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Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

των οικονοµικών  καταστάσεων: 25 Νοεµβρίου 2009 Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 475.592 443.553 3.729 17.881

Επενδύσεις σε ακίνητα 126.993 120.773 60.027 46.764

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 973.533 928.495 - -

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 366.234 258.619 946.991 849.423

Αποθέµατα 60.909 91.777 - -

Απαιτήσεις από πελάτες 646.398 658.936 3.312 9.840

01/01-30/09/2009 01/01-30/09/2008 01/01-30/09/2009 01/01-30/09/2008 Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.468.250 1.378.032 39.109 88.771

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.117.908 3.880.186 1.053.168 1.012.680

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων 138.793 140.690 22.196 19.916 Μετοχικό κεφάλαιο 182.311 182.311 182.311 182.311

Πλέον / µείον προσαρµογές για: Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 799.921 756.567 646.282 651.642

Αποσβέσεις 73.995 59.420 923 917 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 982.232 938.878 828.594 833.954

Αποµειώσεις ενσώµατων , άυλων και λοιπών παγίων στοιχείων 17.796 48 - 341 ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) 269.371 243.565 - -

Προβλέψεις 30.393 15.328 (99) 76 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 1.251.603 1.182.443 828.594 833.954

Συναλλαγµατικές διαφορές 621 867 - - Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 1.270.989 1.171.179 215.000 165.000

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας (23.603) (31.875) (28.990) (27.146) Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 296.434 274.058 2.680 2.507

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 50.899 51.077 4.190 2.205 Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 292.391 273.463 - -

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.006.492 979.043 6.894 11.219
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 2.866.305 2.697.743 224.574 178.726

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 30.977 (34.958) - - ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 4.117.908 3.880.186 1.053.168 1.012.680

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (232.285) (519.029) 9.781 1.739

(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών ) (60.891) 292.957 (2.768) (3.086)

Μείον: 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (41.205) (43.310) (4.449) (2.082) 01/01-30/09/2009 01/01-30/09/2008 01/07-30/09/2009 01/07-30/09/2008

Καταβεβληµένοι φόροι (15.656) (18.097) (1.799) (1.975) Κύκλος εργασιών 1.665.011 1.254.675 562.502 463.034

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (30.167) (86.883) (1.013) (9.094) Μικτά κέρδη/(ζηµιές) 221.385 209.146 73.742 74.566

Επενδυτικές δραστηριότητες 174.842 162.292 54.646 54.448

(Απόκτηση)/Πώληση θυγατρικών, συγγενών , κ/ξιών και λοιπών επενδύσεων (4.003) (59.191) (95.131) (92.757) Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων 138.793 140.690 39.474 46.924

Αγορά ενσώµατων  και άϋλων παγίων στοιχείων  και επενδύσεων  σε ακίνητα (184.130) (161.899) (38) (4.994) Μείον φόροι (37.976) (43.341) (11.228) (12.628)

Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους (Α) 100.817 97.349 28.246 34.296

7.943 3.811 4 1

Τόκοι εισπραχθέντες 20.488 23.858 1.247 171 Ιδιοκτήτες µητρικής 72.435 69.314 21.590 25.788

∆άνεια (χορηγηθέντα σε) /εισπραχθέντα από συνδεδεµένα  µέρη (7.722) 2.024 1.317 2.883 ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 28.382 28.035 6.657 8.507

Μερίσµατα εισπραχθέντα 7.029 7.763 24.968 25.756

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (160.395) (183.635) (67.633) (68.939) Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) (3.105) (8.045) (15.664) (6.978)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β) 97.712 89.304 12.582 27.317

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Πώληση / (αγορά) ιδίων µετοχών (5.906) (17.922) (5.906) (17.922) Ιδιοκτήτες µητρικής 70.552 62.115 7.505 19.921

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 313.785 571.362 50.000 120.000 ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 27.160 27.189 5.077 7.397

Εξοφλήσεις δανείων (199.846) (307.136) - (11.000)

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) (2.375) (1.723) - - Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €) 0,4195 0,3942 0,1252 0,1474

Μερίσµατα πληρωθέντα (30.488) (41.347) (19.218) (31.839)

Καταβληθείς φόρος µερισµάτων (7.080) - (2.124) -

Ληφθείσες Επιχορηγήσεις 13.526 798 - - 248.836 221.712 79.483 75.269

Συµµετοχή τρίτων  σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών 9.684 19.437 - -

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 91.300 223.469 22.752 59.239

(99.263) (47.049) (45.895) (18.794) 01/01-30/09/2009 01/01-30/09/2008 01/07-30/09/2009 01/07-30/09/2008

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 794.793 692.636 60.242 27.639 Κύκλος εργασιών 384 1.694 - 516

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 695.530 645.586 14.347 8.845 Μικτά κέρδη/(ζηµιές) 100 (171) (53) (49)

(2.603) (4.957) (368) (633)

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων 22.196 19.916 (1.725) (2.026)

Μείον φόροι (196) (365) 46 208

30/09/2009 30/09/2008 30/09/2009 30/09/2008 Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους (Α) 22.000 19.550 (1.679) (1.818)

1.182.443 1.151.897 833.954 863.819
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) (214) - 58 -

Συγκεντρωτικά  συνολικά έσοδα µετά από φόρους 97.712 89.304 21.786 19.550 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β) 21.786 19.550 (1.622) (1.818)

Μεταβολή ποσοστών συµµετοχής σε θυγατρικές 7.783 21.265 - -

(30.429) (41.472) (21.240) (31.860) Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €) 0,1274 0,1112 (0,0097) (0,0104)

(5.906) (17.922) (5.906) (17.922)

1.251.603 1.203.071 828.594 833.587 (1.680) (4.039) (62) (322)

Ποσά σε χιλ.  Ευρώ
Όµιλος Εταιρεία

α) Έσοδα 44.412 3.960
β) Έξοδα 29.654 1.614
γ) Απαιτήσεις 35.437 23.514
δ) Υποχρεώσεις 2.833 63
ε) Έσοδα από µερίσµατα - 27.742
στ) Αµοιβές διευθυντικών  στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης 6.909 1.520
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης 9 -
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Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

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

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

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

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

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

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

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/09/2009 και 30/09/2008 
αντίστοιχα)

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

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1/1/2009 και 1/1/2008 
αντίστοιχα)

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

(Αγορές) / πωλήσεις ιδίων µετοχών

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. και του Οµίλου εταιρειών ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε 
οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόµιµου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κηφισιά, 25 Νοεµβρίου 2009

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

                      ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

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

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

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: 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ απο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 εως 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ)

(Σύµφωνα µε την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Μεταβολή στη µέθοδο ενοποίησης σε σχέση µε την ενδιάµεση συνοπτική οικονοµική πληροφόρηση της 30.09.2008 έχουµε και για την
κοινοπραξία ΗΛΕΚΤΩΡ - CYBARCO, η οποία ενοποιούταν µε την αναλογική µέθοδο στις 30.09.2008 ενώ από τις 31.12.2008 ενοποιείται µε
την πλήρη µέθοδο λόγω απόκτησης του ελέγχου της κοινοπραξίας από τη θυγατρική εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ. Στην ενδιάµεση συνοπτική
οικονοµική πληροφόρηση της τρέχουσας περιόδου ενσωµατώθηκε µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης για πρώτη φορά ενώ δεν είχε
ενσωµατωθεί στις 30.06.2009 η συγγενής εταιρεία SALONICA PARK ΑΕ, καθώς αποκτήθηκε εντός του γ' τριµήνου 2009. Επίσης, εντός του γ'
τριµήνου 2009 η συγγενής εταιρεία ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΙΣΒΗΣ ΑΕ απορροφήθηκε από την εταιρεία ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ. Συνεπεία του ως άνω µετασχηµατισµού, ο Όµιλος κατέχει πλέον ποσοστό 21,28% στην ELPEDISON
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ, η οποία και ενοποιείται για πρώτη φορά στην ενδιάµεση συνοπτική οικονοµική πληροφόρηση της
30.09.2009 (σηµ. 6β ενδιάµεσης συνοπτικής οικονοµικής πληροφόρησης 30.09.2009). Στην ενδιάµεση συνοπτική οικονοµική πληροφόρηση της
τρέχουσας περιόδου 30.09.2009 δεν ενσωµατώθηκαν , ενώ είχαν ενσωµατωθεί µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης στις 30.09.2008 οι συγγενείς
εταιρείες E-CONSTRUCTION ΑΕ και ΛΑΤ.Ε.Ε.Μ. ΑΕ καθώς πωλήθηκαν στις 12.11.2008 και 23.12.2008 αντίστοιχα, σε τρίτους εκτός Οµίλου.
Μεταβολή στη µέθοδο ενοποίησης σε σχέση µε την ενδιάµεση συνοπτική οικονοµική πληροφόρηση της 30.09.2008 έχουµε για την εταιρεία
METROPOLITAN ATHENS PARK (ΑΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠ. ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ), η οποία ενοποιούταν ως 100% θυγατρική µε τη
µέθοδο της πλήρους ενοποίησης ενώ από το β’ τρίµηνο 2009 ενοποιείται ως συγγενής µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης, λόγω µείωσης του
ποσοστού συµµετοχής του Οµίλου σε αυτή από 100% σε 37,44%. Στην ενδιάµεση συνοπτική οικονοµική πληροφόρηση της τρέχουσας
περιόδου ενσωµατώθηκε για πρώτη φορά µε τη µέθοδο της αναλογικής ενοποίησης ενώ δεν είχε ενσωµατωθεί στις 30.06.2009, η εταιρεία
CARPATII AUTOSTRADA SA (συστάθηκε). Τέλος, στην ενδιάµεση συνοπτική οικονοµική πληροφόρηση της αντίστοιχης περιόδου της
προηγούµενης χρήσης, δηλαδή της 30.09.2008 δεν είχε ενσωµατωθεί µε την αναλογική µέθοδο η εταιρεία ΣΤΡΑΚΤΩΡ ΑΕ, η οποία
ενσωµατώθηκε για πρώτη φορά στην ενδιάµεση συνοπτική οικονοµική πληροφόρηση της 31.03.2009 ως νεοσυσταθείσα. 
14. Στις 27 Ιουλίου 2009 ο ∆ιατραπεζικός εκπρόσωπος γνωστοποίησε προς την εταιρεία παραχώρησης «ΘΕΡΜΑΪΚΗ Ο∆ΟΣ ΑΕ», η οποία
ενοποιείται σε ποσοστό 50% από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ µε τη µέθοδο της αναλογικής ενοποίησης, καταγγελία των Καθορισµένων ∆ανειακών
Συµβάσεων βάσει του Συµφωνητικού Κοινών Όρων (Γεγονότα Καθυστέρησης της Σύµβασης Παραχώρησης), δεδοµένου ότι, συνεπεία της
συνδροµής ενός ή περισσοτέρων Γεγονότων Καθυστέρησης, το σύνολο των παρατάσεων που είχαν χορηγηθεί στη ΘΕΡΜΑΪΚΗ Ο∆Ο είχε
υπερβεί τους 18 µήνες. Στις 30 Ιουλίου 2009 η ΘΕΡΜΑΪΚΗ Ο∆ΟΣ, κατόπιν εντολής του ∆ιατραπεζικού Εκπροσώπου και σύµφωνα µε τα
οριζόµενα της Σύµβασης Παραχώρησης, γνωστοποίησε προς το ∆ηµόσιο Καταγγελία της Σύµβασης Παραχώρησης για Γεγονός Αθέτησης
∆ηµοσίου. Σύµφωνα µε την από 30 Ιουλίου 2009 Γνωστοποίηση Καταγγελίας του Παραχωρησιούχου προς το ∆ηµόσιο, αλλά και τα
προβλεπόµενα στη Σύµβαση Παραχώρησης, το ∆ηµόσιο εδικαιούτο να επανορθώσει το εν λόγω Γεγονός Αθέτησης ∆ηµοσίου ή να υποβάλει
σχέδιο επανόρθωσης αυτού εντός προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών. Η άνω προθεσµία παρήλθε χωρίς το ∆ηµόσιο να ασκήσει το δικαίωµα του
αυτό. Πλην όµως, στις 28 Σεπτεµβρίου 2009 το ∆ηµόσιο επέδωσε στον Παραχωρησιούχο αίτηση διαιτησίας κατά της ανωτέρω γνωστοποίησης
καταγγελίας. Ως εκ τούτου και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη Σύµβαση Παραχώρησης τα αποτελέσµατα της καταγγελίας δεν δύναται να
επέλθουν πριν την έκδοση απόφασης του ∆ιαιτητικού ∆ικαστηρίου. Η πρώτη συζήτηση του ∆ιαιτητικού ∆ικαστηρίου αναφορικά µε το εν λόγω
ζήτηµα έχει ορισθεί για τις 3 ∆εκεµβρίου 2009. Στη περίπτωση που το ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο κρίνει νόµιµη την καταγγελία από τον
Παραχωρησιούχο το ∆ηµόσιο υποχρεούται να καταβάλει αποζηµίωση προς τη ΘΕΡΜΑΪΚΗ Ο∆Ο και τους ∆ανειστές σύµφωνα µε την Σύµβαση
Παραχώρησης. Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω γεγονότα και σύµφωνα µε τα όσα ορίζουν τα ∆ΠΧΑ, η ∆ιοίκηση της Εταιρείας χαρακτήρισε
το παραπάνω έργο ως διακοπέν και προέβηκε, ήδη από την ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση της 30.06.2009, στη διαγραφή όλων των
σχετικών µε το έργο κονδυλίων του ενεργητικού και στο λογισµό αντίστοιχου εσόδου αποζηµίωσης από το ∆ηµόσιο, σύµφωνα µε τα όσα ορίζει
η Σύµβαση Παραχώρησης, ύψους € 36,5 εκ. (ποσό που αναλογεί στον Όµιλο).
15. Εντός του Σεπτεµβρίου 2009, η θυγατρική εταιρεία REDS ΑΕ ανακοίνωσε ότι εκδόθηκε από το αρµόδιο Πολεοδοµικό Γραφείο η οικοδοµική
άδεια για τις εργασίες κατασκευής της α’ φάσης (περίπου 31.000 τ.µ.) του Εµπορικού Πάρκου στο ακίνητο της ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ. Η πορεία των µισθώσεων προχωράει ικανοποιητικά και σε µεγάλο ποσοστό βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Η εταιρεία µε την
ολοκλήρωση του χρηµατοδοτικού προγράµµατος, θα προχωρήσει άµεσα τις εργασίες κατασκευής. Η λειτουργία του Πάρκου αναµένεται το α’
εξάµηνο του 2011.
16. Στις 4 Σεπτεµβρίου 2009 η θυγατρική εταιρεία ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε., µέσω της συµµετοχής της στην ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. –
ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. – HORIZON ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ A.E.B.E., υπέβαλε Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη µίσθωση του δικαιώµατος έρευνας
και εκµετάλλευσης του Λιγνιτωρυχείου Βεύης, η οποία διενεργείται κατόπιν της από 20.08.2009 ∆ηµόσιας Πρόσκλησης ενδιαφέροντος του κ.
Υπουργού Ανάπτυξης σύµφωνα µε το άρθρο 144 του Μεταλλευτικού Κώδικα.
17. Στις 11 Νοεµβρίου 2009 οι έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των θυγατρικών εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α.Ε., ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΤΥΛΙ∆ΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΒΕΤΕ, αποφάσισαν τη διακοπή και µαταίωση συνολικά της διαδικασίας του
µετασχηµατισµού, που προέβλεπε τη συγχώνευση της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΕ µε ενιαία, ταυτόχρονη, από κοινού και εκ
παραλλήλου απορρόφηση των εταιρειών ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΤΥΛΙ∆ΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΒΕΤΕ, σύµφωνα
µε τις συνδυασµένες διατάξεις των άρθρων 68-77 κ.ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993, όπως ισχύουν, και µε ηµεροµηνία
Ισολογισµού Μετασχηµατισµού για καθεµιά απορροφώµενη την 31.12.2008, διότι η απορροφώσα Εταιρεία έκρινε ότι ο προαναφερόµενος
µετασχηµατισµός δεν ανταποκρίνεται  πλέον στον στρατηγικό της σχεδιασµό.

1. Έχουν τηρηθεί οι βασικές Λογιστικές Αρχές της 31.12.2008. 
2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Οµίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σηµ. 6 της ενδιάµεσης συνοπτικής οικονοµικής πληροφόρησης
της 30.09.2009. Για τη µητρική εταιρεία ολοκληρώθηκε εντός του Ιουλίου φορολογικός έλεγχος για τις ανέλεγκτες χρήσεις 2006-2007, από τον οποίο έλεγχο
προέκυψαν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις ποσού € 182 χιλ. Το προαναφερόµενο ποσό, η καταβολή του οποίου έγινε εφάπαξ, καλύπτεται εξ ολοκλήρου
από τις προβλέψεις που σχηµάτισε η Εταιρεία για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, οι οποίες επιβάρυναν  τα αποτελέσµατα των χρήσεων 2006 και 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 € 1.079 χιλ. και για την Εταιρεία σε € 469 χιλ. Οι
λοιπές προβλέψεις (βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες) για τον Όµιλο ανέρχονται σε € 112.902 χιλ. (βλ. σηµ. 15 της ενδιάµεσης συνοπτικής οικονοµικής
πληροφόρησης της 30.09.2009)
6. Το απασχολούµενο προσωπικό της Εταιρείας την 30.09.2009 ανέρχεται σε 16 άτοµα και του Οµίλου (πλην Κοινοπραξιών) σε 4.944 άτοµα και την
30.09.2008 ανερχόταν  σε 38 και 5.974 αντίστοιχα. 

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 κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σύµφωνα µε τους όρους του Κανονισµού 2273/2003 της Επιτροπής
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και σε εκτέλεση της από 09.12.2008 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από
10.12.2008 απόφασης του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου, η Εταιρεία προέβη κατά την περίοδο 01.01-30.09.2009 στην αγορά 1.515.302 ιδίων µετοχών,
συνολικής αξίας € 5.906 χιλ. (βλ. σηµ. 10 της ενδιάµεσης συνοπτικής οικονοµικής πληροφόρησης της 30.09.2009). Στις 30.09.2009, η Εταιρεία κατέχει
συνολικά 4.570.034 ίδιες µετοχές, συνολικής αξίας € 27.072 χιλ. Η Εταιρεία δεν έχει προβεί σε αγορά ιδίων µετοχών από τις 30.09.2009 έως και τις
25.11.2009, ηµεροµηνία έγκρισης της παρούσας ενδιάµεσης συνοπτικής οικονοµικής πληροφόρησης.
10. Τα ποσά των κονδυλίων που επηρέασαν τη γραµµή «Συνολικά έσοδα περιόδου» µετά από φόρους, του Οµίλου και της Εταιρείας αφορούν για τον Όµιλο:
έξοδο από Συναλλαγµατικές διαφορές € 6.687 χιλ., έσοδο από Μεταβολή αξίας διαθεσίµων προς πώληση € 122 χιλ., έσοδο από Αντιστάθµιση ταµειακών
ροών € 4.880 χιλ. και λοιπά έξοδα € 1.420 χιλ., και για την Εταιρεία: έξοδο από Αντιστάθµιση ταµειακών ροών € 214 χιλ. 
11. Για την αναµόρφωση ορισµένων κονδυλίων της 01.01.2008 που αφορούν στην εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 3 και στην αναδροµική εφαρµογή της ∆ΕΕΧΑ 12
γίνεται αναφορά στη σηµείωση 22.3 της ενδιάµεσης συνοπτικής οικονοµικής πληροφόρησης της 30.09.2009, καθώς και στη σηµείωση 37 των ετήσιων
οικονοµικών  καταστάσεων 31.12.2008. 
12. Οι εταιρείες και κοινοπραξίες του Οµίλου µε την χώρα της καταστατικής τους έδρας, τα ποσοστά µε τα οποία η µητρική Εταιρεία συµµετέχει, άµεσα ή
έµµεσα, στο µετοχικό τους κεφάλαιο καθώς και η µέθοδος ενσωµάτωσής τους παρατίθενται αναλυτικά στη σηµ. 6 της ενδιάµεσης συνοπτικής οικονοµικής
πληροφόρησης της 30.09.2009 και είναι διαθέσιµες στο δικτυακό τόπο του Οµίλου www.ellaktor.com. Η µητρική Εταιρεία έχει µόνο έµµεση συµµετοχή στις
ενοποιούµενες κοινοπραξίες, µέσω των θυγατρικών της. Στοιχεία και πληροφορίες αναφορικά µε τις µη ενοποιούµενες εταιρείες και κοινοπραξίες
εµφανίζονται  στη σηµ. 6.δ της ενδιάµεσης συνοπτικής οικονοµικής πληροφόρησης της 30.09.2009.
13. Στην ενδιάµεση συνοπτική οικονοµική πληροφόρηση της τρέχουσας περιόδου ενσωµατώθηκαν µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης για πρώτη φορά
ενώ δεν είχαν ενσωµατωθεί στις 30.06.2009 οι εταιρείες Ο∆ΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ (συστάθηκε), ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΑΦΟΙ ΑΕ (αποκτήθηκε), DUBAI
FUJAIRAH FREEWAY J/V (συστάθηκε). Εκτός των ανωτέρω, ενσωµατώθηκαν στην ενδιάµεση συνοπτική οικονοµική πληροφόρηση της τρέχουσας περιόδου
ενώ δεν είχαν ενσωµατωθεί στις 30.09.2008 επειδή στο διάστηµα που µεσολάβησε συστάθηκαν οι θυγατρικές εταιρείες: ΜΟΡΕΑΣ ΣΕΑ ΑΕ, AKTOR
BULGARIA SA, VARI VENTURES LIMITED. Μεταβολή στη µέθοδο ενοποίησης σε σχέση µε την ενδιάµεση συνοπτική οικονοµική πληροφόρηση της
αντίστοιχης περιόδου της προηγούµενης χρήσης, δηλ. της 30.09.2008, έχουµε για τις εταιρείες ΕΦΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ και ΠΟΥΝΕΝΤΗΣ ΑΕ, οι οποίες στις
30.09.2008 ενοποιούνταν µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης, ενώ από το β’ τρίµηνο 2009 ενοποιούνται µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης λόγω αύξησης
του ποσοστού συµµετοχής του Οµίλου σε αυτές. 


