
∆ιεύθυνση διαδικτύου: www.ellaktor.com
Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
των περιοδικών οικονοµικών καταστάσεων: 26 Νοεµβρίου 2008

30/09/2008 31/12/2007 30/09/2008 31/12/2007 01/01-30/09/2008 01/01-30/09/2007 01/01-30/09/2008 01/01-30/09/2007

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Λειτουργικές ∆ραστηριότητες

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 438.897 338.416 27.736 23.004 Κέρδη προ φόρων 140.690 134.028 19.916 41.474

Επενδύσεις σε ακίνητα 129.690 110.581 45.919 46.576 Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 852.918 836.115 145.515 145.516 Αποσβέσεις 59.420 16.413 917 258

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 235.181 239.936 701.991 609.509 Αποµειώσεις ενσώµατων, άυλων και λοιπών παγίων στοιχείων 48 - 341 -

Αποθέµατα 77.451 38.236 - - Προβλέψεις 15.328 3.315 76 60

Απαιτήσεις από πελάτες 586.131 435.285 2.575 3.449 Συναλλαγµατικές διαφορές 867 134 - -

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.339.398 996.935 39.525 63.340 Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας (31.875) (95.044) (27.146) (45.950)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.659.664 2.995.505 963.262 891.393 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 51.077 8.261 2.205 -

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό κεφάλαιο 182.311 182.311 182.311 182.311

Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης 784.381 775.906 651.276 681.508 Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (34.958) (1.764) - -

Σύνολο Καθαρής Θέσης µετόχων εταιρείας (α) 966.692 958.218 833.587 863.819 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (519.029) (128.242) 1.739 (5.639)

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) 237.550 194.850 - - (Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 292.957 51.809 (3.086) 2.106

Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ) = (α) + (β) 1.204.242 1.153.067 833.587 863.819 Μείον: 

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 1.039.646 743.799 120.000 - Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (43.310) (8.562) (2.082) -

Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 212.628 178.215 2.010 1.654 Καταβεβληµένοι φόροι (18.097) (17.456) (1.975) (3.376)

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 295.737 316.971 - 11.000 Σύνολο εισροών (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (86.883) (37.107) (9.094) (11.066)

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 907.411 603.452 7.665 14.919 Επενδυτικές δραστηριότητες

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 2.455.422 1.842.438 129.675 27.573 (Απόκτηση)/Πώληση θυγατρικών, συγγενών, κ/ξιών και λοιπών επενδύσεων (59.191) (12.689) (92.757) (5.069)

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 3.659.664 2.995.505 963.262 891.393 Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων και επενδύσεων σε ακίνητα (161.899) (90.199) (4.994) (6.384)

3.811 27.082 1 22

Τόκοι εισπραχθέντες 23.858 6.232 171 1.737

01/01-30/09/2008 01/01-30/09/2007 01/07-30/09/2008 01/07-30/09/2007 ∆άνεια (χορηγηθέντα σε)/εισπραχθέντα από συνδεδεµένα µέρη 2.024 (10.446) 2.883 (18.999)

Κύκλος εργασιών 1.254.675 636.123 463.034 220.763 Μερίσµατα εισπραχθέντα 7.763 7.325 25.756 37.181

Μικτά κέρδη/(ζηµιές) 209.146 66.973 74.566 14.127 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (183.635) (72.695) (68.939) 8.488

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

162.292 60.609 54.448 13.336 Πώληση / (Αγορά) ιδίων µετοχών (17.922) - (17.922) -

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων 140.690 134.028 46.924 21.485 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 571.362 186.792 120.000 28.150

Μείον φόροι (43.341) (21.319) (12.628) (5.560) Εξοφλήσεις δανείων (307.136) (86.939) (11.000) -

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους 97.349 112.709 34.296 15.925 Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) (1.723) (1.259) - -

Κατανέµονται σε : Μερίσµατα πληρωθέντα (41.347) (29.030) (31.839) (28.566)

Μετόχους Εταιρείας 69.314 105.768 25.788 14.901 Ληφθείσες Επιχορηγήσεις 798 694 - -

Μετόχους Μειοψηφίας 28.035 6.941 8.507 1.024 Συµµετοχή τρίτων σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών 19.437 3.440 - -

0,3942 0,6658 0,1474 0,0938 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 223.469 73.698 59.239 (416)

221.712 77.022 75.269 19.025 (47.049) (36.103) (18.794) (2.994)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 692.636 326.257 27.639 58.427

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 645.586 290.154 8.845 55.432

01/01-30/09/2008 01/01-30/09/2007 01/07-30/09/2008 01/07-30/09/2007

Κύκλος εργασιών 1.694 1.760 516 496

Μικτά κέρδη/(ζηµιές) (171) (409) (49) (454) 30/09/2008 30/09/2007 30/09/2008 30/09/2007

(4.957) 11.233 (633) (1.505)

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων 19.916 41.474 (2.026) (1.098) 1.153.067 774.066 863.819 709.820

Μείον φόροι (365) (4.413) 208 (249) Συναλλαγµατικές διαφορές 1.597 (17) - -

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους 19.550 37.061 (1.818) (1.347) Κέρδη / (ζηµίες) της περιόδου µετά από φόρους 97.349 112.709 19.550 37.061

Κατανέµονται σε : Καθαρό εισόδηµα καταχωρηµένο απ'ευθείας  στην καθαρή θέση (9.642) 2.676 - 2.467

Μετόχους Εταιρείας 19.550 37.061 (1.818) (1.347) 21.265 (2.615) - -

Μετόχους Μειοψηφίας - - - - (17.922) - (17.922) -

0,1112 0,2333 - - (41.472) (28.893) (31.860) (28.593)

(4.039) 11.491 (322) (1.418) 1.204.242 857.927 833.587 720.756

Ποσά σε χιλ.  Ευρώ Όµιλος Εταιρεία

α) Έσοδα 35.503 35.958
β) Έξοδα 4.870 4.673
γ) Απαιτήσεις 18.794 24.673

δ) Υποχρεώσεις 1.525 133

ε) Αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης 8.673 1.374

στ) Πωλήσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης 6 -
ζ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης 43 -

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 6/448/11.10.2007 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 ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ (Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

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

Κηφισιά, 26 Νοεµβρίου 2008

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

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου  (01/01/2008 και 01/01/2007 
αντίστοιχα)

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα & αναλογία µειοψηφίας στη διανοµή αποτ/τος 
θυγατρικής

Μεταβολή ποσοστών συµµετοχής σε θυγατρικές

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

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

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ απο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 εως 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ (Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ (Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)

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

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

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

(Αγορές) / πωλήσεις ιδίων µετοχών

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

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

Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου  (30/09/2008 και 
30/09/2007 αντίστοιχα)

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

14. Σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της, που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της
06.11.2008, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα συνεδριάσει στις 09.12.2008, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στα Γραφεία της
Εταιρείας επί της οδού Ερµού αριθµός 25, στην Κηφισιά, µε τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: (α) Kατάργηση του, υιοθετηθέντος, µε την από 10ης ∆εκεµβρίου 
2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, προγράµµατος αγοράς ιδίων µετοχών (άρθρο 16 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920) και (β) Έγκριση νέου
προγράµµατος αγοράς ιδίων µετοχών σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920.
Οι κ.κ. Μέτοχοι, που επιθυµούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν, σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό της Εταιρείας, να καταθέσουν στην Εταιρεία
την οικεία βεβαίωση περί δέσµευσης των µετοχών τους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµέρα της συνεδρίασης της Συνέλευσης. Τα πληρεξούσια
και εν γένει έγγραφα νοµιµοποίησης των εκπροσώπων ή αντιπροσώπων των Μετόχων και τα στοιχεία αυτών πρέπει, επίσης, να κατατεθούν στην Εταιρεία πέντε (5)
πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµέρα της συνεδρίασης της Συνέλευσης. 
15. Στο γ΄ τρίµηνο του 2008 πραγµατοποιήθηκε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου στη θυγατρική εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ µε παραίτηση της µητρικής εταιρείας από το
δικαίωµα συµµετοχής της, προκειµένου να δοθεί η δυνατότητα στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ να διαθέσει µέρος των νέων µετοχών σε µέλη του και σε
στελέχη της εταιρείας, ως κίνητρο για να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη διατήρηση-ενίσχυση της ηγετικής θέσης της εταιρείας στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες
χώρες. (βλέπε σηµείωση 7.1 των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων πληροφόρησης 30.09.2008)
16. Οι εταιρείες του Οµίλου µε την χώρα της καταστατικής τους έδρας, τα ποσοστά µε τα οποία η µητρική εταιρεία συµµετέχει, άµεσα ή έµµεσα, στο µετοχικό τους
κεφάλαιο καθώς και η µέθοδος ενσωµάτωσής τους στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του γ' τριµήνου 2008, παρατίθενται αναλυτικά στη σηµείωση 7 των
ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων. Αναλυτικός πίνακας των Κοινοπραξιών που ενοποιήθηκαν µε τη µέθοδο της Αναλογικής Ενοποίησης
παρατίθεται στη σηµείωση 7.3 των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων πληροφόρησης και είναι διαθέσιµος στον δικτυακό τόπο του Οµίλου
www.ellaktor.com. Η εταιρεία έχει µόνο έµµεση συµµετοχή στις εν λόγω κοινοπραξίες µέσω της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ και της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ και των θυγατρικών τους,
καθώς και µέσω της ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ. Στοιχεία και πληροφορίες αναφορικά µε τις µη ενοποιούµενες εταιρείες και Κοινοπραξίες εµφανίζονται στη σηµείωση 7.4 των
ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων πληροφόρησης.
17. Στις ενδιάµεσες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις πληροφόρησης της τρέχουσας περιόδου ενσωµατώθηκε µε τη µέθοδο της πλήρους
ενοποίησης για πρώτη φορά ενώ δεν είχε ενσωµατωθεί στις 30.06.2008 η εταιρεία: LOOCK BIOGASSYSTEME GMBH (αποκτήθηκε στο γ' τρίµηνο 2008). Εκτός της
ανωτέρω, ενσωµατώθηκαν στις ενδιάµεσες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις πληροφόρησης στην τρέχουσα περίοδο ενώ δεν είχαν ενσωµατωθεί
στις 30.09.2007 επειδή στο διάστηµα που µεσολάβησε συστάθηκαν ή αποκτήθηκαν οι θυγατρικές εταιρείες: CAISSON AE, HELECTOR GERMANY GMBH,
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ ΑΕ, ΗΛΕΚΤΩΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ, IKW BECKUM GMBH (συστάθηκαν) και GEMACO AE, ∆. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ
ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΕ, ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ, ΒΟΙΩΤΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ, ΛΑΜ∆Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, ΛΑΜ∆Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ - ΠΤΕΧ ΑΕ & ΣΙΑ ΕΕ, ΛΜΝ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ-ΑΡΧΙΤΕΚ ΑΤΕ ΑΕ, ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ - ∆. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ ΟΕ, ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ - ΛΑΜ∆Α
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ∆ΕΠΑ ΟΕ, ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, PANTECHNIKI ROMANIA SRL, PROMAS ΑΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ, ΑΝΕΜΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
ΑΕ, SVENON INVESTMENTS LTD, INSCUT BUCURESTI SA (αποκτήθηκαν). Στις ενδιάµεσες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις πληροφόρησης
της προηγούµενης περιόδου, δηλαδή στις 30.06.2008, ενοποιούταν µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης ενώ δεν ενοποιείται στις παρούσες οικονοµικές
καταστάσεις η εταιρεία DAMBOVITA REAL ESTATE SRL, καθώς εντός του γ’ τριµήνου 2008 ολοκληρώθηκε η απορρόφησή της από τη θυγατρική εταιρεία PROFIT
CONSTRUCT SRL µε την υπ’ αριθµ. 3664/03.07.2008 εγκριτική απόφαση των τοπικών αρµοδίων αρχών. Εκτός από την παραπάνω εταιρεία, στις οικονοµικές
καταστάσεις της 30.09.2007, ενοποιούνταν µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης ενώ δεν ενοποιούνται στις παρούσες οικονοµικές καταστάσεις οι εταιρείες ΑΙΟΛΙΚΗ
ΑΝΤΙΣΣΑΣ ΑΕ, ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΕΙΟΥ ΑΕ και ΤΕΡΠΑΝ∆ΡΟΣ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ καθώς, εντός του α’ τριµήνου 2008 απορροφήθηκαν από τη θυγατρική ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ, καθώς και οι εταιρείες ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ (πωλήθηκε στο δ' τρίµηνο 2007) και HE&D ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΡΟ∆ΟΥ ΑΕ (πωλήθηκε στο δ' τρίµηνο 2007). Στις ενδιάµεσες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις πληροφόρησης της τρέχουσας περιόδου
ενσωµατώθηκαν µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης για πρώτη φορά, ενώ δεν είχαν ενσωµατωθεί στις 30.06.2008 οι συγγενείς εταιρείες ΑΝΕΜΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΕ και
ΠΟΥΝΕΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (συστάθηκαν στο γ' τρίµηνο 2008). Ενσωµατώθηκαν στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις στην τρέχουσα
περίοδο ενώ δεν είχαν ενσωµατωθεί στις 30.09.2007 επειδή στο διάστηµα που µεσολάβησε συστάθηκαν ή αποκτήθηκαν οι συγγενείς εταιρείες: ΛΑΡΚΟ∆ΟΜΗ ΑΕ
(συστάθηκε) και ΛΑΤ.Ε.Ε.Μ. ΑΕ, ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΑΕ, ΕΦΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, ΤΕΡΝΑ – ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ, ECOGENESIS PERIVALODIKI AE (αποκτήθηκαν) και
ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ, ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕ (αύξηση ποσοστού Οµίλου). Η εταιρεία Π & Π ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΕ ενοποιήθηκε για πρώτη φορά στις 31.12.2007 µε τη µέθοδο
της καθαρής θέσης, ενώ από το β’ τρίµηνο 2008 ενοποιείται µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης, λόγω αύξησης του ποσοστού συµµετοχής του Οµίλου σε αυτήν. Η
εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΑΛΕΑ ΑΕ ενοποιήθηκε για πρώτη φορά στις 31.12.2007 µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης ενώ από το α’ τρίµηνο 2008 ενοποιείται µε τη
µέθοδο της πλήρους ενοποίησης, λόγω αύξησης του ποσοστού συµµετοχής του Οµίλου σε αυτήν. Η εταιρεία ΑΝΕΜΟΣ ΑΛΚΥΟΝΗΣ ΑΕ ενοποιήθηκε για πρώτη φορά
στις 30.09.2006 µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης, ενώ από το α’ τρίµηνο 2008 ενοποιείται µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης, λόγω αύξησης του ποσοστού
συµµετοχής του Οµίλου σε αυτήν. Μεταβολή στη µέθοδο ενοποίησης σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης χρήσης έχουµε για τις εταιρείες ΑΤΤΙΚΗ
Ο∆ΟΣ ΑΕ και ΑΤΤΙΚΑ ∆ΙΟ∆ΙΑ ΑΕ, οι οποίες στις 30.09.2007 ενοποιούνταν µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης, ενώ από τις 31.12.2007 ενσωµατώνονται µε τη µέθοδο
της πλήρους ενοποίησης, λόγω αύξησης του ποσοστού συµµετοχής του Οµίλου σε αυτές. Τέλος, η εταιρεία ΑΤΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ ΑΕ, που στις ενδιάµεσες
συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις πληροφόρησης της 30.09.2007 ενοποιούταν µέσω της εταιρείας ΑΤΤΙΚΑ ∆ΙΟ∆ΙΑ ΑΕ, ως θυγατρική συγγενούς,
από τις 31.12.2007 ενσωµατώνεται στις οικονοµικές καταστάσεις µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης, ως θυγατρική θυγατρικής. 

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. Σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Κ.Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς επίσης και σύµφωνα µε τους όρους του Κανονισµού 2273/2003 της Επιτροπής
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και σε εκτέλεση της από 10.12.2007 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 21.01.2008
απόφασης του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου, η Εταιρεία προέβη κατά την περίοδο 01.01-30.09.2008 στην αγορά 2.333.630 ιδίων µετοχών, συνολικής αξίας € 17.922,4 χιλ.
(βλ. σηµείωση 10 των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων πληροφόρησης 30.09.2008). Το ανωτέρω ποσό µείωσε την Καθαρή Θέση της Εταιρείας και του
Οµίλου. Έως την 26.11.2008, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 2.620.000 ίδιες µετοχές (ήτοι ποσοστό 1,48% του µετοχικού της κεφαλαίου), συνολικής αξίας € 19.439 χιλ. 
10. Η φύση και τα ποσά που στην τρέχουσα περίοδο καταχωρήθηκαν απ' ευθείας στην καθαρή θέση αναλύονται στη σηµ.11 των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών
καταστάσεων πληροφόρησης 30.09.2008 και αφορούν κυρίως σε µείωση του Αποθεµατικού Αντιστάθµισης ταµειακών ροών (ποσό € 7.557 χιλ) και µείωση του
Αποθεµατικού ∆ιαθεσίµων προς πώληση (ποσό € 484 χιλ). 
11. Για την αναµόρφωση των συγκριτικών στοιχείων λόγω αναδροµικής εφαρµογής της ∆ΕΕΧΠ 12 και της εφαρµογής του ∆ΠΧΠ 3 γίνεται αναφορά στη σηµείωση 23 των
ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων πληροφόρησης 30.09.2008. Συγκεκριµένα, η ∆ΕΕΧΠ 12 εφαρµόστηκε από την 1η Ιανουαρίου 2008 στις εταιρείες
παραχωρήσεων ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ, ΘΕΡΜΑΪΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ και ΜΟΡΕΑΣ ΑΕ. Στις δύο πρώτες εταιρείες των οποίων οι συµβάσεις παραχώρησης είχαν ήδη ξεκινήσει το
2007, η εν λόγω διερµηνεία είχε αναδροµική εφαρµογή και οδήγησε σε αναπροσαρµογή συγκεκριµένων κονδυλίων του δηµοσιευµένου ισολογισµού της 31.12.2007.
Επίσης, αναπροσαρµογή (αναταξινόµηση) σε κονδύλια του εν λόγω ισολογισµού έχουµε, όπως ορίζεται από το ∆ΠΧΠ 3, και λόγω της οριστικοποίησης στο β' τρίµηνο
2008 της υπεραξίας που προέκυψε από την πρώτη ενοποίηση των εταιρειών ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΕ και ΑΝΕΜΟΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ στις 30.06.2007.
12. Στις 20.11.2008 ανακοινώθηκε από τη θυγατρική εταιρεία REDS η λήξη του προσυµφώνου µε τη “LA SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE ESPAGNE (LSGIE)”, το
οποίο είχε υπογραφεί την 28.07.2005. Το πρόγραµµα υλοποίησης εµπορικού κέντρου µεγάλης κλίµακας στο ακίνητο της Κάντζας, συνολικού ύψους επένδυσης € 300 εκ.,
εξακολουθεί να βρίσκεται στο κέντρο του επιχειρηµατικού σχεδιασµού της εταιρείας, που όµως προτίµησε να διατηρήσει ευελιξία ενόψει της εξαιρετικά χρονοβόρου
διαδικασίας για την εξασφάλιση των σχετικών αδειών.
13. Στις 6.10.2008 η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ανακοίνωσε ότι προχώρησε στη σύναψη οµολογιακού δανείου ύψους ευρώ 40 εκατ. µε δυνατότητα σταδιακών εκταµιεύσεων, µε σκοπό
την εξασφάλιση χρηµατοδότησης των επενδυτικών της αναγκών. Το οµολογιακό δάνειο έχει τριετή διάρκεια και υπογράφτηκε σε συνεργασία µε τη Γενική Τράπεζα της
Ελλάδος ΑΕ και την Alpha Τράπεζα ΑΕ. Επιπρόσθετα, η θυγατρική ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ προχώρησε στη σύναψη οµολογιακού δανείου ύψους € 50 εκατ., µε σκοπό την
αναχρηµατοδότηση υφιστάµενων βραχυπρόθεσµων δανείων της. Το οµολογιακό δάνειο που έχει τριετή διάρκεια, έγινε σε συνεργασία µε την Εµπορική Τράπεζα της
Ελλάδος ΑΕ και την Emporiki Bank Cyprus Ltd.

1. Έχουν τηρηθεί οι βασικές Λογιστικές Αρχές της 31.12.2007. 
2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Οµίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σηµ. 7 των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων. Για τη µητρική
εταιρεία  βρίσκεται σε εξέλιξη φορολογικός έλεγχος για τις ανέλεγκτες χρήσεις 2006-2007.
3. Στα πάγια στοιχεία του Οµίλου και της Εταιρείας δεν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη. 
4. Οι επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και οι εκκρεµείς αποφάσεις των δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην
οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία του Οµίλου ή της Εταιρείας, γι' αυτό το λόγο δεν έχουν διενεργηθεί σχετικές προβλέψεις.
5. Οι προβλέψεις που έχουν διενεργηθεί για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ανέρχονται για τον Όµιλο σε € 1.217 χιλ. και για την Εταιρεία σε € 651 χιλ. Οι λοιπές
προβλέψεις (βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες) για τον Όµιλο ανέρχονται σε € 80.638 χιλ. (βλ. σηµ. 15 των ενδιάµεσων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων
πληροφόρησης 30.09.2008)  
6. Το απασχολούµενο προσωπικό της Εταιρείας την 30.09.2008 ανέρχεται σε 38 άτοµα και του Οµίλου (πλην Κοινοπραξιών) σε 5.974 άτοµα και την 30.09.2007 ανερχόταν
σε 36 και 3.937 αντίστοιχα. 


