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Αθήνα, 5 Σεπτεµβρίου 2006 
 
 
 

Θέµα : Ανακοίνωση αναµόρφωσης των Eνδιάµεσων Oικονοµικών Kαταστάσεων και των 
Συνοπτικών Οικονοµικών Στοιχείων και Πληροφοριών της  30/06/06 του Οµίλου ΓΕΚ ΑΕ 

 
Σας γνωρίζουµε ότι οι δηµοσιευµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις και τα Συνοπτικά 
Οικονοµικά Στοιχεία & Πληροφορίες της 30/06/06 του Οµίλου ΓΕΚ ΑΕ αναµορφώνονται ως εξής :  
 
α)  Η Κατάσταση Ταµειακών Ροών και τα Στοιχεία Κατάστασης Ταµειακών Ροών λόγω σφάλµατος 
στον υπολογισµό τους και  
β) Το αναφερόµενο EBITDA στην Σηµείωση 5  των Eνδιάµεσων Oικονοµικών Kαταστάσεων 
«Στοιχεία κατά Τοµέα ∆ραστηριότητας» και τα Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσµάτων Περιόδου 
λόγω επίδρασης της υπό (α) αναµόρφωσης. 
 
Επίσης, στην  Σηµείωση 5 των Eνδιάµεσων Oικονοµικών Kαταστάσεων «Στοιχεία κατά Τοµέα 
∆ραστηριότητας» γίνεται διόρθωση στις επικεφαλίδες των τοµέων δραστηριότητος  καθώς λόγω 
τυπογραφικού λάθους τα ποσά των αποτελεσµάτων 30/06/06 του τοµέα «Εκµετάλλευσης 
Παραχωρήσεων» είχαν αναγραφεί κάτωθι της επικεφαλίδας  «Βιοµηχανίας» και αντιστρόφως. 
 
Οι ως άνω αναµορφώσεις αναγράφονται αναλυτικά στους κάτωθι πίνακες: 
 
 Αναµορφωµένο ∆ηµοσιευµένο
Κατάσταση ταµειακών ροών Οµίλου 30/06/06   
Αποσβέσεις 8.173 9.187
Λειτουργ. κέρδος προ µεταβολών του κεφαλ. Κίνησης 23.608 24.622
[Μεταβολή] Προκαταβ. & λοιπ. βραχυπρ. απαιτήσεις (2.816) (178)
[Μεταβολή] ∆εδουλευµ. & λοιπ. βραχυπρ. υποχρεώσεις (20.270) (21.630)
Ταµειακές ροές από λετουργ. ∆ραστηριότητες (17.104) (14.812)
Αγορές ασώµ. & ενσώµ. παγ. στοιχείων  (33.730) (34.117)
Ταµειακές ροές για επενδυτικές δραστηριότητες (22.419) (22.806)
Πληρωµές δανείων από χρηµατοδ. µισθώσεις (4.841) (6.746)
Ταµειακές ροές για χρηµατοοικον.  ∆ραστηριότητες 33.315 31.410
 
 
Σηµ. 5 «Στοιχεία κατά τοµέα δραστηριότητας» 
EBITDA 30/06/06 /Τοµ. Ενέργειας 13.975 13.241
EBITDA 30/06/06 /Τοµ. Εκµετάλλ. ακινήτων 4.969 5.177
EBITDA 30/06/06 /Τοµ. Εκµετάλλ. παραχωρήσεων 238 106
EBITDA 30/06/06 /Μη κατανεµόµ. ποσά (444) (374)
EBITDA 30/06/06 /Σύνολο τοµέων 33.181 32.894
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Με βάση τα παραπάνω αναµορφώνονται αντίστοιχα και τα Συνοπτικά Οικονοµικά στοιχεία και 
Πληροφορίες του Οµίλου της περιόδου 1/1-30/6/2006 ως εξής: 
 
Συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία και πληροφορίες  
Οµίλου /1/1 - 30/06/06 
Στοιχεία Κατάστασης Ταµειακών Ροών  

Αναµορφωµένα ∆ηµοσιευµένα 

Αποσβέσεις 8.173 9.187
Σύνολο προσαρµογών των κερδών προ φόρων για µη-ταµειακά 
αποτελέσµατα (µετά τις «Αποσβέσεις επιχορηγήσεων») 

23.608 24.622

Μεταβολή απαιτήσεων  -15.387 -18.757
Μεταβολή υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -21.395 -16.747
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργ. δραστηριότητες (α) -17.104 -14.812
Αγορές ενσωµ. & άϋλων παγίων περιουσ. Στοιχείων -33.730 -34.117
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδ. δραστηριότητες (β) -22.419 -22.806
Καθαρή µεταβολή δανείων από χρηµατοδ. µισθώσεις -4.841 -6.746
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατ. ∆ραστηριότητες (γ) 33.315 31.410
  
Συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία και πληροφορίες  
Οµίλου /1/1 - 30/06/06 
Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσµάτων Περιόδου   

  

Περιόδου 1/1 - 30/06/06 : Κέρδη/(Ζηµίες) προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων 

33.181 34.195

Περιόδου 1/1 - 30/06/06 : Αποσβέσεις 8.173 9.187
Περιόδου 1/4 - 30/06/06 : Κέρδη/(Ζηµίες) προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων 

14.464 15.478

Περιόδου 1/4 - 30/06/06 : Αποσβέσεις 4.057 5.071
  
 
Η ως άνω αναµόρφωση δεν έχει επιπτώσεις στον Κύκλο Εργασιών, στα Αποτελέσµατα Περιόδου 
µετά από Φόρο Εισοδήµατος των µετόχων του Οµίλου και των ∆ικαιωµάτων Μειοψηφίας καθώς και 
στην Καθαρή Θέση των Μετόχων του Οµίλου και των ∆ικαιωµάτων Μειοψηφίας. 
 
Οι αναµορφωµένες Οικονοµικές Καταστάσεις καθώς επίσης και τα Συνοπτικά Οικονοµικά Στοιχεία 
και Πληροφορίες έχουν λάβει την έγκριση του ∆.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή  της Εταιρείας 
και αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας µας www.gek.gr  
 


