/2009 
αντίστοιχα)

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα & αναλογία µειοψηφίας στη διανοµή 
αποτελέσµατος θυγατρικής

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

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

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

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

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

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

1. Έχουν τηρηθεί οι βασικές Λογιστικές Αρχές της 31.12.2009.
2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Οµίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σηµ. 9 των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της
31.12.2010. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της µητρικής εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ είναι οι χρήσεις 2008-2010.
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

δεν είχε ενσωµατωθεί στις 30.09.2010 η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. που συστάθηκε στο δ' τριµ. 2010. Εκτός
της ανωτέρω, ενσωµατώθηκαν, ενώ δεν είχαν ενσωµατωθεί στις 31.12.2009: α) µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης, οι εταιρείες ΟΛΚΑΣ ΑΕ,
YLECTOR DOOEL SKOPJE (σύσταση), ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΠΑΣΤΩΝΙΟΥ ΑΕ (απόκτηση), β) µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης η εταιρεία HERHOF
VERWALTUNGS GMBH (απόκτηση) και γ) µε τη µέθοδο της αναλογικής ενοποίησης η εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ-ENVITEC ΑΕ ΟΕ (σύσταση).
Στις ετήσιες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 31.12.2009 είχαν ενσωµατωθεί µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης ενώ δεν

Ποσά σε χιλ.  Ευρώ Όµιλος Εταιρεία

α) Έσοδα 136.877 4.484
β) Έξοδα   45.569 613
γ) Έσοδα από µερίσµατα - 14.486
δ) Απαιτήσεις 49.439 13.974
ε) Υποχρεώσεις 3.626 275

στ) Αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης         10.269 1.293

ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης 417 -

 Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥΟ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηφισιά, 28 Μαρτίου 2011

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

1. Έχουν τηρηθεί οι βασικές Λογιστικές Αρχές της 31.12.2009.
2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Οµίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σηµ. 9 των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της
31.12.2010. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της µητρικής εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ είναι οι χρήσεις 2008-2010.
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 € 1.945 χιλ. και για την Εταιρεία σε € 519
χιλ. Οι λοιπές προβλέψεις (βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες) για τον Όµιλο ανέρχονται σε € 122.484 χιλ. (βλ. σηµ. 28 των ετήσιων οικονοµικών
καταστάσεων της 31.12.2010)
6. Το απασχολούµενο προσωπικό της Εταιρείας την 31.12.2010 ανέρχεται σε 15 άτοµα και του Οµίλου (πλην Κοινοπραξιών) σε 4.639 άτοµα και την
31.12.2009 ανερχόταν σε 16 και 5.168 αντίστοιχα.
7. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (έσοδα και έξοδα) σωρευτικά από την έναρξη της οικονοµικής χρήσης, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και
υποχρεώσεων του Οµίλου και της µητρικής Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές µε 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 χρήσης» µετά από φόρους, του Οµίλου και της Εταιρείας αφορούν για
τον Όµιλο: έσοδο από Συναλλαγµατικές διαφορές € 4.914 χιλ., έξοδο από Μεταβολή αξίας διαθεσίµων προς πώληση € 32 χιλ., έξοδο από Αντιστάθµιση
ταµειακών ροών € 12.466, χιλ. , και λοιπά έξοδα € 278 χιλ., και για την Εταιρεία: έσοδο από Αντιστάθµιση ταµειακών ροών € 720 χιλ.
10. Οι εταιρείες και κοινοπραξίες του Οµίλου µε την 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. 9 των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων
της 31.12.2010 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. 9.δ των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 31.12.2010.
11. Στις ετήσιες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 31.12.2010 ενσωµατώθηκε µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης για πρώτη φορά ενώ

δεν είχε ενσωµατωθεί στις 30.09.2010 η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. που συστάθηκε στο δ' τριµ. 2010. Εκτός
της ανωτέρω, ενσωµατώθηκαν, ενώ δεν είχαν ενσωµατωθεί στις 31.12.2009: α) µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης, οι εταιρείες ΟΛΚΑΣ ΑΕ,
YLECTOR DOOEL SKOPJE (σύσταση), ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΠΑΣΤΩΝΙΟΥ ΑΕ (απόκτηση), β) µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης η εταιρεία HERHOF
VERWALTUNGS GMBH (απόκτηση) και γ) µε τη µέθοδο της αναλογικής ενοποίησης η εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ-ENVITEC ΑΕ ΟΕ (σύσταση).
Στις ετήσιες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 31.12.2009 είχαν ενσωµατωθεί µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης ενώ δεν
ενσωµατώνονται σε αυτές της τρέχουσας χρήσης, οι θυγατρικές εταιρείες ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΑΦΟΙ ΑΕ, VARI VENTURES LIMITED, GEMACO ΑΕ,
ΑΙΟΛΙΚΗ Α∆ΕΡΕΣ ΑΕ και η συγγενής εταιρεία ΛΑΡΚΟ∆ΟΜΗ ΑΕ διότι εντός της χρήσης 2010 πωλήθηκαν σε τρίτους, καθώς επίσης και η θυγατρική
PANTECHNIKI ROMANIA SRL διότι λύθηκε εντός του δ' τριµήνου 2010.
Μεταβολή στη µέθοδο ενοποίησης σε σχέση µε τις οικονοµικές καταστάσεις της προηγούµενης χρήσης, έχουµε για τις εταιρείες ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ και ΑΛΦΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΒΕΕ, οι οποίες στις 31.12.2009 ενοποιούνταν µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης ως
συγγενείς, ενώ από το α’ τρίµηνο 2010 ενοποιούνται µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης ως θυγατρικές, λόγω αύξησης του ποσοστού
συµµετοχής του Οµίλου σε αυτές. Επίσης, η εταιρεία ΕΝΕΡΜΕΛ ΑΕ στις ετήσιες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 31.12.2009 ενοποιούταν
µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης ως θυγατρική της ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ ενώ από το γ' τρίµηνο 2010 ενοποιείται ως συγγενής µε τη µέθοδο της
καθαρής θέσης, λόγω µείωσης του ποσοστού συµµετοχής του Οµίλου σε αυτή και απώλειας του ελέγχου.
12. Στις 31.12.2010 η Εταιρεία κατέχει συνολικά 4.570.034 ίδιες µετοχές, συνολικής αξίας € 27.072 χιλ. Η Εταιρεία δεν έχει προβεί σε αγορά ιδίων
µετοχών από την 01.01.2010 έως και την 8.12.2010, ηµεροµηνία λήξης του προγράµµατος αγοράς ιδίων µετοχών.
13. Στις 26 Ιουλίου 2010 δηµοσιεύθηκε η απόφαση του ∆ιαιτητικού ∆ικαστηρίου, το οποίο είχε συγκροτηθεί στα πλαίσια του Άρθρου 33 της
Σύµβασης Παραχώρησης του έργου «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση της Υποθαλάσσιας Αρτηρίας
Θεσσαλονίκης», σύµφωνα µε την οποία επιδικάσθηκε ποσό ύψους €43,7εκ. υπέρ της εταιρείας παραχώρησης «ΘΕΡΜΑΪΚΗ Ο∆ΟΣ Α.Ε.», στην
οποία συµµετέχει ο Όµιλος σε ποσοστό 50%. Κατόπιν και της προαναφερθείσας απόφασης, το σύνολο των απαιτήσεων από το Ελληνικό ∆ηµόσιο οι
οποίες έχουν επιδικασθεί υπέρ της «ΘΕΡΜΑΪΚΗΣ Ο∆ΟΥ Α.Ε.» διαµορφώθηκαν σε €67,8εκ. Η αναλογία του Οµίλου στις 31 ∆εκεµβρίου 2010,
ύψους €33,9εκ., περιλαµβάνεται στο κονδύλι «Λοιπές απαιτήσεις».
14. Στις 7 Οκτωβρίου 2010, η συγγενής εταιρεία του Οµίλου ATHENS RESORT CASINO AE (ποσοστό συµµετοχής της ΕΛΛΑΚΤΩΡ 30%), άσκησε
το δικαίωµα προαιρέσεως που προβλεπόταν από την από 15.11.2002 «Σύµβαση Μεταβίβασης Μετοχών, Παραχώρησης της ∆ιοίκησης της Ε.Κ.Π.
και διαχείρισης της επιχείρησης Καζίνο και Ξενοδοχείων» και απέκτησε το 2% της Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας ΑΕ (Ε.Κ.Π) καταβάλοντας το ποσό των
ευρώ 6.163 χιλ. Το ποσοστό συµµετοχής της ATHENS RESORT CASINO AE στην Ε.Κ.Π. ανέρχεται πλέον στο 51%.
15. Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του νόµου 3845/2010, τα αποτελέσµατα της χρήσης 2010 έχουν επιβαρυνθεί µε την Έκτακτη Εισφορά Κοινωνικής
Ευθύνης ποσού ευρώ 14.074 χιλ. στο επίπεδο του Οµίλου και ευρώ 457 χιλ. στο επίπεδο της Εταιρείας (βλ. σηµ. 33 των ετήσιων οικονοµικών
καταστάσεων της 31.12.2010).
16. Όπου ήταν αναγκαίο, τα συγκριτικά στοιχεία έχουν αναταξινοµηθεί για να συµφωνούν µε τις αλλαγές στην παρουσίαση των στοιχείων της
παρούσας χρήσης (βλ. σηµ. 2.28 των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 31.12.2010).
17. Στις 25 Φεβρουαρίου 2011 η θυγατρική εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ µεταβίβασε στην εταιρεία J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ, ποσοστό 15% από τη
συµµετοχή της στην εταιρεία ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ (Εταιρεία Παραχώρησης του Αυτοκινητοδρόµου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαµάτα και Κλάδος Λεύκτρο -
Σπάρτη) καθώς και αντίστοιχα ποσοστό στην κοινοπραξία κατασκευής του εν λόγω αυτοκινητοδρόµου, αντί συνολικού τιµήµατος 25,6 εκατ. €. Έτσι
το ποσοστό συµµετοχής της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ στην εταιρεία ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ είναι πλέον 71,67%.

 Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Κ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Α∆Τ Χ 666412 Α∆Τ ΑΒ 342796

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π. ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ
Α∆Τ  Ξ 434814 Α∆Τ Σ 237945

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ Γ. ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

1. Έχουν τηρηθεί οι βασικές Λογιστικές Αρχές της 31.12.2009.
2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Οµίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σηµ. 9 των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της
31.12.2010. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της µητρικής εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ είναι οι χρήσεις 2008-2010.
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 € 1.945 χιλ. και για την Εταιρεία σε € 519
χιλ. Οι λοιπές προβλέψεις (βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες) για τον Όµιλο ανέρχονται σε € 122.484 χιλ. (βλ. σηµ. 28 των ετήσιων οικονοµικών
καταστάσεων της 31.12.2010)
6. Το απασχολούµενο προσωπικό της Εταιρείας την 31.12.2010 ανέρχεται σε 15 άτοµα και του Οµίλου (πλην Κοινοπραξιών) σε 4.639 άτοµα και την
31.12.2009 ανερχόταν σε 16 και 5.168 αντίστοιχα.
7. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (έσοδα και έξοδα) σωρευτικά από την έναρξη της οικονοµικής χρήσης, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και
υποχρεώσεων του Οµίλου και της µητρικής Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές µε 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 χρήσης» µετά από φόρους, του Οµίλου και της Εταιρείας αφορούν για
τον Όµιλο: έσοδο από Συναλλαγµατικές διαφορές € 4.914 χιλ., έξοδο από Μεταβολή αξίας διαθεσίµων προς πώληση € 32 χιλ., έξοδο από Αντιστάθµιση
ταµειακών ροών € 12.466, χιλ. , και λοιπά έξοδα € 278 χιλ., και για την Εταιρεία: έσοδο από Αντιστάθµιση ταµειακών ροών € 720 χιλ.
10. Οι εταιρείες και κοινοπραξίες του Οµίλου µε την 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. 9 των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων
της 31.12.2010 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. 9.δ των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 31.12.2010.
11. Στις ετήσιες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 31.12.2010 ενσωµατώθηκε µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης για πρώτη φορά ενώ

δεν είχε ενσωµατωθεί στις 30.09.2010 η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. που συστάθηκε στο δ' τριµ. 2010. Εκτός
της ανωτέρω, ενσωµατώθηκαν, ενώ δεν είχαν ενσωµατωθεί στις 31.12.2009: α) µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης, οι εταιρείες ΟΛΚΑΣ ΑΕ,
YLECTOR DOOEL SKOPJE (σύσταση), ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΠΑΣΤΩΝΙΟΥ ΑΕ (απόκτηση), β) µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης η εταιρεία HERHOF
VERWALTUNGS GMBH (απόκτηση) και γ) µε τη µέθοδο της αναλογικής ενοποίησης η εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ-ENVITEC ΑΕ ΟΕ (σύσταση).
Στις ετήσιες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 31.12.2009 είχαν ενσωµατωθεί µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης ενώ δεν
ενσωµατώνονται σε αυτές της τρέχουσας χρήσης, οι θυγατρικές εταιρείες ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΑΦΟΙ ΑΕ, VARI VENTURES LIMITED, GEMACO ΑΕ,
ΑΙΟΛΙΚΗ Α∆ΕΡΕΣ ΑΕ και η συγγενής εταιρεία ΛΑΡΚΟ∆ΟΜΗ ΑΕ διότι εντός της χρήσης 2010 πωλήθηκαν σε τρίτους, καθώς επίσης και η θυγατρική
PANTECHNIKI ROMANIA SRL διότι λύθηκε εντός του δ' τριµήνου 2010.
Μεταβολή στη µέθοδο ενοποίησης σε σχέση µε τις οικονοµικές καταστάσεις της προηγούµενης χρήσης, έχουµε για τις εταιρείες ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ και ΑΛΦΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΒΕΕ, οι οποίες στις 31.12.2009 ενοποιούνταν µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης ως
συγγενείς, ενώ από το α’ τρίµηνο 2010 ενοποιούνται µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης ως θυγατρικές, λόγω αύξησης του ποσοστού
συµµετοχής του Οµίλου σε αυτές. Επίσης, η εταιρεία ΕΝΕΡΜΕΛ ΑΕ στις ετήσιες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 31.12.2009 ενοποιούταν
µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης ως θυγατρική της ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ ενώ από το γ' τρίµηνο 2010 ενοποιείται ως συγγενής µε τη µέθοδο της
καθαρής θέσης, λόγω µείωσης του ποσοστού συµµετοχής του Οµίλου σε αυτή και απώλειας του ελέγχου.
12. Στις 31.12.2010 η Εταιρεία κατέχει συνολικά 4.570.034 ίδιες µετοχές, συνολικής αξίας € 27.072 χιλ. Η Εταιρεία δεν έχει προβεί σε αγορά ιδίων
µετοχών από την 01.01.2010 έως και την 8.12.2010, ηµεροµηνία λήξης του προγράµµατος αγοράς ιδίων µετοχών.
13. Στις 26 Ιουλίου 2010 δηµοσιεύθηκε η απόφαση του ∆ιαιτητικού ∆ικαστηρίου, το οποίο είχε συγκροτηθεί στα πλαίσια του Άρθρου 33 της
Σύµβασης Παραχώρησης του έργου «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση της Υποθαλάσσιας Αρτηρίας
Θεσσαλονίκης», σύµφωνα µε την οποία επιδικάσθηκε ποσό ύψους €43,7εκ. υπέρ της εταιρείας παραχώρησης «ΘΕΡΜΑΪΚΗ Ο∆ΟΣ Α.Ε.», στην
οποία συµµετέχει ο Όµιλος σε ποσοστό 50%. Κατόπιν και της προαναφερθείσας απόφασης, το σύνολο των απαιτήσεων από το Ελληνικό ∆ηµόσιο οι
οποίες έχουν επιδικασθεί υπέρ της «ΘΕΡΜΑΪΚΗΣ Ο∆ΟΥ Α.Ε.» διαµορφώθηκαν σε €67,8εκ. Η αναλογία του Οµίλου στις 31 ∆εκεµβρίου 2010,
ύψους €33,9εκ., περιλαµβάνεται στο κονδύλι «Λοιπές απαιτήσεις».
14. Στις 7 Οκτωβρίου 2010, η συγγενής εταιρεία του Οµίλου ATHENS RESORT CASINO AE (ποσοστό συµµετοχής της ΕΛΛΑΚΤΩΡ 30%), άσκησε
το δικαίωµα προαιρέσεως που προβλεπόταν από την από 15.11.2002 «Σύµβαση Μεταβίβασης Μετοχών, Παραχώρησης της ∆ιοίκησης της Ε.Κ.Π.
και διαχείρισης της επιχείρησης Καζίνο και Ξενοδοχείων» και απέκτησε το 2% της Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας ΑΕ (Ε.Κ.Π) καταβάλοντας το ποσό των
ευρώ 6.163 χιλ. Το ποσοστό συµµετοχής της ATHENS RESORT CASINO AE στην Ε.Κ.Π. ανέρχεται πλέον στο 51%.
15. Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του νόµου 3845/2010, τα αποτελέσµατα της χρήσης 2010 έχουν επιβαρυνθεί µε την Έκτακτη Εισφορά Κοινωνικής
Ευθύνης ποσού ευρώ 14.074 χιλ. στο επίπεδο του Οµίλου και ευρώ 457 χιλ. στο επίπεδο της Εταιρείας (βλ. σηµ. 33 των ετήσιων οικονοµικών
καταστάσεων της 31.12.2010).
16. Όπου ήταν αναγκαίο, τα συγκριτικά στοιχεία έχουν αναταξινοµηθεί για να συµφωνούν µε τις αλλαγές στην παρουσίαση των στοιχείων της
παρούσας χρήσης (βλ. σηµ. 2.28 των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 31.12.2010).
17. Στις 25 Φεβρουαρίου 2011 η θυγατρική εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ µεταβίβασε στην εταιρεία J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ, ποσοστό 15% από τη
συµµετοχή της στην εταιρεία ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ (Εταιρεία Παραχώρησης του Αυτοκινητοδρόµου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαµάτα και Κλάδος Λεύκτρο -
Σπάρτη) καθώς και αντίστοιχα ποσοστό στην κοινοπραξία κατασκευής του εν λόγω αυτοκινητοδρόµου, αντί συνολικού τιµήµατος 25,6 εκατ. €. Έτσι
το ποσοστό συµµετοχής της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ στην εταιρεία ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ είναι πλέον 71,67%.


