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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

                   
Η ΑΒΑΞ ΑΕ (η «Εταιρεία») γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 2503/18.11.2020 
επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα ακόλουθα στοιχεία αναφορικά με τη διαμόρφωση των θεμελιωδών 
οικονομικών μεγεθών της κατά το γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2020 και τις εξελίξεις στην δραστηριότητά της λόγω των 
επιπτώσεων της πανδημίας του COVID‐19: 
 
Α. Οικονομικά Μεγέθη 
 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ – Ενοποιημένα Μεγέθη Ομίλου 

ποσά σε €  Χρήση 01.01‐
30.09.2020 

Χρήση 01.01‐
30.09.2019 

  Χρήση 01.07‐
30.09.2020 

Χρήση 01.07‐
30.09.2019 

Κύκλος εργασιών  375.701.169  432.112.360    115.740.110  117.027.252 

Μικτό Κέρδος / (Ζημιά)  28.315.846  31.940.100    5.527.359  6.507.461 

Μερίδιο κερδών / (ζημιών) από 
συγγενείς εταιρείες 

17.907.326  30.832.098    7.041.593  14.810.167 

Κέρδη/(Ζημιές) Εκμετάλλευσης (ΕΒΙΤ)  22.843.750  35.286.165    4.065.882  7.229.518 

Καθαρά Κέρδη/(Ζημιές) Μετόχων, 
μετά από φόρους και Μη Ελέγχουσες 
Συμμετοχές (Δικ.Μειοψηφίας) 

8.943.396  10.352.889    (1.387.904)  1.277.184 

Κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομι‐
κών εξόδων και αποσβέσεων (EBITDA) 

34.501.114  46.746.132    7.790.835  10.318.886 

 
 
 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ – Μεγέθη Εταιρείας 

ποσά σε €  Χρήση 01.01‐
30.09.2020 

Χρήση 01.01‐
30.09.2019 

  Χρήση 01.07‐
30.09.2020 

Χρήση 01.07‐
30.09.2019 

Κύκλος εργασιών  279.749.154  317.465.234    75.986.167  86.018.876 

Μικτό Κέρδος / (Ζημιά)  18.550.823  29.023.605    2.997.474  9.554.936 

Μερίσματα από θυγατρικές  & λοιπές 
συμμετοχές 

22.994.312  26.212.235    6.485.891  8.963.580 

Κέρδη/(Ζημιές) Εκμετάλλευσης (ΕΒΙΤ)  21.267.505  26.351.160    1.533.374  2.736.322 

Καθαρά Κέρδη/(Ζημιές) Μετόχων, 
μετά από φόρους 

8.860.744  4.698.477    (2.664.629)  (2.544.701) 

Κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομι‐
κών εξόδων και αποσβέσεων (EBITDA) 

28.254.398  33.757.523    3.429.682  4.805.355 
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Ο κύκλος  εργασιών  του Ομίλου στο  εννεάμηνο  του 2020  ανήλθε σε €375,7  εκ  καταγράφοντας μείωση 13%  σε 
σχέση με €432,1 εκ στην αντίστοιχη περίοδο του 2019, η οποία οφείλεται κυρίως στην πτώση της δραστηριότητας 
κατά το α’ εξάμηνο του έτους λόγω των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση του COVID‐19. 
 
Στο γ’ τρίμηνο του 2020 ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε €116 εκ σημειώνοντας αμελητέα πτώση έναντι 
€117,0  εκ  στο  συγκρίσιμο  τρίμηνο  του  2019.  Η  αυξημένη  δραστηριότητα  από  νέα  έργα  το  2020,  όπως  ο 
ΕλληνοΒουλγαρικός  Αγωγός  IGB  και  το  έργο  “Ston  Bypass”  στην  Κροατία,  πρακτικά  αντιστάθμισε  την 
επιβράδυνση  των  εργασιών  και  τις  καθυστερήσεις  στην  παραλαβή  των  χρησιμοποιούμενων  υλικών  και 
μηχανολογικού  εξοπλισμού,  κυρίως  στο  μεγάλο  ενεργειακό  έργο  που  εκτελεί  η  Εταιρεία  στο  Ιράκ  λόγω  του 
lockdown  της  διεθνούς  οικονομίας,  αλλά  και  την  ολοκλήρωση  έργων,  όπως  ο  αγωγός  TAP  ο  οποίος 
ολοκληρώθηκε το 2019. 
 
Η μειωμένη δραστηριότητα του εννεαμήνου του 2020 δεν συνοδεύτηκε από μείωση του προσωπικού στα έργα, 
με  αποτέλεσμα  τη  συμπίεση  της  μικτής  κερδοφορίας  του  Ομίλου.  Το  μεικτό  αποτέλεσμα  ανήλθε  σε  €28,3  εκ 
έναντι €31,9 εκ στην συγκρίσιμη περίοδο του 2019 (μείωση 11,%). 
 
Η  επίδραση  της  μειωμένης  δραστηριότητας  στην  οικονομία  και  στις  μετακινήσεις &  μεταφορές αποτυπώνεται 
στα μειωμένα κατά 44% έσοδα από τις συμμετοχές του Ομίλου σε παραχωρήσεις αυτοκινητοδρόμων, τα οποία 
ανήλθαν σε €23,5 εκ στο εννεάμηνο του 2020 έναντι €41,9 εκ στην αντίστοιχη περίοδο του 2019. 
 
Αντίστοιχα,  το λειτουργικό κέρδος προ φόρων και χρηματοοικονομικών εξόδων του Ομίλου στο εννεάμηνο του 
2020  ανήλθε  σε  €22,8  εκ  έναντι  €35,3  εκ  το  2019  (μείωση  35%),  ενώ  σε  επίπεδο  εταιρείας  το  κέρδος 
εκμετάλλευσης του εννεαμήνου έφτασε τα €21,3 εκ έναντι €26,4 εκ στο συγκρίσιμο εννεάμηνο του 2019. 
 
Σε βάση καθαρού αποτελέσματος μετά από φόρους και μη ελέγχουσες συμμετοχές, στο εννεάμηνο του 2020 το 
ενοποιημένο καθαρό κέρδος του Ομίλου έφτασε τα €8,9 εκ έναντι €10,4 εκ το 2019. Στο γ’ τρίμηνο του 2020, ο 
Όμιλος παρουσίασε καθαρή ζημία ύψους €1,4 εκ έναντι κέρδους €1,2 εκ στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2019.  
 
Το κέρδος προ φόρων, χρηματοοικονομικών εξόδων και αποσβέσεων (EBITDA) του εννεαμήνου του 2020 για τον 
Όμιλο ανήλθε σε €34,5 εκ έναντι €46,7 εκ στη συγκρίσιμη περίοδο του 2019, ενώ στο γ΄τρίμηνο το EBITDA ανήλθε 
σε €7,8 εκ για τον Όμιλο έναντι €10,3 εκ στο περυσινό τρίμηνο. 
 
Τα ποσά της συγκριτικής προηγούμενης περιόδου έχουν αναμορφωθεί ώστε να είναι συγκρίσιμα με τα κονδύλια 
της τρέχουσας υπό αναφορά περιόδου, σύμφωνα με τα κατωτέρω: 
Οι εταιρίες Conspel Qatar WLL και J&P Qatar WLL έπαυσαν να περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις της 
περιόδου  01.01  ‐  30.09.2020    λόγω  της  απώλειας  ελέγχου  και  της  αδυναμίας  άσκησης  ουσιώδους  επιρροής. 
Επίσης,  το  έργο  του  Education  City  Stadium  στο  Κατάρ  έπαυσε  να  περιλαμβάνεται  στα  έργα  του  τοπικού 
υποκαταστήματος της ΑΒΑΞ κατά την ενσωμάτωσή του στις οικονομικές καταστάσεις της ΑΒΑΞ ΑΕ. 
Αναλυτική αναφορά υπάρχει  στις  σχετικές  σημειώσεις  στην  Ετήσια Οικονομική  Εκθεση  της 31.12.2019  και  την 
Ενδιάμεση Οικονομική Εκθεση 30.06.2020 της Εταιρείας. 
Ο κύκλος εργασιών που αφορά στην συγκριτική προηγούμενη περίοδο 01.01 – 30.09.2019  ανέρχεται σε €131 εκ, 
ενώ τα αντίστοιχα έξοδα ανέρχονται σε €135 εκ με επίπτωση στο μεικτό αποτέλεσμα ‐€4 εκ. Τα μεγέθη αυτά της 
συγκρίσιμης περιόδου έχουν αναμορφωθεί ώστε να μην περιλαμβάνονται τα ποσά αυτά. 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

  Ομιλος  Εταιρεία 
ποσά σε €  30.09.2020  30.06.2020    30.09.2020  30.06.2020 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ           

Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία & 
Συμμετοχές σε Επιχειρήσεις 

582.288.530  570.737.573    577.653.562  577.787.012 

Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού  641.826.756  628.374.554    710.375.340  708.558.551 

           

Απαιτήσεις από Συμβατικά 
Περιουσιακά Στοιχεία 
(Κατασκευαστικά Συμβόλαια) 

132.236.191  174.740.604    130.058.995  172.635.407 

Πελάτες & Λοιπές Απαιτήσεις  320.914.479  269.445.811    274.991.145  235.952.240 

Ταμειακά Διαθέσιμα  52.767.377  68.770.112    40.861.844  60.319.710 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό  561.790.872  572.621.556    489.084.389  515.767.793 

           

Σύνολο Ενεργητικού  1.203.617.628  1.200.996.110    1.199.459.729  1.224.326.344 

           

           

ΠΑΘΗΤΙΚΟ           

Προμηθευτές & Λοιπές 
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

405.657.171  401.676.202    329.033.536  341.574.437 

Υποχρεώσεις από Συμβατικά 
Περιουσιακά Στοιχεία  

5.568.147  7.084.779    5.506.590  7.023.222 

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός & Leasing  71.766.563  95.907.445    52.538.904  77.094.310 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις  498.833.044  520.506.208    393.726.139  433.030.561 

           

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός & Leasing  544.822.325  520.730.003    451.272.254  430.632.394 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις  599.698.334  571.682.764    487.943.787  467.467.069 

           

Καθαρή Θέση (Ίδια Κεφάλαια)  105.086.251  108.807.138    317.789.803  323.828.714 

 
Οι  καθαρές  απαιτήσεις  του Ομίλου  από  συμβατικά  περιουσιακά  στοιχεία  μειώθηκαν  στο  γ’  τρίμηνο  του 2020 
κατά €42,5  εκ φτάνοντας  τα €132,2  εκ,  καθώς  ένα σημαντικό μέρος αυτών  των απαιτήσεων  τιμολογήθηκε  και 
μεταφέρθηκε  στο  κονδύλι  Πελάτες &  Λοιπές  Απαιτήσεις,  το  οποίο  αυξήθηκε  κατά €51,5  εκ  στην  ίδια  περίοδο 
φτάνοντας τα €320,9 εκ. 
 
Τα  ταμειακά διαθέσιμα και δεσμευμένες καταθέσεις  του Ομίλου μειώθηκαν στη διάρκεια  του γ’  τριμήνου  του 
2020  κατά  €18  εκ,  κυρίως  λόγω  αποπληρωμής  βραχυπρόθεσμων  υποχρεώσεων  και  αύξησης  των  παγίων 
περιουσιακών στοιχείων και των συμμετοχών σε επιχειρήσεις. Η αντίστοιχη μείωση των ταμειακών διαθεσίμων 
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και  δεσμευμένων  καταθέσεων  της  Εταιρείας  έφτασε  τα  €22  εκ,  λόγω  εξόφλησης  προμηθευτών  και  λοιπών 
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, καθώς επίσης μείωσης του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού. 
 
Το  κονδύλι  των προμηθευτών  και  των  λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων  του Ομίλου παρουσιάζει  μικρή 
αύξηση κατά €4,0 εκ στο γ’ τρίμηνο του 2020, ανερχόμενο σε €405,7 εκ, ενώ στην Εταιρεία το αντίστοιχο κονδύλι 
κατά την ίδια περίοδο υποχώρησε κατά €12,5 εκ φτάνοντας τα €329,0 εκ. 
 
Ο  συνολικός  δανεισμός  του  Ομίλου  παρέμεινε  ουσιαστικά  αμετάβλητος  στα  €617  εκ  κατά  τη  διάρκεια  του  γ’ 
τριμήνου  του  2020,  ενώ  στην  Εταιρεία  σημειώθηκε  μικρή  μείωση  κατά  €4  εκ  στα  €504  εκ.  Αναλυτικότερα, 
εκταμιεύθηκαν  μακροπρόθεσμα  δάνεια  ύψους  €29  εκ  με  εγγύηση  Ελληνικού  Δημοσίου  ως  στήριξη  προς 
πληττόμενες  επιχειρήσεις  από  τον  COVID‐19,  τα  οποία  χρησιμοποιήθηκαν  στον  κατασκευαστικό  κλάδο,  ενώ 
παράλληλα συνεχίστηκε η συμβατική αποπληρωμή των ομολογιακών δανείων του Ομίλου. 
 
Τα  ίδια  κεφάλαια  τόσο  στον  Όμιλο  όσο  και  στην  Εταιρεία  μειώθηκαν  ελαφρά  στη  διάρκεια  του  γ΄  τριμήνου, 
φτάνοντας τα €105,1 εκ από €108,8 εκ σε ενοποιημένη βάση, και σε €317,8 εκ από €323,8 εκ για την Εταιρεία, 
λόγω του ζημιογόνου αποτελέσματος της περιόδου αλλά και της αρνητικής επίδρασης από την προσαρμογή των 
συναλλαγματικών ισοτιμιών. 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ – ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 

  Ομιλος  Εταιρεία 
ποσά σε €  30.09.2020  30.06.2020    30.09.2020  30.06.2020 

Βραχυπρόθεσμος τραπεζικός 
δανεισμός 

63.021.965  87.865.421    48.250.590  73.538.148 

Μακροπρόθεσμος τραπεζικός 
δανεισμός 

483.085.883  461.208.110    427.526.816  409.466.921 

Leasing  70.481.040  67.563.916    28.033.752  24.721.635 

Συνολικός Δανεισμός  616.588.888  616.637.448    503.811.158  507.726.704 

           

Ταμειακά Διαθέσιμα 
& Δεσμευμένες Καταθέσεις 

110.276.811  128.257.711    91.675.866  113.447.998 

 
Β. Επιπτώσεις Πανδημίας COVID‐19 
Τα μέτρα που λαμβάνονται διεθνώς από την άνοιξη του τρέχοντος έτους για την αντιμετώπιση της πανδημίας του 
COVID‐19  έχουν  επηρεάσει  δυσμενώς  την  ικανότητα  εκτέλεσης  των  υφιστάμενων  έργων  των  εταιρειών  του 
Ομίλου ΑΒΑΞ τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η εφαρμογή πρόσθετων αυστηρών κανόνων υγιεινής και 
ασφάλειας των εργαζομένων, αλλά και τα πρωτόγνωρα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα της παραγωγής 
προκάλεσαν σημαντικές καθυστερήσεις, κυρίως στο β’ τρίμηνο του έτους. 
 
Κατασκευές 
Κατά  τη  διάρκεια  του  γ’  τριμήνου  του  έτους,  τα  διεθνή  μέτρα  για  την  αποφυγή  της  διάδοσης  του  COVID‐19 
χαλάρωσαν  ελαφρώς.  Όμως  οι  ρυθμοί  δραστηριότητας  στα  διάφορα  εργοτάξια  του  Ομίλου  σε  Ελλάδα  και 
εξωτερικό ήταν σαφώς χαμηλότεροι από τον προγραμματισμό των έργων και το ευρύτερο παραγωγικό δυναμικό, 
καθώς υπήρχαν ελλείψεις σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού και διαθεσιμότητας τεχνικού εξοπλισμού. 

4



 

ΑΒΑΞ Α.Ε. Αμαρουσίου‐Χαλανδρίου 16, 151 25, Μαρούσι, Τηλ.: 210 6375000, Fax: 210 6104380, www.avax.gr 

Γ.Ε.ΜΗ. 913601000, ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΦΜ 094183623, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ 

Οι προοπτικές του Ομίλου δεν επηρεάζονται, παρά την εκ νέου εφαρμογή περιοριστικών μέτρων σε παγκόσμια 
κλίμακα στο 4ο τρίμηνο του 2020 για την αντιμετώπιση του δεύτερου κύματος εξάπλωσης του COVID‐19, πριν καν 
καταφέρει η οικονομία να ανακάμψει σημαντικά. 
Όλες οι καθυστερήσεις στην εκτέλεση κατασκευαστικών έργων καλύπτονται από ειδικούς όρους των συμβάσεων 
για «λόγους ανώτερης βίας». Επί της ουσίας, δεν καταγράφεται συμβατική απώλεια εσόδων και δραστηριότητας, 
αλλά  βέβαια  χρονική  μετάθεσή  τους  στα  επόμενα  δύο  έτη,  όπου  αναμένεται  ανάκαμψη  της  δραστηριότητας, 
ιδίως  λόγω  της  προοπτικής  για  την  ευρεία  κυκλοφορία  αποτελεσματικών  εμβολίων  κατά  του  COVID‐19.  Η 
καθυστέρηση στην  εκτέλεση  των συμβάσεων επιβαρύνει  τόσο  το  έμμεσο κόστος  των έργων όσο και  τα γενικά 
έξοδα του Ομίλου, με επίπτωση στο περιθώριο κέρδους και στη λειτουργική κερδοφορία του κατασκευαστικού 
κλάδου. 
Σημαντικές επιπτώσεις επίσης προκύπτουν στις ταμειακές ροές της Εταιρείας κυρίως ως προς τις κατασκευές, τις 
οποίες  η  διοίκηση  αντιμετώπισε  με  τη  λήψη  μακροπρόθεσμου  τραπεζικού  δανεισμού  με  την  εγγύηση  του 
Δημοσίου, δεδομένου ότι η ΑΒΑΞ περιλαμβάνεται στις πληττόμενες επιχειρήσεις από τον COVID‐19. 
 
Παραχωρήσεις 
Ο  τομέας  των  παραχωρήσεων  επηρεάστηκε  σημαντικά  από  την  επιβολή  των  μέτρων  αντιμετώπισης  της 
πανδημίας  του COVID‐19,  καθώς υπήρξε ουσιαστική απαγόρευση στην  κυκλοφορία οχημάτων,  καταγράφοντας 
σημαντική  πτώση  της  κυκλοφορίας  στους  αυτοκινητόδρομους  στους  οποίους  συμμετέχει  ο  Όμιλος.  Είναι 
χαρακτηριστικό  ότι  στην  Αττική Οδό  μετά  την  μείωση  24%  που  καταγράφηκε  στα  έσοδα  του  α’  εξαμήνου,  το 
εννεάμηνο έκλεισε με υποχώρηση των εσόδων 18,2% λόγω της σχετικά καλής πορείας του γ’ τριμήνου όπου τα 
έσοδα ήταν μόνο 6,8% χαμηλότερα από την αντίστοιχη περίοδο του περασμένου έτους. Σε κάθε περίπτωση, τα 
έσοδα του κλάδου παραχωρήσεων του Ομίλου επηρεάζονται άμεσα από την ένταση των περιοριστικών μέτρων 
που  επιβάλλονται  στις  μετακινήσεις,  αλλά  έχει  ήδη  κινηθεί  η  συμβατική  διαδικασία  για  την  αποζημίωση  των 
παραχωρησιούχων από το κράτος για τα διαφυγόντα έσοδα. 
 
Ενέργεια & ΑΠΕ 
Η θυγατρική Volterra έλαβε τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της όταν ξέσπασε η 
πανδημία του COVID‐19, συνεχίζοντας να διευρύνει το μερίδιό της στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας 
με νέους μεγάλους πελάτες, επαγγελματίες και νοικοκυριά. 
Αντίστοιχα,  η  δραστηριότητα  του Φυσικού  Αερίου  συνέχισε  την  αναπτυξιακή  της  πορεία  κερδίζοντας  συνεχώς 
πελάτες και αυξάνοντας το εμπορεύσιμο φορτίο της. 
Κυρίως στο β’ τρίμηνο του έτους, καταγράφηκε μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από εμπορικούς 
πελάτες, ξενοδοχεία κλπ που παρέμειναν εκτός λειτουργίας ή σε αναστολή του προσωπικού τους, και παράλληλα 
παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις στις πληρωμές τους. Κατά την ίδια περίοδο, στην χονδρική εμπορία (εισαγωγές‐
εξαγωγές)  σημειώθηκε  μείωση  του  όγκου  συναλλαγών  λόγω  αστάθειας  των  αγορών  και  της  εξέλιξης  της 
πανδημίας στην Ιταλία. 
Οι επιπτώσεις του νέου lockdown στο δ΄τρίμηνο του έτους συνεχίζουν να είναι σημαντικές για τη δραστηριότητα 
εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας της Volterra. 
 
Η  παραγωγή ηλεκτρικής  ενέργειας  από ΑΠΕ  και  όλες  οι  σχετικές  εισπράξεις  συνεχίστηκαν  κανονικά  και  στο  γ’ 
τρίμηνο του έτους, καθώς τα μέτρα για την επιδημία δεν επηρεάζουν την δραστηριότητα αυτή. 
Τέλος,  η  κατασκευή  ενός  αιολικού  πάρκου  και  ενός  φωτοβολταϊκού  πάρκου  συνολικής  ισχύος 57MW  και  του 
Υποσταθμού ανύψωσης τάσης για τη σύνδεσή τους στην περιοχή της Βοιωτίας, προχώρησε με γοργούς ρυθμούς 
κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, παρά τις δυσκολίες στις μετακινήσεις και στις προμήθειες του εξοπλισμού, 
με αποτέλεσμα να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα για ηλέκτριση και έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας τον Νοέμβριο 
του 2020. 
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Λοιπές Δραστηριότητες 
Οι λοιπές δραστηριότητες του Ομίλου, όπως το facility management και η ανάπτυξη ακινήτων, επηρεάστηκαν σε 
μεγάλο βαθμό από τα μέτρα για  την ανάσχεση της πανδημίας  του COVID‐19. Η αναστολή της χρήσης αρκετών 
κτηριακών  εγκαταστάσεων  κυρίως  στο  β’  τρίμηνο  του  έτους  οδήγησε  σε  χαμηλότερα  έσοδα  τον  κλάδο  της 
διαχείρισης, ενώ και στην ανάπτυξη ακινήτων παρατηρήθηκε ολιγόμηνη στάση αναμονής από τις εμπλεκόμενες 
πλευρές,  αλλά  σε  καμμία  περίπτωση  ακύρωση  στην  προώθηση  διαφόρων  επενδυτικών  σχεδίων.  Σε  κάθε 
περίπτωση, οι λοιπές δραστηριότητες του Ομίλου πέρα από τις κατασκευές, τη διαχείρισης παραχωρήσεων και 
την  ενέργεια  εισφέρουν  χαμηλό  ποσοστό  εσόδων  και  κερδών,  με  αποτέλεσμα  η  επίπτωση  του  COVID‐19  σε 
επίπεδο ομίλου από τις δραστηριότητες αυτές να μην είναι σημαντική. 
 
Με στόχο την άμβλυνση των επιπτώσεων του COVID‐19 και γενικότερα την ενίσχυση της ταμειακής ρευστότητας 
σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, οι προωθούμενες επιχειρηματικές κινήσεις περιλαμβάνουν την: 

 απο‐επένδυση από χρονικά ώριμες συμβάσεις παραχώρησης / ΣΔΙΤ και μη‐βασικές δραστηριότητες και λοιπά 
περιουσιακά στοιχεία 

 επικέντρωση στη μείωση  του εταιρικού δανεισμού,  κάνοντας  χρήση όλων  των διαθέσιμων εσόδων από  το 
χαρτοφυλάκιο  των  παραχωρήσεων  και  την  πλειονότητα  των  εσόδων  από  τις  πωλήσεις  περιουσιακών 
στοιχείων,  με  στόχο  την  έκδοση  νέων  ομολογιακών  δανείων  για  τη  χρηματοδότηση  αποκλειστικά  της 
συμμετοχής σε νέες επενδύσεις αυτοχρηματοδοτούμενων έργων / ΣΔΙΤ, χωρίς νέα επιβάρυνση του Ομίλου 

 λήψη  μακροπρόθεσμου  τραπεζικού  δανεισμού  με  την  εγγύηση  του  Δημοσίου,  από  τα  χρηματοδοτικά 
προγράμματα στήριξης των πληττόμενων επιχειρήσεων τα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί και ενδέχεται 
να αυξηθούν στο μέλλον. 

Μέρος των κινήσεων αυτών είχε ολοκληρωθεί μέχρι την 30.09.2020. 
 
Γ. Ενημέρωση για τα Εργα στο Κατάρ 
Σε  συνέχεια  της  σχετικής  αναφοράς  στην  Ενδιάμεση  Οικονομική  Έκθεση  της  30.06.2020,  συνεχίζεται  και  έχει 
προχωρήσει σημαντικά κατά το τελευταίο τρίμηνο η διαδικασία της πώλησης στον τοπικό εταίρο Fahad Trading 
WLL των εταιρειών Conspel Qatar WLL και J&P Qatar WLL, καθώς και του έργου του Education City Stadium στο 
Κατάρ, το οποίο εκτελείται κοινοπρακτικά κατά 76% από τις εν λόγω εταιρείες και κατά 24% από την Εταιρεία.  
Η  τελική συμφωνία, με  την οποία καθορίστηκε το χρονοδιάγραμμα πληρωμής,  έχει εγκριθεί και από την ARAB 
Bank η οποία εμπλέκεται στη χρηματοδότηση των έργων των προς πώληση εταιρειών. Η συμφωνία προβλέπει 
την καταβολή της αποζημίωσης των QAR 120εκ (€29,4 εκ περίπου) σε μηνιαίες δόσεις οι οποίες εκτείνονται από 
τον  Ιανουάριο  του 2021  έως  τον Σεπτέμβριο  του 2022.  Το  τελικό συμβόλαιο για  την συναλλαγή βρίσκεται υπό 
επεξεργασία από τους νομικούς συμβούλους των εμπλεκομένων πλευρών, παρά το γεγονός ότι καθυστερεί λόγω 
τοπικών διαδικασιών και των μέτρων αντιμετώπισης του COVID‐19. 
 
Μαρούσι, 15.12.2020 
Το Διοικητικό Συμβούλιο 
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