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1. Κατάσταση Οικονομικής Θέσης Περιόδου 
 
(Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση 30.09.2014 31.12.2013 30.09.2014 31.12.2013 (*)

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
Υπεραξία 2.926.597             2.926.597             -                            -                            
Λοιπά Άυλα περιουσιακά στοιχεία 362.335                395.309                328.492                391.710                
Ενσώματα πάγια 41.834.093           35.997.989           29.397.378           29.337.339           
Επενδύσεις σε ακίνητα 11.358.075           11.319.510           6.975.519             6.979.213             
Επενδύσεις σε θυγατρικές -                            -                            16.169.203           15.834.203           
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις (που ενοποιούνται με τη μέθοδο 
της καθαρής θέσης) 7.3 762.896                538.205                457.497                186.037                
Επενδύσεις σε κοινοπραξίες -                            -                            -                            -                            
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 7.4 1.260.964             9.149.873             1.260.964             9.149.873             
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 4.909.837             288.348                10.118.423           6.908.458             
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 1.841.883             2.128.490             1.814.077             1.856.098             

65.256.680           62.744.321           66.521.553           70.642.931           

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
Αποθέματα 12.099.064           11.669.471           6.668.796             6.983.567             
Συμβάσεις κατασκευής έργων 36.375.745           20.881.982           32.985.785           18.596.475           
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 89.577.359           80.808.258           60.041.146           62.279.888           

Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 227.013                223.171                227.013                223.171                
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 6.801.315             3.449.100             4.715.098             2.395.133             
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 15.094.945           39.249.071           6.332.457             11.324.401           

160.175.442         156.281.054         110.970.295         101.802.636         

Σύνολο Ενεργητικού 225.432.122         219.025.375         177.491.847         172.445.568         

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ίδια κεφάλαια αναλογούντα στους μετόχους της μητρικής
Μετοχικό κεφάλαιο 7.5 65.573.476           65.573.476           65.573.476           65.573.476           
Αποθεματικά  εύλογης αξίας 7.6 (5.132.915)            (3.170.630)            (4.438.967)            (2.458.449)            
Λοιπά αποθεματικά 7.7 18.695.619           17.868.549           17.823.442           17.823.442           
Κέρδη εις νέον (19.200.714)          (17.463.600)          (11.679.106)          (9.499.632)            

59.935.465           62.807.795           67.278.845           71.438.836           
Μη ελέγχουσες συμμετοχές 181.098                2.273.211             -                            -                            
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 60.116.563           65.081.006           67.278.845           71.438.836           

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια 7.8 35.919.857           28.551.944           6.672.730             11.603                  
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους μετά την έξοδο από την 
υπηρεσία 1.218.109             1.184.320             960.649                904.756                
Επιχορηγήσεις 62.590                  67.411                  62.590                  67.411                  
Μακροχρόνιες προβλέψεις για λοιπές υποχρεώσεις και έξοδα 7.9 -                            35.000                  -                            -                            
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 3.489.935             3.350.000             -                            -                            

40.690.491           33.188.675           7.695.969             983.770                

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 82.045.067           80.450.698           67.427.181           66.986.632           
Δάνεια 7.8 40.093.182           37.489.977           32.920.807           30.814.025           
Συμβάσεις κατασκευής έργων 1.744.724             1.843.295             1.634.456             1.749.163             
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 334.341                401.745                127.828                69.987                  
Βραχυχρόνιες προβλέψεις για λοιπές υποχρεώσεις και έξοδα 7.9 407.753                569.979                406.762                403.155                

124.625.068         120.755.694         102.517.034         100.022.962         
Σύνολο υποχρεώσεων 165.315.559         153.944.369         110.213.003         101.006.732         

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 225.432.122         219.025.375         177.491.847         172.445.568         

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
 
 
 
(*) Αναπροσαρμογές λόγω υιοθέτησης του νέου προτύπου ΔΠΧΑ 11 (βλπ. Σημ. 7.11) 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων 
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2.α Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος Περιόδου Ομίλου 
 

(Ποσά σε Ευρώ)

Σημείωση
01.01 -           

30.09.2014
01.07-             

30.09.2014
01.01 -          

30.09.2013
01.07-             

30.09.2013

Πωλήσεις 106.591.457         35.124.195              78.336.791           30.341.946               
Κόστος Πωληθέντων 7.12 (93.326.618)          (30.419.105)            (68.456.515)         (26.500.295)             
Μικτό Κέρδος 13.264.840           4.705.090                9.880.276             3.841.651                 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 7.12 (10.871.328)          (3.727.128)              (9.231.610)           (3.432.913)               
Λοιπά έσοδα 7.13 938.084                701.464                   262.699                73.329                      
Λοιπά έξοδα 7.14 -                            -                              (1.314.747)           -                               
Λοιπά κέρδη/(ζημιές) / καθαρά 7.15 (812.216)               (22.991)                   (49.127)                149.109                    
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 2.519.380             1.656.434                (452.508)              631.176                    

Χρηματοοικονομικά έσοδα 7.16 1.760.048             280.719                   222.375                141.081                    
Χρηματοοικονομικά έξοδα 7.16 (6.077.441)            (2.159.229)              (4.770.196)           (1.685.394)               
Χρηματοοικονομικό κόστος - καθαρό (4.317.392)            (1.878.511)              (4.547.821)           (1.544.313)               
(Ζημίες) / κέρδη από συγγενείς επιχειρήσεις (μετά από φόρο και δικαιώματα 
μειοψηφίας) (44.286)                 (1.935)                     (37.195)                (24.453)                    
Ζημιές προ φόρων (1.842.299)            (224.011)                 (5.037.525)           (937.591)                  
 Φόρος εισοδήματος (909.811)               (275.937)                 46.979                  (233.911)                  
Καθαρές ζημιές περιόδου (2.752.109)            (499.948)                 (4.990.546)           (1.171.502)               

Διακοπείσες δραστηριότητες
Κέρδη/(ζημίες) περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες -                            -                              150.018                156.629                    

Καθαρές ζημίες περιόδου (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) (2.752.109)            (499.948)                 (4.840.528)           (1.014.873)               

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους:
Διαθέσιμα προς πώληση  χρηματοοικονομικά στοιχεία - (Ζημιές)/κέρδη 
αποτίμησης στην εύλογη αξία (2.815.578)            (867.180)                 (597.801)              (443.930)                  
Μεταφορά στα αποτελέσματα 857.297                -                              -                           
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής (3.279)                   (28.221)                   (185.675)              136.055                    
Ποσά τα οποία δεν μεταφέρονται στα αποτελέσματα
Αναλογιστικές (ζημίες)/κέρδη μετά από αναβαλλόμενους φόρους -                            -                              -                           -                               
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (1.961.560)            (895.401)                 (783.475)              (307.874)                  

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (4.713.669)            (1.395.349)              (5.624.003)           (1.322.747)               

Ζημιές περιόδου κατανεμόμενα σε :
Ιδιοκτήτες μητρικής

(Ζημιές)/κέρδη περιόδου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (2.616.009)            (306.888)                 (5.254.015)           (1.285.132)               
(Ζημιές)/κέρδη περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες -                            -                              154.021                156.797                    
(Ζημιές)/κέρδη περιόδου κατανεμόμενα στους ιδιοκτήτες της μητρικής (2.616.009)            (306.888)                 (5.099.994)           (1.128.335)               

Μη ελέγχουσες συμμετοχές
(Ζημιές)/κέρδη περιόδου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (136.101)               (193.061)                 263.469                113.630                    
(Ζημιές)/κέρδη περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες -                            -                              (4.003)                  (168)                         
(Ζημιές)/κέρδη περιόδου κατανεμόμενα στις μη ελέγχουσες συμμετοχές (136.101)               (193.061)                 259.467                113.463                    

(2.752.109)            (499.948)                 (4.840.528)           (1.014.873)               

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Κατανεμόμενα σε :

Ιδιοκτήτες μητρικής
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (4.578.294)            (1.201.959)              (6.041.997)           (1.597.698)               
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα από διακοπείσες δραστηριότητες -                            -                              158.710                161.487                    
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα κατανεμόμενα στους ιδιοκτήτες της μητρικής (4.578.294)            (1.201.959)              (5.883.288)           (1.436.212)               

Μη ελέγχουσες συμμετοχές
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (135.375)               (193.390)                 263.287                113.632                    
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα από διακοπείσες δραστηριότητες -                            -                              (4.003)                  (168)                         
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα κατανεμόμενα στις μη ελέγχουσες συμμετοχές (135.375)               (193.390)                 259.284                113.464                    

(4.713.669)            (1.395.349)              (5.624.003)           (1.322.747)               

Βασικές ζημιές ανά μετοχή 7.17
Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες -0,1130 -0,0133 -0,2269 -0,0555
Από διακοπείσες δραστηριότητες -                            -                              0,0067 0,0068

-0,1130 -0,0133 -0,2203 -0,0487

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 
 
 
 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων 



Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις  
Περιόδου 01.01.2014 – 30.09.2014 
 

 

 
- 6 -

 
2.β Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος Περιόδου Εταιρείας 
 

(Ποσά σε Ευρώ)

Σημείωση
01.01 -           

30.09.2014
01.07-             

30.09.2014
01.01 -           

30.09.2013 (*)
01.07-             

30.09.2013 (*)

Πωλήσεις 86.448.330           29.340.195              62.022.612           24.083.933              
Κόστος Πωληθέντων 7.12 (76.506.764)          (25.728.783)             (55.057.810)          (20.809.679)            
Μικτό Κέρδος 9.941.566             3.611.412                6.964.802             3.274.254                
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 7.12 (8.591.243)            (2.806.335)               (7.171.514)            (2.835.021)              
Λοιπά έσοδα 7.13 797.486                502.777                   339.074                158.353                   
Λοιπά έξοδα 7.14 -                            -                               (1.314.747)            -                              
Λοιπά κέρδη/(ζημιές) / καθαρά 7.15 (709.486)               81.259                     (41.130)                 57.084                     
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 1.438.323             1.389.114                (1.223.514)            654.670                   

Χρηματοοικονομικά έσοδα 7.16 1.653.985             211.609                   94.844                  41.543                     
Χρηματοοικονομικά έξοδα 7.16 (5.020.582)            (1.666.483)               (4.186.486)            (1.509.071)              
Χρηματοοικονομικό κόστος - καθαρό (3.366.597)            (1.454.874)               (4.091.643)            (1.467.528)              
(Ζημίες) / κέρδη από συγγενείς επιχειρήσεις (μετά από φόρο και δικαιώματα 
μειοψηφίας) -                            -                               -                            -                              
Ζημιές προ φόρων (1.928.274)            (65.761)                    (5.315.157)            (812.858)                 
 Φόρος εισοδήματος (251.200)               (271.237)                  258.884                (75.827)                   
Καθαρές ζημιές περιόδου (2.179.473)            (336.998)                  (5.056.273)            (888.684)                 

Διακοπείσες δραστηριότητες
Κέρδη/(ζημίες) περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες -                            -                               -                            -                              

Καθαρές ζημίες περιόδου (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) (2.179.473)            (336.998)                  (5.056.273)            (888.684)                 

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους:
Διαθέσιμα προς πώληση  χρηματοοικονομικά στοιχεία - (Ζημιές)/κέρδη 
αποτίμησης στην εύλογη αξία (2.815.578)            (867.180)                  (597.801)               (443.930)                 
Μεταφορά στα αποτελέσματα 857.297                -                               -                            
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής (22.237)                 (17.047)                    (169.284)               117.457                   
Ποσά τα οποία δεν μεταφέρονται στα αποτελέσματα
Αναλογιστικές (ζημίες)/κέρδη μετά από αναβαλλόμενους φόρους -                               -                              
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (1.980.518)            (884.228)                  (767.085)               (326.473)                 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (4.159.991)            (1.221.225)               (5.823.358)            (1.215.157)              

Ζημιές περιόδου κατανεμόμενα σε :
Ιδιοκτήτες μητρικής

(Ζημιές)/κέρδη περιόδου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (2.179.473)            (336.998)                  (5.056.273)            (888.684)                 
(Ζημιές)/κέρδη περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες -                            -                               -                            -                              
(Ζημιές)/κέρδη περιόδου κατανεμόμενα στους ιδιοκτήτες της μητρικής (2.179.473)            (336.998)                  (5.056.273)            (888.684)                 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές
(Ζημιές)/κέρδη περιόδου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες -                            -                               -                            -                              
(Ζημιές)/κέρδη περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες -                            -                               -                            -                              
(Ζημιές)/κέρδη περιόδου κατανεμόμενα στις μη ελέγχουσες συμμετοχές -                            -                               -                            -                              

(2.179.473)            (336.998)                  (5.056.273)            (888.684)                 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Κατανεμόμενα σε :

Ιδιοκτήτες μητρικής
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (4.159.991)            (1.221.225)               (5.823.358)            (1.215.157)              
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα από διακοπείσες δραστηριότητες -                            -                               -                            -                              
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα κατανεμόμενα στους ιδιοκτήτες της μητρικής (4.159.991)            (1.221.225)               (5.823.358)            (1.215.157)              

Μη ελέγχουσες συμμετοχές
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες -                            -                               -                            -                              
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα από διακοπείσες δραστηριότητες -                            -                               -                            -                              
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα κατανεμόμενα στις μη ελέγχουσες συμμετοχές -                            -                               -                            -                              

(4.159.991)            (1.221.225)               (5.823.358)            (1.215.157)              

Βασικές ζημιές ανά μετοχή 7.17
Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες -0,0941 -0,0146 -0,2184 -0,0384
Από διακοπείσες δραστηριότητες -                            -                               -                            -                              

-0,0941 -0,0146 -0,2184 -0,0384

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
(*) Αναπροσαρμογές λόγω υιοθέτησης του νέου προτύπου ΔΠΧΑ 11 (βλπ. Σημ. 7.11) 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων 



Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις  
Περιόδου 01.01.2014 – 30.09.2014 
 

 

 
- 7 -

 
3.α Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Ομίλου 
 
(Ποσά σε Ευρώ)

Σημείωση Μετοχικό 
Κεφάλαιο

Αποθεματικά 
εύλογης αξίας

Λοιπά 
Αποθεματικά Κέρδη εις νέον Μη ελέγχουσες 

συμμετοχές
Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2013 65.573.476           (1.911.964)            17.864.233           5.968.594             2.304.541             89.798.880           
Καθαρή ζημιά περιόδου -                            -                            -                            (5.099.994)            259.467                (4.840.528)            
Διαθέσιμα προς πώληση  χρηματοοικονομικά στοιχεία - 
(Ζημιές)/κέρδη αποτίμησης στην εύλογη αξία -                            (597.801)               -                            -                            -                            (597.801)               

Συναλλαγματικές διαφορές -                            (190.181)               -                            -                            (182)                      (190.364)               

Μεταφορά στα αποτελέσματα -                            4.689                    -                            -                            -                            4.689                    

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα -                            (783.293)               -                            (5.099.994)            259.284                (5.624.003)            
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής -                            -                            -                            (13.098)                 (6.327)                   (19.425)                 

Μεταβολή μειοψηφίας λόγω αύξησης κεφαλαίου θυγατρικής -                            -                            -                            (402.946)               402.946                -                            

Πώληση θυγατρικής -                            -                            -                            -                            82.223                  82.223                  
Υπόλοιπο την 30 Σεπτεμβρίου 2013 65.573.476           (2.695.257)            17.864.233           452.556                3.042.667             84.237.675           

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2014 65.573.476           (3.170.630)            17.868.549           (17.463.600)          2.273.211             65.081.006           

Καθαρή ζημιά περιόδου -                            -                            -                            (2.616.009)            (136.101)               (2.752.109)            
Διαθέσιμα προς πώληση  χρηματοοικονομικά στοιχεία - 
(Ζημιές)/κέρδη αποτίμησης στην εύλογη αξία 7.6 -                            (2.815.578)            -                            -                            -                            (2.815.578)            
Μεταφορά στα αποτελέσματα 7.6 -                            857.297                -                            -                            -                            857.297                
Συναλλαγματικές διαφορές 7.6 -                            (4.004)                   -                            -                            725                       (3.279)                   
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα -                            (1.962.285)            -                            (2.616.009)            (135.375)               (4.713.669)            

Αγορά ποσοστού θυγατρικών από μειοψηφία -                            -                            827.070                817.285                (1.919.355)            (274.999)               

Πώληση ποσοστού θυγατρικής σε μειοψηφία -                            -                            -                            713                       11.287                  12.000                  

Αποχώρηση θυγατρικής από κοινού δραστηριότητα -                            -                            -                            12.226                  -                            12.226                  

Μεταφορά -                            -                            -                            48.670                  (48.670)                 -                            
Υπόλοιπο την 30 Σεπτεμβρίου 2014 65.573.476           (5.132.915)            18.695.619           (19.200.714)          181.098                60.116.563           

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 
 
 
 
 
3.β Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρείας 
 
(Ποσά σε Ευρώ)

Σημείωση Μετοχικό 
Κεφάλαιο

Αποθεματικά 
εύλογης αξίας

Λοιπά 
Αποθεματικά Κέρδη εις νέον Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2013 65.573.476           (1.193.695)            17.831.782           6.784.288             88.995.851           
Υιοθέτηση ΔΠΧΑ 11 (*) -                            -                            -                            4.863.328             4.863.328             
Νέο υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2013 65.573.476           (1.193.695)            17.831.782           11.647.616           93.859.179           
Καθαρή ζημιά περιόδου -                            -                            -                            (5.056.273)            (5.056.273)            
Διαθέσιμα προς πώληση  χρηματοοικονομικά στοιχεία - 
(Ζημιές)/κέρδη αποτίμησης στην εύλογη αξία -                            (597.801)               -                            -                            (597.801)               
Συναλλαγματικές διαφορές -                            (169.284)               -                            -                            (169.284)               
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα -                            (767.085)               -                            (5.056.273)            (5.823.358)            
Υπόλοιπο την 30 Σεπτεμβρίου 2013 65.573.476           (1.960.780)            17.831.782           6.591.343             88.035.822           

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2014 65.573.476           (2.458.449)            17.823.442           (15.182.178)          65.756.291           

Υιοθέτηση ΔΠΧΑ 11 (*) -                            -                            -                            5.682.546             5.682.546             
Νέο υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2014 65.573.476           (2.458.449)            17.823.442           (9.499.632)            71.438.836           
Καθαρή ζημιά περιόδου -                            -                            -                            (2.179.473)            (2.179.473)            
Διαθέσιμα προς πώληση  χρηματοοικονομικά στοιχεία - 
(Ζημιές)/κέρδη αποτίμησης στην εύλογη αξία 7.6 -                            (2.815.578)            -                            -                            (2.815.578)            
Μεταφορά στα αποτελέσματα 7.6 -                            857.297                -                            -                            857.297                
Συναλλαγματικές διαφορές 7.6 -                            (22.237)                 -                            -                            (22.237)                 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα -                            (1.980.518)            -                            (2.179.473)            (4.159.991)            
Υπόλοιπο την 30 Σεπτεμβρίου 2014 65.573.476           (4.438.967)            17.823.442           (11.679.106)          67.278.845           

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
(*) Αναπροσαρμογές λόγω υιοθέτησης του νέου προτύπου ΔΠΧΑ 11 (βλπ. Σημ. 7.11) 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων 
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4. Κατάσταση Ταμειακών Ροών 
 
(Ποσά σε Ευρώ)

Σημείωση 30.09.2014 30.09.2013 30.09.2014 30.09.2013 (*)
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ζημιές Περιόδου (2.752.109)            (4.840.528)            (2.179.473)            (5.056.273)            
Προσαρμογές για:
Φόρους 909.811                (46.979)                 251.200                (258.884)               
Αποσβέσεις 1.885.580             1.888.266             1.719.278             1.657.644             
Κέρδη/ (ζημιές) από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων 7.15 23.373                  (381.856)               (47.862)                 (2.729)                   
Κέρδη/(ζημιές) εύλογης αξίας άλλων χρηματοοικονομικών 
στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 7.15 (3.842)                   68.802                  (3.842)                   68.802                  
Κέρδη/ζημιές πώλησης χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθεσίμων 
προς πώληση 7.15 757.584                (53.087)                 757.584                (53.087)                 
Κέρδη/ (ζημιές) από πώληση θυγατρικών -                            (155.655)               -                            -                            
Κέρδη/(ζημιές από πώληση συμμετοχών 165.106                22.884                  
Έσοδα τόκων 7.16 (1.760.048)            (223.100)               (1.653.985)            (94.844)                 
Έξοδα τόκων 7.16 6.077.441             4.771.014             5.020.582             4.186.486             
Έσοδα από μερίσματα 7.13 -                            (96)                        -                            (96)                        
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων 7.13 (4.821)                   (6.802)                   (4.821)                   (6.802)                   
Aπομείωση επισφαλών απαιτήσεων 7.12 31.495                  250.000                -                            -                            
Επιβάρυνση από εκκρεμή φορολογική υπόθεση 7.14 -                            1.314.747             -                            1.314.747             
Συναλλαγματικές διαφορές (51.299)                 33.905                  1.420                    9.911                    
Μερίδιο αποτελέσματος & ενδοετ. απαλοιφών σε συγγενείς εταιρίες 7.3 44.766                  31.935                  -                            -                            
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες προ μεταβολών 
στο κεφάλαιο κίνησης 5.157.929             2.815.673             3.860.080             1.787.760             

Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης :
(Αύξηση)/μείωση αποθεμάτων (429.593)               (139.355)               314.772                534.190                
(Αύξηση)/ μείωση απαιτήσεων (29.061.205)          (4.804.879)            (15.375.535)          (9.677.421)            
Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων 2.603.057             7.916.426             1.140.893             16.622.772           
Αύξηση/ (μείωση) προβλέψεων (197.225)               (10.070)                 3.607                    (10.069)                 
Αύξηση/ (μείωση) υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω 
συνταξιοδότησης 33.790                  75.614                  55.893                  56.514                  

(27.051.177)          3.037.736             (13.860.370)          7.525.986             

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (21.893.248)          5.853.408             (10.000.290)          9.313.746             
Καταβληθέντες τόκοι (6.077.441)            (4.771.014)            (5.020.582)            (4.186.486)            
Καταβληθείς φόρος εισοδήματος (4.048.474)            (53.118)                 (2.471.302)            316.908                
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (32.019.162)          1.029.276             (17.492.174)          5.444.168             

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων παγίων (7.786.381)            (1.494.936)            (1.762.210)            (451.878)               
Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων (30.866)                 (12.980)                 (19.815)                 (15.580)                 
Πωλήσεις ενσώματων παγίων 116.584                2.299.645             116.064                5.860                    
Μερίσματα εισπραχθέντα -                            96                         -                            96                         
Αγορές χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθεσίμων προς πώληση -                            (5.804.420)            -                            (5.804.420)            
Πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθεσίμων προς πώληση 4.357.994             -                            4.357.994             -                            
Πωλήσεις  θυγατρικών -                            95.578                  -                            91.426                  
Πωλήσεις συγγενών -                            183.000                -                            183.000                
Αγορά ποσοστού σε θυγατρικές από μειοψηφία (260.000)               -                            (260.000)               -                            
Πώληση ποσοστού θυγατρικής σε μειοψηφία 12.000                  -                            12.000                  -                            
Εισφορά σε μετοχικό κεφάλαιο/Ίδρυση θυγατρικών -                            -                            (72.000)                 (100.000)               
Αγορά/Ίδρυση συγγενών (271.460)               -                            (271.460)               -                            
Τόκοι που εισπράχθηκαν 1.760.048             223.100                1.653.985             94.844                  
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (2.102.080)            (4.510.917)            3.754.558             (5.996.653)            

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Έξοδα αύξησης κεφαλαίου -                            (26.250)                 -                            -                            
Δάνεια αναληφθέντα 13.583.800           22.121.841           12.068.800           8.221.841             
Αποπληρωμή δανεισμού (3.558.860)            (3.406.569)            (3.280.320)            (2.806.081)            
Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων (53.823)                 (135.474)               (20.570)                 (85.626)                 
Συν/κες διαφορές μετατροπής συγγενών εξωτερικού 7.3 2.003                    15.816                  -                            -                            
Συν/κες διαφορές μετατροπής θυγατρικών & υ/κ εξωτερικού (3.279)                   (185.675)               (22.237)                 (169.284)               
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 9.969.841             18.383.690           8.745.672             5.160.850             

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (24.151.402)          14.902.050           (4.991.944)            4.608.365             
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα διακοπείσας εκμετάλλευσης (1) (2.725)                   -                            -                            -                            
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου 39.249.071           14.412.026           11.324.401           10.151.926           
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου 15.094.945           29.314.076           6.332.457             14.760.292           

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
(*) Αναπροσαρμογές λόγω υιοθέτησης του νέου προτύπου ΔΠΧΑ 11 (βλπ. Σημ. 7.11) 
(1) Για το 1ο εξάμηνο 2014 αφορούν ταμειακά διαθέσιμα κοινής δραστηριότητας, από την οποία αποχώρησε θυγατρική 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων 
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5. Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της 30ης Σεπτεμβρίου 

2014 
 
5.1. Γενικές πληροφορίες  
Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της ΙΝΤΡΑΚΟΜ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ («Η 
Εταιρεία») και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της («Ο Όμιλος»), 
για την εννεαμηνιαία περίοδο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2014 και έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών 
Προτύπων.  
Η εταιρεία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» (δ.τ. «INTRAKAT»), είναι η μητρική εταιρεία του ομίλου με έδρα την Ελλάδα. Η έδρα της 
Εταιρείας βρίσκεται στο 19ο χιλιόμετρο της Λεωφ. Παιανίας – Μαρκοπούλου, στην Παιανία Αττικής, Τ.Κ. 190 02. 
Οι μετοχές της μητρικής Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.  
Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 30ης Σεπτεμβρίου 2014 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 
26η Νοεμβρίου 2014. 
 
 
5.2. Αντικείμενο δραστηριότητας  
Η Εταιρεία «INTRAKAT» ιδρύθηκε το έτος 1987, είναι Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία με αριθμό Γενικού 
Εμπορικού Μητρώου: 408501000, (πρώην αριθμό μητρώου Α.Ε. 16205/06/Β/87/37). 
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε δύο κύριους τομείς που είναι οι κατασκευές (συμπεριλαμβανομένων των 
τηλεπικοινωνιών και των δικτύων οπτικών ινών)  και ο τομέας των  μεταλλικών κατασκευών. 
H κατασκευαστική δραστηριότητα εκτείνεται σε όλους τους σύγχρονους τομείς των δημοσίων και ιδιωτικών 
έργων και έως σήμερα έχουν κατασκευαστεί από την μητρική Εταιρεία ή από τις από κοινού δραστηριότητες που 
συμμετέχει, σημαντικά έργα, όπως κτίρια γραφείων, βιομηχανικά κτίρια, νοσοκομεία, επεκτάσεις αεροδρομίων, 
υποδομές οδικών αξόνων, αθλητικά έργα, σιδηροδρομικά, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, τηλεπικοινωνιακά έργα 
και έργα υποδομών φυσικού αερίου.  
Η μητρική Εταιρεία κατέχει εργοληπτικό πτυχίο της 7ης τάξης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
(Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων) για όλες τις κατηγορίες έργων.  
Η ανάπτυξη στον τομέα των μεταλλικών κατασκευών γίνεται μέσω εργοστασιακής μονάδας της Εταιρείας, η 
οποία στεγάζεται σε ιδιόκτητο οικόπεδο στη Γιάννουλη Λάρισας, συνολικής έκτασης 125.000 m² (25.000 m² 
βιομηχανικοί χώροι) και παρέχει ένα σύνολο υπηρεσιών που περιλαμβάνει σχεδιασμό, μελέτη, ανάπτυξη, 
βιομηχανοποίηση και εγκατάσταση (ανέγερση) σύνθετων μεταλλικών και ηλεκτρομηχανικών κατασκευών.  
Παράλληλα ο Όμιλος INTRAKAT δραστηριοποιείται και στους τομείς των περιβαλλοντικών έργων (έργα 
διαχείρισης φυσικών πόρων και έργα πράσινης ανάπτυξης) και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
(ολοκληρωμένες λύσεις μελέτης-εγκατάστασης και συντήρησης συστημάτων φωτοβολταϊκών και αιολικών 
πάρκων), ενώ σημαντική είναι η παρουσία στο εξωτερικό όπου μέσω θυγατρικών στη Ρουμανία και στην Κύπρο 
και μέσω υποκαταστημάτων στην Αλβανία, στη Συρία, στην Πολωνία και στη Βουλγαρία, κατασκευάζονται 
διάφορα κτιριακά έργα και έργα τηλεπικοινωνιακών υποδομών. 
 
 
5.3 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 
Οι ενδιάμεσες συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 30ης Σεπτεμβρίου 2014 (εφεξής 
οι «οικονομικές καταστάσεις») έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από τα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων, τα οποία αποτιμώνται στην εύλογη αξία, την αρχή συνέχισης της δραστηριότητας (going 
concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («Δ.Π.Χ.Α.») όπως  αυτά  
έχουν  εκδοθεί  από  το Συμβούλιο  Διεθνών  Λογιστικών  Προτύπων  (IASB)  καθώς  και  τις  Διερμηνείες  τους,  
που  έχουν  εκδοθεί  από  την Επιτροπή Διερμηνειών (IFRIC) και έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Λ.Π. 34 «Ενδιάμεση Οικονομική Αναφορά». 
Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν περιορισμένη πληροφόρηση σε σχέση με 
αυτές των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και για το λόγο αυτό πρέπει να μελετώνται σε συνδυασμό με τις 
τελευταίες δημοσιευθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.  
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. απαιτεί τη χρήση ορισμένων σημαντικών 
λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη διοίκηση στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών 
αρχών. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισμών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά 
την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδημάτων και εξόδων κατά τη 
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διάρκεια της υπό αναφορά περιόδου. Παρά το γεγονός ότι οι υπολογισμοί αυτοί βασίζονται στην καλύτερη 
διαθέσιμη γνώση της διοίκησης σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες, είναι πιθανό τα τελικά αποτελέσματα να 
διαφέρουν από τους υπολογισμούς αυτούς.  
Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, είναι συνεπείς με 
αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσης.  
Επίσης έχουν ληφθεί υπόψη στην έκταση που αυτά είναι εφαρμόσιμα όλα τα αναθεωρημένα πρότυπα και οι 
διερμηνείες με  ισχύ από 1 Ιανουαρίου 2014. 
 
 
5.4 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες 
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής εφαρμογής για τις 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2014 ή μεταγενέστερα. Η επίδραση από την 
εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. 
 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά  για την τρέχουσα οικονομική χρήση 2014 
 
- Ομάδα προτύπων σχετικά με τις ενοποιήσεις και τις από κοινού συμφωνίες  

Τον Μάιο του 2011 το ΣΔΛΠ δημοσίευσε 3 νέα πρότυπα, τα ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες  οικονομικές  
καταστάσεις», ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα  υπό  κοινό  έλεγχο» και ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση  συμμετοχών  σε  άλλες  
οντότητες»   και τροποποίησε τα ΔΛΠ 27 «Ατομικές οικονομικές καταστάσεις» και ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε 
συγγενείς  επιχειρήσεις και κοινοπραξίες». Τα ανωτέρω πρότυπα και τροποποιήσεις έχουν υποχρεωτική 
εφαρμογή από την τρέχουσα οικονομική χρήση. Οι κυριότεροι όροι των προτύπων είναι οι εξής: 

 
- ΔΛΠ 27 (τροποποιημένο) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» 

Το Πρότυπο αυτό δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα με το ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες  οικονομικές  καταστάσεις». 
Τα δύο πρότυπα αντικαθιστούν το ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις». Το 
τροποποιημένο ΔΛΠ 27 περιέχει τις λογιστικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για 
επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις όταν η οικονομική οντότητα 
καταρτίζει ατομικές οικονομικές καταστάσεις. Το Πρότυπο απαιτεί η οικονομική οντότητα που 
καταρτίζει ατομικές οικονομικές καταστάσεις να λογιστικοποιεί τις επενδύσεις στο κόστος ή σύμφωνα με 
το ΔΛΠ 39 ή ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα».  

 
- ΔΛΠ 28 (τροποποιημένο) «Συμμετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» 

Το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ΔΛΠ 28 
«Επενδύσεις σε Συγγενείς  επιχειρήσεις». Ο σκοπός 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 αυτές ορίζονται στο ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα  υπό κοινό έλεγχο». 

 
- ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» 

Το ΔΠΧΑ 10 θέτει τις αρχές για την παρουσίαση και την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων, όταν μία οντότητα ελέγχει μία ή περισσότερες άλλες οντότητες. Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά 
τις απαιτήσεις ενοποίησης που περιλαμβάνονταν στο ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές 
Καταστάσεις» και στη Διερμηνεία 12 «Ενοποίηση - οικονομικές οντότητες ειδικού σκοπού». Το ΔΠΧΑ 10 
στηρίζεται στις υφιστάμενες αρχές, προσδιορίζοντας την έννοια του ελέγχου ως τον καθοριστικό 
παράγοντα για το αν η οικονομική οντότητα θα πρέπει να συμπεριληφθεί στις ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας. Το πρότυπο παρέχει πρόσθετες οδηγίες για να 
βοηθήσει στον προσδιορισμό του ελέγχου, όπου αυτό είναι δύσκολο να εκτιμηθεί. 

 
- ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα υπό κοινό έλεγχο» 

Το ΔΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε κοινοπραξίες» και τη ΜΕΔ 13 «Από κοινού 
ελεγχόμενες οικονομικές οντότητες — Μη χρηματικές συνεισφορές από κοινοπρακτούντες». Το ΔΠΧΑ 
11 παρέχει μια πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση των από κοινού συμφωνιών (joint arrangements) 
εστιάζοντας στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, παρά στη νομική τους μορφή. Οι τύποι των 
συμφωνιών περιορίζονται σε δύο: από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η μέθοδος 
της αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι συμμετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρμόζουν 
υποχρεωτικά την ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οικονομικές οντότητες που 
συμμετέχουν σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες εφαρμόζουν παρόμοιο λογιστικό χειρισμό με 
αυτόν που εφαρμόζουν επί του παρόντος οι συμμετέχοντες σε από κοινού ελεγχόμενα περιουσιακά 
στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά 
με τους συμμετέχοντες σε από κοινού συμφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού έλεγχος. 
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Η εφαρμογή του εν λόγω προτύπου δεν μεταβάλει την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα του Ομίλου. 
Οι μεταβολές στην οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας, για τις συγκριτικές 
περιόδους παρουσιάζονται στην σημείωση 7.11. 

 
- ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχών σε άλλες οντότητες» 

Το ΔΠΧΑ 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 ΔΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή το ΔΠΧΑ 10 ή 11 ή τα τροποποιημένα 
ΔΛΠ 27 ή 28. 

 
- Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12 - Οδηγίες μετάβασης 

Οι τροποποιήσεις παρέχουν επιπρόσθετη ελάφρυνση όσον αφορά τη μετάβαση  στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 
και ΔΠΧΑ 12, περιορίζοντας την υποχρέωση να παρέχεται συγκριτική πληροφόρηση μόνο στην αμέσως 
προηγούμενη συγκριτική περίοδο. Για τις γνωστοποιήσεις που σχετίζονται με μη  ενοποιούμενες 
δομημένες οντότητες (structured entities) οι τροποποιήσεις άρουν την απαίτηση να παρουσιάζεται 
συγκριτική πληροφόρηση για περιόδους πριν την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 12.  

 
- Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 27 – Εξαιρέσεις ενοποίησης για τις Εταιρείες Επενδύσεων  

Οι τροποποιήσεις αυτές παρέχουν μια εξαίρεση από τις απαιτήσεις της ενοποίησης για τις Εταιρείες 
Επενδύσεων και αντ’ αυτού απαιτούν οι Εταιρείες Επενδύσεων να παρουσιάζουν τις επενδύσεις τους σε 
θυγατρικές, ως μια καθαρή επένδυση που επιμετράται στην εύλογη αξία με τις μεταβολές στα 
αποτελέσματα χρήσεως.  
 

- ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Παρουσίαση» και ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοπιστωτικά 
Μέσα: Γνωστοποιήσεις-Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών  περιουσιακών  στοιχείων  και  χρηματοοικονομικών 
υποχρεώσεων» 

Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 32 αφορά τις οδηγίες εφαρμογής του προτύπου σχετικά με τον συμψηφισμό ενός 
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου και μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης και στο ΔΠΧΑ 7 τις 
σχετικές γνωστοποιήσεις.  

 
- ΔΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων -Γνωστοποιήσεις ανακτήσιμου ποσού για μη 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία» 

Η τροποποίηση εισαγάγει την γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με το ανακτήσιμο ποσό των 
απομειωμένων περιουσιακών στοιχείων, εφόσον το ποσό βασίζεται στην εύλογη αξία μείον το κόστος 
διάθεσης.  

 
- ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση» -Ανανέωση παραγώγων και 

συνέχιση της λογιστικής αντιστάθμισης» 

Η τροποποίηση επιτρέπει τη συνέχιση της  λογιστικής αντιστάθμισης σε μια κατάσταση όπου ένα παράγωγο, 
το οποίο έχει οριστεί ως μέσο αντιστάθμισης, ανανεώνεται ώστε να εκκαθαριστεί με έναν νέο κεντρικό 
αντισυμβαλλόμενο, ως αποτέλεσμα νόμων ή κανονιστικών διατάξεων, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις. 

 
Πρότυπα και Διερμηνείες που ισχύουν σε μεταγενέστερες περιόδους 

 
- ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζομένους» - «Εισφορές από εργαζόμενους» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει το πώς οι εισφορές από εργαζομένους ή τρίτους που συνδέονται με την 
υπηρεσία θα πρέπει να αποδοθούν σε περιόδους υπηρεσίας. Επιπλέον, επιτρέπει μια πρακτική λύση, αν το 
ποσό των εισφορών είναι ανεξάρτητο από τον αριθμό των ετών υπηρεσίας. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2014 και δεν έχει υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
- Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) 
Το ΣΔΛΠ στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων, εξέδωσε τον Δεκέμβριο του 2013 δύο κύκλους 
περιορισμένων τροποποιήσεων σε υφιστάμενα πρότυπα. Οι τροποποιήσεις αυτές έχουν εφαρμογή σε 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιουλίου 2014 και δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
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Ένωση. Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές 
καταστάσεις της Εταιρείας  και του Ομίλου εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2010-2012 (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 ΔΠΧΑ ως 
επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2010-12 του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ.  Οι 
τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
- ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια» 

Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι, όταν ένα στοιχείο των ενσώματων παγίων αναπροσαρμόζεται η 
ακαθάριστη λογιστική αξία του προσαρμόζεται κατά τρόπο που να συνάδει με την αναπροσαρμογή της 
καθαρής λογιστικής αξίας. 

 
- ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία εταιρία που παρέχει υπηρεσίες «βασικού διοικητικού στελέχους» 
στην αναφέρουσα οντότητα ή στη μητρική της αναφέρουσας οικονομικής οντότητας, είναι ένα 
συνδεδεμένο μέρος της οικονομικής οντότητας. 

 
- ΔΛΠ 38 «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία» 

Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι, όταν ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο αναπροσαρμόζεται, η 
ακαθάριστη λογιστική αξία του προσαρμόζεται κατά τρόπο που να συνάδει με την αναπροσαρμογή της 
καθαρής λογιστικής αξίας. 

 
- ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών» 

Τροποποιούνται οι ορισμοί των «προϋποθέσεων κατοχύρωσης» και των «συνθηκών αγοράς» και 
προστίθενται ορισμοί για τους «όρους απόδοσης» και τους «όρους υπηρεσίας» (που προηγουμένως ήταν 
μέρος του ορισμού των «προϋποθέσεων κατοχύρωσης». 
 

- ΔΠΧΑ 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 ΔΛΠ 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. 

 
- ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί Τομείς» 

Η τροποποίηση απαιτεί η οντότητα να γνωστοποιεί τις αποφάσεις της Διοίκησης στην εφαρμογή των 
κριτηρίων συγκέντρωσης στους λειτουργικούς τομείς. Διευκρινίζει επίσης  ότι η οντότητα παρέχει μόνο 
συμφωνίες του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των προς παρουσίαση τομέων με τα περιουσιακά 
στοιχεία της οντότητας εάν τα περιουσιακά στοιχεία του τομέα παρουσιάζονται τακτικά. 

 
- ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση της εύλογης αξίας» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η έκδοση του ΔΠΧΑ 13 και οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 9 και του ΔΛΠ 
39 δεν αφαιρούν την δυνατότητα να επιμετρηθούν οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, για 
τις οποίες δεν αναφέρεται επιτόκιο στα τιμολογημένα ποσά, απροεξόφλητες εάν το αποτέλεσμα της 
προεξόφλησης δεν είναι σημαντικό. 

 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2011-2013 (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 ΔΠΧΑ 
ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2011-13 του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ. 
Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
- ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα» 

Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι το εάν μια συγκεκριμένη συναλλαγή πληροί τον ορισμό της 
συνένωσης επιχειρήσεων, όπως ορίζεται στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και των επενδύσεων σε 
ακίνητα, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα», απαιτείται η ξεχωριστή εφαρμογή 
και των δύο πρότυπων ξεχωριστά. 
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- ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία οντότητα, στις πρώτες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα 
ΔΠΧΑ, έχει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ της εφαρμογής  ενός υπάρχοντος και σε ισχύ ΔΠΧΑ ή να 
εφαρμόσει νωρίτερα ένα νέο ή αναθεωρημένο ΔΠΧΑ το οποίο δεν είναι ακόμη υποχρεωτικό, υπό την 
προϋπόθεση ότι το νέο ή αναθεωρημένο ΔΠΧΑ επιτρέπει την νωρίτερη εφαρμογή. Μια οικονομική 
οντότητα απαιτείται να εφαρμόσει την ίδια έκδοση του ΔΠΧΑ σε όλες τις περιόδους που καλύπτονται 
από τις πρώτες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ. 

 
- ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ΔΠΧΑ 3 εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής του, τη λογιστική 
αντιμετώπιση της ίδρυσης μιας από κοινού συμφωνίας στις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας της από 
κοινού συμφωνίας. 

 
- ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση της εύλογης αξίας» 

Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι το πεδίο εφαρμογής της εξαίρεσης του χαρτοφυλακίου, που 
ορίζεται στην παράγραφο 52 του ΔΠΧΑ 13 περιλαμβάνει όλες τις συμβάσεις που λογιστικοποιήθηκαν 
και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και 
Επιμέτρηση», ή το ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα», ανεξάρτητα από το αν πληρούν τον ορισμό 
των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων όπως ορίζονται στο ΔΛΠ 32 
«Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση». 

 

Πρότυπα και Διερμηνείες που θα ισχύουν από 1η Ιανουαρίου 2015 
 

- ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»  
Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2015. Η εφαρμογή νωρίτερα 
επιτρέπεται. 

Την 16.12.2011, το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε την τροποποίηση του ΔΠΧΑ 7 με  
την οποία προστέθηκαν στο πρότυπο γνωστοποιήσεις αναφορικά με τη μετάβαση στο ΔΠΧΑ 9. Η 
τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρεία και ο Όμιλος εξετάζει τις επιπτώσεις 
που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης στις οικονομικές του καταστάσεις. 

 
- ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» 

Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2015. Η εφαρμογή νωρίτερα 
επιτρέπεται. 

Το ΔΠΧΑ 9 πρόκειται να αντικαταστήσει το ΔΛΠ 39. Τα μέρη του ΔΠΧΑ 9 που εκδόθηκαν το Νοέμβριο 2009 
και τον Οκτώβριο του 2010 αντικαθιστούν τα μέρη του ΔΛΠ 39 που σχετίζονται με την ταξινόμηση και 
επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Το 
Νοέμβριο του 2013, το ΣΔΛΠ πρόσθεσε στο ΔΠΧΑ 9 τις απαιτήσεις που αφορούν στη λογιστική 
αντιστάθμισης. Σε  επόμενη φάση του έργου θα προστεθούν οι νέες απαιτήσεις που αφορούν την απομείωση 
των χρηματοοικονομικών μέσων. Η Εταιρεία και ο Όμιλος βρίσκονται στη διαδικασία εκτίμησης της 
επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές του καταστάσεις. Η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν μπορούν να 
εφαρμόσουν το ΔΠΧΑ 9 νωρίτερα διότι αυτό δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν 
υιοθετηθεί, θα αποφασιστεί εάν θα εφαρμοστεί νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2015. 
 

- ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Λογιστική αντιστάθμισης και τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9, ΔΠΧΑ 7 και ΔΛΠ 39» 
Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2015) 

Το ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) εξέδωσε το ΔΠΧΑ 9 Λογιστική Αντιστάθμισης, την 
τρίτη φάση στο έργο αντικατάστασης του ΔΛΠ 39, το οποίο καθιερώνει μία προσέγγιση της λογιστικής 
αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες στο τρέχων μοντέλο του 
ΔΛΠ 39. Η δεύτερη τροποποίηση απαιτεί να αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα οι αλλαγές 
στην εύλογη αξία μίας υποχρέωσης της οντότητας η οποία οφείλεται σε αλλαγές του πιστωτικού κινδύνου της 
ίδιας της οντότητας και η τρίτη τροποποίηση αφαιρεί την υποχρεωτική ημερομηνία εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9. 
Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
- ΕΔΔΠΧΑ 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 τη κυβέρνηση και δεν είναι φόρος εισοδήματος. Η διερμηνεία διευκρινίζει πως το δεσμευτικό γεγονός 
βάση του οποίου θα έπρεπε να σχηματιστεί η υποχρέωση καταβολής εισφοράς (ένα από τα κριτήρια για την 
αναγνώριση υποχρέωσης σύμφωνα με το ΔΛΠ 37) είναι η ενέργεια όπως περιγράφεται στη σχετική 
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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. 
 

- ΔΠΧΑ 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. 
 

- ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις) «Διευκρίνιση 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 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. 

 
- ΔΠΧΑ 14 «Ρυθμιζόμενοι Αναβαλλόμενοι Λογαριασμοί» 

Στις 30 Ιανουαρίου 2014 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 14 «Ρυθμιζόμενοι Αναβαλλόμενοι Λογαριασμοί». 
Σκοπός του ΔΠΧΑ 14 είναι να προσδιορίσει τις απαιτήσεις χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για τα 
υπόλοιπα των «ρυθμιζόμενων αναβαλλόμενων λογαριασμών» που προκύπτουν όταν μια οικονομική 
οντότητα παρέχει αγαθά ή υπηρεσίες σε πελάτες, σε τιμή ή ποσοστό που υπόκειται σε ειδική ρύθμιση από το 
κράτος. Το ΔΠΧΑ 14 επιτρέπει σε μια οικονομική οντότητα η οποία υιοθετεί για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ να 
συνεχίσει να λογιστικοποιεί, με μικρές αλλαγές, τα υπόλοιπα των «ρυθμιζόμενων αναβαλλόμενων 
λογαριασμών» σύμφωνα με τα προηγούμενα λογιστικά πρότυπα, τόσο κατά την πρώτη εφαρμογή των 
ΔΠΧΑ όσο και στις μεταγενέστερες οικονομικές καταστάσεις. Τα υπόλοιπα και οι κινήσεις αυτών των 
λογαριασμών παρουσιάζονται χωριστά στις καταστάσεις οικονομικής θέσης, αποτελεσμάτων και λοιπών 
συνολικών εισοδημάτων ενώ συγκεκριμένες γνωστοποιήσεις απαιτούνται. Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται σε 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 
- ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» 

Στις 28 Μαΐου 2014 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» το οποίο είναι 
υποχρεωτικής εφαρμογής σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017 
και αποτελεί το νέο πρότυπο που αφορά στην αναγνώριση του εσόδου. Το ΔΠΧΑ 15 αντικαθιστά τα ΔΛΠ 18, 
ΔΛΠ 11 και τις διερμηνείες  ΕΔΔΠΧΑ 13, ΕΔΔΠΧΑ 15, ΕΔΔΠΧΑ 18 και ΜΕΔ 31. Το νέο πρότυπο καθορίζει 
το πώς και το πότε μια οικονομική οντότητα θα αναγνωρίζει έσοδο και απαιτεί από τις οικονομικές 
οντότητες να παρέχουν στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων πιο κατατοπιστικές σχετικές 
γνωστοποιήσεις. Το πρότυπο παρέχει ένα ενιαίο μοντέλο πέντε βημάτων, που πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες 
τις συμβάσεις με τους πελάτες για την αναγνώριση του εσόδου. Το ΔΠΧΑ 15 δεν έχει υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2012-2014 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 1η Ιανουαρίου 2016) 
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε τέσσερα ΔΠΧΑ ως 
επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2012-14 του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ. Οι 
τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
- ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και Διακοπείσες Δραστηριότητες»  

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αλλαγή από μία μέθοδο διάθεσης σε μία άλλη (πώληση ή διανομή στους 
ιδιοκτήτες) δεν θα πρέπει να θεωρείται ένα νέο σχέδιο πώλησης, αλλά σαν μία συνέχιση του αρχικού σχεδίου. 
Συνεπώς, δεν υπάρχει διακοπή της εφαρμογής των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 5. Η τροποποίηση διευκρινίζει 
επίσης ότι η αλλαγή της μεθόδου διάθεσης δεν αλλάζει την ημερομηνία ταξινόμησης. 
 

- ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η σύμβαση εξυπηρέτησης που περιλαμβάνει αμοιβή μπορεί να αποτελέσει 
συνεχιζόμενη συμμετοχή σε ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο. Επίσης, η τροποποίηση 
διευκρινίζει ότι οι γνωστωποιήσεις του ΔΠΧΑ 7 σχετικά με τον συμψηφισμό των χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων δεν απαιτούνται στις συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές 
καταστάσεις. 
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- ΔΛΠ 19 «Παροχές σε Εργαζόμενους»  

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αξιολόγηση της ύπαρξης ενεργούς αγοράς υψηλής ποιότητας εταιρικών 
ομολόγων αξιολογείται με βάση το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται η υποχρέωση, όχι στη χώρα όπου 
βρίσκεται η υποχρέωση. Όταν δεν υπάρχει ενεργή αγορά για υψηλής ποιότητας εταιρικά ομόλογα σε αυτό 
το νόμισμα, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα επιτόκια των κρατικών ομολόγων. 
 

- - ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις»  

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι απαιτούμενες ενδιάμεσες γνωστοποιήσεις πρέπει να βρίσκονται είτε στις 
ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις είτε να ενσωματώνονται με παραπομπές μεταξύ των ενδιάμεσων 
οικονομικών καταστάσεων και του σημείου όπου συμπεριλαμβάνονται στην ενδιάμεση οικονομική έκθεση 
(π.χ., στην Έκθεση Διαχείρισης ή στην Έκθεση κινδύνου). Το ΣΔΛΠ διευκρίνισε ότι οι άλλες πληροφορίες, 
εντός της ενδιάμεσης οικονομικής έκθεσης πρέπει να είναι στη διάθεση των χρηστών με τους ίδιους όρους και 
την ίδια στιγμή όπως και οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις. Εάν οι χρήστες δεν έχουν πρόσβαση στις 
λοιπές πληροφορίες με αυτόν τον τρόπο, τότε η ενδιάμεση οικονομική έκθεση είναι ελλιπής. 
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5.5 Δομή του Ομίλου και μέθοδος ενοποίησης εταιρειών 

Η δομή του Ομίλου κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2014 είχε ως εξής: 
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Στην τρέχουσα περίοδο συστάθηκαν: 

- Οι θυγατρικές εταιρείες «ΙΝΤΡΑ−ΜΠΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και «ΙΝΤΡΑ-ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» προκειμένου 
να διευκολυνθεί η δραστηριοποίηση του Ομίλου στον τομέα ανάπτυξης εξοχικών κατοικιών και τουριστικών 
επενδύσεων. Η συμμετοχή της μητρικής, κατά την ίδρυση, στο κεφάλαιο των παραπάνω ανέρχεται σε 
ποσοστό 100%. Την 02.06.2014 πωλήθηκε σε μειοψηφία το 50% των μετοχών της εταιρείας «ΙΝΤΡΑ−ΜΠΛΟΥ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και πλέον η συμμετοχή 
της μητρικής ανέρχεται σε ποσοστό 50%. Οι παραπάνω εταιρείες ενοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις 
του Ομίλου την μέθοδο της πλήρους ενσωμάτωσης. 

- Οι συγγενείς εταιρείες «ΘΗΒΑΪΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» και «ADVANCED TRANSPORT 
TELEMATICS A.E.». Η συμμετοχή της μητρικής στο κεφάλαιο των παραπάνω εταιρειών ανέρχεται σε 
ποσοστό 30% και 50% αντίστοιχα. Η ενοποίηση των εταιρειών αυτών, στις οικονομικές καταστάσεις του 
Ομίλου γίνεται με την μέθοδο της Καθαρής Θέσης. 

- Η Κ/ΞΙΑ «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ – ΙΝΤΡΑΚΑΤ» με σκοπό την εκτέλεση των εργασιών του έργου «Παρακολούθηση 
πλήρωσης Ταμιευτήρα Αποσελέμη» στην οποία η μητρική συμμετέχει με 50%. Σύμφωνα με τις επιταγές του 
ΔΠΧΑ 11 θεωρείται ως «από κοινού συμφωνία» (joint operation) και ενοποιείται στις οικονομικές 
καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου σύμφωνα με το μερίδιο συμμετοχής της. 

- Η Κ/ΞΙΑ «ΑΤΕΡΜΩΝ ΑΤΕ – ΙΝΤΡΑΚΑΤ» (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΥΤ ΛΑΓΚΑΔΑ-ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ), 
στην οποία η μητρική συμμετέχει με 50% και ενοποιείται στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του 
Ομίλου σύμφωνα με το μερίδιο συμμετοχής της. 

- Η Κ/ΞΙΑ «ΙΝΤΡΑΚΑΤ - ΕΡΓΩ ΑΤΕ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ & ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ 
ΑΓΩΓΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ), στην οποία η μητρική συμμετέχει με 50% και ενοποιείται στις 
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου σύμφωνα με το μερίδιο συμμετοχής της. 

- Η Κ/ΞΙΑ ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ - ΠΡΩΤΕΑΣ (έργο Όμβρυα Αναβύσσου), η οποία ενοποιείται στις 
οικονομικές καταστάσεις της θυγατρικής εταιρείας ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ  και του Ομίλου σύμφωνα με το 
μερίδιο συμμετοχής της θυγατρικής το οποίο είναι 50%. 

- Η Κ/ΞΙΑ ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ - ΠΡΩΤΕΑΣ (ΕΡΓΑ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΟΥ 
ΞΗΡΙΑ ), η οποία ενοποιείται στις οικονομικές καταστάσεις της θυγατρικής εταιρείας ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ  
και του Ομίλου σύμφωνα με το μερίδιο συμμετοχής της θυγατρικής το οποίο είναι 50%. 

Την 03.04.2014 η μητρική εταιρεία εξαγόρασε από την μειοψηφία το 12,5% των μετοχών της θυγατρικής 
«INTRAPOWER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» αντί ποσού € 200 χιλ. Η συμμετοχή της 
μητρικής ανέρχεται πλέον σε ποσοστό 100%. 

Την 05.06.2014 η μητρική εταιρεία εξαγόρασε από την μειοψηφία το 45% των μετοχών της θυγατρικής 
«FRACASSO HELLAS ΑΕ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» αντί  
ποσού € 60 χιλ. Η συμμετοχή της μητρικής ανέρχεται πλέον σε ποσοστό 100%. 

Την 29.05.2014 η θυγατρική «ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ» αποχώρησε από την Κ/ΞΙΑ ΝΟΕΛ ΑΕ - ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ 
ΑΤΕ (Μελέτη και κατασκευή έργων Πολιτικού Μηχανικού και Η/Μ εγκαταστάσεων Αιολικού Πάρκου 11,50 
ΜW, του υποσταθμού 20/150 KV στη θέση "ΔΡΥΟΠΗ" και της εναέριας γραμμής μεταφοράς). 

Την  25.08.2014 η μητρική εταιρεία εξαγόρασε από τη μειοψηφία το 32,57% των μετοχών της θυγατρικής 
«ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ» αντί ποσού € 1.349 χιλ. Η συμμετοχή της μητρικής ανέρχεται πλέον σε ποσοστό 100%. 

Η συνολική επίδραση των παραπάνω γεγονότων στον κύκλο εργασιών  ήταν € 2.567 χιλ., στα αποτελέσματα μετά  
από φόρους και μη ελέγχουσες συμμετοχές ήταν € 527 χιλ. και στα ίδια κεφάλαια του εκδότη ήταν € 2.107 χιλ. 

Στην ενοποίηση της τρέχουσας περιόδου δεν συμπεριλαμβάνονται οι εταιρείες INTRAPHOS Α.Ε., PLURIN SRL 
και ICC ATE, λόγω πώλησής των στην προηγούμενη χρήση ή στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης 
χρήσης. 
 
 
 
5.6 Διακοπείσες δραστηριότητες 
Την συγκρίσιμη περίοδο 01.01.2013 – 30.09.2013 είχε απεικονιστεί στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος ως 
διακοπείσα δραστηριότητα η εταιρεία INTRAPHOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Τα στοιχεία που αφορούσαν την διακοπείσα δραστηριότητα αναλύονται παρακάτω: 
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01.01-             

30.09.2014
01.07-           

30.09.2014
01.01-           

30.09.2013
01.07-           

30.09.2013

Πωλήσεις -                               -                            -                            -                            
Κόστος Πωληθέντων -                               -                            -                            -                            
Μικτό Κέρδος -                               -                            -                            -                            

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας -                               -                            (12.088)                 (5.315)                   
Λοιπά έσοδα -                               -                            15.992                  15.992                  
Λοιπές (ζημιές)/κέρδη καθαρά -                               -                            (8.953)                   (9.114)                   
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης -                               -                            (5.049)                   1.562                    

Χρηματοοικονομικά έσοδα -                               -                            724                       724                       
Χρηματοοικονομικά έξοδα -                               -                            (818)                      (818)                      
Χρηματοοικονομικό κόστος - καθαρό -                               -                            (93)                        (93)                        

Κέρδη/ζημιές από πώληση θυγατρικής μετά από φόρους -                               -                            155.655                155.655                
Καθαρά κέρδη/(ζημίες) προ φόρων από διακοπείσες δραστηριότητες -                               -                            150.513                157.124                

 Φόρος εισοδήματος -                               -                            (495)                      (495)                      
Καθαρά κέρδη/(ζημίες) περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες -                               -                            150.018                156.629                

 
 
 
 
5.7 Στρογγυλοποιήσεις 
Διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ των ποσών στις οικονομικές καταστάσεις και των αντίστοιχων ποσών στις 
σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
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6. Πληροφόρηση κατά λειτουργικό τομέα 
 
6.1 Λειτουργικοί τομείς 
Ο Όμιλος αναγνωρίζει δύο επιχειρηματικούς τομείς (κατασκευαστικά και μεταλλικές κατασκευές) ως 
λειτουργικούς τομείς και οι οποίοι χρησιμοποιούνται από τη Διοίκηση για εσωτερικούς σκοπούς πληροφόρησης 
προκειμένου να λαμβάνονται στρατηγικές αποφάσεις. 
 
Αποτελέσματα λειτουργικών τομέων 
 
Συνεχιζόμενες δραστηριότητες

Κατασκευαστικά Μεταλλικές 
κατασκευές Σύνολο Κατασκευαστικά Μεταλλικές 

κατασκευές Σύνολο

Πωλήσεις ανά τομέα 96.686.134              9.905.323                106.591.457            68.057.439              10.279.352              78.336.791              

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 3.048.263                (528.883)                 2.519.380                1.282.428                (1.734.937)              (452.509)                 
Αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) 4.564.231                543.551                   5.107.782                3.115.872                (652.980)                 2.462.892                
Χρηματοοικονομικό κόστος - καθαρό (Σημ. 7.16) (4.317.392)              (4.547.821)              

(Ζημίες)/κέρδη από συγγενείς επιχειρήσεις (44.286)                   (37.195)                   
Ζημιές προ φόρων (1.842.299)              (5.037.525)              

Φόρος εισοδήματος (909.811)                 46.979                     

Καθαρές ζημιές περιόδου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (2.752.109)              (4.990.546)              

01.01 - 30.09.2014 01.01 - 30.09.2013

 
 

Διακοπείσες δραστηριότητες

Κατασκευαστικά Μεταλλικές 
κατασκευές Σύνολο Κατασκευαστικά Μεταλλικές 

κατασκευές Σύνολο

Πωλήσεις ανά τομέα -                              -                              -                              -                              -                              -                              

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης -                              -                              -                              (5.049)                     -                              (5.049)                     
Αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) -                              -                              5.168                       -                              5.168                       
Χρηματοοικονομικό κόστος - καθαρό (Σημ. 7.16) -                              (93)                          

Κέρδη /ζημιές από πώληση θυγατρικής μετά από φόρους -                              155.655                   
Κέρδη / ζημιές προ φόρων -                              150.513                   

Φόρος εισοδήματος -                              (495)                        
Καθαρά κέρδη / ζημιές  περιόδου από διακοπείσες 
δραστηριότητες -                              150.018                   

01.01 - 30.09.2014 01.01 - 30.09.2013

 
 
 
Συνεχιζόμενες δραστηριότητες

Κατασκευαστικά Μεταλλικές 
κατασκευές Σύνολο Κατασκευαστικά Μεταλλικές 

κατασκευές Σύνολο

Πωλήσεις ανά τομέα 31.932.434              3.191.761                35.124.195              24.977.790              5.364.156                30.341.946              

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 1.524.246                132.189                   1.656.434                938.624                   (307.449)                 631.175                   
Αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) 1.780.149                488.529                   2.268.679                1.047.208                78.925                     1.126.133                
Χρηματοοικονομικό κόστος - καθαρό (Σημ. 7.16) (1.878.511)              (1.544.313)              

Ζημιές από συγγενείς επιχειρήσεις (1.935)                     (24.453)                   
Ζημιές προ φόρων (224.011)                 (937.591)                 

Φόρος εισοδήματος (275.937)                 (233.911)                 

Καθαρές ζημιές περιόδου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (499.948)                 (1.171.502)              

01.07 - 30.09.2014 01.07 - 30.09.2013

 
 

Διακοπείσες δραστηριότητες

Κατασκευαστικά Μεταλλικές 
κατασκευές Σύνολο Κατασκευαστικά Μεταλλικές 

κατασκευές Σύνολο

Πωλήσεις ανά τομέα -                              -                              -                              -                              -                              -                              

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης -                              -                              -                              1.562                       -                              1.562                       
Αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) -                              -                              -                              10.515                     -                              10.515                     
Χρηματοοικονομικό κόστος - καθαρό (Σημ. 7.16) -                              (93)                          

Κέρδη /ζημιές από πώληση θυγατρικής μετά από φόρους -                              155.655                   
Κέρδη / ζημιές προ φόρων -                              157.124                   

Φόρος εισοδήματος -                              (495)                        
Καθαρά κέρδη / ζημιές  περιόδου από διακοπείσες 
δραστηριότητες -                              156.629                   

01.07 - 30.09.2014 01.07 - 30.09.2013
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Λοιπές πληροφορίες λειτουργικών τομέων 
 

Κατασκευαστικά Μεταλλικές 
κατασκευές Σύνολο Κατασκευαστικά Μεταλλικές 

κατασκευές Σύνολο

Αποσβέσεις 

Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 813.146                   1.072.434                1.885.580                805.046                   1.081.956                1.887.002                

Από διακοπείσες δραστηριότητες  -  -  - 1.264                        - 1.264                       
813.146                   1.072.434                1.885.580                806.310                   1.081.956                1.888.266                

01.01 - 30.09.2014 01.01 - 30.09.2013

 
 

Κατασκευαστικά Μεταλλικές 
κατασκευές Σύνολο Κατασκευαστικά Μεταλλικές 

κατασκευές Σύνολο

Αποσβέσεις 
Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 287.892                   356.341                   644.232                   289.224                   386.374                   675.598                   
Από διακοπείσες δραστηριότητες  -  -  -  -  -  -

287.892                   356.341                   644.232                   289.224                   386.374                   675.598                   

01.07 - 30.09.2014 01.07 - 30.09.2013

 
 

Κατασκευαστικά Μεταλλικές 
κατασκευές Σύνολο Κατασκευαστικά Μεταλλικές 

κατασκευές Σύνολο

Ενεργητικό 192.537.975            32.894.148              225.432.122            185.814.475            33.210.900              219.025.375            

Υποχρεώσεις 154.438.523            10.877.036              165.315.559            141.833.021            12.111.348              153.944.369            

Επενδύσεις 6.607.743                1.209.504                7.817.247                3.981.590                858.724                   4.840.313                

30.09.2014 31.12.2013

 
 
 
 
 
6.2 Έσοδα, στοιχεία ενεργητικού και επενδύσεων του Ομίλου ανά γεωγραφική κατανομή 
 

(Ποσά σε Ευρώ) 01.01-         
30.09.2014

01.01-         
30.09.2013 30.09.2014 31.12.2013 30.09.2014 31.12.2013

Εσωτερικού 101.474.443       69.912.984         208.571.256            198.951.314           7.817.095           4.764.737           
Χώρες Ε.Ε. 5.117.014           8.423.807           16.765.959              19.453.196             152                     75.576                
Ευρωπαικές χώρες εκτός Ε.Ε. -                         -                          90.385                     97.624                    -                          -                          
Τρίτες χώρες -                         -                          4.523                       523.241                  -                          -                          
Σύνολο 106.591.457       78.336.791         225.432.122            219.025.375           7.817.247           4.840.313           

Πωλήσεις Σύνολο Ενεργητικού Επενδύσεις

 
 

(Ποσά σε Ευρώ)
01.07-         

30.09.2014
01.07-         

30.09.2013

Εσωτερικού 33.420.877         26.138.105         
Χώρες Ε.Ε. 1.703.318           4.203.841           
Σύνολο 35.124.195         30.341.946         

Πωλήσεις

 
 
 
 
 
6.3 Έσοδα ανά κατηγορία δραστηριοτήτων 
 

(Ποσά σε Ευρώ)
01.01-         

30.09.2014
01.01-         

30.09.2013
01.01-         

30.09.2014
01.01-         

30.09.2013 (*)

Πωλήσεις προϊόντων 8.107.509           5.892.579           3.026.874                1.541.562               
Πωλήσεις αγαθών 1.909.300           3.443.269           773.631                   625.341                  
Έσοδα από υπηρεσίες 5.695.508           6.791.590           3.350.919                2.270.578               
Συμβάσεις κατασκευής έργων 90.879.140         62.209.354         79.296.904              57.585.131             
Σύνολο 106.591.457       78.336.791         86.448.330              62.022.612             

Πωλήσεις
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πωλήσεις
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(Ποσά σε Ευρώ)
01.07-         

30.09.2014
01.07-         

30.09.2013
01.07-         

30.09.2014
01.07-         

30.09.2013 (*)

Πωλήσεις προϊόντων 4.604.069           4.599.980           1.041.187                1.253.154               
Πωλήσεις αγαθών 524.361              457.095              117.297                   186.409                  
Έσοδα από υπηρεσίες 1.730.772           1.071.944           988.530                   577.627                  
Συμβάσεις κατασκευής έργων 28.264.993         24.212.928         27.193.180              22.066.742             
Σύνολο 35.124.195         30.341.946         29.340.195              24.083.933             

Πωλήσεις Πωλήσεις
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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7. Αναλυτικά Στοιχεία επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
7.1 Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 
 
Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες (ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων καθώς και επενδύσεων σε ακίνητα) 
του Ομίλου και της Εταιρείας για το εννιάμηνο αναλύονται ως εξής: 
 

(Ποσά σε Ευρώ)

Ενσώματα 
Πάγια 

Περιουσιακά 
Στοιχεία

Άυλα 
Περιουσιακά 
Στοιχεία

Επενδύσεις σε 
ακίνητα Σύνολο

Περίοδος έως 30 Σεπτεμβρίου 2013
Αναπόσβεστη αξία την 1 Ιανουαρίου 2013 36.225.571           482.767                11.342.712           48.051.050           
Συναλλαγματικές διαφορές (12.695)                 (2)                          (12.094)                 (24.791)                 
Προσθήκες 1.494.936             12.980                  -                            1.507.915             
Πωλήσεις/ διαγραφές (1.926.904)            -                            -                            (1.926.904)            
Πωλήσεις θυγατρικών (13.062)                 -                            -                            (13.062)                 
Αποσβέσεις (1.801.234)            (83.338)                 (3.694)                   (1.888.266)            
Αναπόσβεστη αξία την 30 Σεπτεμβρίου 2013 33.966.612           412.406                11.326.924           45.705.943           

Περίοδος έως 30 Σεπτεμβρίου 2014
Αναπόσβεστη αξία την 1 Ιανουαρίου 2014 35.997.989           395.308                11.319.510           47.712.807           
Συναλλαγματικές διαφορές 9.031                    10                         42.259                  51.299                  
Προσθήκες 7.786.381             30.866                  -                            7.817.247             
Πωλήσεις/ διαγραφές (139.957)               -                            -                            (139.957)               
Αποχώρηση θυγατρικής από κοινοπραξία (1.313)                   -                            -                            (1.313)                   
Αποσβέσεις (1.795.531)            (86.355)                 (3.694)                   (1.885.580)            
Ανακατανομές (22.508)                 22.508                  -                            -                            
Αναπόσβεστη αξία στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 41.834.093           362.335                11.358.075           53.554.504           

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 
 
 
Μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στα παραπάνω βάσει χρηματοδοτικής μίσθωσης: 
 

(Ποσά σε Ευρώ)

Ενσώματα 
Πάγια 

Περιουσιακά 
Στοιχεία

Άυλα 
Περιουσιακά 
Στοιχεία

Επενδύσεις σε 
ακίνητα Σύνολο

30.09.2014
Κεφαλαιοποίηση χρηματοδοτικής μίσθωσης 1.840.730             -                            -                            1.840.730             
Συσσωρευμένες αποσβέσεις (384.510)               -                            -                            (384.510)               
Καθαρή αναπόσβεστη αξία 1.456.220             -                            -                            1.456.220             

31.12.2013
Κεφαλαιοποίηση χρηματοδοτικής μίσθωσης 1.860.146             -                            -                            1.860.146             
Συσσωρευμένες αποσβέσεις (340.956)               -                            -                            (340.956)               
Καθαρή αναπόσβεστη αξία 1.519.190             -                            -                            1.519.190             
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(Ποσά σε Ευρώ)

Ενσώματα 
Πάγια 

Περιουσιακά 
Στοιχεία

Άυλα 
Περιουσιακά 
Στοιχεία

Επενδύσεις σε 
ακίνητα Σύνολο

Περίοδος έως 30 Σεπτεμβρίου 2013
Αναπόσβεστη αξία την 1 Ιανουαρίου 2013 30.272.570           478.769                6.984.138             37.735.477           
Υιοθέτηση ΔΠΧΑ 11 (*) 370.758                212                       -                            370.970                
Αναπόσβεστη αξία την 1 Ιανουαρίου 2013 30.643.328           478.981                6.984.138             38.106.447           
Συναλλαγματικές διαφορές (9.911)                   -                            -                            (9.911)                   
Προσθήκες 451.878                15.580                  -                            467.458                
Πωλήσεις/ διαγραφές (3.131)                   -                            -                            (3.131)                   
Αποσβέσεις (1.571.597)            (82.350)                 (3.694)                   (1.657.641)            
Αναπόσβεστη αξία την 30 Σεπτεμβρίου 2013 29.510.566           412.211                6.980.444             36.903.221           

Περίοδος έως 30 Σεπτεμβρίου 2014
Αναπόσβεστη αξία την 1 Ιανουαρίου 2014 29.068.106           391.177                6.979.213             36.438.496           
Υιοθέτηση ΔΠΧΑ 11 (*) 269.235                533                       -                            269.769                
Αναπόσβεστη αξία την 1 Ιανουαρίου 2014 29.337.341           391.710                6.979.213             36.708.264           
Συναλλαγματικές διαφορές (1.420)                   -                            -                            (1.420)                   
Προσθήκες 1.762.210             19.815                  -                            1.782.025             
Πωλήσεις/ διαγραφές (68.202)                 -                            -                            (68.202)                 
Αποσβέσεις (1.632.551)            (83.033)                 (3.694)                   (1.719.278)            
Αναπόσβεστη αξία στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 29.397.378           328.492                6.975.519             36.701.389           

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

(*) Αναπροσαρμογές λόγω υιοθέτησης του νέου προτύπου ΔΠΧΑ 11 (βλπ. Σημ. 7.11) 
 
 
Μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στα παραπάνω βάσει χρηματοδοτικής μίσθωσης: 
 

(Ποσά σε Ευρώ)

Ενσώματα 
Πάγια 

Περιουσιακά 
Στοιχεία

Άυλα 
Περιουσιακά 
Στοιχεία

Επενδύσεις σε 
ακίνητα Σύνολο

30.09.2014
Κεφαλαιοποίηση χρηματοδοτικής μίσθωσης 1.192.713             -                            -                            1.192.713             
Συσσωρευμένες αποσβέσεις (233.519)               -                            -                            (233.519)               
Καθαρή αναπόσβεστη αξία 959.194                -                            -                            959.194                

31.12.2013
Κεφαλαιοποίηση χρηματοδοτικής μίσθωσης 1.212.772             -                            -                            1.212.772             
Συσσωρευμένες αποσβέσεις (211.486)               -                            -                            (211.486)               
Καθαρή αναπόσβεστη αξία 1.001.286             -                            -                            1.001.286             

 
 

Επί των ακινήτων της Εταιρείας και του Ομίλου υφίστανται εμπράγματα βάρη € 44,2 εκατ. για εξασφάλιση 
δανείων και εγγυήσεων.  
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7.2 Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 
Οι επενδύσεις της Εταιρείας σε θυγατρικές επιχειρήσεις αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

(Ποσά σε Ευρώ) 30.09.2014 31.12.2013

Υπόλοιπο έναρξης 15.834.203           13.007.253           

Υιοθέτηση ΔΠΧΑ 11 (*) (98.050)                 
Νέο υπόλοιπο 01.01.2014 15.834.203           12.909.203           

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου -                            2.725.000             
Εξαγορά ποσοστού σε θυγατρικές από μειοψηφία 275.000                200.000                
Προσθήκες (Ίδρυση νέων θυγατρικών) 72.000                  -                            
Πωλήσεις (12.000)                 -                            
Υπόλοιπο λήξεως 16.169.203           15.834.203           

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

Παραθέτουμε συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για τις θυγατρικές επιχειρήσεις της Εταιρείας: 
 

30.09.2014 31.12.2013 (*)

Ενεργητικό 79.922.210           85.093.547           

Υποχρεώσεις 69.655.870           72.837.662           

Έσοδα 34.438.597           39.507.256           

Κέρδη (Ζημιές) (705.633)               (1.197.208)             
 
 

7.3 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 
Οι επενδύσεις τόσο του Ομίλου όσο και της Εταιρείας σε συγγενείς επιχειρήσεις αναλύονται στον παρακάτω 
πίνακα: 
 

(Ποσά σε Ευρώ) 30.09.2014 31.12.2013

Υπόλοιπο έναρξης 538.205                931.127                
Μερίδιο κέρδους/ ζημιάς (μετά φορολογίας και δικαιωμάτων μειοψηφίας) (44.286)                 (55.174)                 
Συναλλαγματικές διαφορές (2.003)                   10.032                  
Προσθήκες 271.460                -                            
Πωλήσεις/Διαγραφές (480)                      (347.780)               
Υπόλοιπο λήξεως 762.896                538.205                

(Ποσά σε Ευρώ) 30.09.2014 31.12.2013

Υπόλοιπο έναρξης 186.037                483.017                

Προσθήκες 271.460                -                            
Πωλήσεις/ διαγραφές -                            (296.980)               
Υπόλοιπο λήξεως 457.497                186.037                

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 

7.4 Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 
 
(Ποσά σε Ευρώ)

Υπόλοιπο έναρξης 1 Ιανουαρίου 2014 και 1 Ιανουαρίου 2013 αντίστοιχα 9.149.873             6.543.274             9.149.873             6.543.274             

Προσθήκες -                            5.804.420             -                            5.804.420             
Πωλήσεις/διαγραφές (5.073.331)            (2.035.000)            (5.073.331)            (2.035.000)            
Προσαρμογή σε εύλογη αξία (σημ. 7.6) (2.815.578)            (1.162.821)            (2.815.578)            (1.162.821)            
Υπόλοιπο 30 Σεπτεμβρίου 2014 και 31 Δεκεμβρίου 2013 αντίστοιχα 1.260.964             9.149.873             1.260.964             9.149.873             

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 1.260.964             9.149.873             1.260.964             9.149.873             
1.260.964             9.149.873             1.260.964             9.149.873             

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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7.5 Μετοχικό κεφάλαιο 
Οι μετοχές της Εταιρείας είναι άυλες, εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών (κατηγορία «Μεσαίας 
Κεφαλαιοποίησης») του Χρηματιστηρίου Αθηνών.  
 

(Ποσά σε Ευρώ) Αριθμός 
μετοχών Κοινές μετοχές Υπέρ το άρτιο Σύνολο

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2013 23.154.250           31.489.780           34.083.696           65.573.476           
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2013 23.154.250           31.489.780           34.083.696           65.573.476           
Υπόλοιπο την 30 Σεπτεμβρίου 2014 23.154.250           31.489.780           34.083.696           65.573.476           

(Ποσά σε Ευρώ) Αριθμός 
μετοχών Κοινές μετοχές Υπέρ το άρτιο Σύνολο

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2013 23.154.250           31.489.780           34.083.696           65.573.476           
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2013 23.154.250           31.489.780           34.083.696           65.573.476           
Υπόλοιπο την 30 Σεπτεμβρίου 2014 23.154.250           31.489.780           34.083.696           65.573.476           

Ο OMΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
 
7.6 Αποθεματικά εύλογης αξίας 
Η ανάλυση των αποθεματικών εύλογης αξίας τόσο του Ομίλου όσο και της Εταιρείας έχει ως ακολούθως: 
 

(Ποσά σε Ευρώ)
Χρηματοοικονομικά 
στοιχεία διαθέσιμα   

προς πώληση 

Αποθεματικά 
συναλλαγματικών 

διαφορών
Σύνολο

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2013 (1.105.545)                    (806.419)                       (1.911.964)                    
Επανεκτίμηση (1.162.821)                    -                                    (1.162.821)                    
Συναλλαγματικές διαφορές θυγατρικών & 
υποκαταστημάτων εξωτερικού -                                    (111.060)                       (111.060)                       
Συναλλαγματικές διαφορές συγγενών -                                    10.032                          10.032                          
Μεταφορά στα αποτελέσματα -                                    5.182                            5.182                            
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2013 (2.268.366)                    (902.264)                       (3.170.630)                    

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2013 (2.268.366)                    (902.264)                       (3.170.630)                    
Επανεκτίμηση (2.815.578)                    -                                    (2.815.578)                    
Συναλλαγματικές διαφορές θυγατρικών & 
υποκαταστημάτων εξωτερικού -                                    (2.002)                           (2.002)                           
Συναλλαγματικές διαφορές συγγενών -                                    (2.003)                           (2.003)                           
Μεταφορά στα αποτελέσματα 857.297                        -                                    857.297                        
Υπόλοιπο την 30 Σεπτεμβρίου 2014 (4.226.647)                    (906.268)                       (5.132.915)                    

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 
 

(Ποσά σε Ευρώ)
Χρηματοοικονομικά 
στοιχεία διαθέσιμα   

προς πώληση 

Αποθεματικά 
συναλλαγματικών 

διαφορών
Σύνολο

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2013 (1.105.545)                    (88.150)                         (1.193.695)                    

Επανεκτίμηση (1.162.821)                    -                                    (1.162.821)                    
Συναλλαγματικές διαφορές υποκατ/μάτων εξωτερικού -                                    (101.932)                       (101.932)                       
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2013 (2.268.366)                    (190.082)                       (2.458.449)                    

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2013 (2.268.366)                    (190.082)                       (2.458.449)                    
Επανεκτίμηση (2.815.578)                    -                                    (2.815.578)                    
Συναλλαγματικές διαφορές υποκατ/μάτων εξωτερικού -                                    (22.237)                         (22.237)                         
Μεταφορά στα αποτελέσματα 857.297                        -                                    857.297                        
Υπόλοιπο την 30 Σεπτεμβρίου 2014 (4.226.647)                    (212.320)                       (4.438.967)                    

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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7.7 Λοιπά Αποθεματικά 
Τα λοιπά αποθεματικά τόσο του Ομίλου όσο και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

(Ποσά σε Ευρώ) Τακτικό 
αποθεματικο

Αφορολόγητα 
αποθεματικά

Λοιπά 
αποθεματικά Σύνολο

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2013 3.716.324             13.676.574           471.335                17.864.233           
Μεταφορά από αποτελέσματα εις νέο 13.533                  -                            -                            13.533                  
Μεταβολή ποσοστού σε θυγατρική 2.500                    -                            -                            2.500                    
Αναλογιστικά κέρδη (ζημιές) -                            -                            (11.717)                 (11.717)                 
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2013 3.732.357             13.676.574           459.618                17.868.549           
Μεταβολή ποσοστού σε θυγατρικές 16.297                  810.773                -                            827.070                
Υπόλοιπο την 30 Σεπτεμβρίου 2014 3.748.654             14.487.347           459.618                18.695.619           

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 
 
 

(Ποσά σε Ευρώ) Τακτικό 
αποθεματικο

Αφορολόγητα 
αποθεματικά

Λοιπά 
αποθεματικά Σύνολο

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2013 3.672.540             13.676.574           482.668                17.831.782           
Αναλογιστικά κέρδη (ζημιές) -                            -                            (8.341)                   (8.341)                   
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2013 3.672.540             13.676.574           474.328                17.823.442           
Υπόλοιπο την 30 Σεπτεμβρίου 2014 3.672.540             13.676.574           474.328                17.823.442           

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
 
 
7.8 Δανεισμός 
 

(Ποσά σε Ευρώ) 30.09.2014 31.12.2013 30.09.2014 31.12.2013 (*)

Μακροπρόθεσμος δανεισμός
Τραπεζικά δάνεια 35.564.730           28.142.000           6.672.730             -                            

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 355.127                409.944                -                            11.603                  
Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων 35.919.857           28.551.944           6.672.730             11.603                  

Βραχυπρόθεσμα δάνεια

Τραπεζικά δάνεια 39.975.204           37.372.995           32.867.381           30.751.631           
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 117.978                116.982                53.426                  62.394                  

Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων 40.093.182           37.489.977           32.920.807           30.814.025           

Σύνολο δανείων 76.013.039           66.041.921           39.593.537           30.825.628           

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

 
 
 
Η έκθεση σε μεταβολές των επιτοκίων και οι ημερομηνίες ανατιμολόγησης των βραχυπρόθεσμων τραπεζικών 
δανείων είναι η εξής: 
 

(Ποσά σε Ευρώ) 6 μήνες ή 
λιγότερο 6-12 μήνες Σύνολο 6 μήνες ή 

λιγότερο 6-12 μήνες Σύνολο

31 Δεκεμβρίου 2013

Σύνολο δανείων 37.372.995           116.982                37.489.977           30.751.631           62.394                  30.814.025           
37.372.995           116.982                37.489.977           30.751.631           62.394                  30.814.025           

30 Σεπτεμβρίου 2014
Σύνολο δανείων 39.975.204           117.978                40.093.182           32.867.381           53.426                  32.920.807           

39.975.204           117.978                40.093.182           32.867.381           53.426                  32.920.807           

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ
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Οι ημερομηνίες λήξης των μακροπρόθεσμων δανείων πριν την προεξόφληση των ταμειακών ροών είναι οι εξής: 
 

(Ποσά σε Ευρώ) 30.09.2014 31.12.2013 30.09.2014 31.12.2013 (*)

Μεταξύ 1 και  2 ετών 7.768.313             316.073                6.012.000             11.603                  
Πάνω από 2 έτη 28.151.544           28.235.871           660.730                -                            

35.919.857           28.551.944           6.672.730             11.603                  

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
Τα σταθμισμένα μέσα επιτόκια την ημερομηνία του ισολογισμού είναι τα παρακάτω: 
 

€ Λοιπά € Λοιπά
Τραπεζικός δανεισμός (βραχυπρόθεσμος) 7,15% 7,15% 7,75% 7,75%
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 7,50% - 8,00% -

31.12.2013

 Ο ΟΜΙΛΟΣ

30.09.2014

 
 

€ Λοιπά € Λοιπά
Τραπεζικός δανεισμός (βραχυπρόθεσμος) 7,35% 7,35% 7,50% 7,75%
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 7,50%  - 8,00%  -

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30.09.2014 31.12.2013 (*)

 
 
 
Οι λογιστικές και οι εύλογες αξίες των μακροπρόθεσμων δανείων είναι οι εξής: 
 

(Ποσά σε Ευρώ) Λογιστική       
Αξία

Εύλογη          
Αξία

Λογιστική       
Αξία

Εύλογη          
Αξία

Τραπεζικά δάνεια 35.564.730                       35.564.730             28.142.000             28.142.000 
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης                  355.127                  355.127                  409.944                  409.944 
Σύνολο 35.919.857           35.919.857           28.551.944           28.551.944           

 Ο ΟΜΙΛΟΣ

30.09.2014 31.12.2013

 
 

(Ποσά σε Ευρώ) Λογιστική       
Αξία

Εύλογη          
Αξία

Λογιστική       
Αξία

Εύλογη          
Αξία

Τραπεζικά δάνεια               6.672.730               6.672.730                              -                             - 
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης                             -                             -                    11.603                    11.603 
Σύνολο 6.672.730             6.672.730             11.603                  11.603                  

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30.09.2014 31.12.2013 (*)

 
 
 
 
 
7.9 Προβλέψεις 
Οι προβλέψεις που αφορούν τον Όμιλο και την Εταιρεία αναγνωρίζονται εφόσον υπάρχουν παρούσες νομικές ή 
τεκμαιρόμενες υποχρεώσεις ως συνέπεια παλαιοτέρων γεγονότων, εφόσον υπάρχει πιθανότητα εκκαθάρισής τους 
μέσω εκροών πόρων και εφόσον η υποχρέωση του ποσού μπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα. Ενδεχόμενες 
απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον υπάρχει 
πιθανότητα εισροής οικονομικών οφελών. 
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(Ποσά σε Ευρώ)

Προβλέψεις για 
ανέλεγκτες 
φορολογικά 
χρήσεις 

Λοιπές          
Προβλέψεις Σύνολο

Προβλέψεις για 
ανέλεγκτες 
φορολογικά 
χρήσεις 

Λοιπές          
Προβλέψεις Σύνολο

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2013 15.330                  403.258                418.588                -                            4.682.736             4.682.736             

Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως -                            201.721                201.721                -                            391.069                391.069                
Μη χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις που αναστράφηκαν (15.330)                 -                            (15.330)                 -                            (84.752)                 (84.752)                 
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2013 -                            604.979                604.979                -                            4.989.053             4.989.053             
Υιοθέτηση ΔΠΧΑ 11 (*) -                            -                            -                            (4.585.898)            (4.585.898)            
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2014 -                            604.979                604.979                -                            403.155                403.155                
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως 3.607                    3.607                    3.607                    3.607                    

Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως (200.832)               (200.832)               -                            
Υπόλοιπο την 30 Σεπτεμβρίου 2014 -                            407.753                407.753                -                            406.762                406.762                

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

Ανάλυση συνολικών προβλέψεων 
 

(Ποσά σε Ευρώ) 30.09.2014 31.12.2013 30.09.2014 31.12.2013 (*)

Μακροχρόνιες προβλέψεις -                            35.000                  -                            -                            
Βραχυχρόνιες προβλέψεις 407.753                569.979                406.762                403.155                
Σύνολο 407.753                604.979                406.762                403.155                

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

 
 
 
 
 
7.10 Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 
 

(Ποσά σε Ευρώ) 30.09.2014 31.12.2013 30.09.2014 31.12.2013
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης- ελάχιστα μισθώματα

Έως 1 έτος 144.049                146.491                54.585                  66.783                  
Από 1 έως 5 έτη 343.306                297.065                -                            11.808                  
Άνω των 5 ετών 78.550                  196.374                -                            -                            
Σύνολο 565.905                639.930                54.585                  78.592                  
Μείον: Mελλοντικές χρηματοοικονομικές χρεώσεις χρηματοδοτικών 
μισθώσεων (92.800)                 (113.003)               (1.159)                   (4.595)                   
Τρέχουσα αξία υποχρεώσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης 473.105                526.927                53.426                  73.996                  

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
Η τρέχουσα αξία των υποχρεώσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης αναλύεται παρακάτω: 
 

(Ποσά σε Ευρώ) 30.09.2014 31.12.2013 30.09.2014 31.12.2013
Έως 1 έτος 117.978                116.982                53.426                  62.394                  
Aπό 1 έως 5 έτη 279.342                229.623                -                            11.603                  
Άνω των 5 ετών 75.785                  180.321                -                            -                            
Σύνολο 473.105                526.926                53.426                  73.996                  

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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7.11 Αναπροσαρμογές λόγω υιοθέτησης νέου προτύπου (ΔΠΧΑ 11) 
Από την 1.1.2014 ο Όμιλος εφαρμόζει το ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα υπό κοινό έλεγχο». Ο Όμιλος εξέτασε τις συμμετοχές 
του σε κοινοπραξίες εκτέλεσης έργων που ενοποιούσε με την αναλογική μέθοδο και κατέληξε ότι δεν υφίσταται 
λόγος ενσωμάτωσης με τη μέθοδο της καθαρής θέσης καθώς οι κοινοπραξίες εκτέλεσης έργων ταξινομούνται ως 
«Από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες» βάσει του ΔΠΧΑ 11. Οι κοινοπραξίες που ενοποιούνταν με την 
αναλογική μέθοδο θα ενσωματώνονται πλέον στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας σύμφωνα με το μερίδιο 
στις απαιτήσεις, υποχρεώσεις, έσοδα και έξοδα που της αναλογεί.  
Η εφαρμογή του εν λόγω προτύπου δεν μεταβάλει την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα του Ομίλου. Οι 
μεταβολές στην οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας, για τις συγκριτικές περιόδους 
παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 
 

(Ποσά σε Ευρώ)
Δημοσιευμένα 

ποσά
Αναμορφωμένα 

ποσά
Δημοσιευμένα 

ποσά
Αναμορφωμένα 

ποσά

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2013 31.12.2013 1.1.2013 1.1.2013

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
Λοιπά Άυλα περιουσιακά στοιχεία 391.177                533                       391.710                  478.769                212                       478.981                 
Ενσώματα πάγια 29.068.106           269.233                29.337.339             30.272.570           370.757                30.643.327            
Επενδύσεις σε ακίνητα 6.979.213             -                            6.979.213               6.984.138             -                            6.984.138              
Επενδύσεις σε θυγατρικές 15.932.253           (98.050)                 15.834.203             13.007.253           (98.050)                 12.909.203            
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις (που ενοποιούνται με τη 
μέθοδο της καθαρής θέσης) 186.037                -                            186.037                  483.017                -                            483.017                 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 9.149.873             -                            9.149.873               6.543.274             -                            6.543.274              
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 6.808.922             99.536                  6.908.458               2.626.250             14.714                  2.640.964              
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 3.557.877             (1.701.779)            1.856.098               929.603                (929.603)               -                             
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 72.073.458           (1.430.526)            70.642.931             61.324.874           (641.970)               60.682.904            

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
Αποθέματα 6.983.567             -                            6.983.567               8.358.313             -                            8.358.313              
Συμβάσεις κατασκευής έργων 11.015.559           7.580.916             18.596.475             13.030.201           7.920.368             20.950.569            
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 54.874.868           7.405.020             62.279.888             71.257.597           3.457.941             74.715.538            
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 223.171                -                            223.171                  278.154                -                            278.154                 
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 1.901.272             493.861                2.395.133               1.587.404             789.713                2.377.117              
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 5.435.874             5.888.527             11.324.401             8.772.238             1.379.688             10.151.926            
Σύνολο  κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 80.434.311           21.368.325           101.802.636           103.283.907         13.547.710           116.831.617          

Σύνολο Ενεργητικού 152.507.769         19.937.799           172.445.568           164.608.781         12.905.740           177.514.521          

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αναλογούντα στους μετόχους της μητρικής
Μετοχικό κεφάλαιο 65.573.476 -                            65.573.476             65.573.476 -                            65.573.476            
Αποθεματικά εύλογης αξίας (2.458.449)            -                            (2.458.449)             (1.193.695)            -                            (1.193.695)             
Λοιπά αποθεματικά 17.823.442 -                            17.823.442             17.831.782 -                            17.831.782            
Κέρδη εις νέον (15.182.178)          5.682.546             (9.499.632)             6.784.288             4.863.334             11.647.622            
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 65.756.291           5.682.546             71.438.836             88.995.851           4.863.334             93.859.185            

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια 11.603 -                            11.603                    31.732 -                            31.732
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις -                            -                            -                             -                            539.948                539.948
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους μετά την έξοδο από 
την υπηρεσία 904.756 -                            904.756                  902.933 -                            902.933
Επιχορηγήσεις 67.411 -                            67.411                    76.481 -                            76.481
Μακροχρόνιες προβλέψεις για λοιπές υποχρεώσεις και έξοδα 4.585.898             (4.585.898)            -                             4.280.349             (4.265.020)            15.329                   
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 5.569.668             (4.585.898)            983.770                  5.291.495             (3.725.072)            1.566.423              

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 50.181.059           16.805.573           66.986.632             44.651.493           9.792.287             54.443.780            
Δάνεια 29.570.649           1.243.376             30.814.025             24.355.485           1.189.952             25.545.437            
Συμβάσεις κατασκευής έργων 1.026.947             722.216                1.749.163               912.070                722.216                1.634.286              
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις -                            69.987                  69.987                    63.022                  63.022                   
Βραχυχρόνιες προβλέψεις για λοιπές υποχρεώσεις και έξοδα 403.155                -                            403.155                  402.387                -                            402.387                 
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 81.181.810           18.841.151           100.022.962           70.321.435           11.767.478           82.088.913            
Σύνολο υποχρεώσεων 86.751.478           14.255.253           101.006.731           75.612.930           8.042.406             83.655.336            

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 152.507.769         19.937.799           172.445.568           164.608.781         12.905.740           177.514.521          

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μεταβολή

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μεταβολή
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Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 
 

(Ποσά σε Ευρώ)
Δημοσιευμένα 

ποσά
Αναμορφωμένα 

ποσά
Δημοσιευμένα 

ποσά
Αναμορφωμένα 

ποσά
01.01 -         

30.09.2013
01.01 -         

30.09.2013
01.07 -         

30.09.2013
01.07 -         

30.09.2013

Πωλήσεις 53.797.888           8.224.725             62.022.612             19.940.565           4.143.368             24.083.933            
Κόστος Πωληθέντων (48.420.436)          (6.637.374)            (55.057.810)           (17.022.716)          (3.786.963)            (20.809.679)           
Μικτό Κέρδος 5.377.451             1.587.351             6.964.802               2.917.848             356.405                3.274.254              

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (7.075.133)            (96.380)                 (7.171.514)             (2.783.829)            (51.192)                 (2.835.021)             
Λοιπά έσοδα 289.628                49.447                  339.074                  105.579                52.774                  158.353                 
Λοιπά έξοδα (1.314.747)            -                            (1.314.747)             -                            -                            -                             
Λοιπά κέρδη/(ζημιές) / καθαρά (120.260)               79.129                  (41.130)                  34.331                  22.753                  57.084                   
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης (2.843.061)            1.619.547             (1.223.514)             273.929                380.740                654.669                 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 51.757                  43.087                  94.844                    12.608                  28.935                  41.543                   
Χρηματοοικονομικά έξοδα (4.125.169)            (61.318)                 (4.186.486)             (1.497.806)            (11.265)                 (1.509.071)             
Χρηματοοικονομικό κόστος - καθαρό (4.073.412)            (18.231)                 (4.091.643)             (1.485.198)            17.670                  (1.467.528)             
Κέρδη / (ζημίες) από συγγενείς επιχειρήσεις (μετά από φόρο και 
δικαιώματα μειοψηφίας) (5.260)                   5.260                    -                             (760)                      760                       -                             
Καθαρές ζημιές προ φόρων (6.921.733)            1.606.576             (5.315.157)             (1.212.029)            399.170                (812.858)                

 Φόρος εισοδήματος 764.272                (505.388)               258.884                  105.843                (181.670)               (75.827)                  
Καθαρές (ζημιές)/κέρδη περιόδου (6.157.461)            1.101.188             (5.056.273)             (1.106.185)            217.501                (888.685)                

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους:
Ποσά τα οποία ενδέχεται να μεταφερθούν στα αποτελέσματα
Διαθέσιμα προς πώληση  χρηματοοικονομικά στοιχεία - 
(Ζημιές)/κέρδη αποτίμησης στην εύλογη αξία (597.801)               -                            (597.801)                (443.930)               -                            (443.930)                
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής (169.284)               -                            (169.284)                117.457                -                            117.457                 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (6.924.546)            1.101.188             (5.823.358)             (1.432.658)            217.501                (1.215.157)             

Ζημιές περιόδου κατανεμόμενα σε :
Ιδιοκτήτες μητρικής (6.157.461)            (1.101.188)            (5.056.273)             (1.106.185)            (217.501)               (888.685)                
Μη ελέγχουσες συμμετοχές

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Κατανεμόμενα σε :

Ιδιοκτήτες μητρικής (6.924.546)            (1.101.188)            (5.823.358)             (1.432.658)            (217.501)               (1.215.157)             
Μη ελέγχουσες συμμετοχές

Βασικές (ζημιές)/κέρδη ανά μετοχή -0,2659 0,0476                  -0,2184 -0,0478 0,0094                  -0,0384

Μεταβολή Μεταβολή

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών 
 

(Ποσά σε Ευρώ)
Δημοσιευμένα 

ποσά
Αναμορφωμένα 

ποσά
01.01 -         

30.09.2013
01.01 -         

30.09.2013

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ζημιές Περιόδου (6.157.461)            1.101.188             (5.056.273)             
Προσαρμογές για:
Φόρους (764.272)               505.388                (258.884)                
Αποσβέσεις 1.561.636             96.007                  1.657.644               
Κέρδη/ (ζημιές) από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων (49)                        (2.680)                   (2.729)                    
Κέρδη/(ζημιές) εύλογης αξίας άλλων χρηματοοικονομικών 
στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 68.802                  -                            68.802                    
Κέρδη/ζημιές πώλησης χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθεσίμων 
προς πώληση (53.087)                 -                            (53.087)                  
Κέρδη/(ζημιές από πώληση συγγενών 22.884                  -                            22.884                    
Έσοδα τόκων (51.757)                 (43.087)                 (94.844)                  
Έξοδα τόκων 4.125.169             61.317                  4.186.486               
Έσοδα από μερίσματα (96)                        -                            (96)                         
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (6.802)                   -                            (6.802)                    
Επιβάρυνση από εκκρεμή φορολογική υπόθεση 1.314.747             -                            1.314.747               
Συναλλαγματικές διαφορές 9.911                    -                            9.911                      
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες προ 
μεταβολών στο κεφάλαιο κίνησης 69.626                  1.718.134             1.787.760               

Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης :
(Αύξηση)/μείωση αποθεμάτων 534.190                -                            534.190                  
(Αύξηση)/ μείωση απαιτήσεων (6.804.043)            (2.873.378)            (9.677.421)             
Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων 6.589.228             10.033.544           16.622.772             
Αύξηση/ (μείωση) προβλέψεων 86.969                  (97.038)                 (10.069)                  
Αύξηση/ (μείωση) υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω 
συνταξιοδότησης 56.514                  -                            56.514                    

462.859                7.063.127             7.525.986               

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 532.485                8.781.261             9.313.746               

Καταβληθέντες τόκοι (4.125.169)            (61.318)                 (4.186.486)             
Καταβληθείς φόρος εισοδήματος 398.041                (81.133)                 316.908                  
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (3.194.643)            8.638.811             5.444.168               

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων παγίων (448.133)               (3.745)                   (451.878)                
Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων (15.580)                 -                            (15.580)                  
Πωλήσεις ενσώματων παγίων 2.341                    3.519                    5.860                      
Μερίσματα εισπραχθέντα 96                         -                            96                           

Αγορές χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθεσίμων προς πώληση (5.804.420)            -                            (5.804.420)             
Πωλήσεις  θυγατρικών 91.426                  -                            91.426                    
Πωλήσεις συγγενών 183.000                -                            183.000                  
Εισφορά σε μετοχικό κεφάλαιο θυγατρικών (100.000)               -                            (100.000)                
Τόκοι που εισπράχθηκαν 51.757                  43.087                  94.844                    
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (6.039.513)            42.860                  (5.996.653)             

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Δάνεια αναληφθέντα 8.221.841             -                            8.221.841               
Αποπληρωμή δανεισμού (2.802.167)            (3.913)                   (2.806.081)             
Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων (85.626)                 -                            (85.626)                  
Συν/κες διαφορές μετατροπής θυγατρικών & υ/κ εξωτερικού (169.284)               -                            (169.284)                
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 5.164.764             (3.913)                   5.160.850               

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (4.069.392)            8.677.758             4.608.365               
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου 8.772.238             1.379.688             10.151.926             
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου 4.702.846             10.057.446           14.760.292             

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μεταβολή
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7.12 Έξοδα ανά κατηγορία 
Η ανάλυση των εξόδων του Ομίλου ανά κατηγορία έχει ως εξής: 
 

(Ποσά σε Ευρώ)

Κόστος 
Πωληθέντων Έξοδα διοίκησης Σύνολο Κόστος 

Πωληθέντων Έξοδα διοίκησης Σύνολο

Παροχές σε εργαζομένους 5.703.391             2.518.008             8.221.399             6.831.184             2.537.066             9.368.250             
Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο ως έξοδα 26.446.880           2.655                    26.449.536           21.220.829           18.860                  21.239.689           
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων
  -Ιδιόκτητα περιουσιακά στοιχεία 1.335.417             401.963                1.737.381             1.289.866             441.194                1.731.060             
  -Μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία 21.960                  36.191                  58.150                  35.386                  33.524                  68.910                  
Έξοδα επιδιόρθρωσης και συντήρησης ενσώματων παγίων 620.858                190.605                811.463                444.223                111.837                556.060                
Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 30.840                  55.515                  86.355                  59.340                  23.998                  83.338                  
Αποσβέσεις μισθωμένων άϋλων περιουσιακών στοιχείων
Αποσβέσεις επενδυτικών ακινήτων -                            3.694                    3.694                    -                            3.694                    3.694                    
Λειτουργικά ενοίκια μίσθωσης
  -Οικόπεδα 274.898                317.269                592.166                201.227                402.833                604.060                
  -Μηχανήματα 3.821.837             42.521                  3.864.357             610.275                6.842                    617.116                
  -Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 49.057                  1.095                    50.151                  18.965                  1.028                    19.992                  
  - Μεταφορκά μέσα 246.753                161.440                408.193                218.328                145.989                364.317                
Διαφήμιση 50.759                  883.783                934.542                34.503                  214.352                248.855                
Αμοιβές υπεργολάβων & λοιπών τρίτων 48.187.144           4.101.696             52.288.840           32.219.313           3.059.150             35.278.463           
Λοιπά (Παροχές τρίτων, διάφορα έξοδα κλπ) 6.536.824             2.154.893             8.691.717             5.273.078             2.231.243             7.504.321             
Σύνολο 93.326.618           10.871.328           104.197.946         68.456.515           9.231.610             77.688.125           

Ο ΟΜΙΛΟΣ

01.01 - 30.09.2014 01.01 - 30.09.2013

 
 
Από διακοπείσες δραστηριότητες: 
 
(Ποσά σε Ευρώ)

Κόστος 
Πωληθέντων Έξοδα διοίκησης Σύνολο Κόστος 

Πωληθέντων Έξοδα διοίκησης Σύνολο

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων
  -Ιδιόκτητα περιουσιακά στοιχεία -                            -                            -                            -                            1.264                    1.264                    
Λειτουργικά ενοίκια μίσθωσης
  -Οικόπεδα -                            -                            -                            -                            600                       600                       
Αμοιβές υπεργολάβων & λοιπών τρίτων -                            -                            -                            -                            2.350                    2.350                    
Λοιπά (Παροχές τρίτων, διάφορα έξοδα κλπ) -                            -                            -                            -                            7.874                    7.874                    
Σύνολο -                            -                            -                            -                            12.088                  12.088                  

01.01 - 30.09.2014 01.01 - 30.09.2013

 
 

(Ποσά σε Ευρώ)

Κόστος 
Πωληθέντων Έξοδα διοίκησης Σύνολο Κόστος 

Πωληθέντων Έξοδα διοίκησης Σύνολο

Παροχές σε εργαζομένους 1.612.652             794.675                2.407.327             2.160.326             775.456                2.935.782             
Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο ως έξοδα 7.953.788             258                       7.954.046             7.338.446             339                       7.338.785             
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων
  -Ιδιόκτητα περιουσιακά στοιχεία 461.817                132.278                594.095                506.310                105.452                611.762                
  -Μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία 7.170                    12.039                  19.209                  11.796                  12.040                  23.836                  
Έξοδα επιδιόρθρωσης και συντήρησης ενσώματων παγίων 274.508                83.752                  358.260                167.898                36.392                  204.290                
Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 12.332                  17.367                  29.698                  28.382                  9.155                    37.537                  
Αποσβέσεις επενδυτικών ακινήτων -                            1.231                    1.231                    -                            2.463                    2.463                    
Λειτουργικά ενοίκια μίσθωσης
  -Οικόπεδα 23.280                  163.952                187.232                34.290                  206.072                240.362                
  -Μηχανήματα 1.384.384             18.080                  1.402.465             143.605                1.951                    145.555                
  -Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 10.427                  407                       10.834                  4.906                    315                       5.220                    
  - Μεταφορκά μέσα 81.365                  49.195                  130.561                68.972                  56.315                  125.287                
Διαφήμιση 16.649                  349.821                366.470                11.918                  74.671                  86.589                  
Αμοιβές υπεργολάβων & λοιπών τρίτων 17.198.200           1.500.721             18.698.921           14.235.727           1.175.464             15.411.191           
Λοιπά (Παροχές τρίτων, διάφορα έξοδα κλπ) 1.382.533             603.352                1.985.885             1.787.721             976.828                2.764.549             
Σύνολο 30.419.105           3.727.128             34.146.233           26.500.295           3.432.913             29.933.208           

01.07 - 30.09.2013

Ο ΟΜΙΛΟΣ

01.07 - 30.09.2014

 
 
Από διακοπείσες δραστηριότητες: 
 
(Ποσά σε Ευρώ)

Κόστος 
Πωληθέντων Έξοδα διοίκησης Σύνολο Κόστος 

Πωληθέντων Έξοδα διοίκησης Σύνολο

Λοιπά (Παροχές τρίτων, διάφορα έξοδα κλπ) -                            -                            -                            -                            5.315                    5.315                    
Σύνολο -                            -                            -                            -                            5.315                    5.315                    

01.07 - 30.09.2014 01.07 - 30.09.2013
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Η ανάλυση των εξόδων της Εταιρείας ανά κατηγορία έχει ως εξής: 
 

(Ποσά σε Ευρώ)

Κόστος 
Πωληθέντων Έξοδα διοίκησης Σύνολο Κόστος 

Πωληθέντων Έξοδα διοίκησης Σύνολο

Παροχές σε εργαζομένους 3.947.361             2.253.926             6.201.286             4.910.267             2.182.418             7.092.684             
Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο ως έξοδα 19.953.114           -                            19.953.114           16.030.267           13.898                  16.044.165           
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων
  -Ιδιόκτητα περιουσιακά στοιχεία 1.221.413             374.437                1.595.849             1.205.370             316.099                1.521.470             
  -Μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία 21.960                  14.742                  36.702                  35.386                  14.742                  50.128                  
Έξοδα επιδιόρθρωσης και συντήρησης ενσώματων παγίων 571.507                186.276                757.782                394.377                105.211                499.588                
Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 30.840                  52.193                  83.033                  59.340                  23.012                  82.353                  
Αποσβέσεις επενδυτικών ακινήτων -                            3.694                    3.694                    -                            3.694                    3.694                    
Λειτουργικά ενοίκια μίσθωσης
  -Οικόπεδα 85.442                  296.818                382.260                118.855                186.569                305.424                
  -Μηχανήματα 3.848.223             7.425                    3.855.648             610.275                430                       610.705                
  -Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 49.057                  1.095                    50.151                  18.107                  1.028                    19.135                  
  - Μεταφορκά μέσα 212.847                157.532                370.380                202.856                127.199                330.055                
Διαφήμιση 49.207                  727.901                777.108                32.138                  209.546                241.685                
Αμοιβές υπεργολάβων & λοιπών τρίτων 40.571.163           2.870.705             43.441.867           27.040.776           2.412.363             29.453.139           
Λοιπά (Παροχές τρίτων, διάφορα έξοδα κλπ) 5.944.632             1.644.499             7.589.131             4.399.795             1.575.305             5.975.100             
Σύνολο 76.506.764           8.591.243             85.098.006           55.057.810           7.171.514             62.229.324           

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01.01 - 30.09.2014 01.01 - 30.09.2013  (*)

 
 
 

(Ποσά σε Ευρώ)

Κόστος 
Πωληθέντων Έξοδα διοίκησης Σύνολο Κόστος 

Πωληθέντων Έξοδα διοίκησης Σύνολο

Παροχές σε εργαζομένους 1.016.510             693.806                1.710.315             1.441.969             735.165                2.177.134             
Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο ως έξοδα 5.990.948             -                            5.990.948             5.826.885             -                            5.826.885             
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων
  -Ιδιόκτητα περιουσιακά στοιχεία 418.057                135.949                554.006                437.976                116.193                554.170                
  -Μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία 7.170                    4.914                    12.084                  11.795                  4.914                    16.709                  
Έξοδα επιδιόρθρωσης και συντήρησης ενσώματων παγίων 203.227                60.816                  264.043                125.747                27.195                  152.942                
Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 12.332                  16.123                  28.455                  28.382                  8.886                    37.269                  
Αποσβέσεις επενδυτικών ακινήτων -                            1.231                    1.231                    -                            2.463                    2.463                    
Λειτουργικά ενοίκια μίσθωσης
  -Οικόπεδα 23.304                  83.954                  107.257                30.104                  78.715                  108.819                
  -Μηχανήματα 1.415.623             3.188                    1.418.811             143.637                45                         143.682                
  -Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 10.427                  407                       10.834                  4.048                    314                       4.362                    
  - Μεταφορκά μέσα 71.101                  47.745                  118.847                72.054                  41.007                  113.062                
Διαφήμιση 16.437                  337.480                353.917                10.443                  74.913                  85.356                  
Αμοιβές υπεργολάβων & λοιπών τρίτων 15.298.471           906.972                16.205.443           11.178.696           1.076.328             12.255.024           
Λοιπά (Παροχές τρίτων, διάφορα έξοδα κλπ) 1.245.177             513.749                1.758.926             1.497.942             668.882                2.166.824             
Σύνολο 25.728.783           2.806.335             28.535.117           20.809.679           2.835.021             23.644.700           

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01.07 - 30.09.2014 01.07 - 30.09.2013 (*)

 
 
 
 
7.13 Λοιπά έσοδα 
Τα λοιπά έσοδα του Ομίλου και της Εταιρείας έχουν ως εξής: 
 

(Ποσά σε Ευρώ)
01.01-           

30.09.2014
01.07-           

30.09.2014
01.01-           

30.09.2013
01.07-           

30.09.2013

Αλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων:
 -  Έσοδα από μερίσματα -                            -                            96                         -                            
Αποσβέσεις ληφθέντων επιχορηγήσεων 4.821                    1.608                    6.802                    2.267                    
Λοιπά έσοδα επιχορηγήσεων 1.571                    -                            3.117                    2.908                    
Έσοδα από ενοίκια 73.077                  25.483                  78.577                  29.264                  
Ασφαλιστικές αποζημειώσεις 130.856                62.810                  28.911                  2.974                    
Έσοδα από μισθώσεις εξοπλισμού -                            -                            11.710                  11.710                  
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών προς τρίτους 529.159                491.036                48.540                  14.290                  
Λοιπά έσοδα 198.600                120.526                84.946                  9.915                    
Σύνολο 938.084                701.464                262.699                73.329                  

Ο ΟΜΙΛΟΣ
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Από διακοπείσες δραστηριότητες: 
 

(Ποσά σε Ευρώ)
01.01-           

30.09.2014
01.07-           

30.09.2014
01.01-           

30.09.2013
01.07-           

30.09.2013

Λοιπά έσοδα -                            -                            15.992                  15.992                  
Σύνολο -                            -                            15.992                  15.992                  

 
 

(Ποσά σε Ευρώ)
01.01-           

30.09.2014
01.07-           

30.09.2014
01.01-           

30.09.2013 (*)
01.07-           

30.09.2013 (*)

Αλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων:
 -  Έσοδα από μερίσματα -                            -                            96                         -                            
Αποσβέσεις ληφθέντων επιχορηγήσεων 4.821                    1.608                    6.802                    2.267                    
Λοιπά έσοδα επιχορηγήσεων 1.571                    -                            3.117                    2.908                    
Έσοδα από ενοίκια 111.108                38.952                  118.500                41.371                  
Ασφαλιστικές αποζημειώσεις 109.986                62.810                  25.937                  -                            
Έσοδα από μισθώσεις εξοπλισμού -                            -                            11.710                  11.710                  
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους 542.882                407.994                142.875                97.992                  
Λοιπά έσοδα 27.118                  (8.588)                   30.037                  2.105                    
Σύνολο 797.486                502.777                339.074                158.353                

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 

7.14 Λοιπά έξοδα 
Τα λοιπά έξοδα του Ομίλου και της Εταιρείας έχουν ως εξής: 
 

(Ποσά σε Ευρώ)
01.01-           

30.09.2014
01.07-           

30.09.2014
01.01-           

30.09.2013
01.07-           

30.09.2013

Επιβάρυνση από εκκρεμή φορολογική υπόθεση προηγ. Χρήσης -                            -                            (1.314.747)            -                            
Σύνολο -                            -                            (1.314.747)            -                            

(Ποσά σε Ευρώ)
01.01-           

30.09.2014
01.07-           

30.09.2014
01.01-           

30.09.2013
01.07-           

30.09.2013

Επιβάρυνση από εκκρεμή φορολογική υπόθεση προηγ. Χρήσης -                            -                            (1.314.747)            -                            
Σύνολο -                            -                            (1.314.747)            -                            

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 

7.15 Λοιπά κέρδη / ζημιές (καθαρά) 
Τα λοιπά κέρδη/ζημιές του Ομίλου και της Εταιρείας έχουν ως εξής: 
 

(Ποσά σε Ευρώ)
01.01-           

30.09.2014
01.07-           

30.09.2014
01.01-           

30.09.2013
01.07-           

30.09.2013

Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία:
 - Κέρδη / Ζημιές από πώληση (757.584)               108.652                53.087                  53.087                  
Αλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων:
 - Κέρδη / Ζημιές εύλογης αξίας 3.842                    (32.700)                 (68.802)                 26.975                  
Κέρδη/ (ζημιές) από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων (23.373)                 (67.448)                 381.694                229.653                
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (31.495)                 (31.495)                 (250.000)               -                            
Αναλογία ζημιών κοινοπραξιών καθαρής θέσης (3.607)                   -                            (165.106)               (160.606)               

(812.216)               (22.991)                 (49.127)                 149.109                

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 
 
Από διακοπείσες δραστηριότητες: 
 

(Ποσά σε Ευρώ)
01.01-           

30.09.2014
01.07-           

30.09.2014
01.01-           

30.09.2013
01.07-           

30.09.2013

Κέρδη/ (ζημιές) από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων -                            -                            162                       -                            
Κέρδη/ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές -                            -                            (9.114)                   (9.114)                   

-                            -                            (8.953)                   (9.114)                   
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(Ποσά σε Ευρώ)
01.01-           

30.09.2014
01.07-           

30.09.2014
01.01-           

30.09.2013 (*)
01.07-           

30.09.2013 (*)

Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία:
 - Κέρδη / Ζημιές από πώληση (757.584)               108.652                53.087                  53.087                  
Αλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων:
 - Κέρδη / Ζημιές εύλογης αξίας 3.842                    (32.700)                 (68.802)                 26.975                  
Αναλογία κερδών/ζημιών κοινοπραξιών με αναλογική ενοποίηση -                            -                            
Αναλογία ζημιών κοινοπραξιών καθαρής θέσης (3.607)                   -                            (5.260)                   (760)                      
Κέρδη/(ζημιές) από πώληση συμμετοχών -                            -                            (22.884)                 (22.884)                 
Κέρδη/ (ζημιές) από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων 47.862                  5.307                    2.729                    666                       

(709.486)               81.259                  (41.130)                 57.084                  

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
 
7.16 Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) 

Το χρηματοοικονομικό κόστος του Ομίλου έχει ως εξής: 
 

(Ποσά σε Ευρώ)
01.01-           

30.09.2014
01.07-           

30.09.2014
01.01-           

30.09.2013
01.07-           

30.09.2013

Έξοδα τόκων
- Τραπεζικά δάνεια (2.684.528)            (1.200.356)            (2.005.914)            (624.224)               
-  Χρηματοδοτικές Μισθώσεις (23.396)                 (6.221)                   (28.278)                 (9.691)                   
-  Εγγυητικές (2.584.523)            (885.070)               (2.203.020)            (822.490)               
-  Λοιπά (810.335)               (16.667)                 (502.706)               (218.608)               
-  Καθαρά κέρδη/(ζημιές) από συναλλαγματικές διαφορές 25.341                  (50.916)                 (30.278)                 (10.381)                 

(6.077.441)            (2.159.229)            (4.770.196)            (1.685.394)            
Έσοδα Τόκων 1.760.048             280.719                222.375                141.081                
Σύνολο (4.317.392)            (1.878.511)            (4.547.821)            (1.544.313)            

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 
 
 
Από διακοπείσες δραστηριότητες: 
 

(Ποσά σε Ευρώ)
01.01-           

30.09.2014
01.07-           

30.09.2014
01.01-           

30.09.2013
01.07-           

30.09.2013

Έξοδα τόκων
-  Λοιπά -                            (818)                      (818)                      

-                            -                            (818)                      (818)                      
Έσοδα Τόκων -                            -                            724                       724                       
Σύνολο -                            -                            (93)                        (93)                        

 
 
 
Το χρηματοοικονομικό κόστος της Εταιρείας έχει ως εξής: 
 

(Ποσά σε Ευρώ)
01.01-           

30.09.2014
01.07-           

30.09.2014
01.01-           

30.09.2013 (*)
01.07-           

30.09.2013 (*)

Έξοδα τόκων
- Τραπεζικά δάνεια (1.868.009)            (624.893)               (1.624.762)            (521.511)               
-  Χρηματοδοτικές Μισθώσεις (4.223)                   (41)                        (8.491)                   (3.066)                   
-  Εγγυητικές (2.565.817)            (853.488)               (2.126.352)            (787.534)               
-  Λοιπά (555.341)               (177.308)               (417.037)               (188.538)               
-  Καθαρά κέρδη/(ζημιές) από συναλλαγματικές διαφορές (27.192)                 (10.753)                 (9.844)                   (8.422)                   

(5.020.582)            (1.666.483)            (4.186.486)            (1.509.071)            
Έσοδα Τόκων 1.653.985             211.609                94.844                  41.543                  
Σύνολο (3.366.597)            (1.454.874)            (4.091.643)            (1.467.528)            

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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7.17 Ζημίες/κέρδη ανά μετοχή 
Για τον προσδιορισμό των ζημιών/κερδών ανά μετοχή χρησιμοποιήθηκε ο μέσος σταθμισμένος αριθμός τους επί 
του συνόλου των μετοχών (κοινές μετοχές). 
 

30.09.2014 30.09.2013
01.07-           

30.09.2014
01.07-           

30.09.2013

Μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών 23.154.250           23.154.250           23.154.250           23.154.250           

01.01-           
30.09.2014

01.01-           
30.09.2013

01.07-           
30.09.2014

01.07-           
30.09.2013

Ζημιές προ φόρων (1.842.299)            (5.037.525)            (224.011)               (937.591)               
Φόρος εισοδήματος (909.811)               46.979                  (275.937)               (233.911)               
Ζημιές μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (2.752.109)            (4.990.547)            (499.948)               (1.171.502)            
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες -                            150.018                -                            156.629                

Καθαρές ζημίες περιόδου (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) (2.752.109)            (4.840.529)            (499.948)               (1.014.873)            

Κατανεμημένα σε:
Συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Ιδιοκτήτες της Μητρικής (2.616.009)            (5.254.015)            (306.888)               (1.285.132)            
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (136.101)               263.469                (193.061)               113.630                

Διακοπείσες δραστηριότητες
Ιδιοκτήτες της Μητρικής -                            154.021                -                            156.797                
Μη ελέγχουσες συμμετοχές -                            (4.003)                   -                            (168)                      

Βασικές ζημιές ανά μετοχή

Συνεχιζόμενες δραστηριότητες -0,1130 -0,2269 -0,0133 -0,0555

Διακοπείσες δραστηριότητες 0,0000 0,0067 0,0000 0,0068
-0,1130 -0,2203 -0,0133 -0,0487

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 
 

30.09.2014 30.09.2013 (*)
01.07-           

30.09.2014
01.07-           

30.09.2013 (*)

Μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών 23.154.250           23.154.250           23.154.250           23.154.250           

01.01-           
30.09.2014

01.01-           
30.09.2013 (*)

01.07-           
30.09.2014

01.07-           
30.09.2013 (*)

Ζημιές προ φόρων (1.928.274)            (5.315.157)            (65.761)                 (812.858)               
Φόρος εισοδήματος (251.200)               258.884                (271.237)               (75.827)                 
Ζημιές μετά από φόρους (2.179.473)            (5.056.273)            (336.998)               (888.684)               

Βασικές ζημιές ανά μετοχή -0,0941 -0,2184 -0,0146 -0,0384

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 

7.18 Επιμέτρηση εύλογης αξίας χρηματοοικονομικών μέσων 
Ο  Όμιλος χρησιμοποιεί την παρακάτω ιεραρχία για τον καθορισμό και την γνωστοποίηση της εύλογης αξίας των 
χρηματοοικονομικών μέσων ανά μέθοδο αποτίμησης: 
Επίπεδο 1: Με βάση διαπραγματεύσιμες (μη προσδιορισμένες) τιμές σε ενεργές αγορές για όμοια περιουσιακά 

στοιχεία ή υποχρεώσεις. 
Επίπεδο 2: Με βάση τεχνικές αποτίμησης για τις οποίες όλα τα δεδομένα που έχουν σημαντική επίδραση  στην 

εύλογη αξία είναι ορατά, είτε άμεσα είτε έμμεσα. 
Επίπεδο 3: Με βάση τεχνικές αποτίμησης που χρησιμοποιούν δεδομένα που έχουν σημαντική επίδραση στην 

εύλογη αξία και δεν βασίζονται σε εμφανή δεδομένα της αγοράς. 
 

(Ποσά σε Ευρώ) Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού αποτιμώμενα σε εύλογες αξίες

Διαθέσιμα προς πώληση  χρηματοοικονομικά στοιχεία 852.543                408.420                -                            
Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 227.013                -                            -                            

1.079.556             408.420                -                            

Ο ΟΜΙΛΟΣ
30.09.2014
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(Ποσά σε Ευρώ) Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού αποτιμώμενα σε εύλογες αξίες

Διαθέσιμα προς πώληση  χρηματοοικονομικά στοιχεία 3.759.167             1.220.279             4.170.427             
Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 223.171                -                            -                            

3.982.338             1.220.279             4.170.427             

31.12.2013

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 
 
Ο Όμιλος δεν έχει προβεί σε μεταφορές μεταξύ επιπέδων αποτίμησης. 
Η λογιστική αξία των παρακάτω κατηγοριών ενεργητικού και υποχρεώσεων προσεγγίζουν την εύλογη αξία 
αυτών: 
-  Πελάτες και  λοιπές απαιτήσεις    -  Βραχυπρόθεσμος δανεισμός 
-  Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις    -  Μακροπρόθεσμος δανεισμός 
-  Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
 
 
 
7.19 Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 
Ο αριθμός  των εργαζομένων στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 και 30 Σεπτεμβρίου 2013 αντίστοιχα είναι: 
 

Ο αριθμός των  εργαζομένων είναι: 360 401 243 272

30.09.2014 30.09.2013 30.09.2014 30.09.2013

(ανά κατηγορία)
Διοικητικό (υπαλληλικό) 103 112 64 68
Εργατοτεχνικό προσωπικό 257 289 179 204

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
 
7.20  Ενδεχόμενες υποχρεώσεις – απαιτήσεις,  δεσμεύσεις 
 
Πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

α) Εγγυητικές Επιστολές 
 

(Ποσά σε Ευρώ) 30.09.2014 31.12.2013

Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης 92.286.295           111.619.464         
Χορηγηθείσες εγγυήσεις προκαταβολής 8.562.630             9.438.674             
Εγγυητικές θεματοφυλακής 570.797                -                            
Εγγυητικές καλής πληρωμής 9.573.792             5.063.935             
Άλλες εγγυήσεις 216.000                277.748                
Εγγυητικές καλής λειτουργίας 396.323                889.655                
Εγγυητικές συμμετοχής 14.619.401           7.150.474             
Εγγυήσεις σε τράπεζες για λογαριασμό θυγατρικών 10.195.736           10.630.309           

136.420.974         145.070.259         

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 
 

(Ποσά σε Ευρώ) 30.09.2014 31.12.2013

Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης 84.679.621           104.535.758         
Χορηγηθείσες εγγυήσεις προκαταβολής 8.562.630             9.388.674             
Εγγυητικές θεματοφυλακής 570.797                -                            
Εγγυητικές καλής πληρωμής 9.565.794             5.063.935             
Άλλες εγγυήσεις -                            53.750                  
Εγγυητικές καλής λειτουργίας 396.323                889.655                
Εγγυητικές συμμετοχής 14.619.401           6.633.480             
Εγγυήσεις σε τράπεζες για λογαριασμό θυγατρικών 10.195.736           10.630.309           

128.590.302         137.195.561         

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Ενδεχόμενες απαιτήσεις 

α) Εγγυητικές Επιστολές 
 

(Ποσά σε Ευρώ) 30.09.2014 31.12.2013
Εγγυητικές επιστολές καλής πληρωμής από πελάτες 6.137.653             6.137.653             
Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης προμηθευτών 1.751.430             1.774.448             
Χορηγηθείσες εγγυήσεις προκαταβολής 866.698                2.051.850             

8.755.781             9.963.951             

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 
 

(Ποσά σε Ευρώ) 30.09.2014 31.12.2013
Εγγυητικές επιστολές καλής πληρωμής από πελάτες 6.137.653             6.137.653             
Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης προμηθευτών 1.751.430             1.774.448             
Χορηγηθείσες εγγυήσεις προκαταβολής 866.698                2.051.850             

8.755.781             9.963.951             

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

Δεσμεύσεις 
Οι δεσμεύσεις αφορούν μελλοντικές υποχρεώσεις μισθωμάτων λειτουργικής μίσθωσης μηχανημάτων, 
αυτοκινήτων κλπ. 
 
(Ποσά σε Ευρώ) 30.09.2014 31.12.2013
Έως 1 έτος 441.194                409.477                
Από 1-5 έτη 719.842                659.808                

1.161.036             1.069.284             
 

 
 
7.21 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται πληροφορίες για τις συναλλαγές του Ομίλου και της Εταιρείας με 
συνδεδεμένα μέρη. Οι αγορές-πωλήσεις από και προς συνδεδεμένα μέρη γίνονται σε όρους αγοράς. 
 

Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις
30.09.2014 31.12.2013

Απαιτήσεις από τη μητρική Ιntracom Holdings 3.189.394         237.437            
Απαιτήσεις από κοινές δραστηριότητες -                       60.311              
Απαιτήσεις από κοινοπραξίες 762.979            740.027            
Απαιτήσεις από λοιπές συνδεδεμένες 5.784.442         4.618.363         
Απαιτήσεις από Διευθυντικά στελέχη και Μέλη της Διοίκησης 101.155            222.793            

9.837.970         5.878.932         

Υποχρεώσεις στην μητρική Intracom Holdings 246.236            505.971            
Υποχρεώσεις σε κοινοπραξίες 165.882            164.176            
Υποχρεώσεις σε λοιπές συνδεδεμένες 1.653.853         5.639.464         
Υποχρεώσεις σε Διευθυντικά στελέχη και Μέλη της Διοίκησης 67.351              81.620              

2.133.322         6.391.231         

Έσοδα-Έξοδα
30.09.2014 30.09.2013

Έσοδα από την μητρική Intracom Holdings 347.613            252.457            
Έσοδα από κοινές δραστηριότητες 188.730            -                       
Έσοδα από λοιπές συνδεδεμένες 4.655.023         3.899.627         
Έσοδα από Διευθυντικά στελέχη και Μέλη της Διοίκησης 6.095                -                       

5.197.461         4.152.083         

Αγορές από την μητρική Intracom Holdings 503.099            554.699            
Αγορές από κοινές δραστηριότητες 13.308              -                       
Άγορές από λοιπές συνδεδεμένες 10.618.335       3.932.256         
Αμοιβές σε Διευθυντικά στελέχη και Μέλη της Διοίκησης 817.093            797.572            

11.951.835       5.284.527         

Ο ΟΜΙΛΟΣ
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Οι παραπάνω συναλλαγές αφορούν σε:

Έσοδα από πωλήσεις παγίων -                       760.000            
Έσοδα από συμβάσεις έργων 2.752.895         1.620.353         
Έσοδα από πωλήσεις αγαθών-υπηρεσιών 2.384.334         1.736.902         
Έσοδα τόκων 50.107              29.037              
Έσοδα από ενοίκια 10.125              5.792                

5.197.461         4.152.083         

Αγορές παγίων (ενσώματων-άϋλων) 6.999                -                       
Αγορές αγαθών 55.000              50.521              
Υπεργολαβίες 7.271.740         3.714.428         
Αγορές υπηρεσιών 3.487.390         499.219            
Έξοδα ενοικίων 263.079            222.787            
Έξοδα τόκων 50.534              -                       
Αμοιβές Διευθυντικών στελεχών και Μελών της Διοίκησης 817.093            797.572            

11.951.835       5.284.527         
 

 

Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις
30.09.2014 31.12.2013 (*)

Απαιτήσεις από τη μητρική Ιntracom Holdings 3.114.470         21.863              
Απαιτήσεις από θυγατρικές 16.277.299       13.704.612       
Απαιτήσεις από κοινές δραστηριότητες 1.205                1.467.587         
Απαιτήσεις από κοινοπραξίες 711.064            702.121            
Απαιτήσεις από λοιπές συνδεδεμένες 4.774.681         3.282.893         
Απαιτήσεις από Διευθυντικά στελέχη και Μέλη της Διοίκησης 33.155              -                       

24.911.874       19.179.075       

Υποχρεώσεις στην μητρική Intracom Holdings 191.809            454.274            
Υποχρεώσεις σε θυγατρικές 1.565.661         3.358.301         
Υποχρεώσεις σε κοινές δραστηριότητες 5.782                -                       
Υποχρεώσεις σε κοινοπραξίες 165.882            164.176            
Υποχρεώσεις σε λοιπές συνδεδεμένες 1.472.609         5.417.655         
Υποχρεώσεις σε Διευθυντικά στελέχη και Μέλη της Διοίκησης 56.374              30.520              

3.458.118         9.424.926         

Έσοδα-Έξοδα
30.09.2014 30.09.2013 (*)

Έσοδα από την μητρική Intracom Holdings 61.562              -                       
Έσοδα από θυγατρικές 12.592.198       6.649.259         
Έσοδα από κοινές δραστηριότητες 262.431            -                       
Έσοδα από λοιπές συνδεδεμένες 3.300.842         1.910.361         

16.217.033       8.559.620         

Αγορές από την μητρική Intracom Holdings 503.090            554.699            
Αγορές από θυγατρικές 522.487            2.272.131         
Αγορές από κοινές δραστηριότητες 13.308              1.215                
Άγορές από λοιπές συνδεδεμένες 10.586.198       3.932.256         
Αμοιβές σε Διευθυντικά στελέχη και Μέλη της Διοίκησης 678.693            677.072            

12.303.776       7.437.373         

Οι παραπάνω συναλλαγές αφορούν σε:

Έσοδα από πωλήσεις παγίων 1.000                -                       
Έσοδα από συμβάσεις έργων 14.061.037       5.267.029         
Έσοδα από πωλήσεις αγαθών-υπηρεσιών 1.985.133         3.215.890         
Έσοδα από ενοίκια 46.055              47.665              
Έσοδα τόκων 123.808            29.036              

16.217.033       8.559.620         

Αγορές παγίων (ενσώματων-άυλων) 2.600                4.515                
Αγορές αγαθών 221.388            152.412            
Υπεργολαβίες 7.271.740         5.295.198         
Αγορές υπηρεσιών 3.763.921         1.033.005         
Έξοδα ενοικίων 264.278            222.787            
Έξοδα τόκων 101.156            52.383              
Αμοιβές Διευθυντικών στελεχών και Μελών της Διοίκησης 678.693            677.072            

12.303.776       7.437.373         

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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7.22 Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 
Πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές που αφορούν τον Όμιλο και ενδέχεται στην εξέλιξή τους να 
έχουν σημαντική επίπτωση στα αποτελέσματα του Ομίλου. 
 
 
7.23 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 
Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις αναφέρονται για κάθε εταιρεία και κοινοπραξία/από κοινού δραστηριότητα 
στον παρακάτω πίνακα: 
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Για τη χρήση 2013 η μητρική εταιρία, καθώς και εταιρίες του Ομίλου στην Ελλάδα οι οποίες έχουν υπαχθεί στο 
φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ.5 
Ν.2238/1994 έλαβαν Πιστοποιητικό Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς να προκύψουν ουσιαστικές διαφορές 
όσον αφορά το έξοδο φόρου και την αντίστοιχη πρόβλεψη που είχε αναγνωριστεί στις ετήσιες οικονομικές 
καταστάσεις του 2013.  
Ο φορολογικός έλεγχος της χρήσης 2014 της μητρικής εταιρίας, καθώς και των εταιριών του Ομίλου στην Ελλάδα 
οι οποίες έχουν υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών θα διενεργηθεί από τους 
Νόμιμους Ελεγκτές βάσει των διατάξεων του Ν. 4174/2013 άρθρο 65Α παρ. 1, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 
4254/2014. 
Ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της EUROKAT ΑΤΕ για τις χρήσεις 2010 και 2011 χωρίς να προκύψουν 
διαφορές. 
 
 
 
7.24 Σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της INTRAKAT στην από 26.08.2014 συνεδρίασή του, αποφάσισε τη συγχώνευση 
δι΄απορροφήσεως, της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ. 
Κατά τη συνεδρίαση αποφασίστηκε η έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως της ΠΡΙΣΜΑ 
ΔΟΜΗ ΑΤΕ από την INTRAKAT με ημερομηνία Ισολογισμού Μετασχηματισμού την 31.08.2014. Δεν αναμένεται 
να υπάρξουν επιδράσεις στα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου. 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 30η Σεπτεμβρίου 2014 
 

 


