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Η ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση του Οµίλου και της Εταιρείας από 
τη σελίδα 18 έως και τη σελίδα 74 εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου στις 28.08.2014. 
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
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Α. ∆ηλώσεις των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
(σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 3556/2007) 

 

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία ΕΛΛΑΚΤΩΡ Ανώνυµη 
Εταιρεία και διακριτικό τίτλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (εφεξής Εταιρεία), που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, οδός 
Ερµού, αρ. 25: 

1. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης του Παρίση, Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

2. Λεωνίδας Μπόµπολας του Γεωργίου, ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

3. ∆ηµήτριος Κούτρας του Αθανασίου, Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ειδικώς προς τούτο 
ορισθείς µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας 

υπό την ως άνω ιδιότητά µας, δηλώνουµε µε την παρούσα ότι, εξ όσων γνωρίζουµε: 

(α) η ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση της Εταιρείας και του Οµίλου για την περίοδο 01.01-
30.06.2014, η οποία καταρτίσθηκε σύµφωνα µε τα ισχύοντα διεθνή λογιστικά πρότυπα, απεικονίζει κατά τρόπο 
αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, τα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσµατα περιόδου και 
συνολικών εσόδων της Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση 
εκλαµβανοµένων ως σύνολο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του Ν. 
3556/2007 και 

(β) η εξαµηνιαία έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις 
πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007. 

 

 

Κηφισιά, 28 Αυγούστου 2014 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

   

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π. ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ Γ.  ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΚΟΥΤΡΑΣ 

Α∆Τ Ξ 434814 Α∆Τ Σ 237945 Α∆Τ ΑΕ 023455  
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Β. Εξαµηνιαία Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 

Επί της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης  
για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2014 

 

Η παρούσα έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αφορά στη χρονική περίοδο των πρώτων έξι µηνών της 
τρέχουσας χρήσης 2014 (01.01-30.06.2014) και παρέχει συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για την 
οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της Εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ και του Οµίλου Εταιρειών 
ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Στην Έκθεση περιγράφονται τα σηµαντικότερα γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τους πρώτους έξι 
µήνες της τρέχουσας χρήσης 2014 και η επίδρασή τους στις οικονοµικές καταστάσεις, οι κυριότεροι κίνδυνοι και 
αβεβαιότητες που αντιµετωπίζει ο Όµιλος, ενώ παρατίθενται και ποιοτικού χαρακτήρα στοιχεία και εκτιµήσεις 
για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων του. Τέλος, περιλαµβάνονται οι σηµαντικές συναλλαγές που 
πραγµατοποιήθηκαν µεταξύ της Εταιρείας και του Οµίλου και συνδεδεµένων προσώπων.  

Οι επιχειρήσεις που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, πλην της µητρικής εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, είναι 
εκείνες που αναφέρονται στη σηµείωση 7 των συνηµµένων οικονοµικών καταστάσεων. 

Η παρούσα Έκθεση συντάχθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 και συνοδεύει την ενδιάµεση 
χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση της αυτής περιόδου. 

 

I. Εισαγωγή 

Στο πλαίσιο της στρατηγικής του Οµίλου που περιλαµβάνει την ενίσχυση των κύριων δραστηριοτήτων του τόσο 
στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, έλαβαν χώρα κατά το πρώτο εξάµηνο του 2014 τα ακόλουθα σηµαντικά 
γεγονότα: 

• Η κατασκευαστική ΑΚΤΩΡ ενίσχυσε τη δραστηριότητά της στη Μέση Ανατολή µε την ανάληψη έργου 
συνολικής αξίας € 3,2 δις (συµπεριλαµβανοµένου ποσού € 770 εκατ. που ανήκει στη διακριτική ευχέρεια 
του πελάτη), το οποίο αφορά στην µελέτη και κατασκευή της γραµµής “Gold Line Underground” του 
ΜΕΤΡΟ στη Ντόχα του Κατάρ. Το έργο ανέλαβε η ΑΚΤΩΡ, ως leader σε κοινοπραξία µε ξένες εταιρίες, 
µε ποσοστό συµµετοχής 32%. Πρόκειται για ένα έργο που ενισχύει σηµαντικά το ανεκτέλεστο της 
κατασκευαστικής δραστηριότητας της ΑΚΤΩΡ, το οποίο στις 30.6.2014 ήταν € 3,8 δις (βάσει 
υπογεγραµµένων συµβάσεων – επιπλέον υπάρχουν έργα ύψους € 537 εκατ. προς υπογραφή). 

• ∆ροµολογήθηκε η επανέναρξη των εργασιών κατασκευής των δύο µεγάλων οδικών έργων παραχώρησης 
στα οποία συµµετέχει ο Όµιλος και τα οποία βρίσκονταν σε αναστολή, της Ολυµπίας Οδού 
(Αυτοκινητόδροµος Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα) και του Αυτοκινητόδροµου Αιγαίου (Μαλιακός – 
Κλειδί), οι νέες συµβάσεις των οποίων κυρώθηκαν από τη Βουλή το ∆εκέµβριο του 2013 (ν. 
4219/2013). Η εξέλιξη αυτή δίνει νέα ώθηση στις επενδύσεις του οµίλου στον τοµέα των 
Παραχωρήσεων και ενεργοποιεί για την Κατασκευή ένα ανεκτέλεστο της τάξης των € 424 εκατ. 

• Στον τοµέα του Περιβάλλοντος, η θυγατρική εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ - σε συνεργασία µε την ΑΚΤΩΡ - 
ξεκίνησε την υλοποίηση έργου στη Βουλγαρία, ύψους € 90 εκατ., που περιλαµβάνει τη µελέτη, 
κατασκευή, συντήρηση και θέση σε λειτουργία Ολοκληρωµένου Συστήµατος Εγκαταστάσεων 
∆ιαχείρισης Στερεών Απορριµµάτων του ∆ήµου Σόφιας, δυναµικότητας 410.000 τόνων ετησίως 
(υπογραφή της σχετικής σύµβασης στα τέλη ∆εκεµβρίου του 2013). Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το 
Πρόγραµµα Περιβάλλοντος του Ταµείου Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα έτη 2007 – 2013 και 
αναµένεται να αποτελέσει σηµείο αναφοράς σε Ευρωπαϊκό επίπεδο δεδοµένου ότι θα είναι ένα από τα 
µεγαλύτερα του είδους του. Η ΗΛΕΚΤΩΡ ενίσχυσε και τη δραστηριότητά της στην Κύπρο µε την 
ανάληψη έργου κατασκευής και λειτουργίας µονάδας ενεργειακής αξιοποίησης βιοαερίου από το ΧΑ∆Α 
Λεµεσού. 
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• Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί, αν και υλοποιήθηκε µετά το πέρας του α’ εξαµήνου, η επιτυχής 
ολοκλήρωση στις 11.07.2014 της δηµόσιας εγγραφής για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της 
θυγατρικής εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ και η εισαγωγή του συνόλου των 
µετοχών της εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Η εισαγωγή της εταιρείας στο 
Χρηµατιστήριο Αθηνών αποτελεί το πρώτο IPO µετά το 2009 και πραγµατοποιήθηκε σε ένα ιδιαίτερα 
δυσµενές οικονοµικό περιβάλλον. Τα συνολικά κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν από τη δηµόσια 
προσφορά ανέρχονται σε € 35.133.900, τα οποία θα χρησιµοποιηθούν για την υλοποίηση του 
επενδυτικού πλάνου της εταιρείας, δηλαδή την ανάπτυξη νέων αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος 93,5 
MW έως τα τέλη του 2015. 

 

ΙI. Επισκόπηση αποτελεσµάτων πρώτου εξαµήνου 2014 

Το πρώτο εξάµηνο του 2014 τα ενοποιηµένα έσοδα του Οµίλου ανήλθαν σε € 650,4 εκατ. έναντι € 571,9 εκατ. 
στο πρώτο εξάµηνο του 2013, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 14%. Η αύξηση των ενοποιηµένων εσόδων 
προέρχεται κυρίως από την αύξηση των εσόδων του κλάδου της Κατασκευής (κατά € 64,4 εκατ.) και του κλάδου 
Περιβάλλοντος (κατά € 19,9 εκατ.).  

Τα αποτελέσµατα εκµετάλλευσης το πρώτο εξάµηνο 2014 ανήλθαν σε κέρδη € 20,0 εκατ. Περιλαµβάνουν όµως 
αποµείωση ποσού € 45,6 εκατ. της αξίας της συµµετοχής του Οµίλου σε εταιρείες µεταλλείων, οι οποίες 
 περιλαµβάνονται στα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση (η συσσωρευµένη ζηµιά 
αναταξινοµήθηκε από το Αποθεµατικό ∆ιαθέσιµα προς Πώληση στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων στα Λοιπά 
Έξοδα) και εγκεκριµένες αποζηµιώσεις € 9,8 εκατ. για το έργο παραχώρησης του Μορέα. Χωρίς το 
συνυπολογισµό της προαναφερόµενης αποµείωσης αξίας συµµετοχής αλλά και της αποζηµίωσης, τα 
αποτελέσµατα εκµετάλλευσης για το πρώτο εξάµηνο του 2014 θα ανέρχονταν σε € 55,8 εκατ. παρουσιάζοντας 
δηλαδή αύξηση της τάξης του 12,4% σε σχέση µε τα λειτουργικά κέρδη € 49,7 εκατ. το πρώτο εξάµηνο της 
προηγούµενης χρήσης. 

Σε επίπεδο αποτελεσµάτων προ φόρων το πρώτο εξάµηνο του 2014, ο Όµιλος παρουσίασε ζηµιές € 12,2 εκατ., 
κυρίως λόγω της προαναφερόµενης αποµείωσης, έναντι κερδών προ φόρων € 21,5 εκατ. κατά το πρώτο εξάµηνο 
του 2013. Χωρίς το συνυπολογισµό της προαναφερόµνης αποµείωσης αξίας συµµετοχής αλλά και της 
αποζηµίωσης, τα κέρδη προ φόρων θα ήταν € 23,6 εκατ. σηµειώνοντας αύξηση της τάξης του 10% έναντι του 
αντίστοιχου εξαµήνου του 2013. Μετά από φόρους ο όµιλος παρουσίασε ζηµιές € 24,5 εκατ. έναντι ζηµιών µετά 
τους φόρους € 16,2 εκατ. κατά το αντίστοιχο διάστηµα της προηγούµενης χρήσης (οι ζηµιές είχαν προκύψει κατά 
το πρώτο εξάµηνο της προηγούµενης χρήσης λόγω επιβάρυνσης των κερδών µετά τους φόρους κατά € 24,9 εκατ. 
από την υποχρεωτική αναπροσαρµογή της αναβαλλόµενης φορολογίας που είχε σχηµατιστεί έως τις 31.12.2012 
µε συντελεστή 20% στο νέο φορολογικό συντελεστή 26%). 

Σε επίπεδο ισολογισµού, τα ταµειακά διαθέσιµα του Οµίλου στις 30.06.2014 ήταν € 703,1 εκατ. έναντι € 814,9 
εκατ. στις 31.12.2013, ενώ τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε € 1.129,0 εκατ. έναντι € 1.150,4 εκατ. στις 31.12.2013. 

Το σύνολο των δανείων σε ενοποιηµένο επίπεδο ανήλθε στις 30.06.2014 σε € 1.574,3 εκατ., έναντι € 1.646,9 
εκατ. στις 31.12.2013. Από το σύνολο των δανείων € 223,1 εκατ. είναι βραχυπρόθεσµα και € 1.351,2 εκατ. 
µακροπρόθεσµα. Στο σύνολο των δανείων συµπεριλαµβάνονται ποσά από δάνεια χωρίς δικαίωµα αναγωγής στην 
µητρική εταιρεία (non recourse debt) από συγχρηµατοδοτούµενα έργα ύψους € 856,3 εκατ. Ο δείκτης 
κεφαλαιακής µόχλευσης στις 30.06.2014 για τον Όµιλο υπολογίζεται σε 25,9%. Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται ως 
το πηλίκο του καθαρού εταιρικού δανεισµού προς το σύνολο των απασχολούµενων κεφαλαίων (ήτοι, σύνολο 
καθαρής θέσης πλέον καθαρός εταιρικός δανεισµός). 

Ο καθαρός δανεισµός του Οµίλου στις 30.06.2014 και στις 31.12.2013 παρουσιάζεται αναλυτικά στον ακόλουθο 
πίνακα: 
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Όλα τα ποσά είναι σε εκατ. Ευρώ. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

30. Ιουν.-14 31.-∆εκ.-13* 

Βραχυπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός 223,1 237,3 

Μακροπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός 1.351,2 1.409,6 

Σύνολο δανείων 1.574,3 1.646,9 

Μείον: ∆άνεια χωρίς αναγωγή (non recourse debt) 856,3 921,9 

Υποσύνολο Εταιρικών ∆ανείων (εξαιρουµένων δανείων χωρίς αναγωγή ) 718,0 725,0 

Μείον: Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (1) 322,4 369,7 

Καθαρός Εταιρικός ∆ανεισµός/∆ιαθέσιµα 395,6 355,3 

Σύνολο Καθαρής Θέσης Οµίλου 1.129,0 1.150,4 

Σύνολο Κεφαλαίων 1.524,6 1.505,7 

    

∆είκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης 0,259 0,236 
 

(1) Στα συνολικά Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα του α΄ εξαµήνου 2014 (€ 703,1 εκατ.) έχουν προστεθεί δεσµευµένες καταθέσεις 
(€ 77,5 εκατ.), προθεσµιακές καταθέσεις άνω των 3 µηνών (€ 0,6 εκατ.) και τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διακρατούµενα ως τη 
λήξη (€ 80,0 εκατ.) και έχουν αφαιρεθεί τα Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα, οι δεσµευµένες καταθέσεις, οι προθεσµιακές 
καταθέσεις άνω των 3 µηνών και τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διακρατούµενα ως τη λήξη που αντιστοιχούν στα δάνεια χωρίς 
αναγωγή (σύνολο: € 538,8 εκατ). Αντίστοιχα στα συνολικά Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα του 2013 (€ 814,9 εκατ.) έχουν 
προστεθεί δεσµευµένες καταθέσεις (€ 83,5 εκατ.), προθεσµιακές καταθέσεις άνω των 3 µηνών (€ 43,9 εκατ.) και 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διακρατούµενα ως την λήξη (€ 80,3 εκατ.) και έχουν αφαιρεθεί τα Ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα, οι δεσµευµένες καταθέσεις, οι προθεσµιακές καταθέσεις άνω των 3 µηνών και τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 
διακρατούµενα ως την λήξη που αντιστοιχούν στα δάνεια χωρίς αναγωγή (σύνολο: € 652,9 εκατ.).  

 

IΙΙ. Εξέλιξη δραστηριοτήτων ανά κλάδο 

1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

1.1. Σηµαντικά γεγονότα 

Στον κλάδο της Κατασκευής σηµειώθηκε κατά το πρώτο εξάµηνο του 2014 αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 
περίπου 16% σε € 471,5 εκατ. έναντι € 407,1 εκατ. στο αντίστοιχο εξάµηνο του 2013. Όπως προαναφέρθηκε, 
λόγω αποµείωσης της αξίας συµµετοχής στις εταιρείες µεταλλείων κατά € 45,6 εκατ., ο κλάδος της Κατασκευής 
παρουσίασε σε επίπεδο αποτελεσµάτων εκµετάλλευσης ζηµιές € 32,7 εκατ. κατά το πρώτο εξάµηνο του 2014. 
Εξαιρουµένης αυτής της έκτακτης αποµείωσης τα αποτελέσµατα εκµετάλλευσης για το πρώτο εξάµηνο του 2014 
του κλάδου κατασκευής θα ανέρχονταν σε κέρδη € 12,9 εκατ., αυξηµένα κατά 32% έναντι των λειτουργικών 
κερδών € 9,8 εκατ. κατά το πρώτο εξάµηνο της προηγούµενης χρήσης.  

Σε επίπεδο αποτελεσµάτων προ φόρων το πρώτο εξάµηνο του 2014, προέκυψαν ζηµιές € 37,3 εκατ. αλλά 
εξαιρουµένης της προαναφερόµενης αποµείωσης τα αποτελέσµατα προ φόρων θα ήταν κέρδη € 8,3 εκατ. έναντι 
κερδών προ φόρων € 4,6 εκατ. κατά το πρώτο εξάµηνο πέρυσι. Μετά από φόρους ο κλάδος κατασκευής είχε 
ζηµιές € 39,4 εκατ. (τα αποτελέσµατα προσαρµοσµένα για την αποµείωση θα ήταν κέρδη µετά από φόρους € 6,2 
εκατ.) έναντι κερδών µετά τους φόρους € 0,5 εκατ. το αντίστοιχο εξάµηνο του 2013.  

Στη Μέση Ανατολή, όπως έχει ήδη αναφερθεί, η ΑΚΤΩΡ υπέγραψε σύµβαση κατασκευής της γραµµής “Gold 
Line Underground” του ΜΕΤΡΟ στη Ντόχα του Κατάρ, ως leader σε κοινοπραξία µε ποσοστό συµµετοχής 32% 
και προϋπολογισµό € 768 εκατ. (αναλογούν ποσό σύµβασης, εξαιρουµένου του ποσού των € 770 εκατ. που 
ανήκει στη διακριτική ευχέρεια του πελάτη). Επιπλέον υπεγράφη σύµβαση ύψους € 27 εκατ. για την παροχή 
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υπηρεσιών facility management για τις εγκαταστάσεις των καταστηµάτων αφορολόγητων ειδών και ενοικίασης 
αυτοκινήτων του ∆ιεθνούς Αεροδροµίου της Ντόχα.  

Στην Ελλάδα, µεταξύ των µεγαλύτερων συµβάσεων που υπέγραψαν η ΑΚΤΩΡ και οι θυγατρικές της κατά τη 
διάρκεια του πρώτου εξαµήνου του 2014 περιλαµβάνονται: 

1. Σύµβαση λειτουργίας και συντήρησης του κέντρου επεξεργασίας λυµάτων Ψυττάλειας, ύψους € 138 
εκατ. 

2. Ολοκλήρωση φάσης Γ1 του νέου λιµένα Ηγουµενίτσας (σε υποκατάσταση της ΙΟΝΙΟΣ), € ύψους 32 
εκατ.  

3. Αποπεράτωση κατασκευής αναχώµατος – συγκροτήµατος παραγωγής και συναφών έργων ΥΗΕ 
Μετσοβίτικου, ύψους ~ € 22 εκατ.  

4. Κατασκευή ξενοδοχειακού συγκροτήµατος «Gerakina Beach» Ν. Χαλκιδικής, προϋπολογισµού € 19 
εκατ.  

5. Κατασκευή κάθετου άξονα Εγνατίας Οδού Σιάτιστα – Κρυσταλλοπηγή, τµήµα Κοροµηλιά 
Κρυσταλλοπηγή από Χ.Θ 16+200 έως Χ.Θ. 20+320 (45.5), σε κοινοπραξία µε ποσοστό συµµετοχής 
33,33%, προυπολογισµού € 10 εκατ. (αναλογούν ποσό σύµβασης). 

1.2. Προοπτικές 

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της ΑΚΤΩΡ και των θυγατρικών της ανήλθε στις 30.6.2014 σε € 3,8 δις. Επιπλέον, 
υπάρχουν έργα, ύψους € 537 εκατ., η υπογραφή των οποίων αναµένεται στο άµεσο µέλλον. Λόγω της 
περιορισµένης δηµοπράτησης νέων έργων στην Ελλάδα, η ΑΚΤΩΡ εστιάζεται στον προσπορισµό έργων στα 
Βαλκάνια και στη Μέση Ανατολή κεφαλαιοποιώντας την εµπειρία ετών καθώς και τον διαθέσιµο εξοπλισµό 
αξίας αντικατάστασης € 360 εκατ. Η στρατηγική αυτή έχει µέχρι σήµερα ως αποτέλεσµα περίπου το 50% του 
ανεκτέλεστου να αποτελείται από έργα στο εξωτερικό.  

Η ανάληψη του µεγάλου έργου κατασκευής του ΜΕΤΡΟ στο Κατάρ καθώς και η διεκδίκηση άλλων µεγάλων 
έργων σε Κατάρ και Σαουδική Αραβία έχουν σα στόχο να αναδείξουν την ΑΚΤΩΡ σε κατασκευαστική δύναµη 
διεθνούς κύρους στη Μέση Ανατολή.  

1.3. Κίνδυνοι και αβεβαιότητες 

Λόγω της περιορισµένης δηµοπράτησης νέων δηµόσιων έργων καθώς και των περιορισµένων ιδιωτικών 
επενδύσεων στην Ελλάδα, ο κατασκευαστικός κλάδος αντιµετωπίζει ένα αβέβαιο επιχειρηµατικό περιβάλλον στο 
εσωτερικό. 

Στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στις χώρες της Μέσης Ανατολής, υπάρχει έντονος ανταγωνισµός µε διεθνείς 
εταιρείες µε αποτέλεσµα την πίεση των περιθωρίων κέρδους. Επιπλέον ενδέχεται να προκύψουν πολιτικοί και 
οικονοµικοί κίνδυνοι σε ξένες χώρες δραστηριοποίησης ενώ υπάρχει αυξηµένος κίνδυνος εκτέλεσης έργων σε 
σχέση µε τα έργα εσωτερικού. 

 

2. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 

2.1. Σηµαντικά γεγονότα 

Κατά το πρώτο εξάµηνο του 2014 τα έσοδα του τοµέα των Παραχωρήσεων ήταν € 101,1 εκατ., παρουσιάζοντας 
µικρή µείωση 4% σε σχέση µε το πρώτο εξάµηνο της προηγούµενης χρήσης. Τα αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 
ανήλθαν σε € 37,7 εκατ. αυξηµένα κατά 37% έναντι των € 27,5 εκατ. για το αντίστοιχο διάστηµα πέρυσι, 
περιλαµβάνουν όµως εγκεκριµένη αποζηµίωση € 9,8 εκατ. από το έργο του Μορέα. Χωρίς την προαναφερόµενη 



 

                          ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ 
Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση  

για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 

 

(8) / (74) 

αποζηµίωση τα λειτουργικά κέρδη θα ήταν € 27,9 εκατ. βελτιωµένα κατά 2% έναντι του αντίστοιχου 
διαστήµατος πέρυσι. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 21,7 εκατ. και τα καθαρά κέρδη µετά τους φόρους σε € 
14,4 εκατ. έναντι ζηµιών € 12,8 εκατ. κατά το πρώτο εξάµηνο του 2013 που είχαν προκύψει τότε από την 
προσαρµογή του φορολογικού συντελεστή στην αναβαλλόµενη φορολογία.  

Στον τοµέα των έργων παραχωρήσεων στην Ελλάδα έχουν ξεκινήσει πλήρως οι εργασίες κατασκευής των δύο 
µεγάλων έργων παραχώρησης που ήταν σε αναστολή, δηλαδή του αυτοκινητόδροµου Αιγαίου (τµήµα ΠΑΘΕ 
Μαλιακός-Κλειδί) µε συµµετοχή 20% και του αυτοκινητόδροµου Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα 
µε συµµετοχή 17%, για τα οποία σύµφωνα µε το νέο χρονοδιάγραµµα προβλέπεται ολοκλήρωση στα τέλη του 
2015 και αρχές του 2016 αντίστοιχα.  

Για το έργο παραχώρησης του αυτοκινητόδροµου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαµάτα, στο οποίο συµµετέχει ο Όµιλος 
µε ποσοστό 71,67%, βρίσκεται στο τελικό στάδιο η Τροποποίηση της Σύµβασης Παραχώρησης, προκειµένου να 
ακολουθήσει η ψήφιση του σχετικού Κυρωτικού Νόµου από την Βουλή, ενώ η ολοκλήρωση του 
κατασκευαστικού έργου προβλέπεται στο πρώτο τρίµηνο του 2015. Η εν λόγω Τροποποίηση κυρίως 
συµπεριλαµβάνει τη δυνητική Πρόσθετη Επιδότηση Λειτουργίας από το ∆ηµόσιο σε περίπτωση πτώσης της 
κυκλοφορίας κατά την περίοδο λειτουργίας. 

Στο εξωτερικό, αναµένεται στο επόµενο διάστηµα η υπογραφή της σύµβασης µε το Υπουργείο Μεταφορών και 
Υποδοµών της Ρουµανίας - σύµπραξης εταιρειών που έχει ανακηρυχθεί ως ανάδοχος, στην οποία συµµετέχει η 
εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ µε ποσοστό συµµετοχής 25%, για έργο παραχώρησης που αφορά στη 
µελέτη, κατασκευή, χρηµατοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκµετάλλευση του τµήµατος Comarnic - Brasov 
του αυτοκινητοδρόµου Βουκουρέστι – Brasov, συνολικού µήκους 54 χιλιοµέτρων. Η διάρκεια της σύµβασης 
παραχώρησης είναι 29 έτη. 

2.2. Προοπτικές 

Στην Ελλάδα αναµένεται τους επόµενους µήνες η συµµετοχή της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ στους 
διαγωνισµούς που αφορούν στην εκµετάλλευση των περιφερειακών αεροδροµίων καθώς και για τις µαρίνες 
Αλίµου, Νέας Επιδαύρου, Ύδρας και Πόρου.  

Στο εξωτερικό, ο Όµιλος επιδιώκει την ανάληψη έργων παραχώρησης στις χώρες όπου αναπτύσσει ήδη 
δραστηριότητα, όπως είναι οι χώρες της Μέσης Ανατολής, τα Βαλκάνια και η Ρωσία. Ειδικότερα στοχεύει, σε 
συνεργασία µε την ΑΚΤΩΡ ως κατασκευαστική και την ΗΛΕΚΤΩΡ ως φορέα τεχνολογίας και διαχειριστή, να 
διεκδικήσει έργα διαχείρισης απορριµµάτων. 

2.3. Κίνδυνοι και αβεβαιότητες 

Για τα έργα που είναι ήδη σε λειτουργία, υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω µείωσης της κυκλοφορίας και συνεπώς των 
εσόδων, οφειλόµενος στην κακή οικονοµική συγκυρία. Στο πλαίσιο των διαγωνισµών για τα νέα έργα υπάρχει 
κίνδυνος µη εξασφάλισης χρηµοτοδότησης των συγχρηµατοδοτούµενων / αυτοχρηµατοδοτούµενων έργων λόγω 
της κρίσης στον πιστωτικό τοµέα. Επιπλέον υπάρχει κίνδυνος αναβολών και χρονικών καθυστερήσεων. 

3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

3.1. Σηµαντικά γεγονότα 

Ο κύκλος εργασιών του τοµέα Περιβάλλοντος για το πρώτο εξάµηνο του 2014 ανήλθε σε € 57,2 εκατ., 
παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 53% σε σχέση µε το πρώτο εξάµηνο του 2013, κυρίως λόγω της συµβολής 
των κατασκευαστικών συµβολαίων της Κροατίας και της Βουλγαρίας. Τα αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 
αυξήθηκαν κατά 37% και ανήλθαν σε € 8,9 εκατ. έναντι € 6,5 εκατ. κατά το αντίστοιχο διάστηµα πέρυσι. Τα 
κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 23% σε € 9 εκατ. και τα καθαρά κέρδη µετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 
69% σε € 6,6 εκατ. έναντι € 3,9 εκατ. το πρώτο εξάµηνο του 2013. 

Στο εξωτερικό η ΗΛΕΚΤΩΡ ανέλαβε κατά το πρώτο εξάµηνο 2014 τρεις νέες συµβάσεις: 
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• Βουλγαρία: Κοινοπρακτικό σχήµα που αποτελείται από τις εταιρείες του Οµίλου ΑΚΤΩΡ και 
ΗΛΕΚΤΩΡ υπέγραψε (στα τέλη ∆εκεµβρίου 2013) σύµβαση για το έργο «Ολοκληρωµένο Σύστηµα 
Εγκαταστάσεων ∆ιαχείρισης Στερεών Απορριµµάτων του ∆ήµου Σόφιας – Μελέτη και Κατασκευή 
Μονάδας Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας και παραγωγής απορριµµατογενούς καυσίµου» συνέχεια 
∆ηµόσιου ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού που προκήρυξε ο ∆ήµος Σόφιας. Το έργο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη 
και αφορά στη µελέτη, κατασκευή, συντήρηση και θέση σε λειτουργία της Μονάδας Μηχανικής και 
Βιολογικής Επεξεργασίας Απορριµµάτων του ∆ήµου Σόφιας δυναµικότητας 410.000 τόνων ετησίως. Ο 
συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε περίπου € 90 εκατ. 

• Κύπρος: Η ΗΛΕΚΤΩΡ ΚΥΠΡΟΥ υπέγραψε σύµβαση µε το ∆ήµο Λεµεσού για τη δηµιουργία υποδοµής 
για άντληση και αξιοποίηση του παραγόµενου βιοαερίου στο χώρο διάθεσης απορριµµάτων στην 
περιοχή Βατί. Η µονάδα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος θα είναι ισχύος 1.5 ως 2.0 MW. Η σύµβαση 
θα είναι διάρκειας 10 ετών µε δικαίωµα προαίρεσης για άλλα 5 συν 5 έτη και θα είναι στη βάση του 
ΒΟΤ, δηλαδή όλη η επένδυση για τις εγκαταστάσεις, η αδειοδότηση και όλα όσα απαιτούνται για τη 
λειτουργία της µονάδας θα διασφαλιστούν από τον ανάδοχο. 

• Ρουµανία: Η θυγατρική Herhof GmbH υπέγραψε σε συνεργασία µε τη RETIM Ecologic Service S.A. 
σύµβαση για τη µελέτη, κατασκευή και θέση σε λειτουργία µονάδας επεξεργασίας του οργανικού 
κλάσµατος σύµεικτων απορριµµάτων στην πόλη Τιµισοάρα της Ρουµανίας. Η µονάδα θα επεξεργάζεται 
23,000 τόνους ετησίως και θα παράγει βιοαέριο και δευτερογενές καύσιµο βιοµάζας. 

Στην Ελλάδα, αναµένεται να υπογραφεί η σύµβαση για το έργο «Μελέτη, Χρηµατοδότηση, Κατασκευή, 
Συντήρηση και Λειτουργία Υποδοµών του Ολοκληρωµένου Συστήµατος ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων (ΟΣ∆Α) 
Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, µε Σ∆ΙΤ» από την ένωση εταιρειών ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ και 
ΗΛΕΚΤΩΡ που έχει ανακηρυχθεί Προσωρινός Ιδιωτικός Φορέας Σύµπραξης (ΙΦΣ). Το Έργο αφορά στη µελέτη, 
χρηµατοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των υποδοµών του Ολοκληρωµένου Συστήµατος 
∆ιαχείρισης Απορριµµάτων (ΟΣ∆Α) Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, οι οποίες θα αποτελούνται από Μονάδα 
Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) δυναµικότητας 120.000 τόνων ετησίως, Χώρο Υγειονοµικής Ταφής 
Υπολειµµάτων (ΧΥΤΥ) και 10 Σταθµούς Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (ΣΜΑ). Η συνολική επένδυση 
ανέρχεται σε περίπου € 46 εκατοµµύρια και η συνολική διάρκεια της Σύµβασης Σύµπραξης ανέρχεται σε 27 έτη, 
εκ των οποίων 2 έτη είναι κατασκευή και 25 έτη είναι λειτουργία. 

3.2. Προοπτικές 

Ο κλάδος του Περιβάλλοντος εξακολουθεί να παρουσιάζει µεγάλο ενδιαφέρον τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 
εξωτερικό. Στην Ελλάδα είναι στη διαδικασία δηµοπράτησης ή έχουν αναδείξει προσωρινούς ΙΦΣ πάνω από 12 
έργα συνολικού προϋπολογισµού που υπερβαίνει τα € 2,1 δις για τη διαχείριση περίπου 2 εκατ. τόνων 
απορριµµάτων ετησίως. Στο εξωτερικό η ΗΛΕΚΤΩΡ στοχεύει στις Βαλκανικές χώρες και ιδιαίτερα στην 
Κροατία (όπου ήδη εκτελεί 2 συµβάσεις), στη Σερβία, στη Ρουµανία, στη Σλοβενία και στη Βουλγαρία ενώ 
αναπτύσσει δραστηριότητα και στις αγορές της Ιορδανίας και Τουρκίας. Στη Γερµανία συνεχίζεται η διεύρυνση 
των δραστηριοτήτων µε ανάληψη νέων έργων, ενώ µέσω των εκεί δραστηριοποιούµενων θυγατρικών της 
επιδιώκεται περαιτέρω διείσδυση σε χώρες µέλη ή υπό ένταξη στην ΕΕ, οι οποίες έχουν εξασφαλίσει πόρους για 
την υλοποίηση έργων διαχείρισης απορριµµάτων.  

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της ΗΛΕΚΤΩΡ από κατασκευαστικά έργα και συµβάσεις ανέρχεται σε € 285 εκατ. 

3.3. Κίνδυνοι και αβεβαιότητες 

Λόγω της οικονοµικής συγκυρίας ασκείται σε πολλές περιπτώσεις εντονότερη πίεση από την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση - µε την οποία συµβάλλεται η ΗΛΕΚΤΩΡ στις περιοχές που λειτουργεί µονάδες επεξεργασίας 
απορριµµάτων - για µείωση των τιµών για τα εισερχόµενα απορρίµµατα. Η ΗΛΕΚΤΩΡ αντιλαµβανόµενη τη 
δύσκολη οικονοµική συγκυρία συµµετέχει σε διαπραγµατεύσεις µε τις εκάστοτε Αναθέτουσες Αρχές αναφορικά 
µε την παροχή τυχόν εκπτώσεων µε την προϋπόθεση της επέκτασης της διάρκειας των αντίστοιχων συµβάσεων.  
Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα τη µείωση της κερδοφορίας των µονάδων.  
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Σχετικά µε την ανάπτυξη νέων έργων, η δύσκολη οικονοµική συγκυρία και η συντηρητικότερη προσέγγιση των 
τραπεζών αναφορικά µε τη χορήγηση δανείων καθιστά ακριβότερη και δυσχερέστερη τη χρηµατοδότηση των 
συγχρηµατοδοτούµενων έργων στον τοµέα του περιβάλλοντος. Οι αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες και 
προσφυγές στο Συµβούλιο της Επικρατείας για τους ΧΥΤΑ και τα εργοστάσια επεξεργασίας απορριµµάτων είναι 
άλλος ένας µεγάλος κίνδυνος για τον κλάδο, όπως επίσης και οι χρονοβόρες διαδικασίες έκδοσης αδειών και 
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. 

 

4. ΑΙΟΛΙΚΑ 

4.1. Σηµαντικά γεγονότα 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το σηµαντικό γεγονός για τον κλάδο των αιολικών πάρκων του Οµίλου, το οποίο 
ολοκληρώθηκε µετά το πέρας του α’ εξαµήνου του 2014, ήταν η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ µέσω δηµόσιας εγγραφής και η εισαγωγή των µετοχών της στο 
Χρηµατιστήριο Αθηνών. Το γεγονός αυτό δίνει νέα ώθηση και δυναµική στην εταιρεία, καθώς καθιστά εφικτή τη 
χρηµατοδότηση του επενδυτικού της σχεδίου τα επόµενα χρόνια, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία αξίας για τους 
µετόχους της.  

Συγκεκριµένα, σε έκτακτη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας στις 28.3.2014 αποφασίστηκε η 
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ µε καταβολή 
µετρητών και έκδοση νέων κοινών, ονοµαστικών µετοχών καλυπτόµενη µε δηµόσια προσφορά και κατάργηση 
του δικαιώµατος προτίµησης των υφιστάµενων µετόχων καθώς και η υλοποίηση των απαραίτητων ενεργειών για 
την εισαγωγή των µετοχών της εταιρείας στο Χρηµατιστήριο Αθηνών.  

Στις 11.7.2014 ολοκληρώθηκε η ∆ηµόσια Προσφορά και η διάθεση 20.667.000 νέων κοινών ονοµαστικών 
µετοχών της εταιρείας. Η τιµή διάθεσης των νέων µετοχών καθορίστηκε σε € 1,70 ανά νέα µετοχή για το σύνολο 
της ∆ηµόσιας Προσφοράς (Ειδικοί και Ιδιώτες Επενδυτές). Η συνολική ζήτηση από τις αιτήσεις Ειδικών και 
Ιδιωτών Επενδυτών που υποβλήθηκαν κατά τη δηµόσια προσφορά ανήλθε σε 23.901.157 νέες µετοχές, 
υπερκαλύπτοντας τις συνολικά κατανεµηθείσες µετοχές στις κατηγορίες αυτές κατά 1,1565 φορές περίπου. Τα 
συνολικά κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν από τη ∆ηµόσια Προσφορά ανέρχονται σε € 35.133.900 (€ 1,70 * 
20.667.000). Σήµερα, µετά την ολοκλήρωση της προαναφερόµενης διαδικασίας η συµµετοχή της ΕΛΛΑΚΤΩΡ 
ΑΕ στο  µετοχικό κεφάλαιο της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ διαµορφώθηκε στο 64,50%. Στις 
22.07.2014 ξεκίνησε η διαπραγµάτευση των µετοχών της εταιρείας στην κύρια αγορά του Χρηµατιστηρίου 
Αθηνών. 

Το σύνολο της εγκατεστηµένης ισχύος της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ και των θυγατρικών της 
ανήλθε στις 30.6.2014 σε 171 MW και περιλαµβάνει 12 αιολικά 1, υδροηλεκτρικό και 1 φωτοβολταϊκό πάρκο. 
Σήµερα είναι σε φάση κατασκευής άλλα τέσσερα αιολικά πάρκα, συνολικής ισχύος 93,5 MW τα οποία 
αναµένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2015. Επιπλέον, βρίσκονται σε διάφορα στάδια της αδειοδοτικής 
διαδικασίας αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος περίπου 870 MW.  

Ο κύκλος εργασιών του κλάδου των αιολικών πάρκων κατά το πρώτο εξάµηνο του 2014 ανήλθε σε € 16,9 εκατ. 
παρουσιάζοντας µείωση της τάξης του 11% σε σχέση µε το πρώτο εξάµηνο του 2013 λόγω µειωµένου αιολικού 
δυναµικού. Τα αποτελέσµατα εκµετάλλευσης ανήλθαν σε € 7,8 εκατ. έναντι € 8.6 εκατ. κατά το αντίστοιχο 
διάστηµα της προηγούµενης χρήσης. Τα καθαρά κέρδη µετά από φόρους ήταν € 2,7 εκατ., έναντι € 3,3 εκατ. κατά 
το πρώτο εξάµηνο του 2013. 

4.2. Προοπτικές 

Οι προοπτικές για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ιδιαίτερα µετά την επιτυχή αύξηση του 
µετοχικού κεφαλαίου της µέσω της δηµόσιας πρότασης είναι θετικές καθώς εξασφάλισε τους απαραίτητους 
ίδιους πόρους για την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράµµατος, έτσι ώστε έως το 2016 να διαθέτει 265 MW 
συνολικής εγκατεστηµένης ισχύος. 
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Στις 30.03.2014 ψηφίστηκε ο ν. 4254/2014, ο οποίος επανακαθορίζει (µειώνοντάς τα) τα τιµολόγια της 
ηλεκτρικής ενέργειας (εγγυηµένες τιµές) που παράγουν λειτουργούντες σταθµοί ΑΠΕ και επιβάλλει αναδροµική 
υποχρεωτική παροχή έκπτωσης στην τιµολόγηση της παραγωγής του 2013. Σε αντιστάθµιση των µειώσεων, οι 
συµβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας παρατείνονται κατά επτά (7) χρόνια (από 20 σε 27), διάστηµα κατά το 
οποίο η εγγυηµένη τιµή θα ανέρχεται σε 90 €/MWh. Οι προβέψεις αυτές λειτουργούν ευεργετικά για τον Όµιλο 
καθώς η µεσοσταθµική επιβάρυνση των εισπράξεων από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας, συνυπολογιζοµένων 
και των τελών υπέρ τρίτων, είναι της τάξης του 4,5%, δηλαδή υποδιπλάσια της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης, 
ύψους 10% επί του κύκλου εργασιών, που είχε επιβληθεί για το διάστηµα 01.07.2012-30.06.2014, βάσει του ν. 
4093/2012. Με τα ισχύοντα νέα τιµολόγια για την αιολική παραγωγή, βάσει του ν. 4254/2014 (ύψους 82-105 
€/MWh) διατηρούνται τα επενδυτικά κίνητρα και ενισχύεται η περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου των αιολικών. 

4.3. Κίνδυνοι και αβεβαιότητες 

Η αβεβαιότητα που απορρέει από τη δηµοσιονοµική κρίση και την ύφεση στην Ελλάδα, παρότι αισθητά 
µειωµένη, δεν έχει εκλείψει και δύναται να επηρεάσει αρνητικά την επιχειρηµατική δραστηριότητα εν γένει, τα 
λειτουργικά αποτελέσµατα και την οικονοµική κατάσταση του κλάδου.  

Παρά την πρόοδο που έχει σηµειωθεί τα τελευταία χρόνια, ο τοµέας των ΑΠΕ αντιµετωπίζει ακόµα προκλήσεις 
λόγω πολύπλοκων και γραφειοκρατικών διαδικασιών αδειοδότησης για την ανάπτυξη και λειτουργία νέων έργων 
καθώς και προσφυγών στο Συµβούλιο της Επικρατείας, µε πιθανό αποτέλεσµα τη σηµαντική καθυστέρηση ή/και 
την αναστολή υλοποίησης έργων. Επιπλέον, ενδεχόµενες µεταβολές του θεσµικού πλαισίου µπορεί να 
επηρεάσουν δυσµενώς τα λειτουργικά αποτελέσµατα και την οικονοµική κατάσταση του κλάδου. 

Επίσης, σηµαντικές πηγές κινδύνων αποτελεί η έλλειψη κτηµατογράφησης, τίτλων ιδιοκτησίας και 
χαρακτηρισµού ως δηµοσίων ή ιδιωτικών των εκτάσεων, όπου εγκαθίστανται έργα ΑΠΕ. 

Τέλος, η εξάρτηση από τις καιρικές συνθήκες, οι οποίες είναι από τη φύση τους ευµετάβλητες και µπορεί να 
διαφέρουν σηµαντικά από έτος σε έτος, ενδέχεται να οδηγήσει σε µείωση της ηλεκτροπαραγωγής και των 
σχετικών εσόδων του κλάδου. 

 

5. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

5.1. Σηµαντικά γεγονότα  

O κλάδος της ανάπτυξης ακινήτων του Οµίλου είχε για το πρώτο εξάµηνο του 2014 έσοδα € 3,1 εκατ., 
αποτελέσµατα εκµετάλλευσης € 0,3 εκατ. και ζηµιές € 0,9 εκατ. σε επίπεδο αποτελεσµάτων προ φόρων. 

Η κύρια δραστηριότητα της REDS αυτή τη στιγµή είναι η λειτουργία του εµπορικού πάρκου «Smart Park» στο 
ακίνητο της θυγατρικής «ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ» στη Γυαλού στα Σπάτα Αττικής. Σε 
αντίθεση µε την καταγεγραµµένη πτώση του λιανικού εµπορίου στις οργανωµένες αναπτύξεις (όπου η πτώση 
κυµαίνεται µεταξύ 10-20%) και τις παραδοσιακές αγορές (µε πτώση 20-40%) στην περίπτωση του «Smart Park» 
παρατηρείται σταθερότητα των εσόδων µε το 98% της επιφάνειάς του να είναι µισθωµένο από γνωστές 
επιχειρήσεις του λιανικού εµπορίου. 

5.2. Προοπτικές   

∆εδοµένων των συνθηκών, οι δραστηριότητες του Οµίλου έχουν επικεντρωθεί στην προώθηση των υφιστάµενων 
ακινήτων. Στην παρούσα φάση προωθούνται κυρίως διαδικασίες αδειοδοτήσεων. 

5.3. Κίνδυνοι και αβεβαιότητες 

Λόγω της µειωµένης ζήτησης, υπάρχει κίνδυνος καθυστέρησης στην ανάπτυξη των ακινήτων του Οµίλου στην 
Ελλάδα και στην Ρουµανία. Για το ακίνητο στη ΓΥΑΛΟΥ οι κίνδυνοι εµφανίζονται µειωµένοι καθώς ήδη 
λειτουργεί και σχεδόν το σύνολο της επιφάνειάς του έχει µισθωθεί, χωρίς να µπορεί να αποκλειστεί το 
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ενδεχόµενο να µην επιτευχθούν πλήρως οι αρχικοί στόχοι για το 2014 λόγω αναδιαπραγµατεύσεων µε 
ενοικιαστές.  

 

6. ΛΟΙΠΑ 

Θερµοηλεκτρικοί σταθµοί 

Τα έσοδα της ELPEDISON κατά το πρώτο εξάµηνο του 2014, παρουσιάστηκαν µειωµένα σε σχέση µε τα 
αντίστοιχα του πρώτου εξαµήνου του 2013 και ανήλθαν σε € 72 εκατ. έναντι € 145,6 εκατ. Τα αποτελέσµατα 
εκµετάλλευσης αυξήθηκαν σε € 13,3 εκατ. έναντι € 10 εκατ.  

Καζίνο 

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ για το πρώτο εξάµηνο του 2014 ανήλθε 
σε € 47,3 εκατ. έναντι € 48,4 εκατ. κατά το πρώτο εξάµηνο του 2013. Τα αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 
ανέρχονται σε € 2,5 εκατ. στο πρώτο εξάµηνο του 2014 έναντι € 1,9 εκατ. που ήταν στο πρώτο εξάµηνο του 
2013. Αυτό οφείλεται στη µείωση του κόστους πωλήσεων και των διοικητικών εξόδων. Τα κέρδη προ φόρων 
ανήλθαν σε € 2,4 εκατ. έναντι € 1,85 εκατ. για το αντίστοιχο διάστηµα της προηγούµενης χρήσης, ενώ τα καθαρά 
κέρδη ανήλθαν σε € 1,7 εκατ. έναντι € 1,9 εκατ.  

 

IV. Σηµαντικές συναλλαγές µεταξύ των συνδεδεµένων µερών 

Οι σηµαντικότερες συναλλαγές της Εταιρείας µε συνδεδεµένα µε αυτή πρόσωπα κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24 
αφορούν συναλλαγές της Εταιρείας µε τις ακόλουθες εταιρείες (συνδεδεµένες µε αυτήν επιχειρήσεις κατά την 
έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920) και παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα: 

Ποσά α’ εξαµήνου 2014 

(ποσά σε χιλ. ευρώ) 

Πωλήσεις 
αγαθών  και 
υπηρεσιών 

Έσοδα 
συµµετοχών 

Αγορές 
αγαθών και 
υπηρεσιών Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

Θυγατρικές 

 ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ  845 - 12 4.823 431 

 ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ  104 - 11 603 547 

 ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ  62 - 1.128 11 43.061 

 REDS ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ  9 - - 70 - 

 ΑΚΤΩΡ FM ΑΕ 32 - 350 - 418 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ  9 - - 389 - 

ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ 80 - - 88 - 

ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ 82 - - 14 - 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΕ 16 - - 18 - 

ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ 23 - - 12 - 

PROMAS ΑΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ∆ΙΑΧ. ΕΡΓΩΝ 23 418 - - - 

 ΛΟΙΠΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ  - 2 96 17 

 
Συγγενείς 

ATHENS RESORT CASINO AE - 1.366 - 1.366 - 

ΑΣΤΕΡΙΩΝ ΑΕ - 140 - - - 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ - - - - - 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ - - - - - 
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(ποσά σε χιλ. ευρώ) 

Πωλήσεις 
αγαθών  και 
υπηρεσιών 

Έσοδα 
συµµετοχών 

Αγορές 
αγαθών και 
υπηρεσιών Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ - - - 1 - 

 
Λοιπά συνδεδεµένα µέρη 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΑΕ - - - - - 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ - - - - - 

 ΟΛΥΜΠΙΑ Ο∆ΟΣ - - - - - 

∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΗ Κ/ΞΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΜΟΡΕΑ - - - - - 

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ - - - 129 - 

ΣΥΝΟΛΟ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ 1.286 418 1.503 6.124 44.474 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΓΓΕΝΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ - 1.506 - 1.496 - 

 

Ποσά α’ εξαµήνου 2013 

(ποσά σε χιλ. ευρώ) 

Πωλήσεις 
αγαθών  και 
υπηρεσιών 

Έσοδα 
συµµετοχών 

Αγορές 
αγαθών και 
υπηρεσιών Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

Θυγατρικές 

 ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ  851 - 11 4.718 198 

 ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ  105 - 11 358 525 

 ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ  62 - 552 5 31.237 

 REDS ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ  9 - - 48 - 

 ΑΚΤΩΡ FM ΑΕ 32 - 339 12 340 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΑΕ  11 - - 364 - 

ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ 81 - - 67 - 

ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ 83 - - 13 - 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΕ 16 - - 73 - 

ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ 24 - - 11 - 

 ΛΟΙΠΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ  25 1.506 2 93 1 

 
Συγγενείς 

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ - - - 1 - 

 
Λοιπά συνδεδεµένα µέρη 

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ - - - 128 - 

ΣΥΝΟΛΟ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ 1.300 1.506 915 5.762 32.300 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΓΓΕΝΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ - - - 129 - 

Αναφορικά µε τις ανωτέρω συναλλαγές του α’ εξαµήνου 2014 διευκρινίζονται τα εξής: 

Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών αφορούν κυρίως σε τιµολόγηση δαπανών και µισθώσεις 
ακινήτων προς θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ενώ οι αγορές αγαθών και υπηρεσιών 
αφορούν κυρίως εργολαβικές συµβάσεις της µητρικής Εταιρείας µε θυγατρικές. 

Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας αφορούν, κυρίως, σε συµβατικές υποχρεώσεις για συντήρηση των κτιριακών της 
εγκαταστάσεων, σε τιµολόγηση δαπανών και εργολαβικών συµβάσεων και συµβάσεων Οµολογιακών δανείων  
από εταιρείες του Οµίλου. 
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Οι απαιτήσεις της Εταιρείας αφορούν κυρίως σε απαιτήσεις από την παροχή υπηρεσιών διοικητικής και τεχνικής 
υποστήριξης προς εταιρείες του Οµίλου, την εκµίσθωση γραφειακών χώρων και τη χορήγηση δανείων προς 
συνδεδεµένα µέρη, καθώς και σε απαιτήσεις από µερίσµατα εισπρακτέα. 

Τα έσοδα από συµµετοχές αφορούν µερίσµατα από θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες. 

Οι αµοιβές των διευθυντικών στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης του Οµίλου, κατά την περίοδο 01.01-
30.06.2014 ανήλθαν σε € 3,8 εκατ. και της Εταιρείας σε € 0,5 εκατ. 

∆εν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε µέλη του ∆.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη του Οµίλου (και τις οικογένειες 
αυτών). 

∆εν υπάρχουν µεταβολές των συναλλαγών µεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεµένων µε αυτήν προσώπων οι 
οποίες θα µπορούσαν να έχουν ουσιαστικές συνέπειες στη χρηµατοοικονοµική θέση και στις επιδόσεις της 
Εταιρείας για την περίοδο 01.01-30.06.2014. 

Όλες οι συναλλαγές που περιγράφονται ανωτέρω έχουν πραγµατοποιηθεί µε τους συνήθεις όρους της αγοράς. 

 

V. Σηµαντικά Γεγονότα µετά τις 30.06.2014 

Στις 22.07.2014 ξεκίνησε η διαπραγµάτευση των µετοχών της θυγατρικής εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών µετά την επιτυχή 
ολοκλήρωση της διαδικασίας της ∆ηµόσιας Προσφοράς  και διάθεσης 20.667.000 µετοχών της εταιρείας στις 
11.07.2014.  

Η παρούσα Εξαµηνιαία Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 
2014 έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ellaktor.com. 

 

Κηφισιά, 28 Αυγούστου 2014 

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π. ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ 
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Γ. Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 
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Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 

 

Προς τους µετόχους της Εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. 

 

Εισαγωγή 

Επισκοπήσαµε τη συνηµµένη συνοπτική εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης της Εταιρείας 
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., της 30ης Ιουνίου 2014 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιηµένες καταστάσεις 
αποτελεσµάτων και συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της εξάµηνης 
περιόδου που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, καθώς και τις επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις, που συνθέτουν 
την ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 
εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης του Ν. 3556/2007. Η ∆ιοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και 
παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
εφαρµόζονται στην Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά (∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο «∆ΛΠ» 34). ∆ική 
µας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συµπεράσµατος επί αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής 
πληροφόρησης µε βάση την επισκόπησή µας. 

 

Εύρος Επισκόπησης 

∆ιενεργήσαµε την επισκόπησή µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση 
Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της 
Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια 
διερευνητικών ερωτηµάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηµατοοικονοµικά και λογιστικά 
θέµατα και στην εφαρµογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι 
ουσιωδώς µικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου και 
συνεπώς, δεν µας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουµε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή µας 
όλα τα σηµαντικά θέµατα τα οποία θα µπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, µε την 
παρούσα δεν διατυπώνουµε γνώµη ελέγχου. 

 

Συµπέρασµα 

Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε θα µας οδηγούσε στο 
συµπέρασµα ότι η συνηµµένη ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από 
κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34. 
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Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων 

Η επισκόπησή µας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της 
προβλεπόµενης από το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης µε τη συνηµµένη ενδιάµεση 
συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση. 

 

 

 

 

 

 

     Αθήνα, 29 Αυγούστου 2014 

Πράιςγουωτερχαους Κούπερς      Η Ορκωτός  Ελεγκτής  Λογιστής 

Ανώνυµος Ελεγκτική Εταιρεία        

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές                                           

Λεωφ Κηφισίας 268      

152 32  Χαλάνδρι             ∆έσποινα Μαρίνου 

ΑΜ ΣΟΕΛ 113            Αρ Μ ΣΟΕΛ 17681 
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∆. Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση  

σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 
για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 
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 Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης   

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Σηµ. 30-Ιουν-14 31-∆εκ-13* 1-Ιαν-13* 30-Ιουν-14 31-∆εκ-13 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 
Ενσώµατα πάγια 430.956 430.181 456.192 2.441 2.462 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6   1.026.556 1.052.525 1.078.685 - - 
Επενδύσεις σε ακίνητα 138.949 139.206 171.055 41.557 41.934 
Επενδύσεις σε θυγατρικές  - - - 939.356 939.099 
Επενδύσεις σε συγγενείς & κοινοπραξίες 2.3.2 161.455 165.005 150.150 34.721 34.871 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διακρατούµενα ως τη λήξη 11   80.012 55.733 25.129 - - 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 8   92.794 68.587 149.335 - - 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 64.295 58.349 42.341 841 852 
Προκαταβολές για µακροπρόθεσµες µισθώσεις 24.089 24.690 22.667 - - 
Χρηµατοδοτική συµβολή από ∆ηµόσιο (Ε∆∆ΠΧΑ 12) 56.011 51.078 16.269 - - 
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 10   120.757 77.434 67.661 24 24 

2.195.874 2.122.788 2.179.482 1.018.941 1.019.242 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 
Αποθέµατα 34.417 38.505 43.385 - - 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 10   956.931 970.954 1.082.057 8.915 8.129 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 8   3.772 8.413 - - - 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διακρατούµενα ως τη λήξη 11   - 24.595 133.563 - - 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 3 3 3 - - 
Προκαταβολές για µακροπρόθεσµες µισθώσεις (βραχυπρόθεσµο µέρος) 1.297 1.240 885 - - 
Χρηµατοδοτική συµβολή από ∆ηµόσιο (βραχυπρ. µέρος-Ε∆∆ΠΧΑ 12) 86.556 76.835 90.245 - - 
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία 9   2.164 3.601 - - - 
∆εσµευµένες καταθέσεις 12   77.540 83.518 81.828 - - 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 13   703.098 814.901 704.626 1.952 2.818 

1.865.779 2.022.565 2.136.592 10.867 10.946 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση 14   4.219 4.516 - - - 

1.869.997 2.027.082 2.136.592 10.867 10.946 

Σύνολο ενεργητικού 4.065.872 4.149.870 4.316.074 1.029.808 1.030.188 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους 
Μετοχικό κεφάλαιο 182.311 182.311 182.311 182.311 182.311 
Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο 523.847 523.847 523.847 523.847 523.847 
Ίδιες µετοχές (27.072) (27.072) (27.072) (27.072) (27.072) 
Λοιπά αποθεµατικά 15   251.873 200.198 215.746 103.087 103.087 
Κέρδη/ (ζηµιές) εις νέον (22.972) 12.942 71.189 (34.451) (27.284) 

907.987 892.226 966.021 747.722 754.889 
Μη ελέγχουσες συµµετοχές 221.026 258.150 287.693 - - 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1.129.012 1.150.376 1.253.714 747.722 754.889 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 
∆άνεια µακροπρόθεσµα 16   1.351.157 1.409.560 1.203.629 240.591 264.855 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 106.171 110.578 109.014 - - 
Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού 7.686 7.752 9.407 157 152 
Επιχορηγήσεις 73.166 78.253 62.023 - - 
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία 9   142.997 111.661 147.874 - - 
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 17   9.420 15.582 24.960 984 2.250 
Λοιπές προβλέψεις µακροπρόθεσµες 18   128.157 125.731 121.202 180 180 

1.818.754 1.859.116 1.678.109 241.913 267.437 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 17   825.271 827.509 795.184 12.124 4.173 
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις (φόρος εισοδήµατος) 29.393 34.173 11.100 - - 
∆άνεια βραχυπρόθεσµα 16   223.110 237.334 542.173 24.400 - 
Μερίσµατα πληρωτέα 133 173 242 108 148 
Λοιπές προβλέψεις βραχυπρόθεσµες 18   40.198 41.190 35.552 3.542 3.542 

1.118.105 1.140.379 1.384.251 40.174 7.863 

Σύνολο υποχρεώσεων 2.936.859 2.999.494 3.062.360 282.087 275.299 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 

 
4.065.872 4.149.870 4.316.074 

 
1.029.808 1.030.188 

*Αναπροσαρµοσµένα ποσά λόγω της εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 11 «Από κοινού Συµφωνίες» (σηµείωση 2.3.2).  

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 28 έως 73 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής 
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. 
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Κατάσταση Αποτελεσµάτων Α’ εξαµήνου 2014 και 2013 

 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός από τα κέρδη ανά µετοχή. 

  
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

  
1-Ιαν έως  1-Ιαν έως 

 Σηµ. 30-Ιουν-14 30-Ιουν-13* 30-Ιουν-14 30-Ιουν-13 

Πωλήσεις 5 650.378 571.972 - - 

Κόστος πωληθέντων 19 (573.090) (492.553) - - 

Μεικτό κέρδος 77.288 79.419 - - 

Έξοδα διάθεσης 19 (3.040) (2.812) - - 

Έξοδα διοίκησης 19 (27.028) (24.032) (1.969) (2.659) 

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης (καθαρά) 20 (27.220) (2.922) 1.090 (6) 

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 20.000 49.653 (879) (2.665) 

Έσοδα από µερίσµατα - - 1.924 1.506 

Κέρδη / (Ζηµιές) από συγγενείς επιχειρήσεις & 
κοινοπραξίες 7β 778 (901) - - 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα  21 12.479 20.661 5 3 

Χρηµατοοικονοµικά (έξοδα) 21 (45.443) (47.962) (8.206) (7.081) 

Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων (12.186) 21.452 (7.156) (8.238) 

Φόρος εισοδήµατος 22 (12.261) (37.692) (11) (178) 

Καθαρά κέρδη  / (ζηµιές) περιόδου (24.447) (16.239) (7.167) (8.416) 

Κέρδη / (ζηµιές) περιόδου αποδιδόµενα σε: 

Ιδιοκτήτες της µητρικής 23   (34.878) (18.591) (7.167) (8.416) 

Μη ελέγχουσες συµµετοχές 10.430 2.352 - - 

(24.447) (16.239) (7.167) (8.416) 

Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - 
βασικά (σε €) 23   (0,2023) (0,1078) (0,0416) (0,0488) 

 

*Αναπροσαρµοσµένα ποσά λόγω της εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 11 «Από κοινού Συµφωνίες» (σηµείωση 2.3.2).  

O Φόρος εισοδήµατος του Α΄εξαµήνου 2013, έχει επιβαρυνθεί µε ποσό ευρώ 24.893 χιλ σε ενοποιηµένο επίπεδο 
και ποσό ευρώ 149 χιλ. σε επίπεδο εταιρείας, λόγω της επίδρασης της µεταβολής του φορολογικού συντελεστή 
από 20% σε 26% στην αναβαλλόµενη φορολογία (σηµείωση 22). 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 28 έως 73 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής 
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. 



 

                          ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ 
Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση  

για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 

 

(22) / (74) 

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Α’ εξαµήνου 2014 και 2013 

 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

  
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

  
1-Ιαν έως  1-Ιαν έως 

  30-Ιουν-14 30-Ιουν-13 30-Ιουν-14 30-Ιουν-13 

  

Καθαρά κέρδη  / (ζηµιές) περιόδου (24.447) (16.239) (7.167) (8.416) 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα 

Στοιχεία που ανακατατάσσονται µεταγενέστερα στα αποτελέσµατα  

Συναλλαγµατικές διαφορές 736 (991) - -  
Μεταβολή αξίας ∆ιαθεσίµων προς πώληση 66.413 (71.114) - -  
Αντιστάθµιση ταµειακών ροών (23.747) 29.889 - -  

43.402 (42.216) - -  
Στοιχεία που δεν ανακατατάσσονται µεταγενέστερα στα αποτελέσµατα  

Αναλογιστικά κέρδη/(ζηµιές)  - 118 - 2  
Λοιπά (7) (12) - -  

(7) 107 - 2  
Λοιπά Συνολικά Έσοδα / (Έξοδα) περιόδου 
(καθαρά, µετά από φόρους) 43.395 (42.109) - 2  
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα / (Έξοδα) 
περιόδου 18.948 (58.348) (7.167) (8.413)  

 
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα / (Έξοδα) 
περιόδου αποδιδόµενα σε:  
Ιδιοκτήτες της µητρικής 15.956 (67.908) (7.167) (8.413)  
Μη ελέγχουσες συµµετοχές 2.991 9.560 - -  

18.948 (58.348) (7.167) (8.413)  

 

Τα Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα/(Έξοδα) περιόδου του Α΄εξαµήνου 2013, έχουν επιβαρυνθεί µε ποσό ευρώ 
16.616 χιλ σε ενοποιηµένο επίπεδο και ποσό ευρώ 149 χιλ. σε επίπεδο εταιρείας, λόγω της επίδρασης της 
µεταβολής του φορολογικού συντελεστή από 20% σε 26% στην αναβαλλόµενη φορολογία (σηµείωση 22). 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 28 έως 73 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής 
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης.   



 

                          ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ 
Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση  

για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 

 

(23) / (74) 

Κατάσταση Αποτελεσµάτων Β’ τριµήνου 2014 και 2013 

 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός από τα κέρδη ανά µετοχή. 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
1-Απρ έως 1-Απρ έως 

Σηµ. 30-Ιουν-14 30-Ιουν-13* 30-Ιουν-14 30-Ιουν-13 

Πωλήσεις 357.852 312.344 - - 

Κόστος πωληθέντων (320.090) (271.460) - - 

Μεικτό κέρδος 37.763 40.884 - - 

Έξοδα διάθεσης (835) (1.527) - - 

Έξοδα διοίκησης (14.130) (13.898) (1.273) (1.857) 

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης (καθαρά) (32.573) (3.105) 551 (476) 

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης (9.775) 22.354 (722) (2.333) 

Έσοδα από µερίσµατα - - 1.924 1.506 

Κέρδη / (Ζηµιές) από συγγενείς επιχειρήσεις 310 (1.678) - - 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα  6.549 10.764 5 3 

Χρηµατοοικονοµικά (έξοδα) (22.367) (28.036) (4.182) (3.579) 

Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων (25.284) 3.404 (2.975) (4.403) 

Φόρος εισοδήµατος (6.460) (1.251) 11 (4) 

Καθαρά κέρδη / (ζηµιές) περιόδου (31.744) 2.154 (2.964) (4.407) 

Κέρδη / (ζηµιές) περιόδου αποδιδόµενα σε: 

Ιδιοκτήτες της µητρικής 23   (36.570) (1.344) (2.964) (4.407) 

Μη ελέγχουσες συµµετοχές 4.826 3.498 - - 

(31.744) 2.154 (2.964) (4.407) 

Κέρδη /(ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - 
βασικά (σε €) 23   (0,2121) (0,0078) (0,0172) (0,0256) 

 

*Αναπροσαρµοσµένα ποσά λόγω της εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 11 «Από κοινού Συµφωνίες» (σηµείωση 2.3.2).  

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 28 έως 73 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής 
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. 

 



 

                          ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ 
Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση  

για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 

 

(24) / (74) 

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Β’ τριµήνου 2014 και 2013 

 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

  
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

  
1-Απρ έως 1-Απρ έως 

30-Ιουν-14 30-Ιουν-13* 30-Ιουν-14 30-Ιουν-13 

Καθαρά κέρδη / (ζηµιές) περιόδου (31.744) 2.154 (2.964) (4.407) 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα 

Στοιχεία που ανακατατάσσονται µεταγενέστερα στα αποτελέσµατα  

Συναλλαγµατικές διαφορές 1.009 (2.348) - -  
Μεταβολή αξίας ∆ιαθεσίµων προς πώληση 67.916 (52.860) - -  
Αντιστάθµιση ταµειακών ροών (11.316) 17.726 - -  

57.609 (37.482) - -  
Στοιχεία που δεν ανακατατάσσονται µεταγενέστερα στα αποτελέσµατα  

Λοιπά (2) (12) - -  
(2) (12) - -  

Λοιπά Συνολικά Έσοδα / (Έξοδα) περιόδου 
(καθαρά, µετά από φόρους) 57.607 (37.493) - -  

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα / (Έξοδα) περιόδου 25.863 (35.340) (2.964) (4.407)  

 
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα / (Έξοδα) 
περιόδου αποδιδόµενα σε:  

Ιδιοκτήτες της µητρικής 24.779 (43.120) (2.964) (4.407)  
Μη ελέγχουσες συµµετοχές 1.084 7.780 - -  

25.863 (35.340) (2.964) (4.407)  

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 28 έως 73 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής 
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. 



 

                          ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ 
Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση  

για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 

 

(25) / (74) 

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
Αποδιδόµενα στους Ιδιοκτήτες της Mητρικής 

Σηµ. 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεµατικό 
υπέρ το 
άρτιο 

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Ίδιες 
Μετοχές 

Αποτελέσµατα 
εις νέον Σύνολο 

Μη 
ελέγχουσες 
συµµετοχές 

Σύνολο 
ιδίων 

κεφαλαίων 

1 Ιανουαρίου 2013 182.311 523.847 215.746 (27.072) 71.189 966.021 287.693 1.253.714 

Καθαρή ζηµιά περιόδου - - - - (18.591) (18.591) 2.352 (16.239) 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα 

Συναλλαγµατικές διαφορές 15   - - (932) - - (932) (59) (991) 

Μεταβολή αξίας ∆ιαθεσίµων 
προς πώληση & προσαρµογή 
αναταξινόµησης 15   - - (71.114) - - (71.114) - (71.114) 

Μεταβολή αξίας Αντιστάθµισης 
ταµειακών ροών 15   - - 22.647 - - 22.647 7.242 29.889 

Αναλογιστικά κέρδη/(ζηµιές)  15   - - 93 - - 93 25 118 

Λοιπά  - - - - (12) (12) - (12) 
Λοιπά συνολικά έσοδα 
περιόδου (καθαρά, µετά από 
φόρους) - - (49.305) - (12) (49.317) 7.208 (42.109) 
Συγκεντρωτικά Συνολικά 
Έσοδα περιόδου - - (49.305) - (18.603) (67.908) 9.560 (58.348) 

Μεταφορά από/σε αποθεµατικά 15   - - 92 - (92) - - - 

∆ιανοµή Μερίσµατος - - - - - - (1.388) (1.388) 

Επίπτωση µεταβολής % σε 
λοιπές θυγατρικές - - - - 2.047 2.047 (212) 1.835 

30 Ιουνίου 2013 182.311 523.847 166.532 (27.072) 54.541 900.159 295.653 1.195.813 

Καθαρή ζηµιά περιόδου - - - - (29.381) (29.381) (3.360) (32.741) 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα 

Συναλλαγµατικές διαφορές 15   - - (2.501) - - (2.501) (9) (2.511) 
Μεταβολή αξίας ∆ιαθεσίµων 
προς πώληση & προσαρµογή 
αναταξινόµησης 15   - - (10.462) - - (10.462) 987 (9.475) 

Μεταβολή αξίας Αντιστάθµισης 
ταµειακών ροών 15   - - 34.303 - - 34.303 2.676 36.980 

Αναλογιστικά κέρδη/(ζηµιές)  15   - - 528 - - 528 74 601 

Λοιπά - - - - (50) (50) (9) (60) 
Λοιπά συνολικά έσοδα 
περιόδου (καθαρά, µετά από 
φόρους) - - 21.867 - (50) 21.817 3.719 25.535 
Συγκεντρωτικά Συνολικά 
Έσοδα περιόδου  - - 21.867 - (29.431) (7.564) 359 (7.205) 

Μεταφορά από/σε αποθεµατικά - - 11.799 - (11.799) - - - 

∆ιανοµή Μερίσµατος - - - - - - (38.308) (38.308) 

Επίπτωση µεταβολής % σε 
λοιπές θυγατρικές - - - - (369) (369) 446 77 

31 ∆εκεµβρίου 2013 182.311 523.847 200.198 (27.072) 12.942 892.226 258.150 1.150.376 

1 Ιανουαρίου 2014 182.311 523.847 200.198 (27.072) 12.942 892.226 258.150 1.150.376 
Καθαρό κέρδος/(ζηµιά) 
περιόδου - - - - (34.878) (34.878) 10.430 (24.447) 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα 

Συναλλαγµατικές διαφορές 15   - - 546 - - 546 190 736 
Μεταβολή αξίας ∆ιαθεσίµων 
προς πώληση & προσαρµογή 
αναταξινόµησης λοιπών 
εταιρειών 15   - - 21.620 - - 21.620 (781) 20.839 
Προσαρµογή αναταξινόµησης 
αποθεµατικού διαθεσίµων προς 
πώληση λόγω αποµείωσης 
συµµετοχής σε εταιρείες 
µεταλλείων 15 - - 45.575 - - 45.575 - 45.575 

Μεταβολή αξίας Αντιστάθµισης 
ταµειακών ροών 15   - - (16.899) - - (16.899) (6.848) (23.747) 



 

                          ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ 
Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση  

για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 

 

(26) / (74) 

 Αποδιδόµενα στους Ιδιοκτήτες της Mητρικής 

Σηµ. 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεµατικό 
υπέρ το 
άρτιο 

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Ίδιες 
Μετοχές 

Αποτελέσµατα 
εις νέον Σύνολο 

Μη 
ελέγχουσες 
συµµετοχές 

Σύνολο 
ιδίων 

κεφαλαίων 

Λοιπά - - - - (7) (7) - (7) 
Λοιπά συνολικά έσοδα 
περιόδου (καθαρά, µετά από 
φόρους) - - 50.841 - (7) 50.834 (7.439) 43.395 
Συγκεντρωτικά Συνολικά 
Έσοδα περιόδου  - - 50.841 - (34.885) 15.956 2.991 18.948 

Μεταφορά από/σε αποθεµατικά 15   - - 833 - (833) - - - 

∆ιανοµή Μερίσµατος - - - - - - (39.208) (39.208) 

Επίπτωση µεταβολής % σε 
λοιπές θυγατρικές - - - - (195) (195) (907) (1.103) 

                

30 Ιουνίου 2014 182.311 523.847 251.873 (27.072) (22.972) 907.987 221.026 1.129.012 

Στο 6µηνο του 2014, στη µεταβολή των Λοιπών αποθεµατικών συµµετέχουν οι συγγενείς εταιρείες µε ποσό ευρώ 
-206 χιλ. ενώ έχουν µηδενική συµµετοχή στη µεταβολή του Αποτελέσµατος εις νέον. Το ποσό συµµετοχής των 
συγγενών για το 6µηνο του 2013 στη µεταβολή των Λοιπών αποθεµατικών είναι ευρώ 3.907 χιλ. και στη 
µεταβολή του Αποτελέσµατος εις νέον η συµµετοχή τους ανέρχεται σε ευρώ -12 χιλ.  

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Σηµ. 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Αποθεµατικό 
υπέρ το 
άρτιο 

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Ίδιες 
Μετοχές 

Αποτελέσµατα 
εις νέον 

Σύνολο 
ιδίων 

κεφαλαίων 

1 Ιανουαρίου 2013 182.311 523.847 103.077 (27.072) 5.539 787.702 

Καθαρή ζηµιά περιόδου - - - - (8.416) (8.416) 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα 

Αναλογιστικά κέρδη/(ζηµιές)  15   - - 2 - - 2 

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου 
(καθαρά, µετά από φόρους) - - 2 - - 2 
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα 
περιόδου  - - 2 - (8.416) (8.413) 

30 Ιουνίου 2013 182.311 523.847 103.080 (27.072) (2.876) 779.289 

Καθαρή ζηµιά περιόδου - - - - (24.407) (24.407) 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα 

Αναλογιστικά κέρδη/(ζηµιές)  15   - - 7 - - 7 

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου 
(καθαρά, µετά από φόρους) - - 7 - - 7 
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα 
περιόδου  - - 7 - (24.407) (24.400) 

31 ∆εκεµβρίου 2013 182.311 523.847 103.087 (27.072) (27.284) 754.889 

1 Ιανουαρίου 2014 182.311 523.847 103.087 (27.072) (27.284) 754.889 

Καθαρή ζηµιά περιόδου - - - - (7.167) (7.167) 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα 

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου 
(καθαρά, µετά από φόρους) - - - - - - 
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα 
περιόδου - - - - (7.167) (7.167) 

30 Ιουνίου 2014 182.311 523.847 103.087 (27.072) (34.451) 747.722 

 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 28 έως 73 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής 
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. 



 

                          ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ 
Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση  

για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 

 

(27) / (74) 

Κατάσταση Ταµειακών Ροών 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

Σηµ. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

1-Ιαν έως 1-Ιαν έως 1-Ιαν έως 1-Ιαν έως 
30-Ιουν-14 30-Ιουν-13* 30-Ιουν-14 30-Ιουν-13 

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες 

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων (12.186) 21.452 (7.156) (8.238) 

Πλέον/µείον προσαρµογές για: 

Αποσβέσεις 52.208 49.614 414 540 

Αποµείωση υπεραξίας - 523 - - 

Αποµείωση συµµετοχής σε εταιρείες µεταλλείων 45.575 - - - 

Προβλέψεις 1.368 1.970 6 6 

Συναλλαγµατικές διαφορές  348 (539) - - 

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας (14.816) (17.603) (1.939) (215) 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 21 43.976 46.576 8.206 7.081 

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

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 4.088 14.292 - - 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (60.133) (2.076) 580 969 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (28.422) 36.210 (1.382) 605 

Μείον: 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (20.796) (51.684) (3) (6.711) 

Καταβεβληµένοι φόροι (25.289)  (7.317)  -  - 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (14.080)  91.419  (1.274)  (5.962) 

Επενδυτικές δραστηριότητες 

(Απόκτηση) / πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και 
λοιπών επενδύσεων 3.359 4.553 (97) 90 

(Τοποθετήσεις)/Εισπράξεις προθεσµιακών καταθέσεων άνω των 3 
µηνών 43.275 (203.052) - - 

Αγορά ενσώµατων, άϋλων παγίων στοιχείων και επενδύσεων σε 
ακίνητα (29.835) (37.630) (17) - 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων πάγιων 
στοιχείων και επενδύσεων σε ακίνητα 6.081 1.293 - - 

Τόκοι εισπραχθέντες 10.123 18.842 5 3 

∆άνεια (χορηγηθέντα σε) / εισπραχθέντα από συνδεδεµένα µέρη (19.386) (14) (1) (19) 

Μερίσµατα εισπραχθέντα 140 1.129 558 1.129 

∆εσµευµένες καταθέσεις 5.978 11.628 - - 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 19.735 (203.251) 448 1.203 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 

(Απόκτηση)/Πώληση ποσοστού συµµετοχής σε θυγατρικές από/σε 
µη ελέγχουσες συµµετοχές (1.050) (288) - - 

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 83.177 165.631 - 6.100 

Εξοφλήσεις δανείων (156.901) (169.007) - - 
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 
(χρεολύσια) (463) (271) - - 

Μερίσµατα πληρωθέντα (39.015) (1.455) (40) (67) 

Καταβληθείς φόρος µερισµάτων  (30) - - - 

Ληφθείσες/(επιστραφείσες) επιχορηγήσεις (3.176) 261 - - 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (117.458) (5.128) (40) 6.033 

Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και  
ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ) (111.803) (116.961) (865) 1.274 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 13 814.901 704.626 2.818 766 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 13 703.098 587.665 1.952 2.040 

*Αναπροσαρµοσµένα ποσά λόγω της εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 11 «Από κοινού Συµφωνίες» (σηµείωση 2.3.2).  

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 28 έως 73 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής 
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης. 
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Σηµειώσεις επί της ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης 

1 Γενικές πληροφορίες 

Ο Όµιλος δραστηριοποιείται µέσω των θυγατρικών εταιρειών του, κυρίως στους κλάδους των κατασκευών & 
λατοµείων, της ανάπτυξης και διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, της αιολικής ενέργειας, του περιβάλλοντος και 
των παραχωρήσεων.  

Η Εταιρεία έχει συσταθεί και είναι εγκατεστηµένη στην Ελλάδα και η διεύθυνση της έδρας της και τα κεντρικά 
γραφεία της είναι στην Ερµού 25, 145 64 Κηφισιά Αττικής. 

Οι µετοχές της Εταιρείας διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. 

Η παρούσα ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 
28 Αυγούστου 2014 και είναι διαθέσιµη στη διεύθυνση του διαδικτύου της εταιρείας: www.ellaktor.com. 

 

2 Πλαίσιο κατάρτισης ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης 

2.1 Γενικά  

Η παρούσα ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση καλύπτει την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 
30 Ιουνίου 2014, και έχει συνταχθεί σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο («∆ΛΠ») 34 «Ενδιάµεση 
Χρηµατοοικονοµική Αναφορά». Η ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση έχει συνταχθεί 
σύµφωνα µε εκείνα τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («∆ΠΧΑ») που είτε είχαν εκδοθεί και 
ίσχυαν την περίοδο σύνταξης αυτής της ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης (Αύγουστος 2014), είτε 
είχαν εκδοθεί και είχαν πρόωρα υιοθετηθεί.  

Οι λογιστικές αρχές, οι οποίες χρησιµοποιήθηκαν κατά τη σύνταξη της ενδιάµεσης συνοπτικής 
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, είναι συµβατές µε αυτές που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των 
ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων για τη χρήση που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2013, εκτός από τις λογιστικές 
αρχές που επηρεάστηκαν λόγω της υιοθέτησης νέων προτύπων, των οποίων η εφαρµογή έγινε υποχρεωτική για 
τις περιόδους µετά την 1η Ιανουαρίου 2014 (σηµείωση 2.3), και την επανεκτίµηση των ωφέλιµων ζωών του  
τοµέα των Αιολικών (σηµείωση 3).  

 

Για την καλύτερη κατανόηση και πληρέστερη πληροφόρηση η παρούσα ενδιάµεση συνοπτική 
χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση πρέπει να διαβάζεται παράλληλα µε τις ετήσιες οικονοµικές 
καταστάσεις για τη χρήση που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2013 που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 
Εταιρείας (www.ellaktor.com). 

Αναφορικά µε δαπάνες που πραγµατοποιούνται σε µη τακτά χρονικά διαστήµατα κατά τη διάρκεια της χρήσης, 
έχουν διενεργηθεί προβλέψεις εξόδων ή πραγµατοποιηθέντα έξοδα έχουν καταχωρηθεί σε µεταβατικούς 
λογαριασµούς, µόνο στις περιπτώσεις που ο χειρισµός αυτός θα ήταν ο ενδεδειγµένος κατά το τέλος της χρήσης. 

Ο φόρος εισοδήµατος στην ενδιάµεση περίοδο αναγνωρίζεται χρησιµοποιώντας το φορολογικό συντελεστή που 
θα εφαρµοζόταν στα αναµενόµενα συνολικά ετήσια κέρδη.  

 

2.2 Συνέχιση ∆ραστηριότητας 

Η ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («∆ΠΧΑ») και παρουσιάζει εύλογα την οικονοµική θέση, τα αποτελέσµατα και 
τις ταµειακές ροές του Οµίλου µε βάση την αρχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας.  
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2.3 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες  

Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά 
για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση του 
Οµίλου σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών 
παρατίθεται παρακάτω. 

 

2.3.1 Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονοµική χρήση που δεν επιφέρουν 
σηµαντικές µεταβολές στις Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας  

∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση» 

Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες εφαρµογής του ∆ΛΠ 32 παρέχει διευκρινήσεις σχετικά µε κάποιες απαιτήσεις 
για τον συµψηφισµό χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην κατάσταση 
οικονοµικής θέσης. 

∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις» 

Το ∆ΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά µε τον έλεγχο και την ενοποίηση, που 
παρέχονται στο ∆ΛΠ 27 και στο SIC 12. Το νέο πρότυπο αλλάζει τον ορισµό του ελέγχου ως καθοριστικού 
παράγοντα προκειµένου να αποφασιστεί εάν µια οικονοµική οντότητα θα πρέπει να ενοποιείται. Το πρότυπο 
παρέχει εκτεταµένες διευκρινίσεις που υπαγορεύουν τους διαφορετικούς τρόπους κατά τους οποίους µία 
οικονοµική οντότητα (επενδυτής) µπορεί να ελέγχει µία άλλη οικονοµική οντότητα (επένδυση). Ο 
αναθεωρηµένος ορισµός του ελέγχου εστιάζει στην ανάγκη να υπάρχει ταυτόχρονα το δικαίωµα (η δυνατότητα να 
κατευθύνονται οι δραστηριότητες που επηρεάζουν σηµαντικά τις αποδόσεις) και οι µεταβλητές αποδόσεις 
(θετικές, αρνητικές ή και τα δύο) προκειµένου να υπάρχει έλεγχος. Τα νέο πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις 
αναφορικά µε συµµετοχικά δικαιώµατα και δικαιώµατα άσκησης βέτο (protective rights), καθώς επίσης και 
αναφορικά µε σχέσεις πρακτόρευσης / πρακτορευοµένου. 

∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες» 

Το ∆ΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις µιας οικονοµικής οντότητας, συµπεριλαµβανοµένων 
σηµαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες των οικονοµικών καταστάσεων να 
αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις οικονοµικές επιπτώσεις που σχετίζονται µε τη συµµετοχή της 
οικονοµικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συµφωνίες και µη ενοποιούµενες οικονοµικές 
οντότητες (structured entities). Μία οικονοµική οντότητα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες από τις 
παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωµένη να εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή το ∆ΠΧΑ 
10 ή 11 ή τα τροποποιηµένα ∆ΛΠ 27 ή 28. 

∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» 

Το Πρότυπο αυτό δηµοσιεύθηκε ταυτόχρονα µε το ∆ΠΧΑ 10 και σε συνδυασµό, τα δύο πρότυπα αντικαθιστούν 
το ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις». Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 ορίζει το 
λογιστικό χειρισµό και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τις συµµετοχές σε θυγατρικές, 
κοινοπραξίες και συγγενείς όταν µία οικονοµική οντότητα ετοιµάζει ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις. 
Παράλληλα, το Συµβούλιο µετέφερε στο ∆ΛΠ 27 όρους του ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις» και 
του ∆ΛΠ 31 «Συµµετοχές σε Κοινοπραξίες» που αφορούν τις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις.  
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∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» 

Το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε 
Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισµό αναφορικά µε τις 
επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρµογή της µεθόδου της 
καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη 
δηµοσίευση του ∆ΠΧΑ 11. 

∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12 (Τροποποίηση) «Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, από κοινού 
συµφωνίες και γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες: Οδηγίες µετάβασης» 

H τροποποίηση στις οδηγίες µετάβασης των ∆ΠΧΑ 10, 11 και 12 παρέχει διευκρινίσεις σχετικά µε τις οδηγίες 
µετάβασης στο ∆ΠΧΑ 10 και περιορίζει τις απαιτήσεις για παροχή συγκριτικής πληροφόρησης στις 
γνωστοποιήσεις του ∆ΠΧΑ 12 µόνο για την περίοδο που προηγείται άµεσα της πρώτης ετήσιας περιόδου κατά 
την οποία εφαρµόζεται το ∆ΠΧΑ 12. Συγκριτική πληροφόρηση για γνωστοποιήσεις σχετικά µε συµµετοχές σε µη 
ενοποιούµενες οικονοµικές οντότητες (structured entities) δεν απαιτείται. 

∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρείες Επενδύσεων» 

Η τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 10 ορίζει µία εταιρεία επενδύσεων και παρέχει µία εξαίρεση από την ενοποίηση. 
Πολλά επενδυτικά κεφάλαια και παρόµοιες εταιρείες που πληρούν τον ορισµό των εταιρειών επενδύσεων 
εξαιρούνται από την ενοποίηση των περισσότερων θυγατρικών τους, οι οποίες λογιστικοποιούνται ως επενδύσεις 
σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, παρόλο που ασκείται έλεγχος. Οι τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 12 εισάγουν 
τις γνωστοποιήσεις που χρειάζεται να παρέχει µια εταιρεία επενδύσεων. 

∆ΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις ανακτήσιµης αξίας µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 
στοιχείων» 

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί: α) την γνωστοποίηση της ανακτήσιµης αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή 
µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών (Μ∆ΤΡ) όταν έχει αναγνωριστεί ή αναστραφεί µια ζηµιά αποµείωσης και 
β) λεπτοµερείς γνωστοποιήσεις σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης αξίας µείον έξοδα πώλησης όταν  έχει 
αναγνωριστεί ή αναστραφεί µια ζηµιά αποµείωσης. Επίσης, αφαιρεί την απαίτηση να γνωστοποιηθεί η 
ανακτήσιµη αξία όταν µία Μ∆ΤΡ περιέχει υπεραξία ή άυλα περιουσιακά στοιχεία µε απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή 
και δεν υπάρχει αποµείωση. Παρότι δεν ήταν υποχρεωτική η εφαρµογή της τροποποίησης µέχρι την 1η 
Ιανουαρίου 2014, ο Όµιλος αποφάσισε την εφαρµογή της από 1η Ιανουαρίου 2013. 

∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση» 

Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει τη συνέχιση της λογιστικής αντιστάθµισης όταν ένα παράγωγο, το οποίο έχει 
οριστεί ως µέσο αντιστάθµισης, ανανεώνεται νοµικά (novated) προκειµένου να εκκαθαριστεί από έναν κεντρικό 
αντισυµβαλλόµενο ως αποτέλεσµα νόµων ή κανονισµών, εφόσον πληρούνται συγκεκριµένες συνθήκες. 
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2.3.2 Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονοµική χρήση που επιφέρουν µεταβολές 
στις Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου  

∆ΠΧΑ 11 «Από κοινού Συµφωνίες» 

Το ∆ΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 31 (Συµµετοχές σε κοινοπραξίες) και τη ΜΕ∆ 13 (Από κοινού ελεγχόµενες 
οικονοµικές οντότητες — Μη χρηµατικές συνεισφορές από κοινοπρακτούντες) και πραγµατεύεται τον τρόπο που 
οι από κοινού συµφωνίες θα πρέπει να ταξινοµούνται, όταν δύο ή περισσότερα µέρη έχουν από κοινού έλεγχο. Οι 
τύποι των συµφωνιών περιορίζονται σε δύο: κοινές επιχειρήσεις (joint operations) και κοινοπραξίες (joint 
ventures). Η ταξινόµηση εξαρτάται από τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των µερών στη συµφωνία, 
λαµβάνοντας υπόψη τη δοµή και τη νοµική µορφή της συµφωνίας, τους συµφωνηθέντες όρους από τα µέρη και, 
όπου είναι σχετικά, άλλα γεγονότα και συνθήκες. 

Κοινές επιχειρήσεις θεωρούνται οι από κοινού συµφωνίες όπου τα µέρη (συµµετέχοντες) που έχουν κοινό έλεγχο 
διαθέτουν δικαιώµατα επί των περιουσιακών στοιχείων και ευθύνες επί των υποχρεώσεων του σχήµατος. Οι 
συµµετέχοντες θα πρέπει να λογιστικοποιούν τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις (καθώς και τα έσοδα 
και έξοδα) που σχετίζονται µε το µερίδιο τους στο σχήµα. 

Κοινοπραξίες θεωρούνται οι από κοινού συµφωνίες όπου τα µέρη (κοινοπρακτούντες) που έχουν κοινό έλεγχο 
στις συµφωνίες διαθέτουν δικαιώµατα επί των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του σχήµατος. Οι επιχειρήσεις 
αυτές λογιστικοποιούνται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης (η αναλογική ενοποίηση δεν είναι πλέον επιτρεπτή). 

Με βάση το ∆ΛΠ 31, ο Όµιλος λογιστικοποιούσε τις από κοινού συµφωνίες στις οποίες συµµετείχε, 
χρησιµοποιώντας την αναλογική µέθοδο ενοποίησης. Εξαίρεση αποτελούσαν εκείνες που βρίσκονταν σε 
αδράνεια κατά την ηµεροµηνία πρώτης εφαρµογής των ∆ΠΧΑ ή ήταν µη σηµαντικές, οι οποίες ενοποιούνταν µε 
τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Για αυτές, ο Όµιλος και µετά την εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 11, διατηρεί τον τρόπο 
ενοποίησής τους µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης µέχρι την οριστική εκκαθάρισή τους.   

Λαµβάνοντας υπόψη τις αλλαγές, που αφορούν στους τύπους των από κοινού συµφωνιών και στους τρόπους 
ενοποίησης, ο Όµιλος προέβη σε επισκόπηση των από κοινού συµφωνιών που συµµετέχει για τις περιόδους που 
παρουσιάζονται στην ενδιάµεση κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης του Οµίλου. 

Οι κύριες από κοινού συµφωνίες όπου ο Όµιλος συµµετέχει αφορούν στην εκτέλεση κατασκευαστικών 
συµβολαίων µέσω κοινοπρακτικών σχηµάτων. Τα κοινοπρακτικά αυτά σχήµατα κατατάσσονται ως κοινές 
επιχειρήσεις λόγω του ότι η νοµική τους µορφή παρέχει στα µέρη άµεσα δικαιώµατα επί των περιουσιακών 
στοιχείων και ευθύνες επί των υποχρεώσεων. Με βάση το ∆ΠΧΑ 11, ο Όµιλος λογιστικοποιεί τα περιουσιακά 
στοιχεία, τις υποχρεώσεις, τα έσοδα και τα έξοδα µε βάση το µερίδιό του στα σχήµατα. Η παραπάνω κατάταξη 
δεν επέφερε µεταβολές στις Οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. Στη σηµείωση 7γ παρουσιάζονται αναλυτικά 
τα µερίδια του Οµίλου στις κοινές επιχειρήσεις που συµµετέχει.  

Οι από κοινού συµφωνίες που ο Όµιλος συµµετέχει και αφορούν τις εταιρείες ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ - ENVITEC AE 
ΟΕ, ΘΕΡΜΑΪΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ, ΘΕΡΜΑΪΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ ΑΕ, ΣΤΡΑΚΤΩΡ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ, AECO DEVELOPMENT LLC και 3G AE, κατατάσσονται ως κοινοπραξίες λόγω του 
ότι τα µέρη διαθέτουν δικαιώµατα επί των καθαρών περιουσιακών στοιχείων των εταιρειών. Η εφαρµογή του 
νέου προτύπου επηρεάζει τις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου λόγω της αλλαγής της µεθόδου ενοποίησης 
από την αναλογική µέθοδο που εφάρµοζε ο Όµιλος για τις εν λόγω εταιρείες, σε αυτής της καθαρής θέσης. Κατά 
τη µετάβαση από την αναλογική ενοποίηση στη µέθοδο της καθαρής θέσης, ο Όµιλος αναγνωρίζει την επένδυσή 
του στην κοινοπραξία στην αρχή της νωρίτερης περιόδου που παρουσιάζεται, δηλαδή την 1 Ιανουαρίου 2013. Η 
εν λόγω αρχική επένδυση µετράται ως το άθροισµα των λογιστικών αξιών των στοιχείων του ενεργητικού και των 
στοιχείων του παθητικού τα οποία ο Όµιλος είχε προηγουµένως ενοποιήσει αναλογικά και αποτελεί το τεκµαρτό 
κόστος της επένδυσης κατά την αρχική αναγνώριση. Μετά την αρχική αναγνώριση, ο Όµιλος λογιστικοποιεί την 
επένδυσή του στην κοινοπραξία χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της καθαρής θέσης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 28. Στη 
σηµείωση 7β παρουσιάζονται αναλυτικά οι συγγενείς εταιρείες και οι κοινοπραξίες στις οποίες συµµετέχει ο 
Όµιλος.  

 Η αλλαγή αυτή έχει αναδροµική εφαρµογή και επηρεάζει τη συγκριτική πληροφόρηση των Οικονοµικών 
Καταστάσεων του Οµίλου (αναπροσαρµοσµένα στοιχεία). Η επίδρασή της παρατίθεται στους πίνακες που 
ακολουθούν: 



 

                          ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ 
Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση  

για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 

 

(32) / (74) 

Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης 01.01.2013 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ.  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

1-Ιαν-13   
∆ηµοσιευµένα 

στοιχεία 

Αναπροσαρµογή 
λόγω 

εφαρµογής 
∆ΠΧΑ 11 

1-Ιαν-13   
Αναπροσαρµοσµένα 

στοιχεία 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό  
Ενσώµατα πάγια  463.622 (7.430) 456.192 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία  1.078.685 - 1.078.685 

Επενδύσεις σε ακίνητα  171.055 - 171.055 

Επενδύσεις σε συγγενείς & κοινοπραξίες  134.891 15.259 150.150 

Επενδύσεις σε κοινοπραξίες  834 (834) - 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διακρατούµενα ως τη λήξη  25.129 - 25.129 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση  149.335 - 149.335 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις  42.341 - 42.341 

Προκαταβολές για µακροπρόθεσµες µισθώσεις  22.667 - 22.667 

Χρηµατοδοτική συµβολή από ∆ηµόσιο (Ε∆∆ΠΧΑ 12)  16.269 - 16.269 

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις  96.715 (29.054) 67.661 

 2.201.542 (22.059) 2.179.482 

Κυκλοφορούν ενεργητικό  
Αποθέµατα  43.385 - 43.385 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις  1.095.771 (13.714) 1.082.057 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διακρατούµενα ως τη λήξη  133.563 - 133.563 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων  3 - 3 

Προκαταβολές για µακροπρόθεσµες µισθώσεις (βραχυπρόθεσµο µέρος)  885 - 885 

Χρηµατοδοτική συµβολή από ∆ηµόσιο (βραχυπρ. µέρος-Ε∆∆ΠΧΑ 12)  90.245 - 90.245 

∆εσµευµένες καταθέσεις  81.828 - 81.828 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  706.835 (2.209) 704.626 

 2.152.515 (15.923) 2.136.592 

Σύνολο ενεργητικού  4.354.057 (37.983) 4.316.074 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους  
Μετοχικό κεφάλαιο  182.311 - 182.311 

Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο  523.847 - 523.847 

Ίδιες µετοχές  (27.072) - (27.072) 

Λοιπά αποθεµατικά  215.746 - 215.746 

Κέρδη/ (ζηµιές) εις νέον  71.189 - 71.189 

 966.021 - 966.021 
Μη ελέγχουσες συµµετοχές  287.693 - 287.693 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  1.253.714 -  1.253.714 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις  
∆άνεια µακροπρόθεσµα  1.203.629 - 1.203.629 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις  109.015 (1) 109.014 

Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού  9.407 - 9.407 

Επιχορηγήσεις  62.023 - 62.023 

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία  147.874 - 147.874 

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις  25.016 (56) 24.960 

Λοιπές προβλέψεις µακροπρόθεσµες  121.202 - 121.202 

 1.678.165 (57) 1.678.109 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις  
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  815.542 (20.358) 795.184 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις (φόρος εισοδήµατος)  11.122 (22) 11.100 

∆άνεια βραχυπρόθεσµα  552.827 (10.654) 542.173 

Μερίσµατα πληρωτέα  242 - 242 

Λοιπές προβλέψεις βραχυπρόθεσµες  42.445 (6.893) 35.552 

 1.422.177 (37.926) 1.384.251 

Σύνολο υποχρεώσεων  3.100.343 (37.983) 3.062.360 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  4.354.057 (37.983) 4.316.074 

 



 

                          ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ 
Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση  

για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 
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Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης 31.12.2013 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Σηµ. 

31-∆εκ-13   
∆ηµοσιευµένα 

στοιχεία 

Αναπροσαρµογή 
λόγω 

εφαρµογής 
∆ΠΧΑ 11 

31-∆εκ-13   
Αναπροσαρµοσµένα 

στοιχεία 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 
Ενσώµατα πάγια 430.357 (176) 430.181 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6   1.052.525 - 1.052.525 

Επενδύσεις σε ακίνητα 139.206 - 139.206 

Επενδύσεις σε συγγενείς & κοινοπραξίες 149.879 15.126 165.005 

Επενδύσεις σε κοινοπραξίες 972 (972) - 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διακρατούµενα ως τη λήξη 11   55.733 - 55.733 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 8   68.587 - 68.587 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 58.349 - 58.349 

Προκαταβολές για µακροπρόθεσµες µισθώσεις 24.690 - 24.690 

Χρηµατοδοτική συµβολή από ∆ηµόσιο (Ε∆∆ΠΧΑ 12) 51.078 - 51.078 

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 10   100.723 (23.290) 77.434 

2.132.100 (9.311) 2.122.788 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 
Αποθέµατα 38.505 - 38.505 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 10   974.084 (3.130) 970.954 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 8   8.413 - 8.413 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διακρατούµενα ως τη λήξη 11   24.595 - 24.595 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 3 - 3 

Προκαταβολές για µακροπρόθεσµες µισθώσεις (βραχυπρόθεσµο µέρος) 1.240 - 1.240 

Χρηµατοδοτική συµβολή από ∆ηµόσιο (βραχυπρ. µέρος-Ε∆∆ΠΧΑ 12) 76.835 - 76.835 

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία 9   3.601 - 3.601 

∆εσµευµένες καταθέσεις 12   83.518 - 83.518 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 13   815.352 (451) 814.901 

2.026.146 (3.580) 2.022.565 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση 14   4.516 - 4.516 

2.030.662 (3.580) 2.027.082 

Σύνολο ενεργητικού 4.162.762 (12.892) 4.149.870 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους 
Μετοχικό κεφάλαιο 182.311 - 182.311 

Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο 523.847 - 523.847 

Ίδιες µετοχές (27.072) - (27.072) 

Λοιπά αποθεµατικά 15   200.198 - 200.198 

Κέρδη/ (ζηµιές) εις νέον 12.942  - 12.942 

892.226 - 892.226 
Μη ελέγχουσες συµµετοχές 258.150 - 258.150 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1.150.376 - 1.150.376 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 
∆άνεια µακροπρόθεσµα 16   1.409.560 - 1.409.560 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 110.579 (1) 110.578 

Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού 7.752 - 7.752 

Επιχορηγήσεις 78.253 - 78.253 

Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία 9   111.661 - 111.661 

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 17   15.582 - 15.582 

Λοιπές προβλέψεις µακροπρόθεσµες 18   125.731 - 125.731 

1.859.117 (1) 1.859.116 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 17   822.901 4.608 827.509 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις (φόρος εισοδήµατος) 34.196 (22) 34.173 

∆άνεια βραχυπρόθεσµα 16   247.987 (10.654) 237.334 

Μερίσµατα πληρωτέα 173 - 173 

Λοιπές προβλέψεις βραχυπρόθεσµες 18   48.012 (6.823) 41.190 

1.153.269 (12.891) 1.140.379 

Σύνολο υποχρεώσεων 3.012.386 (12.892) 2.999.494 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  4.162.762 (12.892) 4.149.870 

 



 

                          ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ 
Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση  

για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 
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Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων Α’ εξαµήνου 2013 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός από τα κέρδη ανά µετοχή. 

  
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

  
1-Ιαν έως                   
30-Ιουν-13 

Αναπροσαρµογή 
λόγω εφαρµογής 

∆ΠΧΑ 11 

1-Ιαν έως                   
30-Ιουν-13 

 
Σηµ. ∆ηµοσιευµένα 

στοιχεία 
Αναπροσαρµοσµένα 

στοιχεία 

Πωλήσεις 5 572.434 (462) 571.972 

Κόστος πωληθέντων 19 (492.900) 347 (492.553) 

Μεικτό κέρδος 79.534 (114) 79.419 

Έξοδα διάθεσης 19 (2.812) - (2.812) 

Έξοδα διοίκησης 19 (24.100) 69 (24.032) 

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης (καθαρά) 20 (2.923) 1 (2.922) 

Κέρδη / (Ζηµιές) από κοινοπραξίες 10 (10) - 

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 49.708 (55) 49.653 

Κέρδη / (Ζηµιές) από συγγενείς επιχειρήσεις & κοινοπραξίες 7β (943) 42 (901) 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα  21 20.662 - 20.661 

Χρηµατοοικονοµικά (έξοδα) 21 (47.962) - (47.962) 

Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων 21.465 (13) 21.452 

Φόρος εισοδήµατος 22 (37.704) 13 (37.692) 

Καθαρά κέρδη  / (ζηµιές) περιόδου (16.239) - (16.239) 

Κέρδη / (ζηµιές) περιόδου αποδιδόµενα σε: 

Ιδιοκτήτες της µητρικής 23   (18.591) - (18.591) 

Μη ελέγχουσες συµµετοχές 2.352 - 2.352 

(16.239) - (16.239) 

Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €) 23   (0,1078) - (0,1078) 

 

Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων Β’ τριµήνου 2013 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός από τα κέρδη ανά µετοχή. 

  
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
 

1-Απρ έως                   
30-Ιουν-13 Αναπροσαρµογή 

λόγω 
εφαρµογής 
∆ΠΧΑ 11 

1-Απρ έως                   
30-Ιουν-13 

 
 ∆ηµοσιευµένα 

στοιχεία 
Αναπροσαρµοσµένα 

στοιχεία 

Πωλήσεις  312.343 - 312.344 

Κόστος πωληθέντων  (271.372) (87) (271.460) 

Μεικτό κέρδος  40.971 (87) 40.884 

Έξοδα διάθεσης  (1.527) - (1.527) 

Έξοδα διοίκησης  (13.951) 53 (13.898) 

Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης (καθαρά)  (3.106) 1 (3.105) 

Κέρδη / (Ζηµιές) από κοινοπραξίες  7 (7) - 

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης  22.394 (40) 22.354 

Κέρδη / (Ζηµιές) από συγγενείς επιχειρήσεις & κοινοπραξίες  (1.712) 34 (1.678) 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα   10.764 - 10.764 

Χρηµατοοικονοµικά (έξοδα)  (28.036) - (28.036) 

Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων  3.410 (6) 3.404 

Φόρος εισοδήµατος  (1.256) 6 (1.251) 

Καθαρά κέρδη  / (ζηµιές) περιόδου  2.154 - 2.154 

Κέρδη / (ζηµιές) περιόδου αποδιδόµενα σε:  

Ιδιοκτήτες της µητρικής  (1.344) - (1.344) 

Μη ελέγχουσες συµµετοχές  3.498 - 3.498 

 2.154 - 2.154 

 
Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €)  (0,0078) - (0,0078) 
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Κατάσταση Ταµειακών Ροών Α’ εξαµήνου 2013 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1-Ιαν έως                   
30-Ιουν-13 Αναπροσαρµογή 

λόγω εφαρµογής 
∆ΠΧΑ 11 

1-Ιαν έως                   
30-Ιουν-13 

Σηµ. 
∆ηµοσιευµένα 

στοιχεία 
Αναπροσαρµοσµένα 

στοιχεία 

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες 

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων 21.465 (13) 21.452 

Πλέον/µείον προσαρµογές για: 

Αποσβέσεις 50.185 (571) 49.614 

Αποµείωση υπεραξίας 523 - 523 

Προβλέψεις 1.906 64 1.970 

Συναλλαγµατικές διαφορές  (690) 151 (539) 

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας (17.571) (32) (17.603) 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 21 46.576 - 46.576 

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

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 14.292 - 14.292 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 14.548 (16.623) (2.076) 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 12.206 24.004 36.210 

Μείον:   

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (51.684) - (51.684) 

Καταβεβληµένοι φόροι (7.317) - (7.317) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 84.438 6.981 91.419 

Επενδυτικές δραστηριότητες 

(Απόκτηση) / πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών 
επενδύσεων 4.553 - 4.553 
(Τοποθετήσεις)/Εισπράξεις προθεσµιακών καταθέσεων άνω των 3 
µηνών (203.052) - (203.052) 
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων και επενδύσεων σε 
ακίνητα (37.633) 3 (37.630) 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων και 
επενδύσεων σε ακίνητα 6.613 (5.319) 1.293 

Τόκοι εισπραχθέντες 18.842 - 18.842 

∆άνεια (χορηγηθέντα σε) / εισπραχθέντα από συνδεδεµένα µέρη (14) - (14) 

Μερίσµατα εισπραχθέντα 1.129 - 1.129 

∆εσµευµένες καταθέσεις 11.628 - 11.628 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (197.935) (5.316) (203.251) 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 

(Απόκτηση)/Πώληση ποσοστού συµµετοχής σε θυγατρικές από/σε µη 
ελέγχουσες συµµετοχές (288) - (288) 

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 165.631 - 165.631 

Εξοφλήσεις δανείων (169.007) - (169.007) 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) (271) - (271) 

Μερίσµατα πληρωθέντα (1.455) - (1.455) 

Ληφθείσες/(επιστραφείσες) επιχορηγήσεις 261 - 261 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (5.128) - (5.128) 

Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και  
ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ) (118.625) 1.664 (116.961) 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 13 706.835 (2.209) 704.626 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 13 588.210 (545) 587.665 
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2.3.3 Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για µεταγενέστερες περιόδους  

∆ΛΠ 19 Αναθεωρηµένο (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζοµένους» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2014) 

Η περιορισµένου σκοπού τροποποίηση εφαρµόζεται σε εισφορές των εργαζοµένων ή τρίτων µερών στα 
προγράµµατα καθορισµένων παροχών και απλοποιούν την λογιστικοποίηση των εισφορών όταν είναι 
ανεξάρτητες του αριθµού των ετών που παρέχεται η εργασία, για παράδειγµα, εισφορές εργαζοµένων που 
υπολογίζονται βάσει ενός σταθερού ποσοστού του µισθού. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ετήσιες Βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ 2012 (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 
την 1η Ιουλίου 2014) 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε εφτά ∆ΠΧΑ ως 
επακόλουθο των αποτελεσµάτων του κύκλου 2010-12 του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ. Οι 
τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισµό της ‘προϋπόθεσης κατοχύρωσης’ και ορίζει διακριτά τον ‘όρο 
απόδοσης’ και τον ‘όρο υπηρεσίας’. 

∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η υποχρέωση για ενδεχόµενο τίµηµα το οποίο πληροί τον ορισµό του 
χρηµατοοικονοµικού στοιχείου ταξινοµείται ως χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ως στοιχείο της καθαρής 
θέσης βάσει των ορισµών του ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση». Επίσης διευκρινίζει πως 
κάθε ενδεχόµενο τίµηµα, χρηµατοοικονοµικό και µη χρηµατοοικονοµικό, που δεν είναι στοιχείο της καθαρής 
θέσης επιµετράται στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων. 

∆ΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τοµείς» 

Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των εκτιµήσεων της διοίκησης όσον αφορά την συνάθροιση των 
λειτουργικών τοµέων. 

∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση εύλογης αξίας» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο δεν αποκλείει τη δυνατότητα της επιµέτρησης βραχυπρόθεσµων 
απαιτήσεων και υποχρεώσεων στα ποσά των τιµολογίων σε περιπτώσεις όπου η επίπτωση της προεξόφλησης 
είναι ασήµαντη. 

∆ΛΠ 16 «Ενσώµατα πάγια» και ∆ΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία» 

Και τα δύο πρότυπα τροποποιήθηκαν προκειµένου να διευκρινιστεί ο τρόπος µε τον οποίο αντιµετωπίζονται η 
προ αποσβέσεων λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και οι συσσωρευµένες αποσβέσεις όταν µια 
οικονοµική οντότητα ακολουθεί τη µέθοδο της αναπροσαρµογής. 

∆ΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών» 

Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειµένου να συµπεριλάβει ως συνδεδεµένο µέρος µία εταιρεία που παρέχει 
υπηρεσίες βασικού διοικητικού στελέχους στην οικονοµική οντότητα ή στην µητρική εταιρεία της 
οικονοµικής οντότητας. 
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Ετήσιες Βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ 2013 (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 
την 1η Ιουλίου 2014) 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε τέσσερα ∆ΠΧΑ ως 
επακόλουθο των αποτελεσµάτων του κύκλου 2011-13 του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ. Οι 
τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως το ∆ΠΧΑ 3 δεν έχει εφαρµογή στην λογιστικοποίηση του σχηµατισµού 
οποιαδήποτε από κοινού δραστηριότητας βάσει του ∆ΠΧΑ 11 στις οικονοµικές καταστάσεις της ίδιας της από 
κοινού δραστηριότητας.   

∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση εύλογης αξίας» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η εξαίρεση που παρέχει το ∆ΠΧΑ 13 για ένα χαρτοφυλάκιο 
χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων (‘portfolio exception’) έχει εφαρµογή σε όλα τα 
συµβόλαια (συµπεριλαµβανοµένων των µη χρηµατοοικονοµικών συµβολαίων) εντός του πεδίου εφαρµογής 
του ∆ΛΠ 39/∆ΠΧΑ 9. 

∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα» 

Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειµένου να διευκρινιστεί πως το ∆ΛΠ 40 και το ∆ΠΧΑ 3 δεν είναι 
αµοιβαίως αποκλειόµενα. 

∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» και µεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 9 και ∆ΠΧΑ 7 
(εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2018) 

Το ∆ΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ∆ΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόµηση και επιµέτρηση των 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων και συµπεριλαµβάνει 
επίσης ένα µοντέλο αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών το οποίο αντικαθιστά το µοντέλο των πραγµατοποιηµένων 
πιστωτικών ζηµιών που εφαρµόζεται σήµερα. Το ∆ΠΧΑ 9 Λογιστική Αντιστάθµισης καθιερώνει µία προσέγγιση 
της λογιστικής αντιστάθµισης βασιζόµενη σε αρχές και αντιµετωπίζει ασυνέπειες και αδυναµίες στο τρέχον 
µοντέλο του ∆ΛΠ 39. Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις 
οικονοµικές του καταστάσεις. Το ∆ΠΧΑ 9 δεν µπορεί να εφαρµοστεί νωρίτερα από τον Όµιλο διότι δεν έχει 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ε∆∆ΠΧΑ 21 «Εισφορές» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 17 
Ιουνίου 2014) 

Αυτή η διερµηνεία ορίζει τον λογιστικό χειρισµό µιας υποχρέωσης πληρωµής εισφοράς που έχει επιβληθεί από 
την κυβέρνηση και δεν είναι φόρος εισοδήµατος. Η διερµηνεία διευκρινίζει πως το δεσµευτικό γεγονός βάσει του 
οποίου θα έπρεπε να σχηµατιστεί η υποχρέωση καταβολής εισφοράς (ένα από τα κριτήρια για την αναγνώριση 
υποχρέωσης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 37) είναι η ενέργεια όπως περιγράφεται στη σχετική νοµοθεσία η οποία 
προκαλεί την πληρωµή της εισφοράς. Η διερµηνεία µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την αναγνώριση της 
υποχρέωσης αργότερα από ότι ισχύει σήµερα, ειδικότερα σε σχέση µε εισφορές οι οποίες επιβάλλονται ως 
αποτέλεσµα συνθηκών που ισχύουν σε µια συγκεκριµένη ηµεροµηνία. 

∆ΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Από κοινού Συµφωνίες» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016) 

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρµόσει την µέθοδο της εξαγοράς όταν αποκτά συµµετοχή 
σε µία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί µία ‘επιχείρηση’. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 38 (Τροποποιήσεις) «∆ιευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων Απόσβεσης» (εφαρµόζεται 
στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016) 

Αυτή η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση µεθόδων βασισµένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλες για τον 
υπολογισµό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και επίσης διευκρινίζει πως τα έσοδα δεν θεωρούνται 
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κατάλληλη βάση επιµέτρησης της ανάλωσης των οικονοµικών οφελών που ενσωµατώνονται σε ένα άυλο 
περιουσιακό στοιχείο. Αυτές οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβόλαια µε Πελάτες» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2017) 

Το ∆ΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο 2014. Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο, κατανοητό µοντέλο 
αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα συµβόλαια µε πελάτες ώστε να βελτιώσει τη συγκρισιµότητα µεταξύ 
εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Περιλαµβάνει τις αρχές 
που πρέπει να εφαρµόσει µία οικονοµική οντότητα για να προσδιορίσει την επιµέτρηση των εσόδων και τη 
χρονική στιγµή της αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή είναι ότι µία οικονοµική οντότητα θα αναγνωρίσει τα 
έσοδα µε τρόπο που να απεικονίζει τη µεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο 
αναµένει να δικαιούται σε αντάλλαγµα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 41 (Τροποποιήσεις) «Γεωργία: ∆ιαρκείς φυτείες» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016) 

Αυτές οι τροποποιήσεις αλλάζουν τη χρηµατοοικονοµική αναφορά των διαρκών φυτειών, όπως τα αµπέλια και τα 
δέντρα που παράγουν φρούτα. Οι διαρκείς φυτείες πρέπει να λογιστικοποιούνται µε τον ίδιο τρόπο όπως τα 
ιδιοκατασκευασµένα ενσώµατα πάγια. Συνεπώς, οι τροποποιήσεις συµπεριλαµβάνουν τις διαρκείς φυτείες στο 
πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 16, αντί του ∆ΛΠ 41. Η παραγωγή που αναπτύσσεται στις διαρκείς φυτείες παραµένει 
στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 41. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016) 

Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει στις οικονοµικές οντότητες να χρησιµοποιούν την µέθοδο της καθαρής θέσης 
προκειµένου να λογιστικοποιήσουν τις επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς στις ατοµικές τους 
οικονοµικές καταστάσεις και επίσης ξεκαθαρίζει τον ορισµό των ατοµικών οικονοµικών καταστάσεων. Η 
τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

2.4 Στρογγυλοποιήσεις κονδυλίων 

Τα ποσά που εµπεριέχονται σε αυτή την ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση έχουν 
στρογγυλοποιηθεί σε χιλιάδες ευρώ. ∆ιαφορές που ενδέχεται να υπάρχουν οφείλονται σε αυτές τις 
στρογγυλοποιήσεις.  

 

3 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοίκησης 

Η ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση καθώς και οι σηµειώσεις και αναφορές που τη 
συνοδεύουν ενδέχεται να εµπεριέχουν ορισµένες υποθέσεις και υπολογισµούς που αναφέρονται σε µελλοντικά 
γεγονότα σε σχέση µε τις εργασίες, την ανάπτυξη και τις οικονοµικές επιδόσεις της Εταιρείας και του Οµίλου. 
Παρά το γεγονός ότι αυτές οι υποθέσεις και υπολογισµοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της ∆ιοίκησης 
της Εταιρείας και του Οµίλου σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα 
µπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισµούς και τις υποθέσεις που έχουν ληφθεί υπόψη κατά τη 
σύνταξη της ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης της Εταιρείας και του Οµίλου. 

Την 7.4.2014 δηµοσιεύτηκε το ΦΕΚ που επικύρωσε τον ν. 4254/2014 για «ρυθµίσεις για την εξυγίανση του 
ειδικού λογαριασµού του άρθρου 40 ν.2773/1999» όπου προβλέπει µεταξύ άλλων την παράταση συµβάσεων 
λειτουργίας για µία επιπλέον 7ετία µετά τη λήξη ισχύος τους. Αυτό είχε ως συνέπεια την αλλαγή της ωφέλιµης 
ζωής των αιολικών πάρκων από 20 έτη σε 27 έτη. 

Για τη σύνταξη της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, οι σηµαντικές λογιστικές 
κρίσεις (µε εξαίρεση την αλλαγή στην ωφέλιµη ζωή των αιολικών πάρκων) από την πλευρά της ∆ιοίκησης κατά 
την εφαρµογή των λογιστικών πολιτικών του Οµίλου και της Εταιρείας, καθώς και οι κύριες πηγές εκτίµησης της 
αβεβαιότητας είναι ίδιες µε αυτές που υιοθετήθηκαν κατά τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων 
της 31 ∆εκεµβρίου 2013.  
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4 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

4.1    Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Ο Όµιλος εκτίθεται σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως, ενδεικτικά, κινδύνους αγοράς 
(µεταβολές σε τιµές αγοράς ακινήτων, πρώτων υλών όπως σίδηρος, τσιµέντο κλπ., συναλλαγµατικό κίνδυνο  και 
κίνδυνο επιτοκίων), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. 

Η ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση δεν περιλαµβάνει την ανάλυση χρηµατοοικονοµικών 
κινδύνων και τις αντίστοιχες γνωστοποιήσεις που παρουσιάζονται στις ετήσιες ελεγµένες οικονοµικές 
καταστάσεις και ως εκ τούτου θα πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασµό µε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του 
2013.  

 

4.2   Κίνδυνος ρευστότητας 

Για τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας, ο Όµιλος προϋπολογίζει και παρακολουθεί τις χρηµατοροές του και 
µεριµνά για την ύπαρξη ρευστών διαθεσίµων, συµπεριλαµβανοµένων των δυνατοτήτων για ενδοεταιρικό 
δανεισµό, για να καλύψει τις ταµειακές ανάγκες του. Αναφορικά µε τις µακροπρόθεσµες ταµειακές ανάγκες του 
Οµίλου (περιλαµβανοµένων και των ωριµάνσεων υφιστάµενων δανείων), ο Όµιλος επιδιώκει να εξασφαλίσει, 
όπου είναι δυνατό, µακροπρόθεσµα δάνεια. Παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις µε τραπεζικά 
ιδρύµατα για την ανανέωση ή αναχρηµατοδότηση δανείων που ωριµάζουν εντός του επόµενου έτους.  

 

4.3 Προσδιορισµός των ευλόγων αξιών 

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που αποτιµώνται σε εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού 
κατατάσσονται στα παρακάτω επίπεδα, ανάλογα µε τον τρόπο προσδιορισµού της εύλογης αξίας τους: 

-Επίπεδο 1: για στοιχεία που είναι διαπραγµατεύσιµα σε ενεργό αγορά και των οποίων η εύλογη αξία 
προσδιορίζεται από τις τιµές  αγοράς (µη προσαρµοσµένες) οµοίων στοιχείων. 

-Επίπεδο 2: για στοιχεία των οποίων η εύλογη αξία προσδιορίζεται από παράγοντες που σχετίζονται µε δεδοµένα 
της αγοράς, είτε άµεσα (τιµές) είτε έµµεσα (παράγωγα τιµών). 

-Επίπεδο 3: για στοιχεία των οποίων η εύλογη αξία δεν προσδιορίζεται µε παρατηρήσεις από την αγορά, παρά 
βασίζεται κυρίως σε εσωτερικές εκτιµήσεις.  

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται µία σύγκριση των λογιστικών αξιών των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 
του Οµίλου που διακρατούνται στο αποσβεσµένο κόστος και των εύλογων αξιών τους: 
 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Λογιστική αξία Εύλογη αξία 
Ποσά σε χιλ. ευρώ 30-Ιουν-14 31-∆εκ-13* 30-Ιουν-14 31-∆εκ-13* 

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

Πελάτες 358.715 403.173 358.715 403.173 

∆εσµευµένες καταθέσεις 77.540 83.518 77.540 83.518 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 703.098 814.901 703.098 814.901 

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 

∆άνεια µακροπρόθεσµα & βραχυπρόθεσµα 1.574.267 1.646.893 1.563.597 1.631.289 

Προµηθευτές 269.612 262.803 269.612 262.803 
 
 

*Αναπροσαρµοσµένα ποσά λόγω της εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 11 «Από κοινού Συµφωνίες» (σηµείωση 2.3.2).  
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Λογιστική αξία Εύλογη αξία 
Ποσά σε χιλ. ευρώ 30-Ιουν-14 31-∆εκ-13 30-Ιουν-14 31-∆εκ-13 

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

Πελάτες 1.803 2.463 1.803 2.463 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 1.952 2.818 1.952 2.818 

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 

∆άνεια µακροπρόθεσµα & βραχυπρόθεσµα 264.991 264.855 266.918 263.782 

Προµηθευτές 46 68 46 68 

Η εύλογη αξία των ταµειακών διαθεσίµων και ισοδύναµων, των δεσµευµένων καταθέσεων, των πελατών, και των 
προµηθευτών προσεγγίζει τις λογιστικές τους αξίες. Η εύλογη αξία των δανείων προσδιορίζεται µε βάση την 
προεξόφληση των µελλοντικών ταµειακών ροών και περιλαµβάνονται στο επίπεδο 3 της ιεραρχίας εύλογης αξίας. 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων του 
Οµίλου που αποτιµώνται στην εύλογη αξία την 30 Ιουνίου 2014 και την 31 ∆εκεµβρίου 2013: 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

30 Ιουνίου 2014 

Ποσά σε χιλ. ευρώ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ    

ΕΠΙΠΕ∆Ο 1 ΕΠΙΠΕ∆Ο 2 ΕΠΙΠΕ∆Ο 3 ΣΥΝΟΛΟ 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων 3 - - 3 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 90.023 - 6.542 96.565 

Παράγωγα εργαλεία - Τίτλοι παραστατικοί δικαιωµάτων 
προς κτήση κινητών αξιών 2.164 - - 2.164 

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 

Παράγωγα εργαλεία ως µέσο αντιστάθµισης - 142.997 - 142.997 

 

31 ∆εκεµβρίου 2013 

Ποσά σε χιλ. ευρώ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ    

ΕΠΙΠΕ∆Ο 1 ΕΠΙΠΕ∆Ο 2 ΕΠΙΠΕ∆Ο 3 ΣΥΝΟΛΟ 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων 3 - - 3 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 71.909 - 5.091 77.000 
Παράγωγα εργαλεία - Τίτλοι παραστατικοί δικαιωµάτων 
προς κτήση κινητών αξιών  3.601 - - 3.601 
Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 
Παράγωγα εργαλεία ως µέσο αντιστάθµισης - 111.661 - 111.661 

∆εν υπήρξαν µεταφορές ανάµεσα στο Επίπεδο 1, 2 και 3 κατά την διάρκεια της περιόδου. 

 

4.4 Τεχνικές αποτίµησης εύλογων αξιών επιπέδου 2 

Τα παράγωγα της κατηγορίας 2 αποτελούνται από συµβάσεις αναταλλαγής επιτοκίων (Interest Rate Swaps) και 
αποτιµώνται στην εύλογη αξία χρησιµοποιώντας τα µελλοντικά επιτόκια (forward rates) εξαγόµενα από 
παρατηρήσιµες καµπύλες επιτοκίων (yield curves). 
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4.5 Αποτίµησης εύλογων αξιών επιπέδου 3 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι µεταβολές στα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού του Επιπέδου 
3 για την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2014  και για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2013: 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ποσά σε χιλ. ευρώ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

30 Ιουνίου 2014 31 ∆εκεµβρίου 2013 

ΕΠΙΠΕ∆Ο 3 ΕΠΙΠΕ∆Ο 3 

Χρηµ/κά  στοιχεία 
διαθέσιµα προς 

πώληση ΣΥΝΟΛΟ 

Χρηµ/κά  στοιχεία 
διαθέσιµα προς 

πώληση ΣΥΝΟΛΟ 

Στην αρχή της περιόδου 5.091 5.091 4.817 4.817 

Προσθήκες  1.451 1.451 775 775 

(Αποµείωση) - - (500) (500) 

Στο τέλος της περιόδου 6.542 6.542 5.091 5.091 

 

Όταν οι τεχνικές αποτίµησης δεν βασίζονται σε διαθέσιµες πληροφορίες της αγοράς τότε τα χρηµατοοικονοµικά 
εργαλεία περιλαµβάνονται στο επίπεδο 3. 

Τεχνικές που χρησιµοποιεί ο Όµιλος για να επιµετρήσει τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία περιλαµβάνουν: 

• Τιµές αγοράς ή τιµές διαπραγµατευτών για παρόµοια στοιχεία. 

• Την εύλογη αξία των πράξεων αντιστάθµισης κινδύνου επιτοκίων, η οποία προσδιορίζεται ως η παρούσα αξία 
των µελλοντικών χρηµατοροών. 

 

4.6 Εύλογες αξίες ∆ανείων  

Η λογιστική αξία των βραχυπρόθεσµων δανείων προσεγγίζει την εύλογη αξία, καθώς η επίδραση της 
προεξόφλησης είναι µη σηµαντική. Σε ενοποιηµένο επίπεδο, για τα δάνεια σταθερού επιτοκίου της 30.06.2014, 
λογιστικής αξίας ευρώ 425,0 εκατ. η εύλογη αξία υπολογίζεται σε  ευρώ 414,4 εκατ. (στις 31.12.2013 για δάνεια 
σταθερού επιτοκίου λογιστικής αξίας ευρώ 468,1 εκατ. η εύλογη αξία υπολογίζεται σε ευρώ 452,5 εκατ.).  

Σε επίπεδο µητρικής εταιρείας, για τα δάνεια σταθερού επιτοκίου της 30.06.2014, λογιστικής αξίας ευρώ 24,4 
εκατ. η εύλογη αξία υπολογίζεται σε ευρώ 26,3 εκατ. (αντίστοιχα στις 31.12.2013: λογιστική αξία ευρώ 40,5 εκατ 
και εύλογη ευρώ 39,4 εκατ.).  
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5 Πληροφόρηση κατά τοµέα 

Κατά την 30η Ιουνίου 2014, ο Όµιλος δραστηριοποιείται, κυρίως, σε 6 επιχειρηµατικούς τοµείς: 

• Κατασκευές & Λατοµεία 
• Ανάπτυξη γης και ακινήτων 
• Παραχωρήσεις 
• Αιολικά  
• Περιβάλλον 
• Άλλες δραστηριότητες (σε αυτόν τον τοµέα ενσωµατώνεται η µητρική εταιρεία) 

Ο Πρόεδρος, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος και τα λοιπά εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συνιστούν τον 
κύριο λήπτη επιχειρηµατικών αποφάσεων. Οι ως άνω, έχοντας καθορίσει τους τοµείς δραστηριότητας, ελέγχουν 
τις εσωτερικές αναφορές χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης για να αξιολογηθεί η επίδοση της Εταιρείας και 
του Οµίλου και να ληφθούν αποφάσεις σχετικά µε την κατανοµή των πόρων. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
χρησιµοποιεί διάφορα κριτήρια για να αξιολογήσει τις δραστηριότητες του Οµίλου, τα οποία ποικίλουν ανάλογα 
µε τη φύση, το βαθµό ωριµότητας και τις ιδιαιτερότητες του κάθε τοµέα, λαµβάνοντας υπόψη τους εκάστοτε 
κινδύνους, τις υπάρχουσες ταµειακές ανάγκες καθώς και πληροφορίες σχετικές µε τα προϊόντα και τις αγορές. 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

Τα αποτελέσµατα για κάθε τοµέα για το Α’ εξάµηνο 2014 έχουν ως εξής: 

Σηµ. 
Κατασκευές 
& Λατοµεία 

Ανάπτυξη 
γης & 

ακινήτων Παραχωρήσεις Αιολικά  
 

Περιβάλλον Λοιπά Σύνολο 

Συνολικές µεικτές πωλήσεις ανά τοµέα 476.488 3.094 101.183 16.931 57.291 851 655.837 

Ενδοεταιρικές Πωλήσεις (5.010) - (118) - (55) (276) (5.459) 

Καθαρές Πωλήσεις 471.478 3.094 101.065 16.931 57.236 575 650.378 

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης (32.702) 269 37.708 7.801 8.868 (1.945) 20.000 

Κέρδη / (Ζηµιές) από συγγενείς 
επιχειρήσεις & κοινοπραξίες (139) (25) 55 (2) 17 871 778 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα  21   1.350 84 9.753 300 987 5 12.479 

Χρηµατοοικονοµικά (έξοδα)  21   (5.821) (1.256) (25.802) (4.491) (863) (7.211) (45.443) 

Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων (37.312) (928) 21.713 3.609 9.010 (8.279) (12.186) 

Φόρος εισοδήµατος 22   (2.092) 528 (7.339) (935) (2.393) (30) (12.261) 

Καθαρά Κέρδη / (Ζηµιές) (39.404) (400) 14.374 2.674 6.617 (8.309) (24.447) 

 
Στο Α΄εξάµηνο του 2014 τα αποτελέσµατα του τοµέα Κατασκευή & Λατοµεία επιβαρύνθηκαν µε ποσό ευρώ 
45.575 χιλ. από την αναταξινόµηση του Αποθεµατικού ∆ιαθεσίµων προς πώληση λόγω αποµείωσης της 
συµµετοχής σε εταιρείες µεταλλείων που συµπεριλαµβάνονται στα Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς 
πώληση (σηµείωση 15).  

Τα αποτελέσµατα για κάθε τοµέα για το Α’ εξάµηνο 2013* έχουν ως εξής: 

Σηµ. 
Κατασκευές 
& Λατοµεία 

Ανάπτυξη 
γης & 

ακινήτων Παραχωρήσεις Αιολικά  
 

Περιβάλλον Λοιπά Σύνολο 

Συνολικές µεικτές πωλήσεις ανά τοµέα 412.632 2.727 105.560 19.018 40.152 622 580.711 

Ενδοεταιρικές Πωλήσεις (5.553) - (135) - (2.866) (185) (8.739) 

Καθαρές Πωλήσεις 407.079 2.727 105.425 19.018 37.286 437 571.972 

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 9.785 (200) 27.458 8.648 6.496 (2.533) 49.653 

Κέρδη / (Ζηµιές) από συγγενείς 
επιχειρήσεις & κοινοπραξίες (436) (19) (318) - (16) (111) (901) 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα  21   2.492 114 15.864 54 2.103 34 20.661 

Χρηµατοοικονοµικά (έξοδα)  21   (7.250) (1.189) (27.630) (4.041) (1.274) (6.578) (47.962) 

Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων 4.592 (1.294) 15.373 4.662 7.308 (9.188) 21.452 

Φόρος εισοδήµατος 22   (4.101) (692) (28.157) (1.353) (3.390) 2 (37.692) 

Καθαρά Κέρδη / (Ζηµιές) 490 (1.986) (12.784) 3.309 3.918 (9.186) (16.239) 
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Τα περιουσιακά στοιχεία των τοµέων παρουσιάζονται παρακάτω: 

Κατασκευές 
& Λατοµεία 

Ανάπτυξη 
γης & 

ακινήτων Παραχωρήσεις Αιολικά  
 

Περιβάλλον Λοιπά Σύνολο 

Σύνολο Ενεργητικού 30.06.2014 1.295.769   145.167   1.992.188   279.848   193.680   159.218   4.065.872   

Σύνολο Ενεργητικού 31.12.2013* 1.311.667   145.075   2.058.818   286.526   181.566   166.218   4.149.870   

Μεταβιβάσεις και συναλλαγές µεταξύ τοµέων πραγµατοποιούνται µε πραγµατικούς εµπορικούς όρους και 
συνθήκες σύµφωνα µε αυτά που ισχύουν για συναλλαγές µε τρίτους. 

Ο Όµιλος έχει επεκτείνει τις δραστηριότητες του και στο εξωτερικό. Ειδικότερα, δραστηριοποιείται στις χώρες 
του Κόλπου και συγκεκριµένα στα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, το Κατάρ, το Κουβέιτ, το Οµάν και την Ιορδανία, 
καθώς επίσης και σε Λοιπές χώρες, όπως τη Γερµανία, την Ιταλία, την Κύπρο, τη Ρουµανία, τη Βουλγαρία, την 
Αλβανία, τη Σερβία, το Καµερούν, την Τουρκία, την Κροατία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την Π.Γ.∆.Μ., τη 
Σλοβενία, το Ηνωµένο Βασίλειο και τη Χιλή. Το σύνολο των πωλήσεων κατανέµεται γεωγραφικά ως εξής: 

1-Ιαν έως 
30-Ιουν-14   30-Ιουν-13* 

Ελλάδα  424.524   401.400   

Χώρες Κόλπου-Μέση Ανατολή  85.264   33.188   

Λοιπές χώρες εξωτερικού 140.590   137.384   

650.378   571.972   

Από τις πωλήσεις που πραγµατοποιήθηκαν στην Ελλάδα, ποσό ευρώ 225.879 χιλ. για το 6µηνο 2014 και ποσό 
ευρώ 163.956 χιλ. για το 6µηνο 2013, προέρχονται από το ∆ηµόσιο, συµπεριλαµβανοµένων των ∆ΕΚΟ, των 
∆ήµων κ.λπ.  

*Αναπροσαρµοσµένα ποσά λόγω της εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 11 «Από κοινού Συµφωνίες» (σηµείωση 2.3.2).  

 

6 Άυλα περιουσιακά στοιχεία    

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 Λογισµικό ∆ικαίωµα 
παραχώρησης 

Υπεραξία Άδεια 
χρήσης 

Λοιπά  Σύνολο 

Κόστος 

1 Ιανουαρίου 2013 4.303 1.289.575 44.608 27.576 2.616 1.368.678 

Συναλλαγµατικές διαφορές 3 - (1) - - 2 

Εξαγορά / απορρόφηση θυγατρικής - - - 2.410 - 2.410 

Προσθήκες 49 16.549 - - 10 16.608 

Πωλήσεις/ διαγραφές (7) - - - - (7) 

Αποµείωση - - (523) - - (523) 

30 Ιουνίου 2013 4.347 1.306.125 44.083 29.986 2.625 1.387.167 

Συναλλαγµατικές διαφορές (25) - - - - (26) 

Προσθήκες 246 25.647 - - (7) 25.886 

Πωλήσεις/ διαγραφές (61) - (765) - (69) (895) 

31 ∆εκεµβρίου 2013 4.507 1.331.772 43.318 29.986 2.549 1.412.131 

1 Ιανουαρίου 2014 4.507 1.331.772 43.318 29.986 2.549 1.412.131 

Συναλλαγµατικές διαφορές 6 - 3 - - 9 

Εξαγορά / απορρόφηση θυγατρικής 21 - 17 - - 37 

Προσθήκες 351 10.527 - - 12 10.890 

Πωλήσεις/ διαγραφές (10) (6) - - - (16) 
Λόγω µεταβολής µεθόδου ενοποίησης της 
ΠΟΥΝΕΝΤΗΣ ΑΕ από Ολική σε Καθαρή θέση - - - (1.662) - (1.662) 

30 Ιουνίου 2014 4.875 1.342.293 43.337 28.325 2.561 1.421.390 
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 Λογισµικό ∆ικαίωµα 
παραχώρησης 

Υπεραξία Άδεια 
χρήσης 

Λοιπά  Σύνολο 

Συσσωρευµένες αποσβέσεις 

1 Ιανουαρίου 2013 (4.129) (283.758) - (960) (1.146) (289.993) 

Συναλλαγµατικές διαφορές (3) - - - - (3) 

Αποσβέσεις περιόδου (56) (31.475) - (300) (3) (31.834) 

Πωλήσεις/ διαγραφές 2 - - - - 2 

30 Ιουνίου 2013 (4.186) (315.233) - (1.261) (1.149) (321.829) 

Συναλλαγµατικές διαφορές 22 - - - - 22 

Αποσβέσεις περιόδου (149) (37.002) - (700) (10) (37.861) 

Πωλήσεις/ διαγραφές 61 - - - - 61 

31 ∆εκεµβρίου 2013 (4.251) (352.235) - (1.961) (1.159) (359.606) 

1 Ιανουαρίου 2014 (4.251) (352.235) - (1.961) (1.159) (359.606) 

Συναλλαγµατικές διαφορές (5) - - - - (5) 

Αποσβέσεις περιόδου (148) (34.613) - (458) (7) (35.226) 

Πωλήσεις/ διαγραφές - 2 - - - 2 

30 Ιουνίου 2014 (4.404) (386.846) - (2.419) (1.166) (394.835) 

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2013 256 979.536 43.318 28.025 1.390 1.052.525 

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Ιουνίου 2014 472 955.446 43.337 25.906 1.395 1.026.556 

 

Στις Προσθήκες του ∆ικαιώµατος Παραχώρησης της τρέχουσας περιόδου που προέρχονται κυρίως από την 
εταιρεία ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ περιλαµβάνονται Προσθήκες από κεφαλαιοποιηθέντες τόκους ευρώ 7.422 χιλ. 
(30.06.2013: ευρώ 7.681 χιλ.). 

Η µείωση που παρατηρείται στην Άδεια χρήσης κατά το α΄εξάµηνο του 2014, ποσού ευρώ 1.662 χιλ. οφείλεται 
στην αλλαγή τρόπου ενοποίησης της εταιρείας ΠΟΥΝΕΝΤΗΣ ΑΕ από τη µέθοδο της Ολικής ενοποίησης στη 
µέθοδο της Καθαρής θέσης. 

Η αύξηση κατά ευρώ 17 χιλ. στην Υπεραξία προέρχεται από την ενοποίηση της εταιρείας GREENWOOD 
PANAMA Inc που ενοποιήθηκε στο β΄ τρίµηνο του 2014 από τη BIOSAR HOLDINGS LTD µε κόστος 
συµµετοχής ευρώ 0,7 χιλ.  

 Η µητρική Εταιρεία δεν διαθέτει Άυλα περιουσιακά στοιχεία. 
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7 Συµµετοχές Οµίλου 

 

7.α Οι εταιρείες του Οµίλου που ενοποιούνται µε τη µέθοδο της Πλήρους Ενοποίησης είναι οι εξής: 

  % ΜΗΤΡΙΚΗΣ 
 

Α/Α ΕΤΑΙΡΕΙΑ  Ε∆ΡΑ ΑΜΕΣΟ ΕΜΜΕΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ 

ΧΡΗΣΕΙΣ 

1 ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   94,44 94,44 2010, 2012-2013* 

2 ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ KOYNOY ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   92,42 92,42 2010, 2012-2013* 

3 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΑΛΕΑ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   48,61 48,61 2010, 2012-2013* 

4 ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΝ∆ΗΛΙΟΥ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   86,00 86,00 2010, 2012-2013* 

5 ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΠΑΣΤΩΝΙΟΥ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   43,86 43,86 2010, 2012-2013* 

6 ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕΒΕ ΕΛΛΑ∆Α   86,00 86,00 2010, 2012-2013* 

7 ΑΙΟΛΙΚΗ ΟΛΥΜΠΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   86,00 86,00 2010, 2012-2013* 

8 ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΡΝΩΝΟΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   68,80 68,80 2010, 2012-2013* 

9 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   86,00 86,00 2010, 2012-2013* 

10 ΑΛΦΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕΒΕ ΕΛΛΑ∆Α   86,00 86,00 2010, 2012-2013* 

11 ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 100,00   100,00 2010, 2012-2013* 

12 ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 100,00   100,00 2010, 2012-2013* 

13 ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ-ΑΡΧΙΤΕΧ ΑΤΕ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   72,58 72,58 2010, 2012-2013* 

14 ΑΚΤΩΡ FM ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   100,00 100,00 2010, 2012-2013* 

15 
ΑΚΤΩΡ-ΤΟΜΗ (πρώην ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-∆. 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ ΟΕ) 

ΕΛΛΑ∆Α   100,00 100,00 2010-2013 

16 ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 100,00   100,00 2010, 2012-2013* 

17 ΑΝΕΜΟΣ ΑΛΚΥΟΝΗΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   49,02 49,02 2010, 2012-2013* 

18 ΑΝΕΜΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ AE ΕΛΛΑ∆Α   86,00 86,00 2010, 2012-2013* 

19 ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   66,11 66,11 2010, 2012-2013* 

20 ΑΤΤΙΚΑ ∆ΙΟ∆ΙΑ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   59,27 59,27 2010, 2012-2013* 

21 ΑΤΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   47,42 47,42 2012-2013* 

22 ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   59,25 59,25 2010, 2012-2013* 

23 ΒΕΑΛ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   47,22 47,22 2010, 2012-2013* 

24 ΒΟΙΩΤΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   86,00 86,00 2010, 2012-2013* 

25 ΓΥΑΛΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 100,00   100,00 2010, 2012-2013* 

26 ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   55,46 55,46 2010, 2012-2013* 

27 
∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ 
ΤΕΒ ΑΕ 

ΕΛΛΑ∆Α   43,86 43,86 2010, 2012-2013* 

28 ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΛΚΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 100,00   100,00 2012-2013* 

29 ∆ΟΑΛ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   94,44 94,44 2010, 2012-2013* 

30 ΕΛΙΑΝΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑ∆Α   100,00 100,00 
2006-2010,              
2012-2013* 

31 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   100,00 100,00 
2009-2010,       
2012-2013* 

32 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   50,00 50,00 2010, 2012-2013* 

33 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 96,21 0,36 96,57 2010, 2012-2013* 

34 ΕΛΛΗΝ ΕΝΕΡΓ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΛΛΑ∆Α   86,00 86,00 2010, 2012-2013* 

35 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ  ΕΛΛΑ∆Α 86,00   86,00 2010, 2012-2013* 

36 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ 
Ε.Ε. 

ΕΛΛΑ∆Α   85,14 85,14 2010-2013 

37 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 100,00   100,00 2010, 2012-2013* 
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  % ΜΗΤΡΙΚΗΣ 
 

Α/Α ΕΤΑΙΡΕΙΑ  Ε∆ΡΑ ΑΜΕΣΟ ΕΜΜΕΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ 

ΧΡΗΣΕΙΣ 

38 ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 80,00 14,44 94,44 
2009-2010,             
2012-2013* 

39 ΗΛΕΚΤΩΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   94,44 94,44 2010, 2012-2013* 

40 ΗΛΙΟΣΑΡ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   100,00 100,00 2010, 2012-2013* 

41 ΗΛΙΟΣΑΡ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   100,00 100,00 2010, 2012-2013* 

42 ΗΛΙΟΣΑΡ ΚΡΑΝΙ∆ΙΟΥ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   100,00 100,00 -  

43 ΚΑΝΤΖΑ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 100,00   100,00 2010, 2012-2013* 

44 ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   55,46 55,46 2010, 2012-2013* 

45 ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   100,00 100,00 2010, 2012-2013* 

46 Κ/ΞΙΑ ΕΛΤΕΧ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ-Θ.ΣΙΕΤΗΣ ΕΛΛΑ∆Α   86,00 86,00 2010-2013 

47 Κ/ΞΙΑ ΕΛΤΕΧ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ-ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ ΕΛΛΑ∆Α   100,00 100,00 2010-2013 

48 Κ/ΞΙΑ ΙΘΑΚΗ 1 ΕΛΤΕΧ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ-ENECO ΜΕΠΕ  ΕΛΛΑ∆Α   68,80 68,80 2010-2013 

49 Κ/ΞΙΑ ΙΘΑΚΗ 2 ΕΛΤΕΧ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ-ENECO ΜΕΠΕ  ΕΛΛΑ∆Α   68,80 68,80 2010-2013 

50 Κ/ΞΙΑ HELECTOR - CYBARCO ΚΥΠΡΟΣ   94,44 94,44 2007-2013 

51 ΛΑΜ∆Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   100,00 100,00 2010, 2012-2013* 

52 ΛΜΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΑ∆Α   100,00 100,00 2010, 2012-2013* 

53 ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   71,67 71,67 2010, 2012-2013* 

54 ΜΟΡΕΑΣ ΣΕΑ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   86,67 86,67 2010, 2012-2013* 

55 ΝΕΜΟ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑ∆Α   100,00 100,00 
2006-2010,            
2012-2013* 

56 Ο∆ΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   100,00 100,00 2010, 2012-2013* 

57 ΟΛΚΑΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   100,00 100,00 2012-2013* 

58 Π. & Π. ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   100,00 100,00 2010, 2012-2013* 

59 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ (πρώην ΕΦΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ) ΕΛΛΑ∆Α 100,00   100,00 2010, 2012-2013* 

60 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΛΑΜ∆Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ∆ΕΠΑ ΟΕ ΕΛΛΑ∆Α   100,00 100,00 2010-2013 

61 ΠΛΩ-ΚΑΤ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   100,00 100,00 2010, 2012-2013* 

62 ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   100,00 100,00 2010, 2012-2013* 

63 ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ ΕΛΛΑ∆Α   100,00 100,00 
2008-2010,       
2012-2013* 

64 AECO HOLDING LTD ΚΥΠΡΟΣ 100,00   100,00 2008-2013 

65 AKTOR AFRICA LTD (πρώην AKTOR SUDAN LTD)  ΚΥΠΡΟΣ   100,00 100,00 2011-2013 

66 AKTOR BULGARIA SA ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ   100,00 100,00 2009-2013 

67 AKTOR CONCESSIONS (CYPRUS) LIMITED ΚΥΠΡΟΣ   100,00 100,00 2011-2013 

68 AKTOR CONSTRUCTION INTERNATIONAL LTD ΚΥΠΡΟΣ   100,00 100,00 2003-2013 

69 AKTOR CONTRACTORS LTD  ΚΥΠΡΟΣ   100,00 100,00 2009-2013 

70 AKTOR D.O.O. BEOGRAD ΣΕΡΒΙΑ   100,00 100,00 - 

71 AKTOR D.O.O. SARAJEVO 
ΒΟΣΝΙΑ 

ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 
  100,00 100,00 - 

72 AKTOR KUWAIT WLL ΚΟΥΒΕΪΤ   100,00 100,00 2008-2013 

73 AKTOR QATAR WLL ΚΑΤΑΡ   100,00 100,00 2011-2013 

74 AKTOR RUSSIA OPERATIONS LTD  ΚΥΠΡΟΣ   100,00 100,00 2009-2013 

75 AKTOR TECHNICAL CONSTRUCTION LLC HAE   70,00 70,00 - 

76 AL AHMADIAH AKTOR LLC HAE   100,00 100,00 - 

77 ANTOS HOLDINGS LTD ΚΥΠΡΟΣ   100,00 100,00 - 
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  % ΜΗΤΡΙΚΗΣ 
 

Α/Α ΕΤΑΙΡΕΙΑ  Ε∆ΡΑ ΑΜΕΣΟ ΕΜΜΕΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ 

ΧΡΗΣΕΙΣ 

78 BAQTOR MINING CO LTD ΣΟΥ∆ΑΝ   90,00 90,00 - 

79 BIOSAR AMERICA INC ΗΠΑ   100,00 100,00 - 

80 BIOSAR ENERGY (UK) LTD 
ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

  100,00 100,00 - 

81 BIOSAR HOLDINGS LTD ΚΥΠΡΟΣ   100,00 100,00 2011-2013 

82 BIOSAR-PV PROJECT MANAGEMENT LTD ΚΥΠΡΟΣ   100,00 100,00 2013 

83 BURG MACHINARY ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ   100,00 100,00 2008-2013 

84 CAISSON AE ΕΛΛΑ∆Α   85,00 85,00 2010, 2012-2013* 

85 COPRI-AKTOR ΑΛΒΑΝΙΑ   100,00 100,00 2013 

86 CORREA HOLDING LTD ΚΥΠΡΟΣ   55,46 55,46 2007-2013 

87 DINTORNI ESTABLISHMENT LTD ΚΥΠΡΟΣ   100,00 100,00 2011-2013 

88 DUBAI FUJAIRAH FREEWAY JV HAE   100,00 100,00 - 

89 ELLAKTOR VENTURES LTD ΚΥΠΡΟΣ   98,61 98,61 2011-2013 

90 GENERAL GULF SPC ΜΠΑΧΡΕΪΝ   100,00 100,00 2006-2013 

91 GREENWOOD BIOSAR CHILE SpA ΧΙΛΗ   100,00 100,00 - 

92 GREENWOOD PANAMA Inc ΠΑΝΑΜΑΣ   100,00 100,00 - 

93 GULF MILLENNIUM HOLDINGS LTD ΚΥΠΡΟΣ   100,00 100,00 2008-2013 

94 HELECTOR BULGARIA LTD ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ   94,44 94,44 2010-2013 

95 HELECTOR CYPRUS LTD ΚΥΠΡΟΣ   94,44 94,44 2005-2013 

96 HELECTOR GERMANY GMBH ΓΕΡΜΑΝΙΑ   94,44 94,44 2007-2013 

97 HERHOF GMBH ΓΕΡΜΑΝΙΑ   94,44 94,44 2005-2013 

98 HERHOF RECYCLING CENTER OSNABRUCK GMBH ΓΕΡΜΑΝΙΑ   94,44 94,44 2006-2013 

99 HERHOF-VERWALTUNGS ΓΕΡΜΑΝΙΑ   94,44 94,44 2006-2013 

100 INSCUT BUCURESTI SA ΡΟΥΜΑΝΙΑ   100,00 100,00 1997-2013 

101 JEBEL ALI SEWAGE TREATMENT PLANT JV HAE   100,00 100,00 - 

102 KARTEREDA HOLDING LTD ΚΥΠΡΟΣ   55,46 55,46 2006-2013 

103 K.G.E GREEN ENERGY LTD ΚΥΠΡΟΣ   94,44 94,44 2011-2013 

104 LEVASHOVO WASTE MANAGEMENT PROJECT LLC ΡΩΣΙΑ   98,61 98,61 - 

105 
MILLENNIUM CONSTRUCTION EQUIPMENT & 
TRADING 

HAE   100,00 100,00 - 

106 NEASACO ENTERPRISES LTD ΚΥΠΡΟΣ   94,44 94,44 2012-2013 

107 PMS PROPERTY MANAGEMENT SERVICES AE ΕΛΛΑ∆Α   55,46 55,46 2010, 2012-2013* 

108 PROFIT CONSTRUCT SRL ΡΟΥΜΑΝΙΑ   55,46 55,46 2006-2013 

109 REDS ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 55,46   55,46 2010, 2012-2013* 

110 SC AKTOROM SRL   ΡΟΥΜΑΝΙΑ   100,00 100,00 2002-2013 

111 SC CLH ESTATE SRL ΡΟΥΜΑΝΙΑ   55,46 55,46 2006-2013 

112 SOLAR OLIVE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   100,00 100,00 2010, 2012-2013* 

113 STARTMART LMT ΚΥΠΡΟΣ 100,00   100,00 2006-2013 

114 SVENON INVESTMENTS LTD ΚΥΠΡΟΣ   100,00 100,00 2007-2013 

115 VAMBA HOLDINGS LTD ΚΥΠΡΟΣ   100,00 100,00 2008-2013 

116 YLECTOR DOOEL SKOPJE π.Γ.∆.Μ.   94,44 94,44 2010-2013 
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* M ε αστερίσκο (*) σηµειώνονται οι εταιρείες του Οµίλου που έχουν έδρα στην Ελλάδα, ελέγχονται υποχρεωτικά από ελεγκτικά γραφεία και 
έλαβαν πιστοποιητικό φορολογικής συµµόρφωσης για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013. Σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία, οι οικονοµικές 
χρήσεις 2012 και 2013 θα πρέπει να θεωρούνται οριστικές για σκοπούς φορολογικού ελέγχου µετά από δεκαοκτώ µήνες από την υποβολή της 
«Έκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης» προς το Υπουργείο Οικονοµικών. Με βάση την απόφαση ΠΟΛ 1236/18.10.2013 του Υπουργείου 
Οικονοµικών, η οικονοµική χρήση 2011 θεωρείται οριστική την 30 Απριλίου 2014 (Σηµείωση 25β). 

 

Ενσωµατώθηκε για πρώτη φορά στην τρέχουσα ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση η 
εταιρεία GREENWOOD BIOSAR CHILE SpA µε έδρα στη Χιλή, η οποία αποκτήθηκε από την κυπριακή 
εταιρεία BIOSAR HOLDINGS LTD µε την καταβολή ευρώ 1 χιλ. Η αποκτηθείσα εταιρεία δραστηριοποιείται 
στον κλάδο των φωτοβολταϊκών έργων. 

 

Στην ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση της αντίστοιχης περιόδου της προηγούµενης 
χρήσης, δηλαδή της 30.06.2013 δεν είχαν ενσωµατωθεί εκτός της ανωτέρω, οι κάτωθι θυγατρικές εταιρείες:  

� ΗΛΙΟΣΑΡ ΚΡΑΝΙ∆ΙΟΥ ΑΕ (Αποκτήθηκε-1η ενοποίηση στην ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική 
πληροφόρηση της 31.03.2014) 

� AKTOR D.O.O. BEOGRAD (Συστάθηκε-1η ενοποίηση στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 
31.12.2013) 

� BIOSAR ENERGY (UK) LIMITED (Συστάθηκε-1η ενοποίηση στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 
της 31.12.2013) 

Στην ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση της τρέχουσας περιόδου, µεταβλήθηκε η µέθοδος 
ενοποίησης της εταιρείας GREENWOOD PANAMA Inc η οποία ενοποιούταν µε την µέθοδο της καθαρής θέσης 
ως θυγατρική της συγγενούς εταιρείας του Οµίλου, της GREENWOOD BIOSAR LLC. Η εν λόγω εταιρεία 
µεταβιβάστηκε στη θυγατρική BIOSAR HOLDINGS LTD η οποία απέκτησε το 100% του µετοχικού της 
κεφαλαίου καταβάλοντας 0,7 χιλ.  

Επίσης, η εταιρεία Κ/ΞΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ-LANDTEK ΕΠΕ από το β΄ τρίµηνο ενοποιείται µε τη µέθοδο 
ενσωµάτωσης µεριδίων ενώ έως την 31.03.2014 ενοποιούταν µε την ολική ενοποίηση, λόγω αλλαγής στον τρόπο 
άσκησης ελέγχου. Επίσης, µεταβολή στη µέθοδο ενοποίησης σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο της 
προηγούµενης χρήσης δηλαδή την 30.06.2013, και συγκεκριµένα από τη µέθοδο της Ολικής ενοποίησης σε αυτή 
της Καθαρής θέσης, έχουµε για την εταιρεία ΠΟΥΝΕΝΤΗΣ ΑΕ. 

Σε σχέση µε την ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση της 31.03.2014 δεν ενοποιείται πλέον η 
θυγατρική εταιρεία PROMAS ΑΕ διότι πωλήθηκε προς τρίτους. Η ζηµιά που προέκυψε από την εν λόγω πώληση 
ανέρχεται σε ευρώ 575 χιλ.  

 

 
7.β Οι εταιρείες του Οµίλου που ενοποιούνται µε τη µέθοδο της Καθαρής Θέσης είναι οι εξής: 

  % ΜΗΤΡΙΚΗΣ 
 

Α/Α ΕΤΑΙΡΕΙΑ  Ε∆ΡΑ ΑΜΕΣΟ ΕΜΜΕΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ 

ΧΡΗΣΕΙΣ 

1 ΑΘΗΝΑΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ  ΕΛΛΑ∆Α   20,17 20,17 2007-2013 

2 ΑΝΕΜΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   43,00 43,00 2010-2013 

3 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   20,00 20,00 2012-2013* 

4 ΒΕΠΕ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   35,00 35,00 2010-2013 

5 ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   22,02 22,02 
2008-2010,           
2012-2013* 

6 ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   23,12 23,12 2010, 2012-2013* 

7 
∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΣΙΑ 
ΕΕ 

ΕΛΛΑ∆Α   30,52 30,52 2010-2013 

8 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ AE ΕΛΛΑ∆Α   40,00 40,00 2010-2013 

9 ΕΝΕΡΜΕΛ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   46,45 46,45 2010, 2012-2013* 

10 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΜΗ ΕDL ΕΠΕ ΕΛΛΑ∆Α   47,22 47,22 2010-2013 

11 ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ - ENVITEC AE ΟΕ ΕΛΛΑ∆Α   47,22 47,22 2010-2013 
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  % ΜΗΤΡΙΚΗΣ 
 

Α/Α ΕΤΑΙΡΕΙΑ  Ε∆ΡΑ ΑΜΕΣΟ ΕΜΜΕΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ 

ΧΡΗΣΕΙΣ 

12 ΘΕΡΜΑΪΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΛΛΑ∆Α   50,00 50,00 2010, 2012-2013* 

13 ΘΕΡΜΑΪΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ ΑΕ  ΕΛΛΑ∆Α   50,00 50,00 2010, 2012-2013* 

14 ΚΥΝΗΓΟΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   50,00 50,00 2012-2013 

15 ΠΕΙΡΑ ΑΕ  ΕΛΛΑ∆Α 50,00   50,00 2010-2013 

16 
ΠΟΥΝΕΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΛΛΑ∆Α   43,00 43,00 2010-2013 

17 ΣΤΡΑΚΤΩΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   50,00 50,00 2010-2013 

18 ΤΕΡΝΑ - ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ ΕΛΛΑ∆Α   50,00 50,00 2007-2013 

19 ΧΕΛΙ∆ΟΝΑ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   50,00 50,00 1998-2013 

20 3G AE ΕΛΛΑ∆Α   50,00 50,00 2010, 2012-2013* 

21 AECO DEVELOPMENT LLC ΟΜΑΝ   50,00 50,00 2009-2013 

22 AKTOR ASPHALTIC LTD  ΚΥΠΡΟΣ   50,00 50,00 2012-2013 

23 ATHENS RESORT CASINO ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 30,00   30,00 2010, 2012-2013* 

24 
ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ 

ΕΛΛΑ∆Α   21,95 21,95 
2009-2010,             
2012-2013* 

25 GREENWOOD BIOSAR LLC ΗΠΑ   50,00 50,00 - 

26 METROPOLITAN ATHENS PARK  ΕΛΛΑ∆Α   22,91 22,91 2010-2013 

27 POLISPARK AE ΕΛΛΑ∆Α   25,04 25,04 2010-2013 

28 SALONICA PARK ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   24,70 24,70 2010-2013 

29 SMYRNI PARK ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α   20,00 20,00 2010-2013 

* M ε αστερίσκο (*) σηµειώνονται οι εταιρείες του Οµίλου που έχουν έδρα στην Ελλάδα, ελέγχονται υποχρεωτικά από ελεγκτικά γραφεία και 
έλαβαν πιστοποιητικό φορολογικής συµµόρφωσης για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013. Σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία, οι οικονοµικές 
χρήσεις 2012 και 2013 θα πρέπει να θεωρούνται οριστικές για σκοπούς φορολογικού ελέγχου µετά από δεκαοκτώ µήνες από την υποβολή της 
«Έκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης» προς το Υπουργείο Οικονοµικών. Με βάση την απόφαση ΠΟΛ 1236/18.10.2013 του Υπουργείου 
Οικονοµικών, η οικονοµική χρήση 2011 θεωρείται οριστική την 30 Απριλίου 2014 (Σηµείωση 25β). 

H εταιρεία ΑΣΤΕΡΙΩΝ ΑΕ πωλήθηκε σε τρίτους στο τέλος του β΄ τριµήνου 2014, µε µη σηµαντικό αποτέλεσµα 
για τον Όµιλο. 

 

Λόγω της εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 11, ενοποιούνται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης ενώ στην ενδιάµεση 
συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση της 30.06.2013 ενοποιούνταν µε τη µέθοδο της αναλογικής 
ενοποίησης (µε ποσοστό 50%) οι εταιρείες (σηµείωση 2.3.2): 

� ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ - ENVITEC AE ΟΕ 

� ΘΕΡΜΑΪΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ 

� ΘΕΡΜΑΪΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ ΑΕ 

� ΣΤΡΑΚΤΩΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ 

� AECO DEVELOPMENT LLC 

� 3G AE 

 

Το αποτέλεσµα στη γραµµή Κέρδη / (ζηµιές) από συγγενείς επιχειρήσεις & κοινοπραξίες που εµφανίζεται στην 
Κατάσταση Αποτελεσµάτων και αφορά κέρδη για το 6µηνο 2014 ποσού ευρώ 778 χιλ. διαµορφώνεται κυρίως 
από τα αποτελέσµατα των εταιρειών ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και ATHENS 
RESORT CASINO. Το αντίστοιχο ποσό του 6µήνου 2013, αφορά ζηµιές ευρώ 901 χιλ και διαµορφώνεται κυρίως 
από τις ζηµιές των εταιρειών GREENWOOD BIOSAR LLC, ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ και ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ. 
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7.γ Οι κοινές επιχειρήσεις, των οποίων ο Όµιλος λογιστικοποιεί τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, τα 
έσοδα και τα έξοδα µε βάση το µερίδιό του, εµφανίζονται στον παρακάτω αναλυτικό πίνακα. Η µητρική εταιρεία 
έχει µόνο έµµεση συµµετοχή στις εν λόγω κοινές επιχειρήσεις µέσω των θυγατρικών της εταιρειών. 

 

Στον πίνακα αυτό, στις στήλες µε τίτλο «Ενσωµάτωση πρώτη φορά» σηµειώνονται µε τον δείκτη 1 οι κοινές 
επιχειρήσεις που ενσωµατώνονται για πρώτη φορά στην τρέχουσα περίοδο ως νεοσυσταθείσες ενώ δεν είχαν 
ενσωµατωθεί είτε στην αµέσως προηγούµενη περίοδο, δηλαδή στην 31.03.2014 (δείκτης ΑΠΠ) είτε στην 
αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης χρήσης, δηλαδή στην 30.06.2013 (δείκτης ΑΠΧ). 

Α/Α ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε∆ΡΑ % 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ 

ΧΡΗΣΕΙΣ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 
ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 

          (1/0) (ΑΠΠ/ΑΠΧ) 

1 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - IMPREGILO SPA ΕΛΛΑ∆Α 60,00 2010-2013 0 0 

2 
Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ALPINE MAYREDER 
BAU GmbH 

ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2010-2013 0 0 

3 
Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - TODINI CONSTRUZIONI 
GENERALI S.P.A. 

ΕΛΛΑ∆Α 45,00 2010-2013 0 0 

4 Κ/ΞΙΑ ΤΕΟ ΑΕ - ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 49,00 2010-2013 0 0 

5 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - IMPREGILO SPA ΕΛΛΑ∆Α 99,90 2010-2013 0 0 

6 
"Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΤΕΡΝΑ ΑΕ - ΒΙΟΤΕΡ 
ΑΕ" - ΤΕΡΝΑ ΑΕ-ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ-ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 33,33 2010-2013 0 0 

7 
Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ - J & 
P ΑΒΑΞ ΑΕ 

ΕΛΛΑ∆Α 75,00 2010-2013 0 0 

8 
Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - J & P ΑΒΑΞ ΑΕ - 
ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 

ΕΛΛΑ∆Α 65,78 2010-2013 0 0 

9 
Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ - 
ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ - ΑΛΤΕ ΑΕ - ΑΕΓΕΚ ΕΛΛΑ∆Α 45,12 2010-2013 0 0 

10 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - Χ.Ι. ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 49,42 2010-2013 0 0 

11 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - Χ.Ι. ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 47,50 2010-2013 0 0 

12 
Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - J & P ΑΒΑΞ ΑΕ - 
ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 65,78 2010-2013 0 0 

13 
Κ/ΞΙΑ ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
Ε.Λ.Ε.Σ.Σ. & ∆.Π.Λ.Υ. 

ΕΛΛΑ∆Α 59,27 2010-2013 0 0 

14 Κ/ΞΙΑ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ - ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ  ΕΛΛΑ∆Α 30,00 2010-2013 0 0 

15 
Κ/ΞΙΑ ΤΟΜΗ-ΑΚΤΩΡ (ΦΡΑΓΜΑ 
ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ) 

ΕΛΛΑ∆Α 100,00 2010-2013 0 0 

16 Κ/ΞΙΑ ΤΕΟ ΑΕ - ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ  ΕΛΛΑ∆Α 49,00 2010-2013 0 0 

17 
Κ/ΞΙΑ SIEMENS AG - ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΤΕΡΝΑ 
ΑΕ 

ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2010-2013 0 0 

18 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 100,00 2010-2013 0 0 

19 
Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-SIEMENS AE-VINCI 
CONSTRUCTIONS GRANDS PROJETS 

ΕΛΛΑ∆Α 70,00 2010-2013 0 0 

20 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ-ΑΕΓΕΚ-J & P ΑΒΑΞ-SELI ΕΛΛΑ∆Α 30,00 2010-2013 0 0 

21 Κ/ΞΙΑ ΤΕΡΝΑ ΑΕ-ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ-ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 35,00 2008-2013 0 0 

22 Κ/ΞΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ - ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ  ΕΛΛΑ∆Α 30,00 2010-2013 0 0 

23 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΤΕΡΝΑ ΑΕ-J&P ΑΒΑΞ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 11,11 2010-2013 0 0 

24 Κ/ΞΙΑ J&P-ΑΒΑΞ ΑE-ΤΕΡΝΑ ΑΕ-ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 33,33 2010-2013 0 0 

25 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΕΡΓΩ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2010-2013 0 0 

26 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΕΡΓΩ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2010-2013 0 0 

27 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ -LOBBE TZILALIS EUROKA ΕΛΛΑ∆Α 33,34 2010-2013 0 0 

28 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ-TOMH-ΑΤΟΜΟ ΕΛΛΑ∆Α 51,00 2010-2013 0 0 

29 
Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-JP AVAX AE-
ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ 

ΕΛΛΑ∆Α 59,27 2010-2013 0 0 

30 Κ/ΞΙΑ ΤΕΟ ΑΕ-ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 49,00 2010-2013 0 0 

31 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2010-2013 0 0 
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32 Κ/ΞΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ - ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 30,00 2007-2013 0 0 

33 Κ/ΞΙΑ ΚΑΣΤΩΡ-ΑΚΤΩΡ-ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΕΛΛΑ∆Α 53,35 2010-2013 0 0 

34 Κ/ΞΙΑ (CARS)  ΛΑΡΙΣΑΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΡΙΑ) ΕΛΛΑ∆Α 81,70 2010-2013 0 0 

35 
Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ-ΑΕΓΕΚ-ΕΚΤΕΡ-ΤΕΡΝΑ(ΚΑΤ. 
ΥΠΟΣΤ.ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ)ΕΚΤΕΛ.                    

ΕΛΛΑ∆Α 52,00 2010-2013 0 0 

36 
Κ/ΞΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ (ΑΚΤΩΡ-
ΤΟΜΗ) ΕΚΤΕΛΕΣΤΡΙΑ 

ΕΛΛΑ∆Α 100,00 2010-2013 0 0 

37 
Κ/ΞΙΑ ΤΕΡΝΑ-ΑΚΤΩΡ-J&P-ΑΒΑΞ 
(ΟΛΟΚΛ.ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣ. Β'ΦΑΣΗ Η/Μ) 

ΕΛΛΑ∆Α 30,00 2010-2013 0 0 

38 
Κ/ΞΙΑ ΤΕΡΝΑ-ΑΚΤΩΡ-J&P-ΑΒΑΞ 
(ΟΛΟΚΛ.ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣ. Β'ΦΑΣΗ ΟΙΚΟ∆.) 

ΕΛΛΑ∆Α 30,00 2010-2013 0 0 

39 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΑΛΤΕ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2010-2013 0 0 

40 
Κ/ΞΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΕΤΒ & ΤΕ-ΘΕΜΕΛΙΟ∆ΟΜΗ 
ΑΕ-ΑΚΤΩΡ ΤΕ.-Χ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΕ - 
ΤΕΧΝΕΡΓΑ Ε. ΤΣΑΜΠΡΑΣ ΑΕΤΕ 

ΕΛΛΑ∆Α 25,00 2010-2013 0 0 

41 
Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΑΛΤΕ ΑΤΕ - ΕΜΠΕ∆ΟΣ 
ΑΕ 

ΕΛΛΑ∆Α 66,67 2010-2013 0 0 

42 
Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΑΘΗΝΑ ΑΕΤΒ & ΤΕ-
ΕΜΠΕ∆ΟΣ ΑΕ 

ΕΛΛΑ∆Α 74,00 2010-2013 0 0 

43 Κ/ΞΙΑ ΓΕΦΥΡΑ ΕΛΛΑ∆Α 20,32 2008-2013 0 0 

44 
Κ/ΞΙΑ ΑΕΓΕΚ - ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ - ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - 
ΕΚΤΕΡ ΑΕ 

ΕΛΛΑ∆Α 40,00 2009-2013 0 0 

45 
Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ  - ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ - 
ΘΕΜΕΛΙΟ∆ΟΜΗ ΑΕ 

ΕΛΛΑ∆Α 71,00 2010-2013 0 0 

46 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - J&P - ΑΒΑΞ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2010-2013 0 0 

47 
Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΘΕΜΕΛΙΟ∆ΟΜΗ ΑΕ - 
ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ 

ΕΛΛΑ∆Α 33,33 2010-2013 0 0 

48 
Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΘΕΜΕΛΙΟ∆ΟΜΗ ΑΕ - 
ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ 

ΕΛΛΑ∆Α 66,66 2010-2013 0 0 

49 
Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ-ΤΟΜΗ-ΑΛΤΕ-ΕΜΠΕ∆ΟΣ 
 (∆ΙΑΜ.ΕΛΕΥΘ.ΧΩΡΩΝ ΟΛΥΜΠ.ΧΩΡΙΟΥ) 

ΕΛΛΑ∆Α 45,33 2010-2013 0 0 

50 
Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-SOCIETE FRANCAISE 
EQUIPEMENT HOSPITALIER SA 

ΕΛΛΑ∆Α 65,00 2010-2013 0 0 

51 

Κ/ΞΙΑ ΘΕΜΕΛΙΟ∆ΟΜΗ ΑΕ - ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - 
ΑΘΗΝΑ ΑΕΤΒ & ΤΕ - PASSAVANT 
MASCHINENTECHNIK GmbH - GIOVANNI 
PUTIGNANO & FIGLI Srl 

ΕΛΛΑ∆Α 53,33 2008-2013 0 0 

52 
Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ- ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ -ΕΜΠΕ∆ΟΣ 
ΑΕ 

ΕΛΛΑ∆Α 49,00 2010-2013 0 0 

53 
Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ-
ΘΕΜΕΛΙΟ∆ΟΜΗ ΑΕ 

ΕΛΛΑ∆Α 63,68 2010-2013 0 0 

54 
Κ/ΞΙΑ "Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ∆ΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ 
ΑΕ - ΘΕΜΕΛΙΟ∆ΟΜΗ ΑΕ" - ΤΕΡΝΑ ΑΕ - 
ΕΤΕΘ ΑΕ 

ΕΛΛΑ∆Α 25,00 2010-2013 0 0 

55 Κ/ΞΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ - ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ  ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2010-2013 0 0 

56 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2010-2013 0 0 

57 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΕΡΓΟΣΥΝ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2010-2013 0 0 

58 Κ/ΞΙΑ ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ-ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2010-2013 0 0 

59 JV AKTOR COPRI ΚΟΥΒΕΪΤ 50,00 - 0 0 

60 JV QATAR ΚΑΤΑΡ 40,00 - 0 0 

61 JV AKTOR SA - AKTOR BULGARIA SA ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 100,00 2010-2013 0 0 

62 CONSORTIUM BIOSAR ENERGY - AKTOR ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 100,00 2010-2013 0 0 

63 
Κ/ΞΙΑ ΤΟΜΗ ΑΤΕ- ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ  (ΧΥΤΑ 
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΙ) 

ΕΛΛΑ∆Α 100,00 2010-2013 0 0 

64 Κ/ΞΙΑ ΤΟΜΗ- ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΑΝ∆Ρ. (2005)  ΕΛΛΑ∆Α 65,00 2010-2013 0 0 

65 Κ/ΞΙΑ ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ - ΕΛΤΕΡ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2009-2013 0 0 
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66 Κ/ΞΙΑ ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ - ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 100,00 2010-2013 0 0 

67 Κ/ΞΙΑ ΚΑΣΤΩΡ - ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 100,00 2010-2013 0 0 

68 Κ/ΞΙΑ ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ - ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2010-2013 0 0 

69 Κ/ΞΙΑ ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ -ΕΡΤΕΚΑ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2010-2013 0 0 

70 
Κ/ΞΙΑ ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ-ΕΡΓΟ ΑΕ -ΛΑΜ∆Α 
ΤΕΧΝ. ΑΕ 

ΕΛΛΑ∆Α 75,00 2010-2013 0 0 

71 Κ/ΞΙΑ ΕΡΓΟ ΑΕ- ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 15,00 2010-2013 0 0 

72 Κ/ΞΙΑ ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ - ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2010-2013 0 0 

73 
Κ/ΞΙΑ ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ - ΑΤΟΜΟΝ ΑΕ 
(ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ) 

ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2010-2013 0 0 

74 
Κ/ΞΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΕΛΛΑ∆Α 60,00 2010-2013 0 0 

75 Κ/ΞΙΑ ΧΥΤΑ ΤΑΓΑΡΑ∆ΩΝ ΕΛΛΑ∆Α 30,00 2006-2013 0 0 

76 
Κ/ΞΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ-BILFINGER BERGER 
(ΚΥΠΡΟΣ-ΧΥΤΑ ΠΑΦΟΥ) 

ΚΥΠΡΟΣ 100,00 2006-2013 0 0 

77 
Κ/ΞΙΑ ∆ΕΤΕΑΛΑ-ΗΛΕΚΤΩΡ-EDL ΜΟΝ/ΠΕ 
ΕΠΕ 

ΕΛΛΑ∆Α 30,00 2010-2013 0 0 

78 
Κ/ΞΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ- ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΤΕΕ 
(ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ) 

ΕΛΛΑ∆Α 99,00 2010-2013 0 0 

79 
Κ/ΞΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ- ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΤΕΕ 
(ΧΥΤΑ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ) 

ΕΛΛΑ∆Α 65,00 2010-2013 0 0 

80 
Κ/ΞΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ-BILFINGER BERGER 
(ΧΥΤΑ ΜΑΡΑΘΟΥΝΤΑΣ & Ο∆ΟΣ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ) 

ΚΥΠΡΟΣ 100,00 2006-2013 0 0 

81 Κ/ΞΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ-ΑΡΣΗ ΕΛΛΑ∆Α 80,00 2010-2013 0 0 

82 Κ/ΞΙΑ ΛΑΜ∆Α ΤΕΧΝΙΚΗ-ΙΘΑΚΗ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΩΡ  

ΕΛΛΑ∆Α 30,00 2007-2013 0 0 

83 Κ/ΞΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ -ΕΡΓΟΣΥΝ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 70,00 2010-2013 0 0 

84 
Κ/ΞΙΑ BILFIGER BERGER - ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ - 
ΗΛΕΚΤΩΡ 

ΕΛΛΑ∆Α 29,00 2010-2013 0 0 

85 Κ/ΞΙΑ ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ -ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 100,00 2007-2013 0 0 

86 Κ/ΞΙΑ ΚΑΣΤΩΡ-P&C DEVELOPMENT ΕΛΛΑ∆Α 70,00 2010-2013 0 0 

87 
Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ-ARCHIRODON-BOSKALIS 
(ΘΕΡΜΑΪΚΗ Ο∆ΟΣ) 

ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2010-2013 0 0 

88 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ-ΕΡΓΩ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 55,00 2010-2013 0 0 

89 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ-ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2009-2013 0 0 

90 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ-ΙΝΤΡΑΚΑΤ-J & P ΑΒΑΞ ΕΛΛΑ∆Α 71,67 2007-2013 0 0 

91 Κ/ΞΙΑ HOCHTIEF-ΑΚΤΩΡ-J&P-VINCI-
ΑΕΓΕΚ-ΑΘΗΝΑ 

ΕΛΛΑ∆Α 19,30 2010-2013 0 0 

92 
Κ/ΞΙΑ VINCI-J&P ΑΒΑΞ-ΑΚΤΩΡ-HOCHTIEF-
ΑΘΗΝΑ 

ΕΛΛΑ∆Α 17,00 2009-2013 0 0 

93 Κ/ΞΙΑ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΑΡΧΙΤΕΧ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2010-2013 0 0 

94 
Κ/ΞΙΑ ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-J & P 
ABAΞ ΑΕ-ΕΜΠΕ∆ΟΣ ΑΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-
ΑΕΓΕΚ ΑΕ-ΑΛΤΕ ΑΤΕ 

ΕΛΛΑ∆Α 48,51 2009-2013 0 0 

95 
Κ/ΞΙΑ  ΕΤΕΘΑΕ-J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ-ΤΕΡΝΑ ΑΕ-
ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ  ΑΕ 

ΕΛΛΑ∆Α 18,00 2009-2013 0 0 

96 
Κ/ΞΙΑ  ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΑΕ-J&P ΑΒΑΞ ΑΕ-
ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ 

ΕΛΛΑ∆Α 39,32 2007-2013 0 0 

97 Κ/ΞΙΑ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΕΜΠΕ∆ΟΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2010-2013 0 0 

98 
Κ/ΞΙΑ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ 
ΑΤΕΕ 

ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2005-2013 0 0 

99 
Κ/ΞΙΑ ΕΤΕΘ ΑΕ-J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ-ΤΕΡΝΑ ΑΕ-
ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 

ΕΛΛΑ∆Α 18,00 2007-2013 0 0 

100 
Κ/ΞΙΑ"Κ/Ξ ΠΑΝΤΕΧΝ.-ΑΛΤΕ-TODINI -
ITINERA "-ΠΑΝΤΕΧΝ.-ΑΛΤΕ 

ΕΛΛΑ∆Α 29,70 2010-2013 0 0 
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101 Κ/ΞΙΑ ΤΕΡΝΑ ΑΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 16,50 2004-2013 0 0 

102 
Κ/ΞΙΑ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΑΡΧΙΤΕΧ ΑΤΕ-ΟΤΟ 
ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΑΕ 

ΕΛΛΑ∆Α 45,00 2003-2013 0 0 

103 Κ/ΞΙΑ ΤΕΡΝΑ ΑΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 40,00 2010-2013 0 0 

104 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 55,00 2010-2013 0 0 

105 
Κ/ΞΙΑ ΠΡΟΕΤ ΑΕ-ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΒΙΟΤΕΡ 
ΑΕ 

ΕΛΛΑ∆Α 39,32 2010-2013 0 0 

106 Κ/ΞΙΑ ΚΑΣΤΩΡ - ΕΡΓΟΣΥΝ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 70,00 2010-2013 0 0 

107 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΕΡΓΩ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 65,00 2010-2013 0 0 

108 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΠΑΝΤΡΑΚ ΕΛΛΑ∆Α 80,00 2010-2013 0 0 

109 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ - ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΛΛΑ∆Α 100,00 2009-2013 0 0 

110 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ - ΤΕΡΝΑ - J&P ΕΛΛΑ∆Α 33,33 2010-2013 0 0 

111 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ - ΑΘΗΝΑ (ΨΥΤΑΛΛΕΙΑ Α435)  ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2010-2013 0 0 

112 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ - ΑΘΗΝΑ (ΨΥΤΑΛΛΕΙΑ Α437)  ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2010-2013 0 0 

113 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ - ΑΘΗΝΑ (ΨΥΤΑΛΛΕΙΑ Α438)  ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2010-2013 0 0 

114 Κ/ΞΙΑ ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ - ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 15,00 2010-2013 0 0 

115 Κ/ΞΙΑ ΤΕΡΝΑ - ΑΚΤΩΡ ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2009-2013 0 0 

116 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ - HOCHTIEF ΕΛΛΑ∆Α 33,00 2009-2013 0 0 

117 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ - POLYECO ΕΛΛΑ∆Α 52,00 2010-2013 0 0 

118 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ - ΜΟΧΛΟΣ ΕΛΛΑ∆Α 70,00 2010-2013 0 0 

119 
Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ - ΑΘΗΝΑ (ΨΥΤΑΛΛΕΙΑ 
ΚΕΛΨ1) 

ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2010-2013 0 0 

120 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - STRABAG AG ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2010-2013 0 0 

121 Κ/ΞΙΑ EDISON - ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 35,00 2009-2013 0 0 

122 
Κ/ΞΙΑ ΛΜΝ ΑΤΕ-ΟΚΤΑΝΑ ΑΕ (ΧΥΤΑ 
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ) 

ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2010-2013 0 0 

123 
Κ/ΞΙΑ  ΛΜΝ ΑΤΕ-ΟΚΤΑΝΑ ΑΕ (ΛΥΜΑΤΑ 
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ) 

ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2010-2013 0 0 

124 
Κ/ΞΙΑ  ΛΜΝ ΑΤΕ-ΟΚΤΑΝΑ ΑΕ (ΣΦΑΓΕΙΟ 
ΤΗΝΟΥ) 

ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2010-2013 0 0 

125 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ–ΤΟΞΟΤΗΣ      ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2010-2013 0 0 

126 
Κ/ΞΙΑ "Κ/ΞΙΑ ΤΟΜΗ - ΗΛΕΚΤΩΡ" - 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ 

ΕΛΛΑ∆Α 70,00 2008-2013 0 0 

127 
Κ/ΞΙΑ ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - ΑΚΤΩΡ FACILITY 
MANAGEMENT 

ΕΛΛΑ∆Α 100,00 2010-2013 0 0 

128 
Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ - ΤΟΞΟΤΗΣ "ΜΕΤΡΟ 
ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ" 

ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2010-2013 0 0 

129 
Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ-
ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ 

ΕΛΛΑ∆Α 48,00 2010-2013 0 0 

130 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. - ΙΜΕΚ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 75,00 2010-2013 0 0 

131 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. - ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2010-2013 0 0 

132 Κ/ΞΙΑ ΑΤΟΜΟΝ ΑΕ - ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.  ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2009-2013 0 0 

133 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2010-2013 0 0 

134 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΕΛΤΕΡ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 70,00 2009-2013 0 0 

135 Κ/ΞΙΑ ΕΡΓΟΤΕΜ - ΚΑΣΤΩΡ - ΕΤΕΘ ΕΛΛΑ∆Α 15,00 2010-2013 0 0 

136 
Κ/ΞΙΑ ΛΑΜ∆Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ - Ν. & Κ. 
ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ 

ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2010-2013 0 0 

137 Κ/ΞΙΑ ΛΜΝ ΑΤΕ-ΚΑΡΑΛΗΣ  ΕΛΛΑ∆Α 95,00 2010-2013 0 0 



 

                          ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ 
Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση  

για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 

 

(54) / (74) 

Α/Α ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε∆ΡΑ % 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ 

ΧΡΗΣΕΙΣ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 
ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 

          (1/0) (ΑΠΠ/ΑΠΧ) 

138  Κ/ΞΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ-ENVITEC ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2010-2013 0 0 

139 
Κ/ΞΙΑ ΛΜΝ ΑΤΕ-ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - 
TOMH ABETE 

ΕΛΛΑ∆Α 98,00 2010-2013 0 0 

140 Κ/ΞΙΑ ΚΟΝΣΤΡΟΥΤΕΚ ΑΕ - ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ  ΕΛΛΑ∆Α 30,00 2009-2013 0 0 

141 
Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-Ι.ΠΑΠΑΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΤΕ-DEGREMONT SA-DEGREMONT SPA 

ΕΛΛΑ∆Α 30,00 2010-2013 0 0 

142 
Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ  - J&P ΑΒΑΞ ΑΕ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ (NGA)  

ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2010-2013 0 0 

143 
Κ/ΞΙΑ ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - ΑΙΘΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ 
Α.Τ.Ε. 

ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2010-2013 0 0 

144 
Κ/ΞΙΑ ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - ΜΕΞΗΣ Λ. - 
ΤΑΤΣΗΣ Κ. Ο.Ε.(Κ/ΞΙΑ ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ -
ΤΟΠΙΟ∆ΟΜΗ ΟΕ) 

ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2010-2013 0 0 

145 
Κ/ΞΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ-Θ.Γ.ΛΩΛΟΣ-
Χ.ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ ΟΕ-ΑΡΣΗ ΑΕ 

ΕΛΛΑ∆Α 70,00 2011-2013 0 0 

146 
Κ/ΞΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ-Θ.Γ.ΛΩΛΟΣ-
Χ.ΤΣΟΜΠΑΝΙ∆ΗΣ ΟΕ-ΑΡΣΗ ΑΕ-ENVITEC ΑΕ 

ΕΛΛΑ∆Α 49,85 2011-2013 0 0 

147 Κ/ΞΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ - ΖΙΩΡΗΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 51,00 2011-2013 0 0 

148 Κ/ΞΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ - ΕΠΑΝΑ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2011-2013 0 0 

149 
Κ/ΞΙΑ ΛΑΜ∆Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ - 
ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ 

ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2011-2013 0 0 

150 
Κ/ΞΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ ΑΕ - ΛΜΝ 
ΑΤΕΕ 

ΕΛΛΑ∆Α 30,00 2011-2013 0 0 

151 Κ/ΞΙΑ ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ - ΑΠ. ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ 
ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΕ 

ΕΛΛΑ∆Α 65,00 2011-2013 0 0 

152 Κ/Ξ ΕΛΚΑΤ ΑΤΕΒΕ-ΛΑΜ∆Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 30,00 2011-2013 0 0 

153 
Κ/Ξ ΗΛΕΚΤΩΡ-ΛΑΝΤΕΚ-ΕΝΒΙΜΕΚ-
ENVIROPLAN 

ΕΛΛΑ∆Α 32,00 2010-2013 0 0 

154 Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ- J&P (ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ 
ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ) 

ΕΛΛΑ∆Α 60,00 2012-2013 0 0 

155 
K/Ξ J & P ΑΒΑΞ-ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ (∆ΙΚΤΥΑ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ) 

ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2012-2013 0 0 

156 
Κ/Ξ J&P ΑΒΑΞ ΑΕ-ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ (ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ∆ΕΠΑ) 

ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2012-2013 0 0 

157 ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ)   

ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2012-2013 0 0 

158 Κ/Ξ ΚΩΝ/ΝΙ∆ΗΣ - ΗΛΕΚΤΩΡ ΕΛΛΑ∆Α 49,00 2012-2013 0 0 

159 
Κ/ΞΙΑ "Κ/ΞΙΑ ΜΥΒΑ ΑΕ - ΑΑΓΗΣ ΑΕ"-
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ-ΚΑΣΤΩΡ ΑΤΕ 

ΕΛΛΑ∆Α 15,00 2012-2013 0 0 

160  JV AKTOR ARBİOGAZ ΤΟΥΡΚΙΑ 51,00 - 0 0 

161 
Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ- J & P ΑΒΑΞ ΑΕ 
(ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝ.ΣΥΣΤ.ΜΤΦ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΕΡΙΟΥ ) 

ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2012-2013 0 0 

162 
Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-Μ.ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ & ΥΙΟΙ 
ΛΕΜΕΣΟΣ LTD 

ΚΥΠΡΟΣ 80,00 - 0 0 

163 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ - ΤΕΡΝΑ (Α/Κ ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ) ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2012-2013 0 0 

164 
Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ-ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ-ΙΝΤΡΑΚΑΤ 
(ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΣΧΑΤΙΑΣ) 

ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2012-2013 0 0 

165 
Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ - ΤΕΡΝΑ (ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ 
ΠΑΤΡΩΝ) 

ΕΛΛΑ∆Α 30,00 2012-2013 0 0 

166 
Κ/ΞΙΑ ΑΙΑΣ ΑΤΕ - ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ / ∆ΥΤΙΚΗ 
ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2012-2013 0 0 

167 
Κ/ΞΙΑ ΑΙΑΣ ΑΤΕ - ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ / ΡΑΧΟΥΛΑ 
ΖΑΡΚΟΣ 

ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2012-2013 0 0 

168 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ΙΜΕΚ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 75,00 2013 0 0 

169 
Κ/ΞΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. - ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. (ΕΡΓΟΥ 
ΥΨΗΛΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ) 

ΕΛΛΑ∆Α 100,00 2013 0 0 

170 
Κ/ΞΙΑ ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - ΛΑΜ∆Α ΤΕΧΝΙΚΗ 
Α.Ε. 

ΕΛΛΑ∆Α 100,00 2013 0 0 

171 Κ/ΞΙΑ ΤΡΙΚΑΤ Α.Ε.Κ.Τ.Ε. - ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 30,00 2013 0 0 



 

                          ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ 
Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση  

για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 

 

(55) / (74) 

Α/Α ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε∆ΡΑ % 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ 

ΧΡΗΣΕΙΣ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 
ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 

          (1/0) (ΑΠΠ/ΑΠΧ) 

172 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ- J & P ΑΒΑΞ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 65,78 2013 0 0 

173 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. - ΤΕΡΝΑ Α.Ε.  ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2013 0 0 

174 
Κ/ΞΙΑ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. - ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. (ΒΙΟΛ 
ΧΑΝΙΩΝ) 

ΕΛΛΑ∆Α 100,00 2013 0 0 

175 Κ/ΞΙΑ ΚΑΣΤΩΡ ΑΕ - ΚΟΝΣΤΡΟΥΤΕΚ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2013 0 0 

176 I.S.F.(AKTOR-AL JABER J.V.) ΚΑΤΑΡ 50,00 2013 0 0 

177 
Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. - J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. - 
ΙΝΤΡΑΚΑΤ  

ΕΛΛΑ∆Α 42,50 2013 1 ΑΠΧ 

178 
Κ/ΞΙΑ ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΕ-∆.ΜΑΣΤΟΡΗΣ-
Α.ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ-
Μ.ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ-ΤΟΜΗ ΑΕ 

ΕΛΛΑ∆Α 25,00 2013 1 ΑΠΧ 

179 
Κ/ΞΙΑ ΛΑΜ∆Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΕΠΙΝΕΑΣ ΑΕ-
ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ  

ΕΛΛΑ∆Α 35,00 2013 1 ΑΠΧ 

180 
Κ/ΞΙΑ ΛΑΜ∆Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΚΑΡΑΛΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΕΛΛΑ∆Α 94,63 2013 1 ΑΠΧ 

181 
Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ALSTOM TRANSPORT 
SA 

ΕΛΛΑ∆Α 65,00 2013 1 ΑΠΧ 

182 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 50,00 2013 1 ΑΠΧ 

183 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - J & P ΑΒΑΞ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 44,35 2013 1 ΑΠΧ 

184 ΚΞ ΤΡΙΕ∆ΡΟΝ ΑΤΕ-ΛΑΜ∆Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 30,00 -  1 ΑΠΧ 

185 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. - ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΕΛΛΑ∆Α 50,00 -  1 ΑΠΧ 

186 
Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - TEΡΝΑ ΑΕ - ΠΟΡΤΟ 
ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ 

ΕΛΛΑ∆Α 33,33 -  1 ΑΠΧ 

187 
Κ/ΞΙΑ ΕΝΙΠΕΑΣ Α.Ε. - ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. - 
ΚΑΠΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

ΕΛΛΑ∆Α 33,34 -  1 ΑΠΧ 

188 Κ/ΞΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ-LANDTEK ΕΠΕ ΕΛΛΑ∆Α 75,00 2013 1 ΑΠΧ 

189 ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - J&P ΑΒΑΞ ΑΕ - ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 33,33 - 1 ΑΠΠ 

190 ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - J&P ΑΒΑΞ ΑΕ - ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 24,44 - 1 ΑΠΠ 

191 
ALYSJ JV-GOLD LINE UNDERGROUND-
DOHA 

ΚΑΤΑΡ 32,00 - 1 ΑΠΠ 

192 Κ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 100,00 - 1 ΑΠΠ 

 

Η εταιρεία CARPATII AUTOSTRADA SA, η οποία αποτελούσε από κοινού συµφωνία του Οµίλου µε µερίδιο 
50%, λύθηκε στο α΄τρίµηνο µε µη σηµαντικό για τον Όµιλο αποτέλεσµα. ∆εν ενοποιήθηκαν στην τρέχουσα 
ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση διότι έκλεισαν φορολογικά οι κοινές επιχειρήσεις: 
Κ/ΞΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΤΕΕ-ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ-BILFINGER (ΧΥΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ), Κ/ΞΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ- 
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΤΕΕ (ΧΥΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) και Κ/ΞΙΑ ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ- ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΤΕΕ (ΧΥΤΑ 
ΛΑΣΙΘΙΟΥ). 

 

7.δ Οι εταιρείες που δεν περιλαµβάνονται στην ενοποίηση και οι λόγοι µη ενοποίησής τους αναφέρονται στον 
παρακάτω πίνακα. Οι εν λόγω συµµετοχές απεικονίζονται στην ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική 
πληροφόρηση στο κόστος κτήσης µείον τη συσσωρευµένη αποµείωση. 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ε∆ΡΑ 
ΑΜΕΣΟ % 
ΣΥΜΜ. 

ΕΜΜΕΣΟ 
% ΣΥΜΜ. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ % 
ΣΥΜΜ. 

ΛΟΓΟΙ ΜΗ 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

1 ΤΕΧΝΟΒΑΞ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 26,87 11,02 37,89 
ΑΝΕΝΕΡΓΗ-ΥΠΟ 
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

2 ΤΕΧΝΟΛΙΤ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 33,33  - 33,33 
ΑΝΕΝΕΡΓΗ-ΥΠΟ 
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 
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8 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 30-Ιουν-14 31-∆εκ-13 
 

Στην αρχή της περιόδου  77.000 149.335 

Προσθήκες νέες  - 22.410 

Προσθήκες- αύξηση κόστους συµ/χής  1.451 2.875 

(Πωλήσεις)  (2.724) (13.409) 

Προσαρµογή αναταξινόµησης αποθεµατικών 
∆ιαθεσίµων προς πώληση   (998) 474 

Αποµείωση  - (3.622) 

Προσαρµογή σε εύλογη αξία µέσω Ιδίων 
Κεφαλαίων: αύξηση / (µείωση)  21.836 (81.062) 

Στο τέλος της περιόδου  96.565 77.000 

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 92.794 68.587 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 3.772 8.413 

96.565 77.000 

 

Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία περιλαµβάνουν τα κατωτέρω: 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Εισηγµένοι τίτλοι: 30-Ιουν-14 31-∆εκ-13 

Μετοχές – Ελλάδα (σε ΕΥΡΩ) 3.900 8.569 

Μετοχές – Εξωτερικό (σε CAD) 85.926 63.142 

Μετοχές – Εξωτερικό (σε ΕΥΡΩ) 197 197 

Μη εισηγµένοι τίτλοι: 

Μετοχές – Ελλάδα (σε ΕΥΡΩ) 6.542 5.091 

96.565 77.000 

Η µητρική εταιρεία δεν διαθέτει χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση. 

Στα συγκριτικά στοιχεία της 31.12.2013, οι Προσθήκες αφορούν κυρίως µετοχές που απέκτησε η θυγατρική 
εταιρεία ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ κατά το β΄τρίµηνο του 2013 και που µέρος τους πωλήθηκε έως το τέλος της χρήσης 
όπως αποτυπώνεται στη γραµµή Πωλήσεις. Η µείωση που παρατηρείται στη γραµµή Προσαρµογή σε εύλογη 
αξία: αύξηση/(µείωση) προέρχεται κυρίως (ποσό ευρώ 83.395 χιλ) από τις µετοχές που κατέχει ο Όµιλος σε 
εταιρείες µεταλλείων. Μέρος του ποσού που θα προκύψει από πιθανή µελλοντική πώληση µετοχών των εταιρειών 
αυτών και από εξάσκηση του δικαιώµατος από την QATAR HOLDING θα αποπληρώσει µέρος του οµολογιακού 
δανείου που αφορά την κατασκευή. 

Στο α’ εξαµ. 2014, η θυγατρική εταιρεία ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ, όπως φαίνεται στη γραµµή Πωλήσεις, προέβη σε 
πώληση των µετοχών που κατείχε ποσού ευρώ 2.724 χιλ. µε κέρδος ευρώ 1.325 χιλ. Η αύξηση στην Προσαρµογή 
σε εύλογη αξία µέσω Ιδίων Κεφαλαίων προέρχεται κυρίως (ποσό ευρώ 22.784 χιλ.) από τις µετοχές εταιρειών 
µεταλλείων που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

Η εύλογη αξία των µη εισηγµένων τίτλων προσδιορίζεται µε προεξόφληση των αναµενόµενων µελλοντικών 
ταµειακών ροών, βάσει του επιτοκίου της αγοράς και της απαιτούµενης απόδοσης από επενδύσεις ανάλογου 
κινδύνου.   

Η µέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο κατά την ηµεροµηνία αναφοράς είναι η αξία στην οποία εµφανίζονται τα 
διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία.  
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9 Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία 

Από τα ποσά που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα, στο κυκλοφορούν ενεργητικό το ποσό των ευρώ 2.164 
χιλ. (31.12.2013: ευρώ 3.601 χιλ) προέρχεται από την εταιρεία ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ. Στις µακροπρόθεσµες 
υποχρεώσεις, ποσό ευρώ 140.501 χιλ (31.12.2013: ευρώ 110.324 χιλ) προέρχεται από την εταιρεία ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ, 
ευρώ 1.240 χιλ. (31.12.2013: ευρώ 2 χιλ) από τη ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ, ευρώ 1.145 χιλ. (31.12.2013: ευρώ 
1.157 χιλ) από τη HELECTOR–CYBARGO και ευρώ 111 χιλ. (31.12.2013: ευρώ 177 χιλ) από την ΑΤΤΙΚΗ 
Ο∆ΟΣ ΑΕ. 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 
 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

30-Ιουν-14   31-∆εκ-13 

Κυκλοφορούν ενεργητικό  

Τίτλοι παραστατικοί δικαιωµάτων προς κτήση 
κινητών αξιών (warrants) 2.164 3.601 

Σύνολο 2.164 3.601 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

Συµβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (interest rate 
swaps) για αντιστάθµιση ταµειακών ροών 142.997 111.661 

Σύνολο 142.997 111.661 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

Λεπτοµέρειες συµβάσεων ανταλλαγής επιτοκίων 
(interest rate swaps) 

Ονοµαστική αξία ανταλλαγής επιτοκίων (interest 
rate swaps)  409.896 412.577 

Σταθερό επιτόκιο 1,73%-4,9% 1,73%-4,9% 

Κυµαινόµενο επιτόκιο Euribor Euribor 

Η εύλογη αξία του παραγώγου που χρησιµοποιείται ως εργαλείο αντιστάθµισης µεταβολής των ταµειακών ροών 
καταχωρείται στο µη κυκλοφορούν ενεργητικό/µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις εφόσον η εναποµένουσα διάρκεια 
του αντισταθµιζόµενου στοιχείου είναι µεγαλύτερη των 12 µηνών. 

Το τµήµα της αντιστάθµισης ταµειακών ροών (cash flow hedge) που κρίνεται ως µη αποτελεσµατικό και 
αναγνωρίστηκε στην κατάσταση αποτελεσµάτων αφορά σε κέρδος ευρώ 66 χιλ. για το 6µηνο 2014 και ευρώ 778 
χιλ. για το 6µηνο 2013 (σηµείωση 21). Κέρδη ή ζηµιές από συµβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων που αναγνωρίζονται 
στο Αποθεµατικό αντιστάθµισης ταµειακών ροών στα Ίδια Κεφάλαια της 30ης Ιουνίου 2014, θα αναγνωρίζονται 
στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων κατά την αποπληρωµή των δανείων.  

 

10 Απαιτήσεις 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 Σηµ. 30-Ιουν-14 31-∆εκ-13 30-Ιουν-14 31-∆εκ-13 

Πελάτες 377.556 428.563 115 419 

Πελάτες - Συνδεδεµένα µέρη 26   18.306 15.447 1.688 2.044 

Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης (37.147) (40.837) - - 

Καθαρές απαιτήσεις πελατών 358.715 403.173 1.803 2.463 

Απαιτήσεις από κατασκευαστικά συµβόλαια 234.513 152.426 - - 

Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος 1.532 1.047 - - 

∆άνεια σε συνδεδεµένα µέρη 26   61.388 41.636 221 220 

Προκαταβολές για λειτουργικές µισθώσεις 34.158 26.078 - - 

Προθεσµιακές καταθέσεις άνω των 3 µηνών  603 43.878 - - 

Λοιπές Απαιτήσεις 384.314 382.433 1.205 1.125 

Λοιπές Απαιτήσεις -Συνδεδεµένα µέρη 26   14.661 9.876 5.710 4.345 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 Σηµ. 30-Ιουν-14 31-∆εκ-13 30-Ιουν-14 31-∆εκ-13 

Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης Λοιπών 
Απαιτήσεων (12.196) (12.160) - - 

Σύνολο 1.077.689 1.048.388 8.939 8.153 

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 120.757 77.434 24 24 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 956.931 970.954 8.915 8.129 

1.077.689 1.048.388 8.939 8.153 

Ο λογαριασµός «Λοιπές Απαιτήσεις»  αναλύεται ως εξής: 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
30-Ιουν-14 31-∆εκ-13 30-Ιουν-14 31-∆εκ-13 

Απαιτήσεις από κοινοπρακτικά σχήµατα 119.267 129.257 - - 

Λοιποί χρεώστες  94.404 102.909 25 25 
Ελληνικό ∆ηµόσιο (παρακρατούµενοι & 
προκαταβλητέοι φόροι & Ασφαλιστικοί 
οργανισµοί 68.742 66.310 1.103 1.066 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 11.712 6.959 - - 

Έξοδα επόµενων χρήσεων 14.629 16.042 77 34 

Προκαταβολές προµηθευτών / πιστωτών 65.107 49.784 - - 

Επιταγές (µεταχρονολογηµένες) εισπρακτέες 10.453 11.172 - - 

384.314 382.433 1.205 1.125 

 

Η µεταβολή στην πρόβλεψη αποµείωσης των Πελατών παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013 21.335 - 

Συναλλαγµατικές διαφορές (3) 

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2013 21.332 - 

Πρόβλεψη αποµείωσης 19.671 - 

∆ιαγραφή εισπρακτέων µέσα στην περίοδο (165) - 

Συναλλαγµατικές διαφορές (1) - 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2013 40.837 - 

∆ιαγραφή εισπρακτέων µέσα στην περίοδο (3.150) - 

Μη χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις που 
αναστράφηκαν (548) - 

Συναλλαγµατικές διαφορές 8 - 

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2014 37.147 - 

 

Η µεταβολή στην πρόβλεψη αποµείωσης των Λοιπών απαιτήσεων παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013 11.381 - 

Πρόβλεψη αποµείωσης 88 

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2013 11.469 - 

Πρόβλεψη αποµείωσης 690 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2013 12.160 - 

Πρόβλεψη αποµείωσης 36 

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2014 12.196 - 
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Οι απαιτήσεις αναλύονται στα εξής νοµίσµατα: 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
30-Ιουν-14 31-∆εκ-13* 30-Ιουν-14 31-∆εκ-13 

ΕΥΡΩ 825.668 808.872 8.939 8.153 

∆ΙΝΑΡΙΟ ΚΟΥΒΕΙΤ (KWD) 36.916 45.184 - - 

∆ΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ ($) 25.346 32.758 - - 

ΛΕΟΥ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ (RON) 20.802 24.675 - - 

ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ (£) 3.623 417 - - 

∆ΗΝΑΡΙΟ ΣΕΡΒΙΑΣ (RSD) 8.905 10.165 - - 

ΝΤΙΡΧΑΜ ΕΜΙΡΑΤΩΝ (AED) 3.455 15.116 - - 

ΡΙΑΛ ΚΑΤΑΡ (QAR) 143.871 101.707 - - 

ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ (BGN) 7.010 4.707 - - 

ΡΟΥΒΛΙ ΡΩΣΙΑΣ (RUB) 296 205 - - 

ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΛΙΡΑ (TRY) 86 380 - - 

ΜΑΡΚΟ ΒΟΣΝΙΑΣ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗΣ (BAM) 69 62 - - 

∆ΗΝΑΡΙΟ FYROM (MKD) 1.089 1.496 - - 

ΧΙΛΙΑΝΟ ΠΕΣΟ (CLP) 553 - - - 

1.077.689 1.048.388 8.939 8.153 

*Αναπροσαρµοσµένα ποσά λόγω της εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 11 «Από κοινού Συµφωνίες» (σηµείωση 2.3.2).  

 

11 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διακρατούµενα ως τη λήξη 

Τα Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διακρατούµενα ως τη λήξη περιλαµβάνουν τα κατωτέρω: 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

30-Ιουν-14   31-∆εκ-13 
Εισηγµένοι τίτλοι - Οµόλογα 

Οµόλογο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων µε επιτόκιο 2,125% και 
λήξη τη 15.01.2014 - 24.595 

Οµόλογο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων µε επιτόκιο 3,875% και 
λήξη τη 15.10.2016 54.899 55.733 

Οµόλογο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων µε επιτόκιο 1,25% και 
λήξη τη 22.01.2019 25.113 - 

Σύνολο 80.012 80.328 

Η µεταβολή των Χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διακρατούµενων ως τη λήξη παρουσιάζεται στον ακόλουθο 
πίνακα: 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

30-Ιουν-14 31-∆εκ-13 

Στην αρχή της περιόδου 80.328 158.691 

Προσθήκες 25.115 56.095 

(Λήξεις) (24.580) (131.320) 

(Απόσβεση premium) (851) (3.138) 

Στη λήξη της περιόδου 80.012 80.328 

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 80.012 55.733 

Κυκλοφορούν ενεργητικό - 24.595 

Σύνολο 80.012 80.328 

Από το σύνολο των ευρώ 80.012 χιλ (31.12.2013: ευρώ 80.328 χιλ) στην εταιρεία ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ ανήκουν 
ευρώ 74.510 χιλ. (31.12.2013: ευρώ 74.741 χιλ.) και στην ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ ευρώ 5.502 χιλ. 
(31.12.2013: ευρώ 5.587 χιλ.) 
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Η απόσβεση του premium των οµολόγων, ποσού ευρώ 851 χιλ. (στις 31.12.2013: ευρώ 3.138 χιλ.) έχει 
αναγνωριστεί στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων της περιόδου, στη γραµµή Χρηµατοοικονοµικά έσοδα. 

Η εύλογη αξία των οµολόγων στις 30.06.2014 ανέρχεται σε ευρώ 81.346 χιλ. και στις 31.12.2013 σε ευρώ 80.836 
χιλ. Η µέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο στις 30.06.2014 ανέρχεται στη λογιστική αξία των εν λόγω 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων. 

Το νόµισµα των Χρηµατοοικονοµικών στοιχείων διακρατούµενων ως τη λήξη είναι το ευρώ. 

Η µητρική Εταιρεία δεν διαθέτει χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διακρατούµενα ως τη λήξη. 

 

12 ∆εσµευµένες καταθέσεις 

Οι ∆εσµευµένες Καταθέσεις του Οµίλου ανέρχονται στις 30.06.2014 σε ευρώ 77.540 χιλ. και στις 31.12.2013 σε 
ευρώ 83.518 χιλ. Το µεγαλύτερο µέρος προέρχεται από την εταιρεία ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ κατά ποσό ευρώ 29.383 
χιλ. (31.12.2013: ευρώ 31.521 χιλ.), από την ΕΛΤΕΧ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ κατά ποσό ευρώ 17.733 χιλ. (31.12.2013: 
ευρώ 21.883 χιλ.), από την ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ κατά ποσό ευρώ 14.635 χιλ. (31.12.2013: ευρώ 16.158 χιλ.) και από τη 
ΓΥΑΛΟΥ ΑΕ κατά ποσό ευρώ 7.150 χιλ. (31.12.2013: ευρώ 4.473 χιλ.).  

Οι ∆εσµευµένες Καταθέσεις αναλύονται στα εξής νοµίσµατα: 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ.  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
30-Ιουν-14 31-∆εκ-13 

ΕΥΡΩ 69.751 75.456   

∆ΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ ($) 1.303 3.032   

ΛΕΟΥ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ (RON) 6.486 5.030   

77.540 83.518 

Οι δεσµευµένες καταθέσεις στις περιπτώσεις χρηµατοδότησης αυτοχρηµατοδοτούµενων ή 
συγχρηµατοδοτούµενων έργων  (project finance όπως ενδεικτικά Αττική Οδός, αιολικά πάρκα, έργα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης, κλπ.) αφορούν τους λογαριασµούς εξυπηρέτησης βραχυπρόθεσµων δόσεων 
µακροπρόθεσµων δανείων ή αποθεµατικούς λογαριασµούς. Σηµειώνεται ότι το υπόλοιπο των λογαριασµών 
εξυπηρέτησης βραχυπρόθεσµων δόσεων χρησιµοποιείται προς αποπληρωµή των επόµενων χρονικά 
τοκοχρεωλυτικών δόσεων των δανείων. Επίσης, µπορεί να αφορούν την κατάθεση µετρητών ως εξασφάλιση για 
την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών από διεθνή χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που διαθέτουν υψηλή διαβάθµιση  
από τους ∆ιεθνείς Οίκους και λήψη εγγυητικών για είσπραξη επιχορηγήσεων. 

Η µητρική εταιρεία δεν έχει δεσµευµένες καταθέσεις. 

 

13 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

30-Ιουν-14 31-∆εκ-13* 30-Ιουν-14 31-∆εκ-13 

∆ιαθέσιµα στο ταµείο 2.144 1.660 1 1 

Καταθέσεις όψεως 162.027 374.956 1.952 2.817 

Καταθέσεις προθεσµίας 538.927 438.285 - - 

Σύνολο 703.098 814.901 1.952 2.818 

Το υπόλοιπο των Καταθέσεων προθεσµίας, σε ενοποιηµένο επίπεδο, προέρχεται κυρίως από την ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ 
ΑΕ κατά ευρώ 377.400 χιλ (31.12.2013: ευρώ 388.547 χιλ.) και το υπόλοιπο προέρχεται από πολλές άλλες 
θυγατρικές. 

Τα επιτόκια προθεσµιακών καταθέσεων καθορίζονται µετά από διαπραγµάτευση µε επιλεγµένα τραπεζικά 
ιδρύµατα µε βάση τα διατραπεζικά επιτόκια Euribor αντίστοιχης χρονικής διάρκειας µε την επιλεγµένη 
τοποθέτηση (π.χ.  εβδοµάδα, µήνα κλπ).  
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Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αναλύονται στα εξής νοµίσµατα: 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
30-Ιουν-14 31-∆εκ-13* 30-Ιουν-14 31-∆εκ-13 

ΕΥΡΩ 680.830 795.008   1.952 2.818 

∆ΙΝΑΡΙΟ ΚΟΥΒΕΙΤ (KWD) 85 49   - - 

∆ΙΝΑΡΙΟ ΜΠΑΧΡΕΪΝ (BHD) 145 161   - - 
∆ΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ ($) 594 142   - - 

ΛΕΟΥ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ (RON) 7.879 4.098   - - 

ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ (£) 518 1.269 - - 

∆ΗΝΑΡΙΟ ΣΕΡΒΙΑΣ (RSD) - 1.170 - - 
ΝΤΙΡΧΑΜ ΕΜΙΡΑΤΩΝ (AED) 5.141 1.325 - - 

ΡΙΑΛ ΚΑΤΑΡ (QAR) 5.740 9.900 - - 

ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ (BGN) 184 744   - - 

ΛΕΚ ΑΛΒΑΝΙΑΣ (ALL) 62 212   - - 
ΡΟΥΒΛΙ ΡΩΣΙΑΣ (RUB) 12 6   - - 

ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΛΙΡΑ (TRY) 510 458 - - 

ΜΑΡΚΟ ΒΟΣΝΙΑΣ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗΣ (BAM) 155 347 - - 

∆ΗΝΑΡΙΟ FYROM (MKD) 9 12 - - 
ΧΙΛΙΑΝΟ ΠΕΣΟ (CLP) 1.234 - - - 

703.098 814.901 1.952 2.818 

*Αναπροσαρµοσµένα ποσά λόγω της εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 11 «Από κοινού Συµφωνίες» (σηµείωση 2.3.2).  

 

14 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση 

Η λογιστική αξία ποσού ευρώ 4.219 χιλ που αφορά την αναλογία του Οµίλου στην έως την 30η Ιουνίου 2014 
ενοποιούµενη µε τη µέθοδο της Καθαρής Θέσης ΚΥΝΗΓΟΣ ΑΕ, µεταφέρθηκε από τις «Επενδύσεις σε συγγενείς 
& κοινοπραξίες» στα «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση» καθώς η 
∆ιοίκηση του Οµίλου κατά την ανωτέρω ηµεροµηνία προτίθετο να εξασκήσει το δικαίωµα πώλησης (put option) 
της εν λόγω συµµετοχής στην εύλογη αξία του. Εντός του Ιουλίου 2014 ο Όµιλος εξάσκησε το εν λόγω δικαίωµα 
στην εύλογη αξία που προσδιορίστηκε σε ευρώ 5.259 χιλ και η πώληση αναµένεται να ολοκληρωθεί µέχρι την 
30η Σεπτεµβρίου 2014. Η συµµετοχή στην ΚΥΝΗΓΟΣ ΑΕ στην ενδιάµεση συνοπτική οικονοµική πληροφόρηση 
επιµετρήθηκε στη λογιστική αξία καθώς αυτή ήταν χαµηλότερη από την εύλογη αξία µείον τα κόστη πώλησης.  

Στο α΄ τρίµηνο του 2014 ολοκληρώθηκε η πώληση του κτιρίου της οδού Καβαλλιεράτου στη Νέα Κηφισιά, το 
οποίο στις 31.12.2013 είχε παρουσιαστεί ως µη κυκλοφορούν περιουσιακό στοιχείο κατεχόµενο προς πώληση.  
Το κτίριο είχε επιµετρηθεί στην εύλογη αξία µείον τα κόστη πώλησης, η οποία είχε προσδιοριστεί στα ευρώ 
4.516 χιλ. και ήταν χαµηλότερη της λογιστικής αξίας του. Η ζηµιά αποµείωσης ποσού ευρώ 12.006 χιλ  
αναγνωρίστηκε στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων της χρήσης 2013 και συγκρεκριµένα στο δ’ τρίµηνο 2013, στη 
γραµµή Λοιπά έσοδα/έξοδα εκµετάλλευσης. 

 

15 Λοιπά αποθεµατικά 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τακτικό 
αποθεµατι

κό 

Ειδικά & 
έκτακτα 
αποθεµατι

κά 

Αφορολόγητα 
αποθεµατικά 

Αποθεµατ

ικό 
∆ιαθέσιµα 
Προς 

Πώληση 

Αποθεµατ

ικό 
Συν/κών 
∆ιαφορών 

Αποθεµατ

ικό 
αντιστάθµ

ισης 
ταµειακώ

ν ροών 

Αποθεµατ

ικό 
αναλογιστ

ικών 
κερδών 

/(ζηµιών)  

Λοιπά 
αποθεµ

ατικά 

Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2013 44.925 106.546 125.824 14.602 (2.908) (111.296) (1.244) 39.298 215.746 

Συναλλαγµατικές διαφορές - - - - (932) - - - (932) 
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Τακτικό 
αποθεµατι

κό 

Ειδικά & 
έκτακτα 
αποθεµατι

κά 

Αφορολόγητα 
αποθεµατικά 

Αποθεµατ

ικό 
∆ιαθέσιµα 
Προς 

Πώληση 

Αποθεµατ

ικό 
Συν/κών 
∆ιαφορών 

Αποθεµατ

ικό 
αντιστάθµ

ισης 
ταµειακώ

ν ροών 

Αποθεµατ

ικό 
αναλογιστ

ικών 
κερδών 

/(ζηµιών)  

Λοιπά 
αποθεµ

ατικά 

Σύνολο 

Μεταφορά από τα αποτελέσµατα 92 - - - - - - - 92 
Μεταβολή αξίας ∆ιαθεσίµων προς 
πώληση / Αντιστάθµισης ταµειακών 
ροών - - - (71.580) - 22.647 - - (48.933) 

Προσαρµογή αναταξινόµησης 
αποθεµατικών ∆ιαθεσίµων προς πώληση  - - - 466 - - - - 466 

Αναλογιστικά κέρδη/(ζηµιές)  - - - - - - 93 - 93 

30 Ιουνίου 2013 45.016 106.546 125.824 (56.512) (3.840) (88.650) (1.150) 39.298 166.532 

Συναλλαγµατικές διαφορές - - - - (2.501) - - - (2.501) 

Μεταφορά από τα αποτελέσµατα 3.445 6.252 2.102 - - - - - 11.799 
Μεταβολή αξίας ∆ιαθεσίµων προς 
πώληση / Αντιστάθµισης ταµειακών 
ροών - - - (10.470) - 34.303 - - 23.833 
Προσαρµογή αναταξινόµησης 
αποθεµατικού αντιστάθµισης ταµειακών 
ροών - - - 8 - - - - 8 

Αναλογιστικά κέρδη/(ζηµιές)  - - - - - - 528 - 528 

31 ∆εκεµβρίου 2013 48.462 112.798 127.926 (66.974) (6.341) (54.346) (623) 39.298 200.198 

1 Ιανουαρίου 2014 48.462 112.798 127.926 (66.974) (6.341) (54.346) (623) 39.298 200.198 

Συναλλαγµατικές διαφορές - - - - 546 - - - 546 

Μεταφορά από/στα αποτελέσµατα 593 241 - - - - - - 833 
Μεταβολή αξίας ∆ιαθεσίµων προς 
πώληση / Αντιστάθµισης ταµειακών 
ροών - - - 22.211 - (16.899) - - 5.312 
Προσαρµογή αναταξινόµησης λόγω 
αποµείωσης συµµετοχής σε εταιρείες 
µεταλλείων - - - 45.575 - - - - 45.575 

Προσαρµογή αναταξινόµησης λοιπών 
εταιρειών - - - (591) - - - - (591) 

30 Ιουνίου 2014 49.054 113.038 127.926 220 (5.795) (71.246) (623) 39.298 251.873 

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, η συσσωρευµένη ζηµιά αξίας ευρώ 
45.575 χιλ. αναταξινοµήθηκε από το Αποθεµατικό ∆ιαθέσιµα προς Πώληση στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων 
στα Λοιπά Έξοδα. 

Από τη µείωση ευρώ 16.899 χιλ. που παρατηρείται στο 6µηνο 2014 στο Αποθεµατικό αντιστάθµισης ταµειακών 
ροών, ποσό ευρώ 208 χιλ. οφείλεται στις συγγενείς εταιρείες του Οµίλου. Στην αύξηση ποσού ευρώ 546 χιλ  του 
Αποθεµατικού συναλλαγµατικών διαφορών οι συγγενείς εταιρείες συµµετέχουν µε αύξηση ευρώ 2 χιλ. Για το 
6µηνο 2013, στην αύξηση του Αποθεµατικού αντιστάθµισης ταµειακών ροών κατά ευρώ 22.647 χιλ. οι συγγενείς 
εταιρείες συµβάλλουν κατά ευρώ 4.060 χιλ. και στη µείωση του Αποθεµατικού συναλλαγµατικών διαφορών κατά  
ευρώ 932 χιλ. οι συγγενείς συµβάλλουν µε ζηµιά ευρώ 153 χιλ.  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Τακτικό 
αποθεµατικό 

Ειδικά & 
έκτακτα 

αποθεµατικά 

Αφορολόγητα 
αποθεµατικά 

Αποθεµατικό 
αναλογιστικών 
κερδών /(ζηµιών)  

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2013 18.114 30.691 50.394 (31)   3.910 103.077 

Αναλογιστικά κέρδη/(ζηµιές)  - - - 2 - 2 

30 Ιουνίου 2013 18.114 30.691 50.394 (29) 3.910 103.080 

Μεταφορά από/σε αποτελέσµατα 146 - (146) - - - 

Αναλογιστικά κέρδη/(ζηµιές)  - - - 7 - 7 

31 ∆εκεµβρίου 2013 18.260 30.691 50.248 (22) 3.910 103.087 

1 Ιανουαρίου 2014 18.260 30.691 50.248 (22) 3.910 103.087 

30 Ιουνίου 2014 18.260 30.691 50.248 (22) 3.910 103.087 



 

                          ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ 
Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση  

για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 

 

(63) / (74) 

16 ∆άνεια 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 
30-Ιουν-14 31-∆εκ-13* 30-Ιουν-14 31-∆εκ-13 

Μακροπρόθεσµος δανεισµός 
Τραπεζικός δανεισµός 409.296 464.839 - - 
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 1.939 2.368 - - 

Οµολογιακό ∆άνειο 939.921 942.353 224.491 224.355 

Από συνδεδεµένα µέρη - - 16.100 40.500 

Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων 1.351.157 1.409.560 240.591 264.855 

Βραχυπρόθεσµος δανεισµός 
Τραπεζικές υπεραναλήψεις 287 815 - - 

Τραπεζικός δανεισµός 138.809 109.685 - - 

Οµολογιακό ∆άνειο 83.092 125.909 - - 
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 923 925 - - 

Από συνδεδεµένα µέρη - - 24.400 - 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 223.110 237.334 24.400 - 

Σύνολο δανείων 1.574.267 1.646.893 264.991 264.855 

H µεταβολή που παρατηρείται στη µητρική Εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ στη γραµµή των βραχυπρόθεσµων δανείων 
από συνδεδεµένα µέρη προέρχεται από µεταφορά δανείων από τα µακροπρόθεσµα σε βραχυπρόθεσµα επειδή 
λήγουν εντός ενός έτους από την ηµεροµηνία αναφοράς (30.6.2014).  

Στο συνολικό δανεισµό συµπεριλαµβάνονται ποσά από ∆άνεια µειωµένης εξασφάλισης χωρίς δικαίωµα 
αναγωγής στη µητρική εταιρεία (non recourse debt) συνολικού ύψους ευρώ 856,3 εκατ. (2013: 921,9 εκατ.) από 
εταιρείες παραχωρήσεων και συγκεκριµένα, ευρώ 335,2 εκατ. (2013: ευρώ 390,1 εκατ.) από την εταιρεία 
ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ και ευρώ 521,1 εκατ. (2013: ευρώ 531,7 εκατ.) από τη ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ. 

Η έκθεση σε µεταβολές των επιτοκίων και οι ηµεροµηνίες ανατιµολόγησης των συµβολαίων περιγράφονται στον 
πίνακα που ακολουθεί: 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΣΤΑΘΕΡΟΥ  
ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ 

ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ   

ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ έως 6 µήνες Σύνολο 

31 ∆εκεµβρίου 2013* 

Σύνολο δανείων 468.071 821.325 1.289.396 

Επίδραση ανταλλαγής επιτοκίων (swaps) 357.497 - 357.497 

825.568 821.325 1.646.893 

30 Ιουνίου 2014 

Σύνολο δανείων 425.031 798.900 1.223.931 
Επίδραση ανταλλαγής επιτοκίων (swaps) 350.336 - 350.336 

775.367 798.900 1.574.267 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

ΣΤΑΘΕΡΟΥ  
ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ 

ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ   

ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ έως 6 µήνες Σύνολο 

31 ∆εκεµβρίου 2013 

Σύνολο δανείων 40.500 224.355 264.855 

40.500 224.355 264.855 

30 Ιουνίου 2014 

Σύνολο δανείων 24.400 240.591 264.991 

24.400 240.591 264.991 
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Οι ηµεροµηνίες λήξης των µακροπρόθεσµων δανείων είναι οι εξής: 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
30-Ιουν-14 31-∆εκ-13* 30-Ιουν-14 31-∆εκ-13 

Μεταξύ 1 και  2 ετών 109.419 102.190 4.593 23.733 

Μεταξύ 2 και 5 ετών 452.638 415.393 54.551 36.020 
Πάνω από 5 έτη 789.099 891.977 181.446 205.101 

1.351.157 1.409.560 240.591 264.855 

Ο δανεισµός του Οµίλου αναλύεται στα εξής νοµίσµατα: 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
30-Ιουν-14 31-∆εκ-13* 30-Ιουν-14 31-∆εκ-13 

ΕΥΡΩ 1.547.381 1.635.398 264.991 264.855 

ΝΤΙΡΧΑΜ ΕΜΙΡΑΤΩΝ (AED) - 760 - - 

ΡΙΑΛ ΚΑΤΑΡ (QAR) 26.579 10.735 - - 

ΡΟΥΒΛΙ ΡΩΣΙΑΣ (RUB) 307 - - - 

1.574.267 1.646.893 264.991 264.855 

*Αναπροσαρµοσµένα ποσά λόγω της εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 11 «Από κοινού Συµφωνίες» (σηµείωση 2.3.2).  

Επιπρόσθετα, η µητρική Εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ, στις 30.06.2014 είχε χορηγήσει εταιρικές εγγυήσεις ποσού ευρώ 
257,7 εκατ. (στις 31.12.2013: ευρώ 259,1 εκατ.) υπέρ εταιρειών στις οποίες συµµετέχει, κυρίως για την 
εξασφάλιση τραπεζικών πιστώσεων ή εξασφάλιση πιστώσεων από προµηθευτές. 

Η λογιστική αξία των βραχυπρόθεσµων δανείων προσεγγίζει την εύλογη αξία, καθώς η επίδραση της 
προεξόφλησης είναι µη σηµαντική.  

Οι υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης, οι οποίες περιλαµβάνονται στους παραπάνω πίνακες, αναλύονται ως 
εξής: 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
30-Ιουν-14 31-∆εκ-13 

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης - 
ελάχιστα µισθώµατα 
Μέχρι 1 έτος 1.015 1.029 

Από 1 έως 5 έτη 2.056 2.523 

Σύνολο 3.071 3.552 

Μείον: Mελλοντικές χρηµατοοικονοµικές 
χρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων (209) (259) 

Τρέχουσα αξία υποχρεώσεων 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης 2.862 3.293 

 

Η τρέχουσα αξία των υποχρεώσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης αναλύεται παρακάτω: 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 30-Ιουν-14 31-∆εκ-13 

Μέχρι 1 έτος 923 925 

Από 1 έως 5 έτη 1.939 2.368 

Σύνολο 2.862 3.293 

Η µητρική Εταιρεία δεν έχει  υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης. 

 



 

                          ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ 
Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση  

για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 

 

(65) / (74) 

17 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
30-Ιουν-14 31-∆εκ-13* 30-Ιουν-14 31-∆εκ-13 

Προµηθευτές 269.612 262.803 46 68 

∆εδουλευµένα έξοδα 29.427 22.849 626 146 

Ασφαλιστικοί οργανισµοί και λοιποί φόροι/ 
τέλη 23.106 34.764 149 571 

Υποχρεώσεις για κατασκευαστικά συµβόλαια 24.401 40.027 - - 
Προκαταβολή για λειτουργικές µισθώσεις 1.216 1.287 - - 

Λοιπές υποχρεώσεις 475.218 468.199 8.313 2.891 

Σύνολο υποχρεώσεων - Συνδεδεµένα µέρη 11.712 13.163 3.974 2.747 

Σύνολο 834.691 843.091 13.109 6.423 

Μακροπρόθεσµες 9.420 15.582 984 2.250 

Βραχυπρόθεσµες 825.271 827.509 12.124 4.173 

Σύνολο 834.691 843.091 13.109 6.423 

 

Ο λογαριασµός «Λοιπές Υποχρεώσεις» αναλύεται στον παρακάτω πίνακα: 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
30-Ιουν-14 31-∆εκ-13* 30-Ιουν-14 31-∆εκ-13 

Προκαταβολές πελατών και Λοιποί πιστωτές 329.633 340.209 7.714 2.516 

Υποχρεώσεις σε υπεργολάβους 69.121 56.239 428 312 

Υποχρεώσεις προς κοινοπρακτικά σχήµατα 54.374 54.612 - - 

∆ικαιούχοι αµοιβών από παροχή υπηρεσίας 
και Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 22.090 17.140 171 63 

475.218 468.199 8.313 2.891 

Το σύνολο των υποχρεώσεων αναλύεται στα εξής νοµίσµατα: 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
30-Ιουν-14 31-∆εκ-13* 30-Ιουν-14 31-∆εκ-13 

ΕΥΡΩ 558.958 598.332 13.109 6.423 
∆ΙΝΑΡΙΟ ΚΟΥΒΕΙΤ (KWD) 28.840 28.953 - - 

∆ΙΝΑΡΙΟ ΜΠΑΧΡΕΪΝ (BHD) 219 206 - - 

∆ΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ ($) 34.872 40.646 - - 

ΛΕΟΥ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ (RON) 26.025 18.905 - - 
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ (£) 2.421 1.483 - - 

∆ΗΝΑΡΙΟ ΣΕΡΒΙΑΣ (RSD) 29.272 27.863 - - 

ΝΤΙΡΧΑΜ ΕΜΙΡΑΤΩΝ (AED) 19.527 26.696 - - 

ΡΙΑΛ ΚΑΤΑΡ (QAR) 111.807 83.503 - - 
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ (BGN) 7.784 5.631 - - 

ΛΕΚ ΑΛΒΑΝΙΑΣ (ALL) 6.788 5.102 - - 

ΡΟΥΒΛΙ ΡΩΣΙΑΣ (RUB) 358 322 - - 

ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΛΙΡΑ (TRY) 224 222 - - 
ΜΑΡΚΟ ΒΟΣΝΙΑΣ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗΣ (BAM) 884 867 - - 

∆ΗΝΑΡΙΟ FYROM (MKD) 6.710 4.360 - - 

834.691 843.091 13.109 6.423 

*Αναπροσαρµοσµένα ποσά λόγω της εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 11 «Από κοινού Συµφωνίες» (σηµείωση 2.3.2).  

Η λογιστική αξία των µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων προσεγγίζει την εύλογή τους αξία. 
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18 Προβλέψεις 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

   
Λοιπές 

προβλέψεις Σύνολο 
Λοιπές 

προβλέψεις Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2013* 156.754 156.754 519 519 

Πρόσθετες προβλέψεις περιόδου 4.699 4.699 - - 

Συναλλαγµατικές διαφορές 1 1 - - 

Χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις περιόδου (1.401) (1.401) - - 

30 Ιουνίου 2013* 160.053 160.053 519 519 

Πρόσθετες προβλέψεις περιόδου 8.920 8.920 3.542 3.542 
Μη χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις που 
αναστράφηκαν (362) (362) (339) (339) 

Συναλλαγµατικές διαφορές (322) (322) - - 

Χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις περιόδου (1.368) (1.368) - - 

31 ∆εκεµβρίου 2013* 166.921 166.921 3.722 3.722 

    

1 Ιανουαρίου 2014 166.921 166.921 3.722 3.722 

Πρόσθετες προβλέψεις περιόδου 3.090 3.090 - - 

Συναλλαγµατικές διαφορές 66 66 - - 

Χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις περιόδου (1.722) (1.722) - - 

30 Ιουνίου 2014 168.355 168.355 3.722 3.722 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Ανάλυση συνολικών προβλέψεων: 

 
30-Ιουν-14 31-∆εκ-13* 30-Ιουν-14 31-∆εκ-13 

Μακροπρόθεσµες 128.157 125.731 180 180 

Βραχυπρόθεσµες 40.198 41.190 3.542 3.542 

Σύνολο 168.355 166.921 3.722 3.722 

*Αναπροσαρµοσµένα ποσά λόγω της εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 11 «Από κοινού Συµφωνίες» (σηµείωση 2.3.2).  

Από τις Λοιπές προβλέψεις ποσό ευρώ 118.654 χιλ. (2013: ευρώ 117.203 χιλ.) αφορά στην πρόβλεψη για βαριά 
συντήρηση του συµβολαίου παραχώρησης της ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ, ποσό ευρώ 2.240 χιλ. (2013: ευρώ 2.240 
χιλ.) στην πρόβλεψη φόρου για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, ποσό ευρώ 5.373 χιλ. πρόβλεψη φόρου για τη 
διανοµή ή κεφαλαιοποίηση αφορολόγητου αποθεµατικού (2013: ευρώ 5.373 χιλ.) και ποσό ευρώ 42.088 χιλ. 
(2013: ευρώ 42.105 χιλ.) σε λοιπές προβλέψεις. Επίσης, στις Λοιπές προβλέψεις συµπεριλαµβάνεται και ποσό 
ευρώ 28.371 χιλ. που αφορά πρόβλεψη για µελλοντική αδυναµία εκπλήρωσης υποχρέωσης συνεταίρου στο 
εξωτερικό µε τον οποίο συµµετέχουµε από κοινού σε Κοινοπραξία (2013: ευρώ 28.371 χιλ.) .  

Στα στοιχεία εταιρείας, ποσό ευρώ 180 χιλ. αφορά σε πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις (2013: ευρώ 
180 χιλ.) (σηµείωση 25β), ποσό ευρώ 2.339 χιλ. πρόβλεψη φόρου για τη διανοµή ή κεφαλαιοποίηση 
αφορολόγητου αποθεµατικού (2013: ευρώ 2.339 χιλ.) και ποσό ευρώ 1.203 χιλ. λοιπές προβλέψεις (2013: ευρώ 
1.203 χιλ.). 
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19 Έξοδα ανά κατηγορία 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1-Ιαν έως 30-Ιουν-14 1-Ιαν έως 30-Ιουν-13* 

Σηµ. 
Κόστος 

πωληθέντων 
Έξοδα 
διάθεσης 

Έξοδα 
διοίκησης Σύνολο 

Κόστος 
πωληθέντων 

Έξοδα 
διάθεσης 

Έξοδα 
διοίκησης Σύνολο 

Παροχές σε εργαζοµένους 90.512 824 9.928 101.265 63.084 634 9.607 73.326 

Αναλώσεις Αποθεµάτων 153.071 - 73 153.144 171.952 - 45 171.997 

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων  17.375 25 833 18.234 17.892 18 969 18.878 
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών 
στοιχείων 6 35.179 - 46 35.226 31.807 - 27 31.834 

Αποσβέσεις επενδυτικών ακινήτων 470 - 190 660 573 - 223 796 

Έξοδα επιδιόρθωσης και 
συντήρησης ενσώµατων παγίων 14.287 8 424 14.718 7.937 7 170 8.114 

Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων 10.760 276 712 11.748 7.698 259 647 8.604 

Αµοιβές τρίτων  218.657 1.246 9.988 229.891 152.865 1.081 7.727 161.672 

Λοιπά 32.780 661 4.834 38.274 38.744 813 4.617 44.175 

Σύνολο 573.090 3.040 27.028 603.158 492.553 2.812 24.032 519.397 

*Αναπροσαρµοσµένα ποσά λόγω της εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 11 «Από κοινού Συµφωνίες» (σηµείωση 2.3.2).  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

1-Ιαν έως 30-Ιουν-14 1-Ιαν έως 30-Ιουν-13 

Έξοδα 
διοίκησης Σύνολο 

Έξοδα 
διοίκησης Σύνολο 

Παροχές σε εργαζοµένους 325 325 347 347 

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων  37 37 55 55 

Αποσβέσεις επενδυτικών ακινήτων 377 377 484 484 

Έξοδα επιδιόρθωσης και συντήρησης 
ενσώµατων παγίων 23 23 1 1 

Αµοιβές τρίτων  686 686 693 693 

Λοιπά 521 521 1.078 1.078 

Σύνολο 1.969 1.969 2.659 2.659 

 

20 Λοιπά έσοδα/έξοδα εκµετάλλευσης 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

1-Ιαν έως 1-Ιαν έως 

 Σηµ. 30-Ιουν-14 30-Ιουν-13 30-Ιουν-14 30-Ιουν-13 

Έσοδα / (έξοδα) συµµετοχών & χρεογράφων (πλην 
µερισµάτων) 1.427 1.122 - - 

Κέρδη/ (ζηµιές) από την πώληση χρηµατοοικονοµικών 
στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση & λοιπών 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 1.518 (466) - - 

Κέρδη/ (ζηµιές) από την πώληση Θυγατρικών (575) (6) - - 

Κέρδη/ (ζηµιές) από την πώληση Συγγενών (1) - 10 - 
Κέρδη/ (ζηµιές) από την πώληση ενσώµατων παγίων 
στοιχείων 384 (2) - - 

Αποσβέσεις ληφθεισών επιχορηγήσεων 1.911 1.895 - - 

Αποµείωση υπεραξίας 6   - (523) - - 
Αποµείωση συµµετοχής σε εταιρείες µεταλλείων (µέσω 
αναταξινόµησης Αποθεµατικού) 15 (45.575) -  - - 

Ενοίκια 3.443 2.715 1.086 908 
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Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

1-Ιαν έως 1-Ιαν έως 

 Σηµ. 30-Ιουν-14 30-Ιουν-13 30-Ιουν-14 30-Ιουν-13 

Προβλέψεις αποµείωσης και διαγραφές απαιτήσεων (453) (2.838) - - 

Έκτακτη εισφορά στον κύκλο εργασιών εταιρειών ΑΠΕ 
(Ν.4093/2012)  (-) (1.700) (3.558) - - 

Αποζηµιώσεις βάσει σύµβασης παραχώρησης 9.780 - - - 

Λοιπά Κέρδη / (Ζηµίες) 2.622 (1.261) (6) (914) 

Σύνολο (27.220) (2.922) 1.090 (6) 

 
Τα Λοιπά έσοδα/έξοδα επιβαρύνθηκαν στο Α΄εξάµηνο του 2014 µε ποσό ευρώ 45.575 χιλ. από την 
αναταξινόµηση του Αποθεµατικού ∆ιαθεσίµων προς πώληση λόγω αποµείωσης της συµµετοχής σε εταιρείες 
µεταλλείων που συµπεριλαµβάνονται στα Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση (σηµείωση 15).  
 

21 Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/έξοδα-καθαρά 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

1-Ιαν έως 1-Ιαν έως 

 30-Ιουν-14 30-Ιουν-13 30-Ιουν-14 30-Ιουν-13 

Έξοδα τόκων 

 -Τραπεζικά δάνεια (43.918) (46.550) (8.206) (7.081) 

 - Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις (57) (26) - - 

(43.976) (46.576) (8.206) (7.081) 

Έσοδα τόκων 12.479 20.661 5 3 

Καθαρά (έξοδα) / έσοδα τόκων (31.496) (25.914) (8.201) (7.078) 

Τόκοι πρόβλεψης  βαριάς συντήρησης της ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ (1.525) (2.170) - - 

Καθαρά κέρδη / (ζηµιές) από συναλλαγµατικές διαφορές 
δανείων σε Ξένο Νόµισµα (9) 6 - - 

Κέρδη / (ζηµιές) από συµβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων για 
αντιστάθµιση ταµειακών ροών-Μεταφορά από αποθεµατικό 66 778 - - 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / (έξοδα) - καθαρά (32.964) (27.300) (8.201) (7.078) 

 

22 Φόρος εισοδήµατος  

Στις 23.07.2013 θεσπίστηκε ο νέος φορολογικός νόµος 4172/23.07.2013. Ο νέος νόµος διατηρεί τις αλλαγές που 
θεσπίστηκαν µε το φορολογικό νόµο 4110/23.01.2013 σύµφωνα µε τον οποίο, ο συντελεστής φορολογίας 
εισοδήµατος νοµικών προσώπων ορίζεται στο 26% για τη χρήση 2013 και µετά, και ο παρακρατούµενος φόρος 
µερισµάτων που εγκρίνονται µετά την 1 Ιανουαρίου 2014 ορίζεται σε 10%. Η αρνητική επίδραση από τον 
επανυπολογισµό των αναβαλλόµενων φόρων για τον Όµιλο και την Εταιρεία στο φόρο εισοδήµατος της 
Κατάστασης αποτελεσµάτων της συγκριτικής περιόδου, απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα: 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

1-Ιαν έως 1-Ιαν έως 

 
30-Ιουν-14 30-Ιουν-13* 30-Ιουν-14 30-Ιουν-13 

Φόρος χρήσης 14.388 20.041 - - 

Αναβαλλόµενος φόρος λόγω µεταβολής φορολογικού συντελεστή 
από 20% σε 26% - 24.893 - 149 

Αναβαλλόµενος φόρος (2.126) (7.241) 11 29 

Σύνολο 12.261 37.692 11 178 
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Για τη συγκριτική περίοδο, δηλαδή για το α’ εξαµ. του 2013, εκτός της επιβάρυνσης στον Αναβαλλόµενο φόρο 
της Κατάστασης Αποτελεσµάτων ποσού ευρώ 24.893 χιλ., η µεταβολή του φορολογικού συντελεστή επέδρασε 
θετικά στα Λοιπά Συνολικά Έσοδα/(Έξοδα) περιόδου κατά ποσό ευρώ 8.277 χιλ. Εποµένως, η συνολική 
επίδραση της µεταβολής του φορολογικού συντελεστή στα Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα/(Έξοδα) περιόδου 
ανέρχεται σε ζηµιά ευρώ 16.616 χιλ. για τον Όµιλο και σε ευρώ 149 χιλ. για την εταιρεία. 

*Αναπροσαρµοσµένα ποσά λόγω της εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 11 «Από κοινού Συµφωνίες» (σηµείωση 2.3.2).  

 

23 Κέρδη ανά µετοχή  

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός από τα κέρδη ανά µετοχή. 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1-Ιαν έως 1-Απρ έως 

30-Ιουν-14   30-Ιουν-13 30-Ιουν-14   30-Ιουν-13 

Κέρδη/(ζηµιές) αποδιδόµενα στους ιδιοκτήτες της 
µητρικής (σε χιλιάδες Ευρώ) (34.878) (18.591) (36.570) (1.344) 
Σταθµισµένος µέσος αριθµός των κοινών µετοχών (σε 
χιλιάδες) 172.431 172.431 172.431 172.431 
Κέρδη /(ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά 
(σε Ευρώ) (0,2023) (0,1078) (0,2121) (0,0078) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

1-Ιαν έως 1-Απρ έως 

30-Ιουν-14   30-Ιουν-13 30-Ιουν-14   30-Ιουν-13 

Κέρδη/(ζηµιές) αποδιδόµενα στους ιδιοκτήτες της 
µητρικής (σε χιλιάδες Ευρώ) (7.167) (8.416) (2.964) (4.407) 
Σταθµισµένος µέσος αριθµός των κοινών µετοχών (σε 
χιλιάδες) 172.431 172.431 172.431 172.431 
Κέρδη /(ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά 
(σε Ευρώ) (0,0416) (0,0488) (0,0172) (0,0256) 

 

24 Μερίσµατα ανά µετοχή 

Κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγµατοποιήθηκε στις 27.06.2014 
αποφασίστηκε η µη διανοµή µερίσµατος για τη χρήση 2013. Μέρισµα δεν είχε διανεµηθεί ούτε για τη χρήση 
2012. Σύµφωνα µε την περίπτωση β παράγραφος 8 του άρθρου 16 του νόµου 2190/1920, το ποσό του µερίσµατος 
που αναλογεί στις ίδιες µετοχές προσαυξάνει το µέρισµα των λοιπών Μετόχων. Το εν λόγω µέρισµα υπόκειται σε 
παρακράτηση φόρου µερισµάτων, σύµφωνα µε την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία.  

 

25 Ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

(α) Υπάρχουν δικαστικές υποθέσεις εναντίον του Οµίλου για εργατικά ατυχήµατα που συνέβηκαν κατά την 
εκτέλεση κατασκευαστικών έργων από εταιρείες ή κοινοπρακτικά σχήµατα που συµµετέχει ο Όµιλος. Λόγω του 
ότι ο Όµιλος είναι ασφαλισµένος έναντι εργατικών ατυχηµάτων, δεν αναµένεται να προκύψει σηµαντική 
επιβάρυνση από ενδεχόµενη αρνητική έκβαση των δικαστικών αποφάσεων. Οι λοιπές 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. 

(β) Για τη χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυµες Εταιρίες και οι Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης 
που οι ετήσιες οικονοµικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά, υποχρεούνται να λαµβάνουν «Ετήσιο 
Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994. Το «Ετήσιο Πιστοποιητικό» 
εκδίδεται µετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόµιµο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που 
ελέγχει τις οικονοµικές καταστάσεις. Κατόπιν ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο Νόµιµος Ελεγκτής ή 
ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην εταιρεία «Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης» και στη συνέχεια ο Νόµιµος 
Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο την υποβάλει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονοµικών. Η «Έκθεση Φορολογικής 
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Συµµόρφωσης» πρέπει να υποβληθεί στο Υπουργείο Οικονοµικών το αργότερο µέχρι τη δέκατη ηµέρα του 
έβδοµου µήνα από το τέλος της οικονοµικής χρήσης. Το Υπουργείο Οικονοµικών θα επιλέξει δείγµα εταιρειών 
τουλάχιστον της τάξης του 9% από όλες τις εταιρείες για τις οποίες έχει υποβληθεί «Έκθεση Φορολογικής 
Συµµόρφωσης» για έλεγχο από τις αρµόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών. Ο έλεγχος από 
το Υπουργείο Οικονοµικών θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστηµα όχι αργότερο των δεκαοκτώ µηνών από την 
ηµεροµηνία υποβολής της «Έκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης» στο Υπουργείο Οικονοµικών.  

Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Οµίλου που ενοποιούνται παρατίθενται στη Σηµείωση 7. 
Οι φορολογικές υποχρεώσεις του Οµίλου για τις χρήσεις αυτές δεν έχουν καταστεί οριστικές και κατά συνέπεια 
υπάρχει το ενδεχόµενο να προκύψουν επιπρόσθετες επιβαρύνσεις όταν διενεργηθούν οι σχετικοί έλεγχοι από τις 
φορολογικές αρχές. Η πρόβλεψη που έχει σχηµατίσει ο Όµιλος για τις φορολογικά ανέλεγκτες χρήσεις ανέρχεται 
σε ποσό ευρώ 2.240 χιλ. και η µητρική εταιρεία σε ευρώ 180 χιλ. (σηµείωση 18). Η µητρική εταιρεία 
ΕΛΛΑΚΤΩΡ έχει φορολογικά ανέλεγκτη τη χρήση 2010, ελέγχθηκε φορολογικά βάσει του Ν.2238/1994 για τις 
χρήσεις 2011, 2012 και 2013 και έλαβε πιστοποιητικό φορολογικής συµµόρφωσης από την 
PricewaterhouseCoopers Α.Ε. χωρίς επιφύλαξη.  

 Στη Σηµείωση 7 µε αστερίσκο (*) στη στήλη των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων, σηµειώνονται οι εταιρείες 
του Οµίλου που έχουν έδρα στην Ελλάδα, ελέγχονται υποχρεωτικά από ελεγκτικά γραφεία και έλαβαν 
πιστοποιητικό φορολογικής συµµόρφωσης για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013. Σύµφωνα µε τη σχετική 
νοµοθεσία, οι οικονοµικές χρήσεις 2012 και 2013 θα πρέπει να θεωρούνται οριστικές για σκοπούς φορολογικού 
ελέγχου µετά από δεκαοκτώ µήνες από την υποβολή της «Έκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης» προς το 
Υπουργείο Οικονοµικών. Με βάση την απόφαση ΠΟΛ 1236/18.10.2013 του Υπουργείου Οικονοµικών, η 
οικονοµική χρήση 2011 θεωρείται οριστική την 30 Απριλίου 2014 (Σηµείωση 25β). 

 

(γ) Ο Όµιλος έχει ενδεχόµενες υποχρεώσεις σε σχέση µε τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέµατα που 
προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητάς του από τα οποία δεν αναµένεται να προκύψουν 
ουσιώδεις επιβαρύνσεις.  

(δ) Σύµφωνα µε την υπ’αριθµ. 6458/2011 Απόφαση του Εφετείου Αθηνών, που αφορά αίτηση της θυγατρικής 
REDS AE κατά του ∆ήµου Παλλήνης για τον καθορισµό προσωρινής τιµής µονάδος απαλλοτριωθείσης εδαφικής 
έκτασης της εταιρείας στο «Τρίγωνο Καµπά», επιδικάστηκε  ποσό αποζηµίωσης ευρώ 3,98 εκ. περίπου. Η REDS 
AE κατέθεσε αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωµής και εκδόθηκε η υπ΄αριθµ. 12303/2012 διαταγή πληρωµής, 
κατά της οποίας ο ∆ήµος Παλλήνης άσκησε ανακοπή και αίτηση αναστολής η οποία προσδιορίστηκε για την 
31.10.2012, το δε αίτηµα προσωρινής διαταγής αναστολής της εκτέλεσης το οποίο κατέθεσε ο ∆ήµος 
απορρίφθηκε κατά τη δικάσιµο της 24.07.2012. Την 31.10.2012 αναβλήθηκε η εκδίκαση της ανακοπής για την 
16.01.2013, οπότε στην τελευταία αυτή δικάσιµο η υπόθεση συζητήθηκε και εκδόθηκε η υπ' αριθµ. 1474/2013 
απόφαση η οποία έκανε δεκτή την ανακοπή και ακύρωσε την διαταγή πληρωµής, ενώ η αίτηση αναστολής 
συζητήθηκε και εκδόθηκε η υπ' αριθµ. 3578/2012 απόφαση η οποία αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης 
διαταγής πληρωµής. Η REDS AE έχει καταθέσει έφεση κατά της υπ' αριθµ. 1474/2013 απόφασης που εκδόθηκε 
επί της ανακοπής του α. 632 ΚΠολ∆ κατά της 12303/2012 διαταγής πληρωµής η οποία συζητήθηκε την 
14.01.2014 και εκδόθηκε προδικαστική απόφαση που αναβάλλει την πρόοδο της δίκης λόγω µη προσήκουσας 
νοµιµοποίησης της πληρεξουσίας δικηγόρου του ∆ήµου Παλλήνης. Η υπόθεση επανήλθε µε κλήση και νέα 
δικάσιµος ορίστηκε η 11.11.2014. Κατά τη συζήτηση την 17.09.2013 ενώπιον του Μονοµελούς  Πρωτοδικείου 
Αθηνών επί της ανακοπής και αίτησης αναστολής που κατέθεσε ο ∆ήµος Παλλήνης επί των πράξεων εκτέλεσης 
του α. 933 ΚΠολ∆. εκδόθηκε αφενός µεν για την ανακοπή η υπ’ αριθµ. 5470/2013 απόφαση µε την οποία έγινε 
δεκτή η ανακοπή, κατά της οποίας η REDS AE άσκησε έφεση που εκδικάζεται την  16.09.2014 , αφετέρου δε για 
την αίτηση αναστολής η υπ’ αριθµ. 5468/2013 απόφαση, η οποία επίσης έκανε δεκτή την αίτηση αναστολής. 
Τέλος, ο ∆ήµος Παλλήνης έχει ασκήσει ανακοπή και αίτηση αναστολής κατά υπ’ αριθµ. 6458/2011 απόφασης 
του Εφετείου Αθηνών, της από 29.11.2012 επιταγής προς πληρωµή και της αναγκαστικής εκτέλεσης, µε αρχική 
δικάσιµο 19.11.2013, που αναβλήθηκε για την 04.11.2014. Το ποσό της επιδικασθείσας αποζηµίωσης θεωρείται 
ενδεχόµενο περιουσιακό στοιχείο και ως εκ τούτου -σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 37- στο παρόν στάδιο, η εν λόγω 
απαίτηση δεν απεικονίζεται στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου.   
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26 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

Όλα τα ποσά είναι σε χιλιάδες ευρώ. 

Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της περιόδου καθώς επίσης και τα υπόλοιπα των 
απαιτήσεων και υποχρεώσεων στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές µε τα 
συνδεδεµένα µέρη σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 24, έχουν ως εξής: 

  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

  1-Ιαν έως  1-Ιαν έως 

  30-Ιουν-14 30-Ιουν-13*  30-Ιουν-14 30-Ιουν-13 

α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 41.227 28.017 
 

1.286 1.300 

 Πωλήσεις προς θυγατρικές - -  1.286 1.300 

 Λοιπά έσοδα εκµετάλ. - -  1.286 1.300 

 Πωλήσεις προς συγγενείς 1.922 1.021  - - 

 Πωλήσεις 1.006 818  - - 

 Λοιπά έσοδα εκµετάλ. 916 203  - - 

 Πωλήσεις προς λοιπά συνδεδεµένα µέρη  39.305 26.996  - - 

 Πωλήσεις 37.625 25.719  - - 

 Λοιπά έσοδα εκµετάλ. 1.680 1.276  - - 

β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 4.850 9.324  1.503 915 

 Αγορές από θυγατρικές - -  1.503 915 

 Έξοδα διοίκησης - -  14 13 

 Λοιπά έξοδα εκµετάλ. - -  458 339 

 Χρηµατοοικονοµικά έξοδα - -  1.031 563 

 Αγορές από συγγενείς 156 181  - - 

 Κόστος πωληθέντων 156 181  - - 

 Αγορές από λοιπά συνδεδεµένα µέρη 4.694 9.143  - - 

 Κόστος πωληθέντων 4.694 9.135  - - 

 Λοιπά έξοδα εκµετάλ. - 2  - - 

 Χρηµατοοικονοµικά έξοδα - 6  -  

γ) Έσοδα από µερίσµατα - -  1.924 1.506 

δ) Αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών 
της διοίκησης 

3.810 1.806  458 487 

       

  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

  30-Ιουν-14 31-∆εκ-13*  30-Ιουν-14 31-∆εκ-13 

α) Απαιτήσεις 94.355 66.959  7.620 6.609 

 Απαιτήσεις από θυγατρικές - -  6.124 6.480 

 Πελάτες - -  1.687 2.043 

 Λοιπές απαιτήσεις - -  4.345 4.345 

 ∆άνεια βραχυπρόθεσµα - -  92 92 

 Απαιτήσεις  από συγγενείς 54.343 31.520  1.367 1 

 Πελάτες 5.134 4.913  1 1 

 Λοιπές απαιτήσεις 5.593 4.041  - - 

 Μερίσµατα εισπρακτέα 1.659 -  1.366 - 

 ∆άνεια µακροπρόθεσµα 41.956 22.565  - - 

 Απαιτήσεις  από λοιπά συνδεδεµένα µέρη 40.012 35.440  129 128 

 Πελάτες 13.172 10.534  - - 

 Λοιπές απαιτήσεις 7.408 5.836  - - 

 ∆άνεια βραχυπρόθεσµα 129 128  129 128 

 ∆άνεια µακροπρόθεσµα 19.303 18.943  - - 
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β) Υποχρεώσεις 11.712 13.163  44.474 43.247 

 Υποχρεώσεις προς θυγατρικές - -  44.474 43.247 

 Προµηθευτές - -  431 419 

 Λοιπές υποχρεώσεις - -  3.543 2.328 

 Χρηµατοδοτήσεις - ∆άνεια βραχυπρόθεσµα - -  24.400 - 

 Χρηµατοδοτήσεις - ∆άνεια µακροπρόθεσµα - -  16.100 40.500 

 Υποχρεώσεις προς συγγενείς 4.020 9.069  - - 

 Προµηθευτές 157 167  - - 

 Λοιπές υποχρεώσεις 3.863 8.902  - - 

 Υποχρεώσεις προς λοιπά συνδεδεµένα µέρη 7.692 4.094  - - 

 Προµηθευτές 1.073 1.198  - - 

 Λοιπές υποχρεώσεις 6.619 2.896  - - 

γ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη 
και µέλη της διοίκησης 

2.071 28  358 - 

*Αναπροσαρµοσµένα ποσά λόγω της εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 11 «Από κοινού Συµφωνίες» (σηµείωση 2.3.2).  

Όλες οι συναλλαγές που περιγράφονται ανωτέρω έχουν πραγµατοποιηθεί µε τους συνήθεις όρους της αγοράς. Οι 
πωλήσεις και οι αγορές αφορούν κυρίως εργαλαβικές συµβάσεις, δανειακές συµβάσεις, τιµολογήσεις δαπανών 
και µισθώσεις ακινήτων. 

 

27 Λοιπές σηµειώσεις 

1. Στα πάγια στοιχεία δεν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη εκτός από προσηµειώσεις για εξασφάλιση δανείων επί 
ακινήτου της µητρικής εταιρείας στην οδό Ερµού 25, Κηφισιά, επί ακινήτων της θυγατρικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ στην θέση «∆ιλινάτα» του νοµού Κεφαλληνίας και επί ακινήτων της 
θυγατρικής ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ, και συγκεκριµένα επί των οικοδοµικών 
τετραγώνων ΟΤΕ71 και ΟΤΕ72 στη θέση Γυαλού στα Σπάτα Αττικής. Είναι σε διαδικασία  η εγγραφή 
προσηµείωσης υποθήκης επί των ακινήτων της θυγατρικής εταιρίας «ΚΑΝΤΖΑ  ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ», και 
συγκεκριµένα επί των ακινήτων της εταιρίας στο Κτήµα «Καµπά» συνολικού ποσού 14,6 εκ. ευρώ περίπου, 
σε ασφάλεια της από 29/4/2014 Σύµβασης Οµολογιακού ∆ανείου ποσού € 10,4 εκ ευρώ. Η ολοκλήρωση της 
εγγραφής της εν λόγω προσηµείωσης  αναµένεται να πραγµατοποιηθεί έως 29/08/2014. 

2. Το απασχολούµενο προσωπικό της Εταιρείας την 30.06.2014 ανέρχεται σε 16 άτοµα και του Οµίλου (πλην 
Κοινοπραξιών) σε 6.412 άτοµα και την 30.06.2013 ανερχόταν σε 15 και 4.608 αντίστοιχα. 

3. Μετά τις αποφάσεις των ∆ιοικητικών Συµβουλίων των θυγατρικών εταιρειών REDS AE και ΓΥΑΛΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ  για συγχώνευση µε απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη και αφού 
το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης της 4.12.2013, υποβλήθηκε όπως προβλέπεται από την καθεµία 
µετασχηµατιζόµενη εταιρία στις διατυπώσεις δηµοσιότητας  σύµφωνα µε τα άρθρα 69 παρ.3 και 7β του κ.ν. 
2190/1920, δηµοσιεύθηκαν οι σχετικές ανακοινώσεις, ανακοίνωση µε κωδικό αριθµό καταχώρησης  
7251/10.12.2013 του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, 
Γενική Γραµµατεία Εµπορίου, Γενική ∆ιεύθυνση Εσωτ. Εµπορίου και ανακοίνωση µε κωδικό αριθµό 
καταχώρησης 149195/02.01.2014 του ΕΒΕΑ-Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών, Τµήµα 
Μητρώου/Υπηρεσία ΓΕΜΗ.  

4. Στις 3.1.2014 ανακοινώθηκε ότι η Κοινοπραξία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ, τα µέλη της οποίας 
αποτελούν θυγατρικές του Οµίλου, υπέγραψε Σύµβαση αναφορικά µε το έργο «Ολοκληρωµένο Σύστηµα 
Εγκαταστάσεων ∆ιαχείρισης Στερεών Απορριµµάτων του ∆ήµου Σόφιας–Μελέτη και Κατασκευή Μονάδας 
Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας (ΜΒΕ) και παραγωγής απορριµµατογενούς καυσίµου (Refuse Derived 
Fuel (RDF), (εφεξής το «Έργο») συνέχεια ∆ηµόσιου ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού που προκήρυξε ο ∆ήµος Σόφιας. 
Το Έργο συγχρηµατοδοτείται από το EU Cohesion Fund/Operational Program Environment 2007–2013 και 
αφορά στη µελέτη, κατασκευή, συντήρηση και θέση σε λειτουργία της Μονάδας Μηχανικής και Βιολογικής 
Επεξεργασίας Απορριµµάτων του ∆ήµου Σόφιας δυναµικότητας 410.000 τόνων ετησίως. Σηµειώνεται πως το 
έργο περιλαµβάνει την τεχνολογική εφαρµογή της αερόβιας βιολογικής επεξεργασίας (βιοξήρανση), η οποία 
θα αναληφθεί από την επίσης θυγατρική του Οµίλου, γερµανική εταιρεία HERHOF GmbH, πάροχο 
τεχνολογιών αιχµής αναφορικά µε τη διαχείριση απορριµµάτων µε κατατεθειµένες πατέντες 
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προστατευόµενες από δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας. Το Έργο αναµένεται να αποτελέσει σηµείο αναφοράς σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο δεδοµένου ότι θα είναι ένα από τα µεγαλύτερα του είδους του που θα κατασκευαστούν. 
Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε περίπου € 90 εκατοµµύρια µη περιλαµβανοµένου του 
ΦΠΑ.  Η συνολική διάρκεια της κατασκευής ανέρχεται σε 19 µήνες.   

5. Με την υπ αρίθµ 6749/ΥΠΕ/5/01879/Ε/Ν.3299/2004/13-2-2014 απόφαση του ΥΠΑΝ τροποποιήθηκε η υπ 
αρίθµ 40723/ΥΠΕ/5/01879/Ε/Ν.3299/2004/20-9-2013 απόφαση υπαγωγής της θυγατρικής εταιρείας 
ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ στις διατάξεις του Ν.3299/04 για την κατασκευή του αιολικού πάρκου ισχύος 40 
MW στη θέση «Λύρκειο» του Όρους Μαντινείας και το ποσό  που εγκρίνεται  πλέον είναι ευρώ 14.363 χιλ. 
έναντι του αρχικά εγκριθέντος ποσού ευρώ 19.150 χιλ. που είχε εισπραχθεί στις 31.12.2013. Η ΕΛ.ΤΕΧ. 
ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ επέστρεψε το ποσό των ευρώ 4.787 χιλ. µέσα στην τρέχουσα περίοδο. 

6. Στις 7.4.2014 δηµοσιεύτηκε το ΦΕΚ που επικύρωσε τον ν. 4254/2014 για «ρυθµίσεις για την εξυγίανση του 
ειδικού λογαριασµού του άρθρου 40 ν.2773/1999» όπου προβλέπει µεταξύ άλλων την παράταση συµβάσεων 
λειτουργίας των ΑΠΕ για µία επιπλέον 7ετία µετά τη λήξη ισχύος τους, µε εγγυηµένη τιµή διάθεσης 90 
€/MWh για µέγιστη ετήσια ποσότητα ενέργειας που καθορίζεται ανά τεχνολογία, την  προτεραιότητα στην 
κατανοµή φορτίου και την έκδοση πιστωτικών τιµολογίων επί του κύκλου εργασιών της χρήσης 2013. 

7. Στις 24.4.2014 ανακοινώθηκε ότι η θυγατρική εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, ως Leader της κοινοπραξίας  ALYSJ 
JV, µε ποσοστό συµµετοχής 32%, υπέγραψε σύµβαση για τη µελέτη και κατασκευή της γραµµής του “Gold 
Line Underground” του ΜΕΤΡΟ στην Ντόχα του Κατάρ. Το έργο αποτελεί τµήµα του Σιδηροδροµικού 
∆ικτύου του Κατάρ και η Gold Line (Χρυσή Γραµµή) είναι µε διαφορά το µεγαλύτερο αυτοτελές 
κατασκευαστικό κοµµάτι του ΜΕΤΡΟ της Ντόχα. Η αξία της σύµβασης είναι 3,2 δισ. €, 
συµπεριλαµβανοµένου του ποσού των  770 εκ. €, που ανήκει στη διακριτική ευχέρεια του πελάτη.  Η χάραξη 
της Gold Line διασχίζει την Ντόχα, πρωτεύουσα του Κατάρ, από Ανατολή σε ∆ύση. Η διάρκεια του έργου 
είναι 54 µήνες και προβλέπεται να ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2018. Με το έργο αυτό ενισχύεται η 
παρουσία της ΑΚΤΩΡ στο Κατάρ και τη Μ. Ανατολή και ενδυναµώνεται η στρατηγική της επιλογή να 
αναδειχθεί σε µια διεθνούς κύρους κατασκευαστική δύναµη.  

8. Στις 29.4.2014, η θυγατρική εταιρεία REDS AE προχώρησε στη  σύναψη κοινού  οµολογιακού δανείου, 
ανώτατου ύψους ποσού € 10,4 εκατ. τετραετούς διάρκειας, µε τις Τράπεζες ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε και  
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Το νέο οµολογιακό δάνειο πραγµατοποιήθηκε για την  
αναχρηµατοδότηση υφιστάµενων  βραχυπρόθεσµων δανείων συνολικού ύψους € 9,4 εκατ.   

9. Η Τροποποίηση της Σύµβασης Παραχώρησης της ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. βρίσκεται στο τελικό στάδιο, προκειµένου 
να ακολουθήσει η ψήφιση του σχετικού Κυρωτικού Νόµου από την Βουλή, ενώ η ολοκλήρωση του 
κατασκευαστικού έργου προβλέπεται στο πρώτο τρίµηνο του 2015. Η εν λόγω Τροποποίηση κυρίως 
συµπεριλαµβάνει τη δυνητική Πρόσθετη Επιδότηση Λειτουργίας από το ∆ηµόσιο σε περίπτωση πτώσης της 
κυκλοφορίας κατά την περίοδο λειτουργίας. 

 

28 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού 

1 Στις 22.7.2014 ξεκίνησε η διαπραγµάτευση των µετοχών της θυγατρικής εταιρείας ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ 
στην κύρια αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών µε  επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας της ∆ηµόσιας 
Προσφοράς  και διάθεσης 20.667.000 µετοχών της εταιρείας, κατόπιν της από 3.7.2014 εγκρίσεως του 
περιεχοµένου του ενηµερωτικού δελτίου της εταιρείας από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς  και  της από 17.7.2014 εγκρίσεως της ∆ιοικούσας Επιτροπής Χρηµατιστηριακών Αγορών 
περί επάρκειας της διασποράς. Η εν λόγω διαδικασία αποφασίστηκε από την από 28.3.2014 Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ. Τα συνολικά κεφάλαια που 
συγκεντρώθηκαν από τη ∆ηµόσια Προσφορά ανέρχονται σε €35.133.900 (€1,70 Χ 20.667.000 µετοχές). 
Σήµερα και µετά την ολοκλήρωση της προαναφερόµενης διαδικασίας η συµµετοχή της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ 
στο  µετοχικό κεφάλαιο της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ διαµορφώθηκε πλέον στο 64,50%. 
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Ε. Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 

∆ιεύθυνση διαδικτύου: www.ellaktor.com

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

των οικονοµικών καταστάσεων: 28 Αυγούστου 2014

Νόµιµος ελεγκτής: ∆έσποινα Μαρίνου (Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 17681) 30/06/2014 31/12/2013 30/06/2014 31/12/2013

Ελεγκτική εταιρεία: Πράιςγουωτερχαους Κούπερς Ανώνυµος Ελεγκτική Εταιρεία ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Τύπος έκθεσης επισκόπησης: Με σύµφωνη γνώµη Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 430.956 430.181 2.441 2.462

Επενδύσεις σε ακίνητα 138.949 139.206 41.557 41.934

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 1.026.556 1.052.525 - -

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 599.414 500.875 974.943 974.846

01/01- 01/01- 01/01- 01/01- Αποθέµατα 34.417 38.505 - -

30/06/2014 30/06/2013 30/06/2014 30/06/2013 Απαιτήσεις από πελάτες 593.228 555.599 1.803 2.463

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.238.134 1.428.461 9.064 8.483

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (12.186) 21.452 (7.156) (8.238) 4.061.653 4.145.354 1.029.808 1.030.188

Πλέον / µείον προσαρµογές για: 4.219 4.516 - -

Αποσβέσεις 52.208 49.614 414 540 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.065.872 4.149.870 1.029.808 1.030.188

Αποµείωση υπεραξίας - 523 - - Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Αποµείωση συµµετοχής σε εταιρείες µεταλλείων 45.575 - - - Μετοχικό κεφάλαιο 182.311 182.311 182.311 182.311

Προβλέψεις 1.368 1.970 6 6 Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 725.675 709.914 565.410 572.577

Συναλλαγµατικές διαφορές 348 (539) - - Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 907.987 892.226 747.722 754.889

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας (14.816) (17.603) (1.939) (215) Μη ελέγχουσες συµµετοχές (β) 221.026 258.150 - -

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 43.976 46.576 8.206 7.081 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 1.129.012 1.150.376 747.722 754.889

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 1.351.157 1.409.560 240.591 264.855

Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 467.597 449.556 1.322 2.582

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 4.088 14.292 - - Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 223.110 237.334 24.400 -

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (60.133) (2.076) 580 969 Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 894.995 903.045 15.774 7.863

(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (28.422) 36.210 (1.382) 605 Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 2.936.859 2.999.494 282.087 275.299

Μείον: ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 4.065.872 4.149.870 1.029.808 1.030.188

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (20.796) (51.684) (3) (6.711)

Καταβεβληµένοι φόροι (25.289) (7.317) - -

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (14.080) 91.419 (1.274) (5.962)

Επενδυτικές δραστηριότητες 01/01- 01/01- 01/04- 01/04-

3.359 4.553 (97) 90 30/06/2014 30/06/2013 30/06/2014 30/06/2013

43.275 (203.052) - - Κύκλος εργασιών 650.378 571.972 357.852 312.344

(29.835) (37.630) (17) - Μικτά κέρδη/(ζηµιές) 77.288 79.419 37.763 40.884

6.081 1.293 -
-

Τόκοι εισπραχθέντες 10.123 18.842 5 3 20.000 49.653 (9.775) 22.354

∆άνεια (χορηγηθέντα σε) /εισπραχθέντα από συνδεδεµένα µέρη (19.386) (14) (1) (19) Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων (12.186) 21.452 (25.284) 3.404

Μερίσµατα εισπραχθέντα 140 1.129 558 1.129 Μείον φόροι (12.261) (37.692) (6.460) (1.251)

∆εσµευµένες καταθέσεις 5.978 11.628 - - Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους (Α) (24.447) (16.239) (31.744) 2.154

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 19.735 (203.251) 448 1.203 Ιδιοκτήτες µητρικής (34.878) (18.591) (36.570) (1.344)

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Μη ελέγχουσες συµµετοχές 10.430 2.352 4.826 3.498

(1.050) (288) - - Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) µετά από φόρους (Β) 43.395 (42.109) 57.607 (37.493)

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 83.177 165.631 - 6.100

Εξοφλήσεις δανείων (156.901) (169.007) - - 18.948 (58.348) 25.863 (35.340)

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) (463) (271) - - Ιδιοκτήτες µητρικής 15.956 (67.908) 24.779 (43.120)

Μερίσµατα πληρωθέντα (39.015) (1.455) (40) (67) Μη ελέγχουσες συµµετοχές 2.991 9.560 1.084 7.780

Καταβληθείς φόρος µερισµάτων (30) - - -

Ληφθείσες/(επιστραφείσες) επιχορηγήσεις (3.176) 261 - - (0,2023) (0,1078) (0,2121) (0,0078)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (117.458) (5.128) (40) 6.033

(111.803) (116.961) (865) 1.274 72.208 99.267 16.410 47.002

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 814.901 704.626 2.818 766

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 703.098 587.665 1.952 2.040 01/01- 01/01- 01/04- 01/04-

30/06/2014 30/06/2013 30/06/2014 30/06/2013

Κύκλος εργασιών - - - -

Μικτά κέρδη/(ζηµιές) - - - -

(879) (2.665) (722) (2.333)

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων (7.156) (8.238) (2.975) (4.403)

30/06/2014 30/06/2013 30/06/2014 30/06/2013 Μείον φόροι (11) (178) 11 (4)

Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους (Α) (7.167) (8.416) (2.964) (4.407)

1.150.376 1.253.714 754.889 787.702 Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) µετά από φόρους (Β) - 2 - -

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 18.948 (58.348) (7.167) (8.413)

Μεταβολή ποσοστών συµµετοχής σε θυγατρικές (1.103) 1.835 - - (7.167) (8.413) (2.964) (4.407)

(39.208) (1.388) - - (0,0416) (0,0488) (0,0172) (0,0256)

1.129.012 1.195.813 747.722 779.289 (465) (2.125) (515) (2.063)

Ποσά σε χιλ.  Ευρώ Όµιλος Εταιρεία

α) Έσοδα 41.227 1.286      
β) Έξοδα 4.850 1.503
γ) Απαιτήσεις 94.355 7.620
δ) Υποχρεώσεις 11.712 44.474
ε) Έσοδα από µερίσµατα - 1.924
στ) Αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης 3.810 458
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης 2.071 358

 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

(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.

Αγορά ενσώµατων, άυλων παγίων στοιχείων & επενδύσεων σε ακίνητα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς 
πώληση

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

ΕΡΜΟΥ 25, 145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 έως 30 IOYNIOY 2014

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)

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

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

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(έξοδα) µετά από φόρους 
(Α)+(Β)

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων, άυλων στοιχείων & επενδύσεων σε ακίνητα

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

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

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

                      ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

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

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

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(έξοδα) µετά από φόρους 
(Α)+(Β)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

(Τοποθετήσεις)/Εισπράξεις προθεσµιακών καταθέσεων άνω των 3 µηνών

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κηφισιά, 28 Αυγούστου 2014

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

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα & αναλογία µειοψηφίας στη διανοµή 
αποτ/τος θυγατρικής

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

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

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

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

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/06/2014 και 30/06/2013 
αντίστοιχα)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1/1/2014 και 1/1/2013 
αντίστοιχα)

1. Έχουν τηρηθεί οι βασικές Λογιστικές Αρχές της 31.12.2013, µε εξαίρεση την αλλαγή στην ωφέλιµη ζωή των αιολικών πάρκων σύµφωνα µε το
Ν. 4254/2014 (βλ. σηµ.3 της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης της 30.06.2014).

2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Οµίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σηµ.7 της ενδιάµεσης συνοπτικής
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης της 30.06.2014. Η µητρική εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ έχει ανέλεγκτη φορολογικά τη χρήση 2010, ελέγχθηκε
φορολογικά βάσει του Ν.2238/1994 για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013 και έλαβε πιστοποιητικό φορολογικής συµµόρφωσης από την
PricewaterhouseCoopers Α.Ε. χωρίς επιφύλαξη (βλ. σηµ. 25β της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης της
30.06.2014).

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. 27.1 της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης
της 30.06.2014).

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 τονΌµιλο σε € 2.240 χιλ. και για την Εταιρεία σε
€ 180 χιλ. Οι λοιπές προβλέψεις (βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες) για τον Όµιλο ανέρχονται σε € 166.115 χιλ. και για την Εταιρεία σε €
3.542 χιλ. (βλ. σηµ. 18 της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης της 30.06.2014).

6. Το απασχολούµενο προσωπικό της Εταιρείας την 30.06.2014 ανέρχεται σε 16 άτοµα και του Οµίλου (πλην Κοινοπραξιών) σε 6.412 άτοµα
και την 30.06.2013 ανερχόταν σε 15 και σε 4.608 αντίστοιχα.

7. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της οικονοµικής χρήσης (01.01.2014), καθώς και τα
υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Οµίλου και της µητρικής Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου (30.06.2014), που
έχουν προκύψει από συναλλαγές τους µε τα 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 περιόδου (καθαρά, µετά από φόρους), αφορούν για τον Όµιλο:
έσοδο από Συναλλαγµατικές διαφορές € 736 χιλ., έσοδο από Μεταβολή αξίας ∆ιαθεσίµων προς πώληση € 66.413 χιλ., έξοδο από Αντιστάθµιση

ταµειακών ροών € 23.747 χιλ. και έξοδο από Λοιπά € 7 χιλ.

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 30.06.2014 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 30.06.2014.

11. Ενσωµατώθηκε για πρώτη φορά στην ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση της 30.06.2014 ενώ δεν είχε
ενσωµατωθεί σε αυτή της 31.03.2014, διότι αποκτήθηκε εντός του β' τριµήνου 2014, η θυγατρική εταιρεία GREENWOOD
BIOSAR CHILE SpA. Στην ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση της 30.06.2013 δεν είχαν ενσωµατωθεί, εκτός
της ανωτέρω, οι θυγατρικές εταιρείες ΗΛΙΟΣΑΡ ΚΡΑΝΙ∆ΙΟΥ ΑΕ (απόκτηση) και AKTOR D.O.O. BEOGRAD, BIOSAR ENERGY
(UK) LIMITED (σύσταση). Σε σχέση µε την ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση της 31.03.2014, δεν
ενοποιούνται πλέον, η θυγατρική PROMAS AE και η συγγενής εταιρείς ΑΣΤΕΡΙΩΝ ΑΕ γιατί πωλήθηκαν σε τρίτους. Μεταβολή
στη µέθοδο ενοποίησης σε σχέση µε την ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση της 31.03.2014 έχουµε για την
εταιρεία GREENWOOD PANAMA Inc από τη µέθοδο της καθαρής θέσης στη µέθοδο ολικής ενοποίησης και για την Κ/ΞΙΑ
ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ-LANDTEK ΕΠΕ από τη µέθοδο ολικής ενοποίησης στη µέθοδο ενσωµάτωσης µεριδίων. Μεταβολή στη µέθοδο
ενοποίησης σε σχέση µε τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 31.12.2013 έχουµε για: α) την εταιρεία ΠΟΥΝΕΝΤΗΣ ΑΕ
από τη µέθοδο της Ολικής ενοποίησης σε αυτή της Καθαρής Θέσης και β) λόγω εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 11 "Από κοινού
συµφωνίες" για τις εταιρείες ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ - ENVITEC AE ΟΕ, ΘΕΡΜΑΪΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ, ΘΕΡΜΑΪΚΕΣ
∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ ΑΕ, ΣΤΡΑΚΤΩΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ, AECO DEVELOPMENT LLC και 3G AE, από τη µέθοδο της Αναλογικής
ενοποίησης σε αυτή της Καθαρής θέσης.

12. Λόγω της εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 11 "Από κοινού Συµφωνίες" ο Όµιλος αναπροσάρµοσε την Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης,
την Κατάσταση Αποτελεσµάτων και την Κατάσταση Ταµειακών ροών των συγκριτικών περιόδων. Εκτός των ανωτέρω
αναπροσαρµογών, όπου ήταν αναγκαίο, τα συγκριτικά στοιχεία έχουν αναταξινοµηθεί για να συµφωνούν µε τις αλλαγές στην
παρουσίαση των στοιχείων της παρούσας περιόδου (βλ. σηµ. 2.3.2 της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής
πληροφόρησης της 30.06.2014).

13. 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, η συσσωρευµένη ζηµιά αξίας ευρώ 45.575 χιλ. αναταξινοµήθηκε από το
Αποθεµατικό ∆ιαθέσιµα προς Πώληση στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων στα Λοιπά Έξοδα (βλ. σηµ. 15 της ενδιάµεσης.
συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης της 30.06.2014).

14. Στις 22.07.2014 ξεκίνησε η διαπραγµάτευση των µετοχών της θυγατρικής εταιρείας ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ στην κύρια αγορά
του Χ.Α., κατόπιν των σχετικών εγκρίσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χρηµατιστηρίου. Τα συνολικά κεφάλαια που
συγκεντρώθηκαν από τη ∆ηµόσια Προσφορά ανέρχονται σε €35.133.900. Σήµερα και µετά την ολοκλήρωση της
προαναφερόµενης διαδικασίας η συµµετοχή της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ στο µετοχικό κεφάλαιο της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ
διαµορφώθηκε πλέον στο 64,50% (βλ. σηµ. 28.1 της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης της
30.06.2014).

 


