
∆ιεύθυνση διαδικτύου: www.ellaktor.com

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

των οικονοµικών καταστάσεων: 27 Νοεµβρίου 2015

Νόµιµος ελεγκτής: ∆ηµήτρης Σούρµπης (Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 16891) 30/09/2015 31/12/2014 30/09/2015 31/12/2014

Ελεγκτική εταιρεία: Πράιςγουωτερχαους Κούπερς Ανώνυµος Ελεγκτική Εταιρεία ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Τύπος έκθεσης επισκόπησης: ∆εν απαιτείται Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 495.462 470.450 2.382 2.429

Επενδύσεις σε ακίνητα 136.458 137.187 40.619 41.182

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 967.865 1.005.228 - -

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 580.225 581.720 974.928 974.956

01/01- 01/01- 01/01- 01/01- Αποθέµατα 45.811 34.853 - -

30/09/2015 30/09/2014 30/09/2015 30/09/2014 Απαιτήσεις από πελάτες 760.257 685.329 1.503 1.515

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.027.512 1.254.756 21.870 9.527

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (30.488) 6.220 17.137 (3.241) ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.013.590 4.169.522 1.041.301 1.029.608

Πλέον / µείον προσαρµογές για: Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Αποσβέσεις 89.482 79.029 611 619 Μετοχικό κεφάλαιο 182.311 182.311 182.311 182.311

1.867 247 - - Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 659.164 698.997 581.465 564.356

Αποµείωση συµµετοχής σε εταιρείες µεταλλείων 33.607 45.575 - - Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 841.476 881.308 763.776 746.667

Προβλέψεις 3.246 3.102 7 8 Μη ελέγχουσες συµµετοχές (β) 232.310 234.920 - -

Συναλλαγµατικές διαφορές 2.405 2.328 - - Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 1.073.786 1.116.228 763.776 746.667

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας 469 (17.624) (29.901) (10.439) Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 1.192.179 1.275.351 268.244 240.692

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 63.775 63.940 11.351 12.454 Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 506.233 542.611 3.257 1.831

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 283.884 275.316 - 24.400

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 957.507 960.016 6.025 16.017

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (10.688) 6.806 - - Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 2.939.804 3.053.294 277.526 282.941

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (113.065) (155.103) (65) 355 ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 4.013.590 4.169.522 1.041.301 1.029.608

(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (10.730) 49.783 (364) (1.366)

Μείον: 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (54.976) (53.010) (17.133) (7.624)

Καταβεβληµένοι φόροι (41.484) (45.203) (2.149) -

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (66.580) (13.911) (20.506) (9.233) 01/01- 01/01- 01/07- 01/07-

Επενδυτικές δραστηριότητες 30/09/2015 30/09/2014 30/09/2015 30/09/2014

(68.407) 5.227 - (97) Κύκλος εργασιών 1.097.556 1.080.533 354.755 430.155

(4) 43.395 - - Μικτά κέρδη 94.779 118.586 33.475 41.299

(71.470) (50.041) (1) (40)

2.282 8.293 - - 34.955 55.584 10.188 35.584

Τόκοι εισπραχθέντες 5.498 15.588 2 5 Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων (30.488) 6.220 (9.243) 18.406

∆άνεια (χορηγηθέντα σε) /εισπραχθέντα από συνδεδεµένα µέρη (1.236) (22.161) (2) (3) Μείον φόροι (21.069) (19.659) (14.244) (7.398)

Μερίσµατα εισπραχθέντα 684 1.244 15.099 9.868 Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους (Α) (51.557) (13.439) (23.487) 11.008

∆εσµευµένες καταθέσεις 6.464 3.532 - - Ιδιοκτήτες µητρικής (62.598) (29.263) (25.637) 5.615

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (126.190) 5.076 15.099 9.733 Μη ελέγχουσες συµµετοχές 11.040 15.824 2.150 5.393

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Λοιπά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους (Β) 30.254 35.500 5.023 (7.895)

(1.202) (1.050) - -

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια και έξοδα έκδοσης δανείων 235.632 115.935 55.295 (86) (21.303) 22.061 (18.463) 3.114

Εξοφλήσεις δανείων (310.154) (179.933) (52.400) - Ιδιοκτήτες µητρικής (39.308) 15.856 (22.183) (100)

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) (692) (698) - - Μη ελέγχουσες συµµετοχές 18.005 6.205 3.720 3.213

Μερίσµατα πληρωθέντα (21.677) (39.047) (23) (40)

Καταβληθείς φόρος µερισµάτων (660) (33) - - (0,3630) (0,1697) (0,1487) 0,0326

Ληφθείσες/(επιστραφείσες) επιχορηγήσεις - (3.077) - -

- 35.156 - - 124.437 134.613 45.029 62.405
Έξοδα αυξήσεως µετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΤΕΧ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ - (2.601) - -

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (98.753) (75.348) 2.872 (126)

(291.523) (84.183) (2.535) 374 01/01- 01/01- 01/07- 01/07-
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 679.918 814.901 3.959 2.818 30/09/2015 30/09/2014 30/09/2015 30/09/2014

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 388.395 730.718 1.423 3.191 Κύκλος εργασιών - - - -

Μικτά κέρδη - - - -

(1.414) (1.216) (427) (337)

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων 17.137 (3.241) (4.218) 3.915

30/09/2015 30/09/2014 30/09/2015 30/09/2014 Μείον φόροι (29) (4) 98 7

Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους (Α) 17.107 (3.246) (4.120) 3.921

1.116.228 1.150.376 746.667 754.889 Λοιπά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους (Β) 1 - 1 -

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους (21.303) 22.061 17.109 (3.246)

- 35.134 - - 17.109 (3.246) (4.119) 3.921

Μεταβολή ποσοστών συµµετοχής σε θυγατρικές (225) (611) - -
(20.914) (39.232) - - 0,0992 (0,0188) (0,0239) 0,0227

1.073.786 1.167.727 763.776 751.643 (803) (597) (223) (132)

Ποσά σε χιλ.  Ευρώ Όµιλος Εταιρεία
α) Έσοδα 88.569 1.953      
β) Έξοδα 3.836 2.270
γ) Απαιτήσεις 98.100 20.671
δ) Υποχρεώσεις 6.993 47.192
ε) Έσοδα από µερίσµατα - 29.899
στ) Αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης 5.049 675
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης 536 536

 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π. ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ Γ. ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Κ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ν. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Α∆Τ  Ξ 434814 Α∆Τ Σ 237945 Α∆Τ Χ 666412 Α∆Τ ΑΒ 342796

(Απόκτηση) / πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών, χρηµατ. στοιχείων 
διακρατούµενων ως τη λήξη και διαθεσίµων προς πώληση

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

Συµµετοχή τρίτων στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΤΕΧ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ και 
λοιπών θυγατρικών 

(Τοποθετήσεις)/Εισπράξεις προθεσµιακών καταθέσεων άνω των 3 µηνών

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

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

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/09/2015 και 30/09/2014 
αντίστοιχα)

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

Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά και 
αναπροσαρµοσµένα (σε €)

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους (Α)+(Β)

(Απόκτηση)/Πώληση ποσοστού συµµετοχής σε θυγατρικές από/σε µη ελέγχουσες 
συµµετοχές

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους (Α)+(Β)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων, άυλων στοιχείων & επενδύσεων σε ακίνητα

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 251501000 (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 874/06/Β/86/16 )

ΕΡΜΟΥ 25, 145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ

Αγορά ενσώµατων, άυλων παγίων στοιχείων & επενδύσεων σε ακίνητα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κηφισιά, 27 Νοεµβρίου 2015

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα

Επίπτωση µεταβολής % συµµετοχής σε υποόµιλο ΕΛΤΕΧ ΑΝΕΜΟΣ λόγω της 
εισαγωγής στο Χ.Α.

Αποµειώσεις ενσώµατων, επενδύσεων σε ακινήτα & χρηµ/κων διαθεσίµων 
προς πώληση

                      ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1/1/2015 και 1/1/2014 
αντίστοιχα)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ (Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)

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

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά και 
αναπροσαρµοσµένα (σε €)

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 έως 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015
(Σύµφωνα µε την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

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 επισκόπησης του νόµιµου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)

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 εισοδήµατα περιόδου (καθαρά, µετά από φόρους), αφορούν για τον Όµιλο: έσοδο από
Συναλλαγµατικές διαφορές € 4.554 χιλ., έξοδο από Μεταβολή αξίας ∆ιαθεσίµων προς πώληση € 92 χιλ., έσοδο από Αντιστάθµιση ταµειακών ροών € 25.621
χιλ., έσοδο απο Αναλογιστικά κέρδη 91 χιλ. και λοιπά έσοδα 80 χιλ., και για την Εταιρεία έσοδο απο Αναλογιστικά κέρδη € 1 χιλ.

1. Έχουν τηρηθεί οι βασικές Λογιστικές Αρχές της 31.12.2014.

2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Οµίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σηµ.7 της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής
πληροφόρησης της 30.09.2015. Η µητρική εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ έχει ανέλεγκτη φορολογικά τη χρήση 2010, ελέγχθηκε φορολογικά βάσει του Ν.2238/1994 για
τις χρήσεις 2011, 2012, 2013 και 2014 και έλαβε πιστοποιητικό φορολογικής συµµόρφωσης από την PricewaterhouseCoopers Α.Ε. χωρίς επιφύλαξη (βλ. σηµ.
24β της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης της 30.09.2015).

3. Στα πάγια στοιχεία του Οµίλου και της Εταιρείας δεν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη εκτός από προσηµειώσεις για εξασφάλιση δανείων επί ακινήτου της
µητρικής εταιρείας και επί ακινήτων θυγατρικών (βλ. σηµ. 26.1 της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης της 30.09.2015).

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 € 2.240 χιλ. και για την Εταιρεία σε € 180 χιλ. Οι
λοιπές προβλέψεις (βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες) για τον Όµιλο ανέρχονται σε € 139.539 χιλ. και για την Εταιρεία σε € 1.203 χιλ. (βλ. σηµ. 17 της
ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης της 30.09.2015).

6. Το απασχολούµενο προσωπικό της Εταιρείας την 30.09.2015 ανέρχεται σε 18 άτοµα και του Οµίλου (πλην Κοινοπραξιών) σε 5.488 άτοµα και την
30.09.2014 ανερχόταν σε 19 και σε 6.454 αντίστοιχα.

7. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της οικονοµικής χρήσης (01.01.2015), καθώς και τα υπόλοιπα των
απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Οµίλου και της µητρικής Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου (30.09.2015), που έχουν προκύψει από συναλλαγές
τους µε τα συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ∆ΛΠ 24, έχουν ως εξής:

10. Οι εταιρείες και τα κοινοπρακτικά σχήµατα του Οµίλου µε τη 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.
7 της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης της 30.09.2015 και είναι διαθέσιµες στο δικτυακό τόπο του Οµίλου
www.ellaktor.com. Η µητρική Εταιρεία έχει µόνο έµµεση συµµετοχή στα ενοποιούµενα κοινοπρακτικά σχήµατα, µέσω των θυγατρικών της
εταιρειών. Στοιχεία και πληροφορίες αναφορικά µε τις µη ενοποιούµενες εταιρείες εµφανίζονται στη σηµ. 7.δ της ενδιάµεσης συνοπτικής
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης της 30.09.2015.

11. Ενσωµατώθηκαν για πρώτη φορά στην ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση της 30.09.2015 ενώ δεν είχαν
ενσωµατωθεί σε αυτή της 30.06.2015, διότι συστάθηκαν/αποκτήθηκαν εντός του γ' τριµήνου 2015, οι θυγατρικές εταιρείες AKTOR & AL
ABJAR CONTRACTING FOR TRADING AND CONTRACTING (σύσταση), LASTIS ENERGY INVESTMENTS LTD (σύσταση), ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΣΙΟΓΚΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ (απόκτηση), ΗΛΕΚΤΡΟΕΡΓΟΝ ΕΠΕ (απόκτηση) και SAREO ENTERPRISES LTD
(απόκτηση). Στην ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση της 30.09.2014 δεν είχαν ενσωµατωθεί, εκτός των ανωτέρω,οι
θυγατρικές εταιρείες ∆Ι-ΛΗΘΟΣ ΑΕ (σύσταση), ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΕ (απόκτηση), Ε∆Α∆ΥΜ ΑΕ και ΕΠΑ∆ΥΜ ΑΕ (σύσταση), καθώς επίσης και
οι συγγενείς εταιρείες ELPEDISON ENERGY SA (απόκτηση) και VISTRADA COBRA SA (σύσταση). Σε σχέση µε την ενδιάµεση συνοπτική
χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση της 30.06.2015, δεν ενοποιείται πλέον η συγγενής εταιρεία ELPEDISON ENERGY SA, διότι απορροφήθηκε
απο την ELPEDISON POWER AE. Σε σχέση µε την ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση της 30.09.2014 δεν ενοποιούνται
πλέον διότι: α) απορροφήθηκαν από τις µητρικές τους εταιρείες, οι θυγατρικές ΒIOSAR-PV PROJECT MANAGEMENT LTD, ΗΛΕΚΤΩΡ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ, DINTORNI ESTABLISHMENT LTD β) πωλήθηκαν σε τρίτους, οι συγγενείς ΑΝΕΜΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΕ και ΠΟΥΝΕΝΤΗΣ ΑΕ και
γ) λύθηκαν, οι θυγατρικές SC AKTOROM SRL, CORREA HOLDING LTD, ΚARTEREDA HOLDING LTD, καθώς επίσης και η συγγενής
εταιρεία ΤΕΡΝΑ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ. Μεταβολή στη µέθοδο ενοποίησης σε σχέση µε την ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική
πληροφόρηση της 30.06.2015 έχουµε για την BIOSAR AMERICA LLC (πρώην GREENWOOD BIOSAR LLC) από τη µέθοδο καθαρής θέσης
στη µέθοδο ολικής ενοποίησης.

12. Λόγω της παρατεταµένης µείωσης της εύλογης αξίας της συµµετοχής του Οµίλου σε εταιρείες µεταλλείων, οι οποίες περιλαµβάνονται στα
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση, και της εκτίµησης για αντικειµενική ένδειξη ότι το χρηµατοοικονοµικό στοιχείο έχει
αποµειωθεί, τα αποτελέσµατα του Οµίλου επιβαρύνθηκαν στο 9µηνο του 2015 µε ποσό ευρώ 33.607 χιλ. ενώ στο στο 9µηνο του 2014 είχαν
επιβαρυνθεί µε ποσό ευρώ 45.575 χιλ. (βλ. σηµ. 8 & 19 της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης της 30.09.2015).

13. Η µεταβολή του φορολογικού συντελεστή από 26% σε 29% επιβάρυνε την αναβαλλόµενη φορολογία του Φόρου εισοδήµατος στην
Κατάσταση Αποτελεσµάτων του 9µήνου 2015 κατά ποσό ευρώ 7.792 χιλ. σε επίπεδο Oµίλου. Η συνολική επίδραση της εν λόγω µεταβολής
στα Συγκεντρωτικά Συνολικά Ειδοδήµατα περιόδου του Οµίλου ανέρχεται σε ζηµία ευρώ 2.790 χιλ. Αντίστοιχα για την Εταιρεία, η επίδραση
είναι θετική στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων κατά ποσό ευρώ 97 χιλ. Η συνολική επίδραση της µεταβολής του φορολογικού συντελεστή στα
Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήµατα περιόδου της Εταιρείας ανέρχεται σε κέρδος 98 χιλ. (βλ. σηµ. 21 της ενδιάµεσης συνοπτικής
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης της 30.09.2015).

14. Όπου ήταν αναγκαίο, τα συγκριτικά στοιχεία έχουν αναταξινοµηθεί, για να συµφωνούν µε τις αλλαγές στην παρουσίαση των στοιχείων της
παρούσας χρήσης (βλ. σηµ. 2.4 της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης της 30.09.2015).


