
 
 

 
 

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις 

για την τριµηνιαία περίοδο 

(1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007) 

 
 

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που 
εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ 
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Ισολογισµός 

 

 

(Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµείωση 31/3/2007 31/12/2006 31/3/2007 31/12/2006

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
Λοιπά Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6.1 1.266.377,80 1.369.612,92 1.235.790,68 1.325.340,73
Ενσώµατα πάγια 6.2 32.010.887,92 31.378.004,38 28.893.156,65 28.159.507,67
Επενδύσεις σε ακίνητα 6.3 10.724.643,68 10.716.519,87 10.724.643,68 10.716.519,87
Επενδύσεις σε θυγατρικές 6.4 --  --  5.280.651,94 5.274.711,94
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις (που ενοποιούνται 
µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης) 674.343,44 637.678,78 194.573,52 194.573,52

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 2.323.100,71 1.686.109,01 2.323.100,71 1.686.109,01
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 5.542.530,76 6.658.175,89 2.294.813,44 3.238.953,16
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 758.729,27 755.955,89 489.214,11 611.149,65

53.300.613,58 53.202.056,74 51.435.944,73 51.206.865,55

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
Αποθέµατα 9.393.811,33 9.932.941,72 8.877.283,99 9.371.128,67
Συµβάσεις κατασκευής έργων 53.900.423,14 49.940.387,61 41.290.164,44 39.028.872,28
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 44.088.105,09 37.804.828,86 37.512.564,19 35.502.463,52
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων 887.159,40 954.563,98 756.159,40 785.563,98
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις --  --  --  --  
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 19.123.370,25 13.829.005,96 16.521.428,44 10.986.250,96

127.392.869,21 112.461.728,13 104.957.600,46 95.674.279,41

Σύνολο Ενεργητικού 180.693.482,79 165.663.784,87 156.393.545,19 146.881.144,96

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ίδια κεφάλαια αναλογούντα στους µετόχους της µητρικής
Μετοχικό κεφάλαιο 6.5 42.972.805,28 42.972.805,28 42.972.805,28 42.972.805,28
Αποθεµατικά  εύλογης αξίας 6.6 1.343.627,36 711.633,24 856.482,29 205.923,94
Λοιπά αποθεµατικά 6.7 15.317.940,42 15.317.940,42 15.309.909,43 15.309.909,43
Κέρδη εις νέον 5.434.778,29 5.590.241,22 4.609.892,08 4.304.984,47

65.069.151,35 64.592.620,16 63.749.089,08 62.793.623,12
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 926.593,44 965.626,31 --  --  
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 65.995.744,79 65.558.246,47 63.749.089,08 62.793.623,12

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια 29.873.646,43 27.747.090,75 29.633.315,73 27.460.449,77
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους µετά την 
έξοδο από την υπηρεσία 442.579,77 430.301,37 431.604,10 420.391,18
Επιχορηγήσεις 131.569,97 134.254,17 131.569,97 134.254,17

30.447.796,17 28.311.646,29 30.196.489,80 28.015.095,12

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 39.471.448,54 37.554.999,27 27.637.913,55 31.264.902,65
∆άνεια 35.655.178,44 25.007.735,57 26.732.708,04 15.661.198,38
Συµβάσεις κατασκευής έργων 8.406.767,08 7.598.737,33 6.761.979,52 7.000.070,12
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις --  581.011,61 --  502.780,04
Βραχυχρόνιες προβλέψεις για λοιπές υποχρεώσεις και 
έξοδα 716.547,77 1.051.408,33 1.315.365,20 1.643.475,53

84.249.941,83 71.793.892,11 62.447.966,31 56.072.426,72

Σύνολο υποχρεώσεων 114.697.738,00 100.105.538,40 92.644.456,11 84.087.521,84

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 180.693.482,79 165.663.784,87 156.393.545,19 146.881.144,96

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων 
 

 

(Ποσά σε Ευρώ)

Σηµείωση 31/03/2007 31/03/2006 Σηµείωση 31/03/2007 31/03/2006

Συνεχιζόµενες δραστηριότητες:
Πωλήσεις 28.868.497,49 16.975.282,96 23.699.209,76 13.757.698,90 

Κόστος Πωληθέντων (25.931.040,06 ) (16.521.786,21 ) (20.636.002,84 ) (13.689.950,46 )
Μικτό Κέρδος 2.937.457,43 453.496,75 3.063.206,92 67.748,44 

Έξοδα πωλήσεων (1.520,84 ) (1.722,24 ) --  --  

Έξοδα διοίκησης (2.594.114,61 ) (2.865.900,14 ) (2.158.229,87 ) (2.423.827,10 )

Λοιπά έσοδα / έξοδα (καθαρά) 46.034,39 519.380,49 57.164,97 349.157,84 
Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 387.856,37 (1.894.745,14 ) 962.142,02 (2.006.920,82 )

Χρηµατοοικονοµικό κόστος - καθαρό 6.9 (955.026,72 ) (215.263,31 ) 6.9 (863.174,75 ) (152.014,81 )
Κέρδη/ Ζηµιές από συγγενείς επιχειρήσεις (µετά από φόρο 
και δικαιώµατα µειοψηφίας) 364.540,55 (103.722,26 ) 327.875,89 (235.728,46 )
Καθαρά κέρδη/ζηµίες  προ φόρων (202.629,80 ) (2.213.730,71 ) 426.843,16 (2.394.664,09 )

 Φόρος εισοδήµατος 2.829,99 283.569,65 (121.935,55 ) 288.395,13 

Καθαρά κέρδη/ζηµίες χρήσης από συνεχιζ. δραστηρ. (199.799,81 ) (1.930.161,06 ) 304.907,61 (2.106.268,96 )

∆ιακοπείσες δραστηριότητες:

Κέρδη/ ζηµίες χρήσης από διακοπείσες δραστηριότητες --  (931,83 ) --  --  
Καθαρά κέρδη / ζηµίες περιόδου (συνεχιζόµενες και 
διακοπείσες δραστηριότητες) (199.799,81 ) (1.931.092,89 ) 304.907,61 (2.106.268,96 )

Κατανεµόµενα σε :
Μετόχους Εταιρίας (155.462,93 ) (1.962.271,05 ) 304.907,61 (2.106.268,96 )

∆ικαιώµατα µειοψηφίας (44.336,88 ) 31.178,16 --  --  

(199.799,81 ) (1.931.092,89 ) 304.907,61 (2.106.268,96 )

Βασικά -0,003 -0,040 0,006 -0,040

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Κέρδη ανά µετοχή από συνεχιζόµενες δραστηριότητες 
που αναλογούν στους µετόχους της Εταιρείας για την 
χρήση

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Πίνακας Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Οµίλου 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Ποσά σε Ευρώ)

Σηµείωση Μετοχικό 
Κεφάλαιο

Αποθεµατικά 
εύλογης αξίας

Λοιπά 
Αποθεµατικά Κέρδη εις νέον ∆ικαιώµατα 

Μειοψηφίας
Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2006 42.972.805,28 87.761,84 15.339.831,87 8.156.722,76 1.819.253,37 68.376.375,12 

Συναλλαγµατικές διαφορές --  370.239,61 --  --  --  370.239,61 
∆ιαθέσιµα προς πώληση                                   
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία --  25.320,45 --  --  --  25.320,45 

Αύξηση ποσοστού σε θυγατρική --  --  --  (39.228,68 ) (90.562,53 ) (129.791,21 )

Καθαρό κέρδος --  --  --  (1.962.271,05 ) 31.178,16 (1.931.092,89 )
Υπόλοιπο την 31  Μαρτίου 2006 42.972.805,28 483.321,90 15.339.831,87 6.155.223,03 1.759.869,00 66.711.051,08 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2006 42.972.805,28 87.761,84 15.339.831,87 8.156.722,76 1.819.253,37 68.376.375,12 

∆ιαθέσιµα προς πώληση                                   
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 6.6 --  118.162,10 --  --  --  118.162,10 

Συναλλαγµατικές διαφορές 6.6 --  505.709,30 --  --  48.916,33 554.625,63 

Πώληση θυγατρικών εταιρειών 6.7 --  --  (25.047,00 ) 20.005,51 (872.124,12 ) (877.165,61 )

Εξαγορά θυγατρικής εταιρείας --  --  --  (148.965,91 ) --  (148.965,91 )
Επίπτωση αλλαγής ποσοστού 
συµµετοχής σε θυγατρική λόγω 
συγχώνευσης ΙΝΤΡΑΜΕΤ --  --  --  (2.126,13 ) (127.665,11 ) (129.791,24 )

Λοιπά αποθεµατικά 6.7 --  --  3.155,55 (3.155,55 ) --  --  

Καθαρό κέρδος --  --  --  (2.432.239,46 ) 121.245,84 (2.310.993,62 )

Μέρισµα --  --  --  --  (24.000,00 ) (24.000,00 )

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2006 42.972.805,28 711.633,24 15.317.940,42 5.590.241,22 965.626,31 65.558.246,47 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2007 42.972.805,28 711.633,24 15.317.940,42 5.590.241,22 965.626,31 65.558.246,47 

∆ιαθέσιµα προς πώληση                                   
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 6.6 --  650.558,35 --  --  --  650.558,35 
Συναλλαγµατικές διαφορές 6.6 --  (18.564,23 ) --  --  5.304,01 (13.260,22 )

Καθαρό κέρδος --  --  --  (155.462,93 ) (44.336,88 ) (199.799,81 )
Υπόλοιπο την 31  Μαρτίου 2007 42.972.805,28 1.343.627,36 15.317.940,42 5.434.778,29 926.593,44 65.995.744,79 
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Πίνακας 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 2006 42.972.805,28 87.761,84 15.309.909,43 4.318.396,44 62.688.872,99 

∆ιαθέσιµα προς πώληση                                   
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία --  25.320,45 --  --  25.320,45 

Καθαρό κέρδος --  --  --  (2.106.268,96 ) (2.106.268,96 )
Υπόλοιπο την 31  Μαρτίου 2006 42.972.805,28 113.082,29 15.309.909,43 2.212.127,48 60.607.924,48 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2006 42.972.805,28 87.761,84 15.309.909,43 4.318.396,44 62.688.872,99 

∆ιαθέσιµα προς πώληση                                   
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 6.6 --  118.162,10 --  --  118.162,10 

Καθαρό κέρδος --  --  --  (13.411,97 ) (13.411,97 )
Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2006 42.972.805,28 205.923,94 15.309.909,43 4.304.984,47 62.793.623,12 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2007 42.972.805,28 205.923,94 15.309.909,43 4.304.984,47 62.793.623,12 

∆ιαθέσιµα προς πώληση                                   
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 6.6 --  650.558,35 --  --  650.558,35 

Καθαρό κέρδος --  --  --  304.907,61 304.907,61 
Υπόλοιπο την 31  Μαρτίου 2007 42.972.805,28 856.482,29 15.309.909,43 4.609.892,08 63.749.089,08 
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Κατάσταση Ταµειακών Ροών 
 

 
 
 

(Ποσά σε Ευρώ)

Σηµείωση 31/3/2007 31/3/2006 31/3/2007 31/3/2006

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 6.9 (5.252.123,00 ) (4.724.163,29 ) (5.568.954,52 ) (3.895.217,30 )

Καταβληθέντες τόκοι (1.084.751,97 ) (364.097,54 ) (935.427,28 ) (292.516,07 )
Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (6.336.874,97 ) (5.088.260,83 ) (6.504.381,80 ) (4.187.733,37 )

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορές ενσώµατων παγίων 6.2 (1.360.448,01 ) (741.379,05 ) (1.315.831,28 ) (649.607,29 )

Αγορές επενδύσεων σε ακίνητα (8.123,81 ) --  (8.123,81 ) --  

Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων 6.1 (35.230,37 ) (21.197,69 ) (33.900,00 ) (19.387,69 )

Πωλήσεις ενσώµατων παγίων 6.2 83.718,67 2.053,83 --  24,00 

Αγορά θυγατρικών (µείον χρηµατικών διαθεσίµων θυγατρικής) --  (10.000,00 ) (5.940,00 ) (3.000,00 )
Πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 
διαθέσιµων προς πώληση 22.859,20 --  22.859,20 --  
Πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων 38.000,00 1.235.791,20 --  1.235.791,20 

Τόκοι που εισπράχθηκαν 146.522,41 54.680,99 136.119,55 46.348,02 
Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (1.112.701,91 ) 519.949,28 (1.204.816,34 ) 610.168,24 

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

∆άνεια αναληφθέντα 18.266.905,22 200.377,95 16.205.599,21 --  

Αποπληρωµή δανεισµού (5.307.546,58 ) (296.131,19 ) (2.933.907,04 ) --  

Πληρωµές κεφαλαίου χρηµατοδοτικών µισθώσεων (202.157,25 ) (17.791,32 ) (27.316,55 ) (394,96 )

Λοιπά (Συν/κες διαφορές µετατροπής θυγατρικών εξωτερικού) (13.260,22 ) 370.239,61 --  --  
Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 12.743.941,17 256.695,05 13.244.375,62 (394,96 )

Καθαρή (µείωση)/ αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 5.294.364,29 (4.311.616,50 ) 5.535.177,48 (3.577.960,09 )

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου 13.829.005,96 12.504.316,01 10.986.250,96 10.839.005,57 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος  της περιόδου 19.123.370,25 8.192.699,51 16.521.428,44 7.261.045,48 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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1. Πληροφορίες για τον Όµιλο 
 
1.1 Γενικές Πληροφορίες 
 
Η εταιρεία INTRAKAT είναι ανώνυµη εταιρία και αποτελεί τη µητρική εταιρεία του Οµίλου. 
Ιδρύθηκε το 1987 στην Παιανία Αττικής. 
 
Η έδρα του Οµίλου βρίσκεται στο ∆ήµο Παιανίας Αττικής (19 χλµ. Λεωφ. Παιανίας-Μαρκοπούλου, 
Τ.Κ. 190 02). Οι µετοχές της εταιρείας εισήχθησαν στο Χρηµατιστήριο Αθηνών το 2001. 
 
Οι Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της συντάσσονται 
σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο (∆ΛΠ) 34 – “Ενδιάµεση Οικονοµική Πληροφόρηση”. 
 
Οι Ενδιάµεσες Τριµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 31 Μαρτίου 
2007 εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις  22 Μαΐου 2007. 
 
 
 
1.2 Φύση ∆ραστηριοτήτων 
 
Ο Όµιλος INTRAKAT δραστηριοποιείται στους τοµείς σχεδιασµού και υλοποίησης 
κατασκευαστικών έργων, µεταλλικών και ηλεκτροµηχανικών κατασκευών, ηλεκτροµηχανικών 
εφαρµογών, συστηµάτων ασφαλείας και τηλεπικοινωνιακών έργων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. 
 
Η στρατηγική του Οµίλου  περιλαµβάνει τη συστηµατική ανάπτυξη των συνεργασιών στον Ελληνικό 
χώρο, την ενίσχυση της παρουσίας του στο ήδη αναπτυγµένο δίκτυο των Βαλκανικών αγορών, καθώς 
και τη δραστηριοποίησή του σε νευραλγικά πεδία, όπως  περιβάλλον, διαχείριση φυσικών πόρων, 
ενέργεια και τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα . 
 
Η Εταιρεία έως και τη χρήση 2005 δραστηριοποιείτο όσον αφορά στον τοµέα των κατασκευών στο 
σχεδιασµό και υλοποίηση τηλεπικοινωνιακών έργων. Κατ’εξαίρεση, είχαν αναληφθεί µικρός αριθµός 
έργων την περίοδο της προετοιµασίας των Ολυµπιακών Αγώνων της Αθήνας µέσω κοινοπραξιών που 
συστήθηκαν για την εκτέλεσή τους. Οι επενδύσεις σε αυτές τις κοινοπραξίες λογιστικοποιούνται µε 
τη µέθοδο της καθαρής θέσης.  
 
Από το 2006, ο Όµιλος για λόγους στρατηγικής και παρουσίας στον ευρύτερο επιχειρηµατικό, 
οικονοµικό και τεχνολογικό περιβάλλον της Ελλάδας και ∆ιεθνώς, αποφάσισε και ήδη πραγµατοποιεί 
τη δραστηριοποίησή του στον τοµέα των αµιγώς κατασκευαστικών έργων (έργα οδοποιίας, 
ολοκληρωµένων κτιριακών συγκροτηµάτων) µέσω κοινοπραξιών µε άλλες κατασκευαστικές 
εταιρείες.  
 
Με βάση τα νέα δεδοµένα, για να παρέχουν οι οικονοµικές καταστάσεις περισσότερη σχετική 
πληροφόρηση για την επίδραση στην οικονοµική θέση, χρηµατοοικονοµική απόδοση και τις 
ταµειακές ροές του Οµίλου οι επενδύσεις σε αυτές τις κοινοπραξίες λογιστικοποιούνται µε την 
µέθοδο της αναλογικής ενοποίησης λαµβάνοντας υπόψη το ποσοστό που κατέχει ο Όµιλος µε ισχύ 
την ηµεροµηνία της ενοποίησης.  
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2. Πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων 
 
Οι οικονοµικές αυτές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις της 
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ανώνυµη Εταιρεία Τεχνικών Έργων και Μεταλλικών Κατασκευών («Η 
Εταιρεία») και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της (µαζί 
«ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ» ή «ο Όµιλος»), για τη περίοδο που έληξε την 31 Μαρτίου 2007, 
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («∆ΠΧΠ») 
περιλαµβανοµένων και των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων («∆ΛΠ») και ερµηνειών που έχουν 
εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιερµηνειών των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ∆ΠΧΠ που έχουν εκδοθεί 
από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ). 
 
Όλα τα ∆ΠΧΠ που έχουν εκδοθεί από το Σ∆ΛΠ και ισχύουν κατά την σύνταξη αυτών των 
οικονοµικών καταστάσεων έχουν υιοθετηθεί από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο µέσω της διαδικασίας 
επικύρωσης τους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή («ΕΕ»), εκτός από το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 
(∆ΛΠ) 39 «Χρηµατοοικονοµικά Εργαλεία: Αναγνώριση και Επιµέτρηση». Σε συνέχεια της εισήγησης 
της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης, το Συµβούλιο υιοθέτησε τους κανονισµούς 2086/2004 και 
1864/2005 που απαιτούν τη χρήση του ∆ΛΠ 39, εκτός από συγκεκριµένες διατάξεις που αφορούν σε 
αντιστάθµιση χαρτοφυλακίου καταθέσεων, από όλες τις εισηγµένες εταιρείες από την 1η Ιανουαρίου 
2005. 
 
Επειδή ο Όµιλος δεν επηρεάζεται από τις διατάξεις που αφορούν στην αντιστάθµιση χαρτοφυλακίου 
καταθέσεων, και οι οποίες δεν απαιτούνται από την έκδοση του ∆ΛΠ 39 όπως έχει επικυρωθεί από 
την ΕΕ, οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ όπως έχουν 
υιοθετηθεί από την ΕΕ και τα ∆ΠΧΠ που έχουν εκδοθεί από το Σ∆ΛΠ. 
 
 
 
3. Νέα πρότυπα, ερµηνείες και τροποποίηση προτύπων 
Συγκεκριµένα, νέα ∆ΠΧΠ, τροποποιήσεις και διερµηνείες, έχουν εκδοθεί τα οποία είναι υποχρεωτικά 
για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή µεταγενέστερα. Η 
εκτίµηση του Οµίλου και της Εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων 
προτύπων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω: 

 
3.1  Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις και διερµηνείες µε ισχύ από το 2006 
 
3.1.1  Πρότυπα υποχρεωτικά που έχουν εφαρµογή στον Όµιλο 
 

- ∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση), Παροχές Προσωπικού (Ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006) 
 
Αυτή η τροποποίηση παρέχει στις εταιρείες την επιλογή µίας εναλλακτικής µεθόδου αναγνώρισης των 
αναλογιστικών κερδών και ζηµιών. Μπορεί να επιβάλει νέες προϋποθέσεις αναγνώρισης σε 
περιπτώσεις όπου υπάρχουν προγράµµατα συνταξιοδότησης µε συµµετοχή πολλών εργοδοτών (multi 
employer plans) όπου δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για την εφαρµογή της µεθόδου 
καθορισµένων παροχών. 
 
Επίσης, προσθέτει νέες απαιτήσεις γνωστοποιήσεων. Επειδή ο Όµιλος δεν προτίθεται να αλλάξει τη 
λογιστική αρχή που έχει υιοθετηθεί για την αναγνώριση αναλογιστικών κερδών ή ζηµιών και δεν 
συµµετέχει σε προγράµµατα συνταξιοδότησης µε συµµετοχή πολλών εργοδοτών, η υιοθέτηση αυτής 
της τροποποίησης θα επηρεάσει µόνο την παρουσίαση και την έκταση των γνωστοποιήσεων που 
παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Ο Όµιλος εφαρµόζει αυτή την τροποποίηση από τις 
περιόδους που ξεκίνησαν την 1η Ιανουαρίου 2006. 
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3.1.2 Πρότυπα  και διερµηνείες υποχρεωτικά που δεν έχουν εφαρµογή ή επίπτωση στον Όµιλο 
 

- ∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση), Λογιστική Αντιστάθµισης Ταµειακών Ροών για τον υπολογισµό 
ενδοεταιρικών συναλλαγών (Ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006) 

 
Η συγκεκριµένη τροποποίηση επιτρέπει τον κίνδυνο συναλλαγµατικής διαφοράς από µια υψηλής 
πιθανότητας προβλεπόµενη ενδοοµιλική συναλλαγή, να χαρακτηριστεί ως στοιχείο προς 
αντιστάθµιση στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις υπό τον όρο ότι: (α) η συναλλαγή είναι σε 
νόµισµα διαφορετικό από το λειτουργικό νόµισµα της εταιρείας, η οποία συµµετέχει στην συναλλαγή 
και β) ο κίνδυνος της συναλλαγµατικής διαφοράς θα επηρεάσει την ενοποιηµένη κατάσταση 
αποτελεσµάτων. Αυτή η τροποποίηση δεν έχει εφαρµογή, καθώς ο Όµιλος δεν έχει ενδοοµιλικές 
συναλλαγές που θα µπορούσαν να χαρακτηρισθούν ως στοιχείο προς αντιστάθµιση. 
 

- ∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση), Επιλογή Εύλογης Αξίας (Ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006) 
 
Η τροποποίηση αυτή αλλάζει τον ορισµό των χρηµατοοικονοµικών εργαλείων που έχουν ταξινοµηθεί 
σε εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων και περιορίζει τη δυνατότητα ταξινόµησης 
χρηµατοοικονοµικών εργαλείων σε αυτή την κατηγορία. Ο Όµιλος θεωρεί ότι η συγκεκριµένη 
τροποποίηση δε θα έχει σηµαντική επίπτωση στην κατάταξη των χρηµατοοικονοµικών εργαλείων, 
καθώς ο Όµιλος είναι σε θέση να εναρµονιστεί µε τα τροποποιηµένα κριτήρια για τον προσδιορισµό 
των χρηµατοοικονοµικών εργαλείων στην τρέχουσα αξία τους µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων. 
Ο Όµιλος εφαρµόζει την τροποποίηση αυτή από 1 Ιανουαρίου 2006. 
 

- ∆ΛΠ 39 και ∆ΠΧΠ 4 (Τροποποίηση), Συµβόλαια Χρηµατοοικονοµικής Εγγύησης (Ισχύει από 1 Ιανουαρίου 
2006) 

 
Η τροποποίηση αυτή απαιτεί τις εκδοθείσες χρηµατοοικονοµικές εγγυήσεις, εκτός από αυτές οι οποίες 
έχουν αποδειχθεί από την εταιρία ότι είναι ασφαλιστικά συµβόλαια, να αναγνωρισθούν αρχικά στην 
εύλογη αξία και µεταγενέστερα να αποτιµώνται στη µεγαλύτερη αξία µεταξύ (α) του αναπόσβεστου 
υπολοίπου των σχετικών αµοιβών που έχουν εισπραχθεί και αναβληθεί και (β) της δαπάνης που 
απαιτείται να ρυθµίσει την δέσµευση κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού. Η ∆ιοίκηση έχει καταλήξει 
στο συµπέρασµα ότι αυτή η τροποποίηση δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο. 
 

- ∆ΛΠ 21 (Τροποποίηση), Επένδυση σε Επιχείρηση του εξωτερικού (Ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006) 
 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι ο λογιστικός χειρισµός στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 
ενός χρηµατοοικονοµικού στοιχείου το οποίο αποτελεί µέρος επένδυσης σε αλλοδαπή επιχείρηση, δεν 
θα πρέπει να στηρίζεται στο νόµισµα του χρηµατοοικονοµικού στοιχείου. Επιπρόσθετα ο λογιστικός 
χειρισµός δεν θα πρέπει να επηρεάζεται από το νόµισµα της εταιρείας του Οµίλου που ενεργεί τη 
συναλλαγή µε την αλλοδαπή επιχείρηση. Η τροποποίηση δεν αναµένεται να επηρεάσει σηµαντικά τις 
οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 
 

- ∆ΠΧΠ 6 (Τροποποίηση), Αναζήτηση και εκτίµηση ορυκτών πόρων 
 
Το ∆ΠΧΠ 6 παρέχει οδηγίες σχετικά µε την λογιστική απεικόνιση των δαπανών που προκύπτουν 
κατά την αναζήτηση και την εκτίµηση ορυκτών πόρων. Περιορίζεται σε οδηγίες σχετικά µε τη φύση 
των δαπανών που µπορούν να κεφαλαιοποιηθούν καθώς και στις συνθήκες εκείνες που 
καταδεικνύουν την ύπαρξη τυχόν µειώσεων της αξίας τους. Το ∆ΠΧΠ 6 δεν εφαρµόζεται από τον 
Όµιλο. 
 

- ∆ιερµηνεία 4, Προσδιορισµός αν µια συµφωνία εµπεριέχει µίσθωση (Ισχύει από 1 Ιανουρίου 2006). 
 
Η ∆ιερµηνεία 4 απαιτεί να γίνεται προσδιορισµός του εάν µία επιχειρηµατική συµφωνία είναι ή 
περιλαµβάνει χρηµατοδοτική µίσθωση ή όχι. Συγκεκριµένα απαιτεί να γίνεται εκτίµηση των 
ακόλουθων δεδοµένων: α) εάν η εκπλήρωση της συµφωνίας εξαρτάται από την χρήση συγκεκριµένου 
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παγίου(ων) και β) εάν η συµφωνία δίνει στον µισθωτή το δικαίωµα χρήσης του παγίου και µόνο. Η 
∆ιοίκηση εκτιµά ότι η ∆ιερµηνεία 4 δεν αναµένεται να επηρεάσει τη λογιστική απεικόνιση των 
υφιστάµενων επιχειρηµατικών συµφωνιών. 
 

- ∆ιερµηνεία 5, ∆ικαιώµατα από επένδυση σε ταµείο για χρηµατοδότηση παροπλισµού, ανάπλασης και 
περιβαλλοντικής αποκατάστασης 

 
Η ∆ιερµηνεία 5 δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και την Εταιρεία. 

 
- ∆ιερµηνεία 6, Υποχρεώσεις που προκύπτουν από δραστηριοποίηση σε συγκεκριµένες αγορές, άχρηστες 

ηλεκτρικές & ηλεκτρονικές συσκευές 
 

Η ∆ιερµηνεία 6 δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και την Εταιρεία. 
 
 

3.2  Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις και διερµηνείες µε µεταγενέστερη ηµεροµηνία 
εφαρµογής (που ο Όµιλος δεν έχει εφαρµόσει νωρίτερα) 

 
- ∆ΠΧΠ 7, Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις και συµπληρωµατική προσαρµογή στο ∆ΛΠ 1, 

Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων – Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίου (Ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2007) 
 

Το ∆ΠΧΠ 7 εισάγει επιπλέον γνωστοποιήσεις µε σκοπό την βελτίωση της παρεχόµενης 
πληροφόρησης σχετικά µε τα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία. Απαιτεί την γνωστοποίηση ποιοτικών και 
ποσοτικών πληροφοριών σχετικά µε την έκθεση σε κίνδυνο προερχόµενη από χρηµατοοικονοµικά 
εργαλεία. Ειδικότερα, προκαθορίζει ελάχιστες απαιτούµενες γνωστοποιήσεις που σχετίζονται µε τον 
πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο ρευστότητας και τον κίνδυνο αγοράς (επιβάλει την ανάλυση 
ευαισθησίας σχετικά µε τον κίνδυνο αγοράς). Το ∆ΠΧΠ 7 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 30 (Γνωστοποιήσεις 
στις Οικονοµικές Καταστάσεις Τραπεζών και Χρηµατοοικονοµικών Ιδρυµάτων) και τις απαιτήσεις 
γνωστοποιήσεων του ∆ΛΠ 32 (Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία Γνωστοποιήσεις και Παρουσίαση). Έχει 
εφαρµογή σε όλες τις εταιρίες που συντάσσουν οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ. Η 
προσαρµογή στο ∆ΛΠ 1 εισάγει γνωστοποιήσεις σχετικά µε το ύψος των κεφαλαίων µίας επιχείρησης 
καθώς και για τον τρόπο που γίνεται η διαχείριση αυτών. Ο Όµιλος εκτίµησε την επίδραση του 
∆ΠΧΠ 7 και της προσαρµογής στο ∆ΛΠ 1 και κατέληξε ότι οι επιπλέον γνωστοποιήσεις που 
απαιτούνται από την εφαρµογή τους είναι η ανάλυση ευαισθησίας σχετικά µε τον κίνδυνο αγοράς και 
οι γνωστοποιήσεις κεφαλαίου. Ο Όµιλος θα εφαρµόσει το ∆ΠΧΠ 7 και την τροποποίηση του ∆ΛΠ 1 
από την 1 Ιανουαρίου 2007. 

 
- ∆ΠΧΠ 8, Τοµείς ∆ραστηριοτήτων (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2009) 
 

Το Πρότυπο έχει εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2009 και αντικαθιστά το ∆ΛΠ 14, κάτω από το 
οποίο οι τοµείς αναγνωρίζονταν και παρουσιάζονταν µε βάση µια ανάλυση απόδοσης και κινδύνου. 
Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 8 οι τοµείς αποτελούν συστατικά µιας εταιρείας που εξετάζονται τακτικά από 
τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο / ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας και παρουσιάζονται στις 
οικονοµικές καταστάσεις µε βάση αυτήν την εσωτερική κατηγοριοποίηση. Ο Όµιλος θα εφαρµόσει το 
∆ΠΧΠ 8 από την 1η Ιανουαρίου 2009. 

 
- ∆ιερµηνεία 7, Εφαρµογή της προσέγγισης αναµόρφωσης του ∆ΛΠ 29- Αναφορές σε υπερπληθωριστικές 

οικονοµίες (ισχύει από 1 Μαρτίου 2006) 
 

Η ∆ιερµηνεία 7 δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και την Εταιρεία. 
 

- ∆ιερµηνεία 8, Πεδίο εφαρµογής ∆ΠΧΠ 2 (Ισχύει από 1 Μαϊου 2006) 
 

Η ∆ιερµηνεία 8 δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και την Εταιρεία. 
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- ∆ιερµηνεία 9, Επανεκτίµηση ενσωµατωµένων παραγώγων (ισχύει από 1 Ιουνίου 2006) 
 

∆εν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές του καταστάσεις. 
 
- ∆ιερµηνεία 10, Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση και αποµείωση (ισχύει από 1 Νοεµβρίου 2006) 
 

Η ∆ιερµηνεία 10 απαιτεί ότι κάθε ζηµιά αποµείωσης στην υπεραξία και σε ορισµένα 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού που αναγνωρίζεται σε µια ενδιάµεση οικονοµική 
κατάσταση δεν πρέπει να αναστρέφεται σε επόµενες ενδιάµεσες ή ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. 
Ο Όµιλος εφάρµοσε  την ∆ιερµηνεία 10 από 1 Νοεµβρίου 2006 και δεν επηρεάζει τις οικονοµικές 
καταστάσεις του οµίλου. 
 

- ∆ιερµηνεία 11 – ∆ΠΧΠ 2: Συναλλαγές Ιδίων Μετοχών Οµίλου (ισχύει από 1 Μαρτίου 2007) 
 
∆εν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές του καταστάσεις. 
 

- ∆ιερµηνεία 12 – Συµφωνίες Παραχώρησης (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2008) 
 

∆εν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές του καταστάσεις. 
 
 
 
4. Βασικές λογιστικές αρχές 
 
Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις και τις 
οποίες συστηµατικά εφαρµόζει ο Όµιλος είναι οι ακόλουθες: 
 
 
4.1 Πληροφόρηση κατά τοµέα 
 
Ως επιχειρηµατικός τοµέας ορίζεται µία οµάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών που 
παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις 
από εκείνα άλλων επιχειρηµατικών τοµέων. Ως γεωγραφικός τοµέας, ορίζεται µία γεωγραφική 
περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς 
κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές. 
 
Ο Όµιλος δραστηριοποιείται στον τοµέα των Κατασκευών (Έργα Πολιτικού Μηχανικού και 
Μεταλλικών Κατασκευών.) Γεωγραφικά ο Όµιλος δραστηριοποιείται στην Ελληνική Επικράτεια, σε 
χώρες Ε.Ε. και σε Ευρωπαϊκές χώρες εκτός Ε.Ε. 
 
 
 
4.2 Ενοποίηση 
 
Θυγατρικές: Είναι οι εταιρείες στις οποίες ο Όµιλος κατέχει περισσότερο από 50% του µετοχικού 
κεφαλαίου µε δικαίωµα ψήφου ή έχει έλεγχο στις χρηµατοοικονοµικές ή λειτουργικές πολιτικές τους. 
Η ύπαρξη τυχόν δυνητικών δικαιωµάτων ψήφου τα οποία µπορούν να ασκηθούν κατά τον χρόνο 
σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, λαµβάνονται υπόψη προκειµένου να στοιχειοθετηθεί αν η 
µητρική ασκεί τον έλεγχο επί των θυγατρικών. Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) 
από την ηµεροµηνία που αποκτάται ο έλεγχος και παύουν να ενοποιούνται από την ηµεροµηνία που ο 
έλεγχος δεν υφίσταται. 
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Η εξαγορά θυγατρικής από τον Όµιλο λογιστικοποιείται βάσει της µεθόδου εξαγοράς. Το κόστος 
κτήσης µιας θυγατρικής είναι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν, των µετοχών 
που εκδόθηκαν και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την ηµεροµηνία της ανταλλαγής, πλέον 
τυχόν κόστους άµεσα συνδεδεµένου µε τη συναλλαγή. Τα περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και 
ενδεχόµενες υποχρεώσεις που αποκτώνται σε µία εξαγορά επιµετρώνται κατά την εξαγορά στις 
εύλογες αξίες τους ανεξαρτήτως του ποσοστού συµµετοχής. Το κόστος εξαγοράς πέραν της εύλογης 
αξίας των επί µέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, καταχωρείται ως υπεραξία. Αν το συνολικό κόστος 
της εξαγοράς είναι µικρότερο από την εύλογη αξία των επί µέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, η 
διαφορά καταχωρείται άµεσα στα αποτελέσµατα. 
 
Ενδοεταιρικές συναλλαγές, υπόλοιπα και µη πραγµατοποιηµένα κέρδη από συναλλαγές µεταξύ των 
εταιρειών του Οµίλου απαλείφονται. Οι µη πραγµατοποιηµένες ζηµιές επίσης απαλείφονται, εκτός 
εάν η συναλλαγή παρέχει ενδείξεις αποµείωσης του µεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου.  
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις των θυγατρικών προσαρµόζονται κατάλληλα, ώστε να συντάσσονται 
βάσει των λογιστικών αρχών του Οµίλου. 
 
Η Εταιρεία καταχωρεί τις επενδύσεις σε θυγατρικές στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις σε κόστος 
κτήσεως µείον αποµείωση. 
 
 
Κοινοπραξίες: Με τη δραστηριοποίηση του Οµίλου στον αµιγώς κατασκευαστικό κλάδο µέσω 
Κοινοπραξιών µε άλλες κατασκευαστικές εταιρείες, οι νέες επενδύσεις σε κοινοπραξίες 
λογιστικοποιούνται µε την µέθοδο της αναλογικής ενοποίησης. Η εφαρµογή της µεθόδου της 
αναλογικής ενοποίησης δε συνιστά µεταβολή λογιστικών αρχών και µεθόδων σύµφωνα µε το άρθρο 
16 παρ. (α) και (β) του ∆ΛΠ – 8 «Λογιστικές Αρχές και Μέθοδοι, Μεταβολές των Λογιστικών 
Εκτιµήσεων και Λάθη» αφού εφαρµόζεται για συναλλαγές που διαφέρουν στην ουσία από 
προηγουµένως επισυµβάντα γεγονότα και καταστάσεις που δε συνέβαιναν στο παρελθόν. 
 
Σύµφωνα µε την µέθοδο αυτή, πραγµατοποιείται ενσωµάτωση µε βάση το ποσοστό συµµετοχής του 
Οµίλου, όλων των αναλυτικών γραµµών των εσόδων, εξόδων, ενεργητικού, παθητικού και των 
ταµειακών ροών των Κοινοπραξιών στις αντίστοιχες των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 
 
Ο Όµιλος αναγνωρίζει το µερίδιο των κερδών ή ζηµιών από πωλήσεις από τον Όµιλο προς τις 
κοινοπραξίες που αναλογεί στους άλλους εταίρους της κοινοπραξίας. Ο Όµιλος δεν αναγνωρίζει το 
µερίδιό του επί των κερδών ή ζηµιών των κοινοπραξιών που προέκυψε από αγορές του Οµίλου από 
τις κοινοπραξίες µέχρι τα στοιχεία που αγοράσθηκαν να πωληθούν σε τρίτο µέρος. Ζηµία από τέτοια 
συναλλαγή αναγνωρίζεται αµέσως εάν καταδεικνύει µείωση της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας 
στοιχείων κυκλοφορούντος ενεργητικού ή αποµείωση.  
 
Οι λογιστικές αρχές των κοινοπραξιών έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι οµοιόµορφες µε αυτές που 
έχουν υιοθετηθεί από τον Όµιλο. 
 
Η Εταιρεία καταχωρεί τις επενδύσεις σε κοινοπραξίες στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις σε 
κόστος κτήσεως µείον αποµείωση. 
 
 
Συνδεδεµένες εταιρείες: Είναι οι εταιρείες, στις οποίες ο Όµιλος έχει ουσιώδη επιρροή, αλλά όχι 
έλεγχο, το οποίο γενικά ισχύει όταν τα ποσοστά συµµετοχής κυµαίνονται µεταξύ 20% και 50% των 
δικαιωµάτων ψήφου. Οι επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες λογιστικοποιούνται µε τη µέθοδο της 
καθαρής θέσης και αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσεως.  Οι επενδύσεις σε συνδεδεµένες 
εταιρείες περιλαµβάνουν και την υπεραξία που προέκυψε κατά την εξαγορά (µειωµένη µε τυχόν 
ζηµίες αποµείωσης). 
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Το µερίδιο του Οµίλου στα κέρδη ή τις ζηµιές των συνδεδεµένων εταιρειών µετά την εξαγορά 
αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα, ενώ το µερίδιο των µεταβολών των αποθεµατικών µετά την 
εξαγορά, αναγνωρίζεται στα αποθεµατικά. Οι συσσωρευµένες µεταβολές µετά την εξαγορά 
επηρεάζουν τη λογιστική αξία των επενδύσεων σε συνδεδεµένες εταιρείες. 
 
Μη πραγµατοποιηθέντα κέρδη από συναλλαγές µεταξύ του Οµίλου και των συνδεδεµένων εταιρειών 
απαλείφονται κατά το ποσοστό συµµετοχής του Οµίλου στις συνδεδεµένες εταιρείες. Μη 
πραγµατοποιηθείσες ζηµιές απαλείφονται, εκτός εάν η συναλλαγή παρέχει ενδείξεις αποµείωσης του 
µεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Στην περίπτωση που το µερίδιο του Οµίλου επί των ζηµιών 
µιας συνδεδεµένης υπερβεί την αξία της επένδυσης στην συνδεδεµένη, δεν αναγνωρίζονται επιπλέον 
ζηµιές, εκτός εάν έχουν γίνει πληρωµές ή έχουν αναληφθεί περαιτέρω δεσµεύσεις για λογαριασµό της 
συνδεδεµένης. Οι λογιστικές αρχές των συνδεδεµένων εταιρειών έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι 
οµοιόµορφες µε αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όµιλο. 
 
Η Εταιρεία καταχωρεί τις επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες στις ατοµικές οικονοµικές 
καταστάσεις της σε κόστος κτήσεως µείον αποµείωση. 
 
 

4.3 ∆οµή του Οµίλου 
Η δοµή του Οµίλου κατά την 31/03/2007 έχει ως εξής: 
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Στις 16-01-2007 συστάθηκε η «Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ – ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ» - Έργο: Σύνδεση φυσικού αερίου 
σχολείων Βορειοανατολικής και Νότιας Αττικής, µε ποσοστό συµµετοχής 50%. 
 
Στις 22-02-2007 συστάθηκε η «Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ – ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ» - Έργο: Αγωγοί φυσικού αερίου 
2007 Αττικής, Βορειοανατολική περιοχή, µε ποσοστό συµµετοχής 50%. 
 
Στις 12-03-2007 συστάθηκε η «Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ – ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ» - Έργο: Επέκταση δικτύων  
διανοµής φυσικού αερίου, Ξάνθη, Σέρρες, Κοµοτηνή, µε ποσοστό συµµετοχής 50%. 
 
Στις 04-01-2007 συστάθηκε η «Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - LOBBE TZILALIS - EUROKAT ATE» - Έργο: 
Πλήρης διαχείριση ιλύος ΚΕΛ, µε ποσοστό συµµετοχής 33,33% µέσω της θυγατρικής EUROKAT 
ATE. 
 
Η «Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ – ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ – ΙΝΤΡΑΚΑΤ» - Έργο: Κατασκευή αυτοκινητόδροµου 
Κόρινθος – Τρίπολη Καλαµάτα που συστάθηκε στις 29-01-2007 µε ποσοστό συµµετοχής 13,33%, δεν 
έχει συµπεριληφθεί στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου, λόγω του ότι δεν έχει 
λειτουργική δραστηριότητα. 
 
 
 
4.4 Συναλλαγµατικές µετατροπές 
 
Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης 

Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων των εταιρειών του Οµίλου επιµετρώνται βάσει του 
νοµίσµατος του πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο κάθε εταιρεία λειτουργεί 
(«λειτουργικό νόµισµα»). Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που 
είναι το λειτουργικό νόµισµα και το νόµισµα παρουσίασης της µητρικής Εταιρείας. 
 
Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε ισοτιµίες που ισχύουν 
κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες 
προκύπτουν από την τακτοποίηση τέτοιων συναλλαγών κατά τη διάρκεια της χρήσης και από τη 
µετατροπή των νοµισµατικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα µε τις ισχύουσες ισοτιµίες 
κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα. Οι συναλλαγµατικές διαφορές 
από µη νοµισµατικά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τµήµα της 
εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας. 
 
Εταιρείες του Οµίλου 

Η µετατροπή των οικονοµικών καταστάσεων των εταιρειών του Οµίλου, οι οποίες έχουν διαφορετικό 
λειτουργικό νόµισµα από το νόµισµα παρουσίασης του Οµίλου γίνεται ως εξής: 

 

(1) Τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις µετατρέπονται µε τις ισοτιµίες που ισχύουν κατά 
την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

(2) Τα ίδια κεφάλαια µετατρέπονται µε τις ισοτιµίες που υπήρχαν κατά την ηµεροµηνία που 
προέκυψαν. 

(3) Τα έσοδα και τα έξοδα µετατρέπονται µε τις µέσες ισοτιµίες της περιόδου (εκτός εάν η 
µέση ισοτιµία δεν είναι λογική προσέγγιση της συσσωρευµένης επίδρασης των ισοτιµιών 
που ίσχυαν κατά τις ηµεροµηνίες των συναλλαγών, στην οποία περίπτωση τα έσοδα και 
έξοδα µετατρέπονται µε τις ισοτιµίες που ίσχυαν τις ηµεροµηνίες των συναλλαγών) και 
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(4) Οι προκύπτουσες συναλλαγµατικές διαφορές καταχωρούνται σε αποθεµατικό των ιδίων 
κεφαλαίων και µεταφέρονται στα αποτελέσµατα µε την πώληση των επιχειρήσεων αυτών. 

 
Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από την µετατροπή της καθαρής επένδυσης σε 
επιχείρηση εξωτερικού καθώς και του δανεισµού που έχει χαρακτηριστεί ως αντιστάθµιση της 
επένδυσης αυτής, καταχωρούνται στα ίδια κεφάλαια.  Κατά την πώληση επιχείρησης εξωτερικού, οι 
συσσωρευµένες συναλλαγµατικές διαφορές µεταφέρονται στα αποτελέσµατα χρήσεως ως µέρος του 
κέρδους ή ζηµίας από τη πώληση. 
 
Η υπεραξία και οι προσαρµογές των εύλογων αξιών που προκύπτουν από την εξαγορά επιχειρήσεων 
στο εξωτερικό, αντιµετωπίζονται ως στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της επιχείρησης εξωτερικού 
και µετατρέπονται µε τις ισοτιµίες της ηµεροµηνίας ισολογισµού. 
 
 
 
4.5 Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 
Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στις αξίες 
κτήσεώς τους όπως αυτές προσδιορίσθηκαν βάσει εύλογων αξιών κατά την ηµεροµηνία µετάβασης, 
µείον, κατ’ αρχήν τις συσσωρευµένες αποσβέσεις και δεύτερον, τυχόν απαξιώσεις των παγίων. Το 
κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων.  
 
Μεταγενέστερες δαπάνες προστίθενται στη λογιστική αξία των ενσωµάτων παγίων ή καταχωρούνται 
ως ξεχωριστό πάγιο µόνον εάν αναµένεται να επιφέρουν µελλοντικά οικονοµικά οφέλη στον Όµιλο 
και το κόστος τους µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων 
καταχωρείται στα αποτελέσµατα της χρήσεως που πραγµατοποιούνται. 
 
Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται.  Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωµάτων παγίων 
υπολογίζονται µε τη σταθερή µέθοδο στην διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους ως εξής: 
 

- Κτίρια 33-34 έτη 
- Μηχανολογικός εξοπλισµός 10-15 έτη 
- Μεταφορικά µέσα 6-15 έτη 
- Λοιπός εξοπλισµός 5-10 έτη 

 
Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων θα υπόκεινται σε επανεξέταση 
σε κάθε τέλος χρήσεως. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την 
ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά (αποµείωση) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα. 
 
Κατά την πώληση ενσωµάτων παγίων, η διαφορά µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της 
λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα. 
 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα που αφορούν στην κατασκευή στοιχείων ενεργητικού κεφαλαιοποιούνται 
για το χρονικό διάστηµα που απαιτείται µέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής.  Όλα τα άλλα 
χρηµατοοικονοµικά έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσεως. 
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4.6 Μισθώσεις 
 
Οι µισθώσεις παγίων όπου ο Όµιλος διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και οφέλη της 
ιδιοκτησίας ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις 
κεφαλαιοποιούνται µε την έναρξη της µίσθωσης στη χαµηλότερη µεταξύ της εύλογης αξίας του 
παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων µισθωµάτων. Κάθε µίσθωµα επιµερίζεται 
µεταξύ της υποχρέωσης και των χρηµατοοικονοµικών εξόδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα 
σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόµενη χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις 
από µισθώµατα, καθαρές από χρηµατοοικονοµικά έξοδα, απεικονίζονται στις υποχρεώσεις.  Το µέρος 
του χρηµατοοικονοµικού εξόδου που αφορά σε χρηµατοδοτικές µισθώσεις αναγνωρίζεται στα 
αποτελέσµατα χρήσης κατά τη διάρκεια της µίσθωσης.  Τα πάγια που αποκτήθηκαν µε χρηµατοδοτική 
µίσθωση αποσβένονται σύµφωνα µε την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής όµοιων παγίων στοιχείων 
κυριότητας του Οµίλου. 
 
Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκµισθωτή 
ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις.  Οι πληρωµές που γίνονται για λειτουργικές µισθώσεις 
(καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκµισθωτή) αναγνωρίζονται στα 
αποτελέσµατα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. 
 
 
 
4.7 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 
 
Υπεραξία: Είναι η διαφορά µεταξύ του κόστους εξαγοράς και της εύλογης αξίας του µεριδίου της 
καθαρής θέσης της θυγατρικής / συνδεδεµένης εταιρείας κατά την ηµεροµηνία της εξαγοράς. Η 
υπεραξία από εξαγορές θυγατρικών εταιρειών αναγνωρίζεται στις ασώµατες ακινητοποιήσεις. Η 
υπεραξία από εξαγορές συνδεδεµένων εταιρειών αναγνωρίζεται στον λογαριασµό των συµµετοχών σε 
συνδεδεµένες εταιρείες.  
 
Η υπεραξία ελέγχεται ετησίως για αποµείωση και αναγνωρίζεται στο κόστος µείον τις όποιες ζηµιές 
αποµείωσης. 
 
Κέρδη και ζηµίες από την πώληση µιας εταιρείας περιλαµβάνουν τη λογιστική αξία της υπεραξίας 
που αντιστοιχεί στην εταιρεία που πωλήθηκε. 
 
Για σκοπούς ελέγχου της υπεραξίας για αποµείωση, η υπεραξία κατανέµεται σε µονάδες δηµιουργίας 
ταµειακών ροών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν τον πρωτεύοντα τύπο πληροφόρησης κατά τοµέα. 
 
Η αρνητική υπεραξία διαγράφεται στα αποτελέσµατα. 
 
Λογισµικό: Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι 
αποσβέσεις υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των 
στοιχείων αυτών η οποία κυµαίνεται από 3 έως 8 χρόνια. 
 
∆απάνες που σχετίζονται µε τη συντήρηση λογισµικών προγραµµάτων αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν 
πραγµατοποιούνται. 
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4.8 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 
Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε 
έλεγχο αποµείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία µπορεί να 
µην είναι ανακτήσιµη.  Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης 
της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί.  Η ανακτήσιµη 
αξία είναι η µεγαλύτερη αξία µεταξύ εύλογης αξίας µειωµένη µε το απαιτούµενο για την πώληση 
κόστος και αξίας χρήσεως. Για την εκτίµηση των ζηµιών αποµείωσης τα περιουσιακά στοιχεία 
εντάσσονται στις µικρότερες δυνατές µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών. Οι ζηµιές αποµείωσης 
καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα όταν προκύπτουν.  
 
 
 
4.9 Επενδύσεις 
 
Λογιστικές αρχές 1 Ιανουαρίου 2004 µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2004 

Επενδύσεις, εξαιρουµένων θυγατρικών, συνδεδεµένων και κοινοπραξιών, στις οποίες ο Όµιλος δεν 
ασκεί σηµαντική επιρροή, παρουσιάζονται σε κόστος µείον προβλέψεις αποµείωσης.  Παράγωγα 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία δεν παρουσιάζονται στον ισολογισµό. 
 
Λογιστικές αρχές από την 1 Ιανουαρίου 2005 

Οι επενδύσεις του Οµίλου ταξινοµούνται στις ακόλουθες κατηγορίες.  Η ταξινόµηση εξαρτάται από 
το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκε η επένδυση.  Η ∆ιοίκηση προσδιορίζει την ταξινόµηση κατά την 
αρχική αναγνώριση και επανεξετάζει την ταξινόµηση σε κάθε ηµεροµηνία δηµοσίευσης. 
 
(i) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µε 

µεταβολές στα αποτελέσµατα 

Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που αποκτήθηκαν µε σκοπό την 
πώληση σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Τα παράγωγα ταξινοµούνται ως κατεχόµενα για 
εµπορία. Στοιχεία ενεργητικού αυτής της κατηγορίας ταξινοµούνται στο κυκλοφορούν 
ενεργητικό εάν κατέχονται για εµπορία ή αναµένεται να πουληθούν εντός 12 µηνών από την 
ηµεροµηνία ισολογισµού. 

 
(ii) ∆άνεια και απαιτήσεις 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή 
προσδιορισµένες πληρωµές, τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργείς αγορές και δεν 
υπάρχει πρόθεση πώλησης τους. Περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από 
εκείνα µε λήξεις µεγαλύτερες των 12 µηνών από την ηµεροµηνία ισολογισµού. Τα τελευταία 
συµπεριλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. 

 
(iii) Επενδύσεις διακρατούµενες ως τη λήξη 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες η 
προσδιορισµένες πληρωµές και συγκεκριµένη λήξη και τα οποία ο Όµιλος έχει την πρόθεση και 
τη δυνατότητα να τα διακρατήσει ως τη λήξη τους. 

Κατά τη διάρκεια του έτους, ο Όµιλος δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας. 
 
(iv) ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε 
προσδιορίζονται σε αυτήν την κατηγορία, είτε δε µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις 
ανωτέρω κατηγορίες. Περιλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εφόσον η 
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∆ιοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει µέσα σε 12 µήνες από την ηµεροµηνία 
Ισολογισµού. 
 
Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία της 
συναλλαγής που είναι και η ηµεροµηνία που ο Όµιλος δεσµεύεται ν΄ αγοράσει ή να πωλήσει το 
στοιχείο.  Οι επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον των δαπανών 
συναλλαγής. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωµα στις ταµειακές ροές από τις 
επενδύσεις λήγει ή µεταβιβάζεται και ο Όµιλος έχει µεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους 
κινδύνους και τα οφέλη που συνεπάγεται η ιδιοκτησία. 
 
Στη συνέχεια, τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζηµιές καταχωρούνται σε 
αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων µέχρι τα στοιχεία αυτά πωληθούν ή υποστούν αποµείωση.   
 
Κατά την πώληση ή αποµείωση, τα κέρδη ή οι ζηµιές µεταφέρονται στα αποτελέσµατα.  Ζηµιές 
αποµείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσµατα δεν αντιστρέφονται µέσω 
αποτελεσµάτων. 
 
Τα δάνεια και απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου του 
πραγµατικού επιτοκίου. 
 
Τα πραγµατοποιηθέντα και µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τις 
µεταβολές της εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων αποτιµώµενα 
στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές στα αποτελέσµατα, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα 
της περιόδου που προκύπτουν. 
 
Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που διαπραγµατεύονται σε 
χρηµατιστηριακές αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές αγοράς.  Γα τα στοιχεία τα 
οποία δεν διαπραγµατεύονται σε χρηµατιστηριακή αγορά, οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται µε 
τη χρήση τεχνικών αποτίµησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιµων 
στοιχείων που διαπραγµατεύονται και προεξόφληση ταµειακών ροών. 
 
Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού ο Όµιλος εκτιµά αν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις που να 
οδηγούν στο συµπέρασµα ότι τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί 
αποµείωση. Για µετοχές εταιρειών που έχουν ταξινοµηθεί ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 
διαθέσιµα προς πώληση, τέτοια ένδειξη συνιστά η σηµαντική ή παρατεταµένη µείωση της 
εύλογης αξίας σε σχέση µε το κόστος κτήσεως.  Αν στοιχειοθετείται αποµείωση, η σωρευµένη 
στα ίδια κεφάλαια ζηµιά που είναι η διαφορά µεταξύ κόστους κτήσεως και εύλογης αξίας, 
µεταφέρεται στα αποτελέσµατα. Οι ζηµιές αποµείωσης σε µετοχές που καταχωρούνται στα 
αποτελέσµατα δεν αναστρέφονται µέσω των αποτελεσµάτων. 

 
 
 
4.10 Αποθέµατα 
Τα αποθέµατα αποτιµώνται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής 
ρευστοποιήσιµης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται µε τη µέθοδο του µέσου σταθµικού κόστους. Η 
καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία εκτιµάται µε βάση τις τρέχουσες τιµές πώλησης των αποθεµάτων στα 
πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουµένων και των τυχόν εξόδων πώλησης. 
 
∆ιαγραφές αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα της χρήσεως κατά την οποία προκύπτουν. 
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4.11 Εµπορικές απαιτήσεις 
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα 
αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη χρήση του πραγµατικού επιτοκίου, αφαιρουµένων και 
των ζηµιών αποµείωσης.  Οι ζηµιές αποµείωσης αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη 
ότι ο Όµιλος δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς 
όρους.  Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων 
και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών, προεξοφλουµένων µε το 
πραγµατικό επιτόκιο. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα. 
 
 
 
4.12 Ταµειακά διαθέσιµα  
Τα ταµειακά διαθέσιµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως, τις βραχυπρόθεσµες µέχρι 
3 µήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαµηλού ρίσκου και τις τραπεζικές υπεραναλήψεις. 
 
 
 
4.13 Στοιχεία µη κυκλοφορούντος ενεργητικού προς πώληση και µη συνεχιζόµενες 

δραστηριότητες 
Τα στοιχεία µη κυκλοφορούντος ενεργητικού (ή οµάδες στοιχείων προς πώληση) ταξινοµούνται ως 
περιουσιακά στοιχεία που προορίζονται για πώληση και αναγνωρίζονται στην χαµηλότερη µεταξύ 
λογιστικής αξίας και καθαρής τιµής πώλησης, εάν η λογιστική αξία ανακτάται κυρίως µέσω της 
πώλησης και όχι από την συνεχή χρήση τους. 
 
 
 
4.14 Μετοχικό κεφάλαιο 
Το µετοχικό κεφάλαιο περιλαµβάνει τις κοινές µετοχές της Εταιρείας. Οι κοινές µετοχές 
περιλαµβάνονται στα ίδια κεφάλαια. 
 
Άµεσα έξοδα για την έκδοση µετοχών, εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου 
εισοδήµατος, σε µείωση του προϊόντος της έκδοσης. Άµεσα έξοδα που σχετίζονται µε την έκδοση 
µετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που 
αποκτάται. 
 
Το κόστος κτήσεως ιδίων µετοχών εµφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, έως 
ότου οι ίδιες µετοχές πουληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζηµιά από πώληση ιδίων µετοχών 
καθαρό από άµεσα για τη συναλλαγή έξοδα και φόρους, περιλαµβάνεται ως αποθεµατικό στα ίδια 
κεφάλαια. 
 
 
 
4.15 ∆ανεισµός 
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα έξοδα για την 
πραγµατοποίηση της συναλλαγής.  Στη συνέχεια αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της 
µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου.  Τυχόν διαφορά µεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από 
σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα κατά τη διάρκεια του 
δανεισµού βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. 
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4.16 Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος  
Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε τη µέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει 
από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των 
περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων.  Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος δε λογίζεται εάν 
προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός 
επιχειρηµατικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το 
φορολογικό κέρδος ή ζηµία.   

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει 
µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί 
την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. 

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν 
από επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεµένες επιχειρήσεις, µε εξαίρεση την περίπτωση που η 
αναστροφή των προσωρινών διαφορών ελέγχεται από τον Όµιλο και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές 
διαφορές δεν θα αναστραφούν στο προβλεπτό µέλλον. 

Ο αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν κατά την 
ηµεροµηνία του ισολογισµού. 
 
 

4.17 Παροχές στο προσωπικό 
 
Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία: Οι παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία 
περιλαµβάνουν τόσο προγράµµατα καθορισµένων εισφορών όσο και προγράµµατα καθορισµένων 
παροχών. 

Το δεδουλευµένο κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην 
περίοδο που αφορά. 

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών είναι 
η παρούσα αξία της δέσµευσης για την καθορισµένη παροχή µείον την εύλογη αξία των περιουσιακών 
στοιχείων του προγράµµατος και τις µεταβολές που προκύπτουν από τα µη αναγνωρισµένα 
αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσµευση της καθορισµένης 
παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή µε τη χρήση της µεθόδου της 
προβεβληµένης πιστωτικής µονάδος (projected unit credit method).  

Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζηµίες που προκύπτουν από τις προσαρµογές µε βάση τα ιστορικά 
δεδοµένα και είναι πάνω ή κάτω από το περιθώριο του 10% της σωρευµένης υποχρέωσης, 
καταχωρούνται στα αποτελέσµατα µέσα στον αναµενόµενο µέσο ασφαλιστικό χρόνο των 
συµµετεχόντων στο πρόγραµµα. Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άµεσα στα αποτελέσµατα µε 
εξαίρεση την περίπτωση που οι µεταβολές του προγράµµατος εξαρτώνται από τον εναποµένοντα 
χρόνο υπηρεσίας των εργαζοµένων. Στην περίπτωση αυτή το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στα 
αποτελέσµατα µε τη σταθερή µέθοδο µέσα στην περίοδο ωρίµανσης. 
 
Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης: Οι παροχές τερµατισµού της απασχόλησης πληρώνονται 
όταν οι εργαζόµενοι αποχωρούν πριν την ηµεροµηνία συνταξιοδοτήσεως. Ο Όµιλος καταχωρεί αυτές 
τις παροχές όταν δεσµεύεται, είτε όταν τερµατίζει την απασχόληση εργαζοµένων σύµφωνα µε ένα 
λεπτοµερές πρόγραµµα για το οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές 
τις παροχές ως κίνητρο για εθελουσία αποχώρηση. Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης που 
οφείλονται 12 µήνες µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού προεξοφλούνται. 

Στην περίπτωση τερµατισµού απασχόλησης και όπου υπάρχει αδυναµία στον προσδιορισµό του 
αριθµού εργαζοµένων που θα κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά 
γνωστοποίηση αυτών ως ενδεχόµενη υποχρέωση. 
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4.18 Άλλες προβλέψεις 
 
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν: 

- Υπάρχει µία παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη δέσµευση ως αποτέλεσµα παρελθοντικών γεγονότων 

- Είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για τον διακανονισµό της δέσµευσης 

- Το απαιτούµενα ποσό µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα. 
 
(i) ∆ικαίωµα αδείας 

Τα δικαιώµατα της ετήσιας αδείας και της αδείας µακροχρόνιας υπηρεσίας των εργαζοµένων 
αναγνωρίζονται όταν αυτά προκύπτουν. Αναγνωρίζεται πρόβλεψη για την εκτιµώµενη 
υποχρέωση της ετήσιας αδείας και της αδείας µακροχρόνιας υπηρεσίας ως αποτέλεσµα 
υπηρεσιών που προσφέρθηκαν έως την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

 
(ii) Ζηµιογόνα συµβόλαια 

Ο Όµιλος αναγνωρίζει πρόβλεψη για ζηµιογόνες µακροπρόθεσµες συµβάσεις όταν τα 
αναµενόµενα έσοδα είναι µικρότερα από τα αναπόφευκτα έξοδα που αναµένεται να προκύψουν 
προκειµένου να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις του συµβολαίου. 

 
 
 
4.19 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 
 
Έσοδα: Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, 
καθαρά από Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές.  Τα ενδοεταιρικά έσοδα µέσα 
στον Όµιλο απαλείφονται πλήρως.  Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

- Κατασκευαστικά Συµβόλαια Έργων: Τα έσοδα από το κάθε κατασκευαστικό συµβόλαιο 
αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα της χρήσης ανάλογα µε το ποσοστό του κόστους που 
πραγµατοποιήθηκε σε σχέση µε το αναµενόµενο συνολικό κόστος για την ολοκλήρωση του έργου 
όπως καθορίζεται από το ∆ΛΠ 11. 

Εποµένως το κόστος του έργου που έχει εκτελεσθεί αλλά δεν έχει τιµολογηθεί στον πελάτη, 
καταχωρείται στα αποτελέσµατα χρήσης µαζί µε το αναλογούν συµβατικό έσοδο. 

- Πωλήσεις αγαθών: Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο Όµιλος παραδίδει τα αγαθά 
στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι 
εύλογα εξασφαλισµένη. 

- Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται 
οι υπηρεσίες, µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας σε σχέση µε το σύνολο 
των παρεχόµενων υπηρεσιών. Το στάδιο ολοκλήρωσης υπολογίζεται µε βάση τα συνολικά κόστη 
µέχρι την ηµεροµηνία του ισολογισµού ως ποσοστό των συνολικών υπολογιζόµενων κοστών για 
κάθε συµβόλαιο. Τα κόστη αναγνωρίζονται στην περίοδο την οποία πραγµατοποιούνται. Όταν το 
αποτέλεσµα µιας σύµβασης δεν µπορεί να υπολογιστεί µε αξιοπιστία, εισοδήµατα αναγνωρίζονται 
µόνο στο βαθµό που τα έξοδα τα οποία έχουν πραγµατοποιηθεί είναι πιθανό να ανακτηθούν. 

- Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε τη 
χρήση του πραγµατικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει αποµείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία 
αυτών µειώνεται στο ανακτήσιµο ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναµενόµενων 
µελλοντικών ταµειακών ροών προεξοφλουµένων µε το αρχικό πραγµατικό επιτόκιο. Στη συνέχεια 
λογίζονται τόκοι µε το ίδιο επιτόκιο επί της αποµειωµένης (νέας λογιστικής) αξίας. 
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- Μερίσµατα: Τα µερίσµατα λογίζονται ως έσοδα, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής 
τους. 

 
Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δεδουλευµένη βάση.  

 
 
 

4.20 Κατασκευαστικά συµβόλαια 
Τα κατασκευαστικά συµβόλαια αφορούν την κατασκευή περιουσιακών στοιχείων ή οµάδα 
συνδεδεµένων περιουσιακών στοιχείων ειδικά για πελάτες σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπονται 
στα σχετικά συµβόλαια και των οποίων η εκτέλεση συνήθως διαρκεί για χρονικό διάστηµα άνω της 
µια χρήσης. 

Τα έξοδα που αφορούν στο συµβόλαιο αναγνωρίζονται όπως πραγµατοποιούνται. 

Στην περίπτωση όπου το αποτέλεσµα µιας σύµβασης κατασκευής έργου δεν είναι εφικτό να 
αποτιµηθεί αξιόπιστα, και κυρίως στην περίπτωση όπου το έργο βρίσκεται σε πρώιµο στάδιο θα 
πρέπει: 

Το έσοδο να αναγνωρίζεται µόνο στην έκταση που το αναληφθέν συµβατικό κόστος ενδέχεται να 
ανακτηθεί και 

Το συµβατικό κόστος πρέπει να αναγνωρίζεται στα έξοδα της χρήσης στην οποία αναλήφθηκε. 

Εποµένως για τα συµβόλαια αυτά αναγνωρίζεται τέτοιο έσοδο ούτως ώστε το κέρδος από το 
συγκεκριµένο έργο να είναι µηδενικό. 

Όταν το αποτέλεσµα ενός συµβολαίου έργου µπορεί να εκτιµηθεί µε αξιοπιστία, το έσοδο και τα 
έξοδα του συµβολαίου αναγνωρίζονται κατά τη διάρκεια του συµβολαίου, αντίστοιχα, ως έσοδο και 
έξοδο. 

Ο Όµιλος χρησιµοποιεί τη µέθοδο της ποσοστιαίας ολοκλήρωσης για να καθορίσει το κατάλληλο 
ποσό εσόδου και εξόδου που θα αναγνωρίσει σε µια συγκεκριµένη περίοδο. 

Το στάδιο ολοκλήρωσης µετράται µε βάση το συµβατικό κόστος που έχει πραγµατοποιηθεί µέχρι την 
ηµεροµηνία του ισολογισµού σε σχέση µε το συνολικό εκτιµώµενο κόστος κατασκευής κάθε έργου. 

Όταν είναι πιθανό το συνολικό κόστος του συµβολαίου να υπερβεί το συνολικό έσοδο, τότε η 
αναµενόµενη ζηµία αναγνωρίζεται άµεσα στα αποτελέσµατα χρήσεως ως έξοδο. 

Για τον υπολογισµό του κόστους που πραγµατοποιήθηκε έως το τέλος της χρήσης, τυχόν έξοδα που 
σχετίζονται µε µελλοντικές εργασίες αναφορικά µε το συµβόλαιο εξαιρούνται και εµφανίζονται ως 
έργο σε εξέλιξη. Το σύνολο του κόστους που πραγµατοποιήθηκε και του κέρδους/ζηµίας που 
αναγνωρίσθηκε για κάθε συµβόλαιο συγκρίνεται µε τις προοδευτικές τιµολογήσεις µέχρι το τέλος της 
χρήσης. 

Όπου τα πραγµατοποιηθέντα έξοδα πλέον των καθαρών κερδών (µείον των ζηµιών) που έχουν 
αναγνωρισθεί υπερβαίνουν τις προοδευτικές τιµολογήσεις, η διαφορά εµφανίζεται ως απαίτηση από 
πελάτες συµβολαίων έργων στο κονδύλι «Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις». Όταν οι προοδευτικές 
τιµολογήσεις υπερβαίνουν τα πραγµατοποιηθέντα έξοδα πλέον των καθαρών κερδών (µείον των 
ζηµιών) που έχουν αναγνωρισθεί, το υπόλοιπο εµφανίζεται ως υποχρέωση προς τους πελάτες 
συµβολαίων έργων στο κονδύλι «Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις». 
 
 
 
4.21 ∆ιανοµή µερισµάτων 
∆ιανοµή µερίσµατος αναγνωρίζεται ως υποχρέωση όταν η διανοµή εγκρίνεται από την Γενική 
Συνέλευση των µετόχων. 
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4.22 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
 
Α. Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Ο Όµιλος εκτίθεται σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, συµπεριλαµβανοµένων των 
απρόβλεπτων διακυµάνσεων συναλλαγµατικών ισοτιµιών και επιτοκίων, πιστωτικών κινδύνων και 
κινδύνων ρευστότητας. Το συνολικό πρόγραµµα διαχείρισης του κινδύνου του Οµίλου έχει στόχο να 
ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές επιπτώσεις που µπορεί να έχουν οι κίνδυνοι αυτοί στην 
χρηµατοοικονοµική απόδοση του Οµίλου. 

Η διαχείριση του κινδύνου παρακολουθείται από την Οικονοµική ∆ιεύθυνση του Οµίλου η οποία 
παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες σε όλες τις εταιρίες του Οµίλου. Αυτό περιλαµβάνει σε 
συνεργασία µε τις διάφορες εταιρίες του Οµίλου, την αναγνώριση, αποτίµηση, και αν χρειαστεί, την 
αντιστάθµιση των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων. Η Οικονοµική ∆ιεύθυνση δεν εκτελεί συναλλαγές 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή συναλλαγές που δε σχετίζονται µε τις εµπορικές, επενδυτικές ή 
δανειοληπτικές δραστηριότητες του Οµίλου. 

Τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα που χρησιµοποιεί ο Όµιλος αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε 
τράπεζες, λογαριασµούς εισπρακτέους και πληρωτέους, επενδύσεις σε χρεόγραφα, µερίσµατα 
πληρωτέα και υποχρεώσεις που προκύπτουν από συµβόλαια χρηµατοοικονοµικής µίσθωσης. 

(1) Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Πολιτική του Οµίλου είναι να χρησιµοποιεί, για τις επενδύσεις σε θυγατρικές εξωτερικού, των οποίων 
η καθαρή θέση είναι εκτεθειµένη σε συναλλαγµατικό κίνδυνο, σαν αντισταθµιστικό µέσο, δανεισµό 
στο αντίστοιχο νόµισµα – εφόσον αυτό είναι εφικτό. 

(2) Κίνδυνος επιτοκίου 

Η χρηµατοδότηση του Οµίλου αποτελείται από 2 οµολογιακά δάνεια µε κυµαινόµενο επιτόκιο. 
Προκειµένου να µετριαστεί ο κίνδυνος µεταβολής επιτοκίων, υπάρχει δυνατότητα να 
χρησιµοποιηθούν παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα. 

(3) Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο Όµιλος δεν αντιµετωπίζει σηµαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Οι απαιτήσεις από πελάτες 
προέρχονται από µια ευρεία πελατειακή βάση. Η χρηµατοοικονοµική κατάσταση των πελατών 
παρακολουθείται διαρκώς από τις εταιρίες του Οµίλου. 

Όταν κρίνεται απαραίτητο, ζητείται επιπλέον κάλυψη ως εγγύηση της πίστωσης. 
Ειδική µηχανογραφική εφαρµογή ελέγχει το µέγεθος της παροχής των πιστώσεων καθώς και τα 
πιστωτικά όρια των λογαριασµών. Στο τέλος της περιόδου η διοίκηση θεώρησε ότι δεν υπάρχει 
κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος, που να µην καλύπτεται ήδη από κάποια εξασφάλιση ή από 
πρόβλεψη επισφαλούς απαιτήσεως. 

(4) Κίνδυνος Ρευστότητας 

Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται µε την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασµού 
ρευστών διαθεσίµων και εγκεκριµένων τραπεζικών πιστώσεων. 

Ο Όµιλος διαχειρίζεται τους κινδύνους που µπορεί να δηµιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς 
ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισµένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση. 

Οι υπάρχουσες διαθέσιµες αχρησιµοποίητες εγκεκριµένες τραπεζικές πιστώσεις προς τον Όµιλο, είναι 
επαρκείς ώστε να αντιµετωπιστεί οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταµειακών διαθεσίµων 
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5. Οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα 
 
Πρωτεύων τοµέας πληροφόρησης – επιχειρηµατικοί τοµείς 
 
Τα αποτελέσµατα για κάθε τοµέα για την περίοδο µέχρι 31 Μαρτίου 2006 είναι τα παρακάτω: 
 

 
 

Τα αποτελέσµατα για κάθε τοµέα για την περίοδο µέχρι 31 Μαρτίου 2007 είναι τα παρακάτω: 
 

 
 
Λοιπά στοιχεία των τοµέων που περιλαµβάνονται στα Αποτελέσµατα είναι τα ακόλουθα: 
 

 
 
 

Κατασκευαστικά Μεταλλικές 
Κατασκευές Σύνολο

Συνολικές µεικτές πωλήσεις ανά τοµέα 12.723.891,75 4.251.391,21 16.975.282,96 
Εσωτερικές πωλήσεις µεταξύ τοµέων --  --  --  
Πωλήσεις 12.723.891,75 4.251.391,21 16.975.282,96 

Λειτουργικά κέρδη (164.816,91 ) (1.794.569,23 ) (1.959.386,14 )
Χρηµατοοικονοµικό κόστος - καθαρό (Σηµ. 6.9) (215.263,31 )
Κέρδη/ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές 64.641,00 
Μερίδιο αποτελεσµάτων συγγενών επιχειρήσεων (103.722,26 )
Κέρδη προ φόρων (2.213.730,71 )
Φόρος εισοδήµατος 283.569,65 
Καθαρά κέρδη/ζηµιές περιόδου από συνεχιζοµ. δραστηριότητες (1.930.161,06 )
Κέρδη/ζηµιά περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες (931,83) (931,83)
Καθαρά κέρδη (ζηµιές) µετά από φόρους (συνεχιζόµενες και 
διακοπείσες δραστηριότητες) (1.931.092,89 )

Κατασκευαστικά Μεταλλικές 
Κατασκευές Σύνολο

Συνολικές µεικτές πωλήσεις ανά τοµέα 24.345.498,98 4.522.998,51 28.868.497,49 
Εσωτερικές πωλήσεις µεταξύ τοµέων --  --  --  
Καθαρές πωλήσεις 24.345.498,98 4.522.998,51 28.868.497,49 

Λειτουργικά κέρδη 1.252.004,70 (864.148,33 ) 387.856,37 
Χρηµατοοικονοµικό κόστος - καθαρό (Σηµ. 6.9) (955.026,72 )
Μερίδιο αποτελεσµάτων συγγενών επιχειρήσεων 364.540,55 364.540,55 
Κέρδη προ φόρων (202.629,80 )
Φόρος εισοδήµατος 2.829,99 
Καθαρά κέρδη/ζηµιές περιόδου από συνεχιζοµ. δραστηριότητες (199.799,81 )
Κέρδη/ζηµιά περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες --  
Καθαρά κέρδη (ζηµιές) µετά από φόρους (συνεχιζόµενες και 
διακοπείσες δραστηριότητες) (199.799,81 )

31/3/2006

Κατασκευαστικά Μεταλλικές 
Κατασκευές Σύνολο

Aποσβέσεις  ενσώµατων παγίων (Σηµ. 6.2) 211.501,29 354.809,22 566.310,51
Αποσβέσεις άϋλων παγίων (Σηµ. 6.1) 51.338,67 80.202,71 131.541,38
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Το ενεργητικό και οι υποχρεώσεις κατά τοµέα στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 και οι επενδύσεις σε 
ενσώµατα και άϋλα πάγια και επενδύσεις σε ακίνητα είναι τα ακόλουθα: 
 

 
 

Το ενεργητικό και οι υποχρεώσεις κατά τοµέα στις 31 Μαρτίου 2007 και οι επενδύσεις σε ενσώµατα 
και άϋλα πάγια και επενδύσεις σε ακίνητα είναι τα ακόλουθα: 
 

 
 
 
 
∆ευτερεύων τοµέας πληροφόρησης – γεωγραφικοί τοµείς 
 
Η έδρα του Οµίλου και η κύρια χώρα δραστηριοποίησης του είναι η Ελλάδα. Οι περιοχές 
δραστηριοποίησης της εταιρίας είναι η Ελλάδα, οι χώρες Ε.Ε. και Ευρωπαϊκές χώρες εκτός Ε.Ε. 
 
Η κατανοµή των πωλήσεων στους γεωγραφικούς τοµείς γίνεται ανάλογα µε τη χώρα εγκατάστασης 
του πελάτη  
 
Η κατανοµή του ενεργητικού στους γεωγραφικούς τοµείς γίνεται ανάλογα µε τη χώρα εγκατάστασης 
του ενεργητικού 
 
Η κατανοµή των επενδύσεων στους γεωγραφικούς τοµείς γίνεται ανάλογα µε τη χώρα εγκατάστασης 
του ενεργητικού 
 
 
 
 
 

31/3/2007

Κατασκευαστικά Μεταλλικές 
Κατασκευές Σύνολο

Aποσβέσεις  ενσώµατων παγίων (Σηµ. 6.2) 326.555,36 359.999,52 686.554,88
Αποσβέσεις άϋλων παγίων (Σηµ. 6.1) 58.345,37 80.203,67 138.549,04

Κατασκευαστικά Μεταλλικές 
Κατασκευές Σύνολο

Eνεργητικό 99.439.133,01 66.224.651,86 165.663.784,87

Υποχρεώσεις 62.266.153,55 37.839.384,85 100.105.538,40

Επενδύσεις σε ενσώµατα και άϋλα πάγια και επενδύσεις σε ακίνητα 
(Σηµειώσεις 6.1, 6.2 και 6.3) 4.333.567,06 1.072.548,65 5.406.115,71

Κατασκευαστικά Μεταλλικές 
Κατασκευές Σύνολο

Eνεργητικό 110.223.024,50 70.470.458,29 180.693.482,79

Υποχρεώσεις 74.555.019,02 40.142.718,98 114.697.738,00

Επενδύσεις σε ενσώµατα και άϋλα πάγια και επενδύσεις σε ακίνητα 
(Σηµειώσεις 6.1, 6.2 και 6.3) 312.443,16 1.091.359,03 1.403.802,19



 
 

 
Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνιαία περίοδο  
από 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2007 

-28-

 
Οι πωλήσεις του Οµίλου ανά γεωγραφικό τοµέα αναλύονται ως εξής: 
 

 

 

Στη συνέχεια αναλύονται οι πωλήσεις ανά κατηγορία δραστηριοτήτων: 
 

 
 
 

(Ποσά σε Εύρω) 31/3/2007 31/3/2006

Εσωτερικού 27.145.664,54 14.160.166,11
Χώρες Ε.Ε. 1.712.657,95 60.000,00
Ευρωπαικές χώρες εκτός Ε.Ε. 10.175,00 2.755.116,85
Σύνολο 28.868.497,49 16.975.282,96

Πωλήσεις

(Ποσά σε Εύρω) 31/3/2007 31/3/2006

Πωλήσεις αποθεµάτων 1.316.262,56 66.782,71
Έσοδα από υπηρεσίες 3.483.342,38 3.625.598,27
Συµβάσεις Κατασκευής έργων 24.068.892,55 13.282.901,98
Σύνολο 28.868.497,49 16.975.282,96
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6. Σηµειώσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις 
 

6.1 Λοιπά άϋλα περιουσιακά στοιχεία 
 

 
 
 
6.2 Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
Τα οικόπεδα, τα κτίρια, τα µηχανήµατα και ο λοιπός εξοπλισµός αποτιµήθηκαν κατά την ηµεροµηνία 
µετάβασης στα ∆ΠΧΠ (01/01/2004) στο τεκµαιρόµενο κόστος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆ΠΧΠ 
1. Ως «τεκµαιρόµενο κόστος θεωρείται η εύλογη αξία του παγίου εξοπλισµού κατά την ηµεροµηνία 
µετάβασης στα ∆ΠΧΠ, η οποία προσδιορίσθηκε µετά από µελέτη ανεξαρτήτου οίκου εκτιµητών. 
 
 

(Ποσά σε Ευρώ)
Λογισµικό Λοιπά Σύνολο Λογισµικό Λοιπά Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 2.522.345,26 138.750,00 2.661.095,26 2.458.876,67 --  2.458.876,67
Συναλλαγµατικες διαφορές 2.497,51 --  2.497,51 --  --  --  
Προσθήκες 21.197,69 --  21.197,69 19.387,69 --  19.387,69
Υπόλοιπο 31 Μαρτίου 2006 2.546.040,46 138.750,00 2.684.790,46 2.478.264,36 --  2.478.264,36

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 828.472,81 80.937,50 909.410,31 785.713,53 --  785.713,53
Συναλλαγµατικες διαφορές 2.074,15 --  2.074,15 --  --  --  
Αποσβέσεις 119.978,88 11.562,50 131.541,38 117.895,29 --  117.895,29
Υπόλοιπο 31 Μαρτίου 2006 950.525,84 92.500,00 1.043.025,84 903.608,82 --  903.608,82

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Μαρτίου 2006 1.595.514,62 46.250,00 1.641.764,62 1.574.655,54 --  1.574.655,54

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 2.522.345,26 138.750,00 2.661.095,26 2.458.876,67 --  2.458.876,67
Συναλλαγµατικες διαφορές 4.888,21 --  4.888,21 --  --  --  
Προσθήκες 161.315,81 --  161.315,81 139.952,48 --  139.952,48
Πωλήσεις/διαγραφές (10.950,00) --  (10.950,00) (10.950,00) --  (10.950,00)
Αγορές θυγατρικών 19.926,49 --  19.926,49 --  --  --  
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2006 2.697.525,77 138.750,00 2.836.275,77 2.587.879,15 --  2.587.879,15

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 828.472,81 80.937,50 909.410,31 785.713,53 --  785.713,53
Συναλλαγµατικες διαφορές 3.738,08 --  3.738,08 --  --  --  
Αποσβέσεις 501.124,60 46.250,00 547.374,60 487.774,89 --  487.774,89
Πωλήσεις/διαγραφές (10.950,00) --  (10.950,00) (10.950,00) --  (10.950,00)
Αγορές θυγατρικών 17.089,86 --  17.089,86 --  --  --  
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2006 1.339.475,35 127.187,50 1.466.662,85 1.262.538,42 --  1.262.538,42

Αναπόσβεστη Αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 1.358.050,42 11.562,50 1.369.612,92 1.325.340,73 --  1.325.340,73

Περίοδος έως 31 Μαρτίου 2007
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 2.697.525,77 138.750,00 2.836.275,77 2.587.879,15 --  2.587.879,15
Συναλλαγµατικες διαφορές 494,96 --  494,96 --  --  --  
Προσθήκες 35.230,37 --  35.230,37 33.900,00 --  33.900,00
Πωλήσεις/διαγραφές (60.620,00) --  (60.620,00) (60.620,00) --  (60.620,00)
Υπόλοιπο 31 Μαρτίου 2007 2.672.631,10 138.750,00 2.811.381,10 2.561.159,15 --  2.561.159,15

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 1.339.475,35 127.187,50 1.466.662,85 1.262.538,42 --  1.262.538,42
Συναλλαγµατικες διαφορές 411,41 --  411,41 --  --  --  
Αποσβέσεις 126.986,54 11.562,50 138.549,04 123.450,05 --  123.450,05
Πωλήσεις/διαγραφές (60.620,00) --  (60.620,00) (60.620,00) --  (60.620,00)
Υπόλοιπο 31 Μαρτιου 2007 1.406.253,30 138.750,00 1.545.003,30 1.325.368,47 --  1.325.368,47

Αναπόσβεστη Αξία στις 31 Μαρτίου 2007 1.266.377,80 --  1.266.377,80 1.235.790,68 --  1.235.790,68

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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∆εν υπάρχουν υποθήκες και προσηµειώσεις, ή οποιαδήποτε άλλα βάρη, επί των παγίων στοιχείων του 
ενεργητικού έναντι δανεισµού. 
 

 
 
 



 
 

 
Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνιαία περίοδο  
από 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2007 

-31-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνιαία περίοδο  
από 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2007 

-32-

 

6.3 Επενδύσεις σε ακίνητα 
 
Οι επενδύσεις σε ακίνητα της Εταιρείας και του Οµίλου αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

 
 
Οι επενδύσεις σε ακίνητα αποτιµώνται στις 31 ∆εκεµβρίου κάθε έτους, στο  κόστος κτήσης µείον 
σωρευµένες αποσβέσεις και συσσωρευµένες ζηµίες αποµείωσης. 
 
 
 
 
6.4 Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 
 
Οι επενδύσεις της Εταιρείας σε θυγατρικές επιχειρήσεις αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Ποσά σε Ευρώ) 31/3/2007 31/12/2006
Υπόλοιπο έναρξης 10.716.519,87 10.787.472,50
Συναλλαγµατικές διαφορές --  --  
Προσθήκες 8.123,81 1.496.447,37
Πωλήσεις/ διαγραφές --  (1.567.400,00 )
Κέρδος από αποτίµηση στην εύλογη αξία --  --  
Στο τέλος της περιόδου 10.724.643,68 10.716.519,87

Συσσωρευµένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου
Συναλλαγµατικές διαφορές --  --  
Αποσβέσεις περιόδου --  --  
Υπόλοιπο στο τέλος της περιόδου --  --  

Αναπόσβεστη Αξία στο τέλος της περιόδου 10.724.643,68 10.716.519,87

(Ποσά σε Ευρώ)

31/3/2007 31/12/2006

Υπόλοιπο έναρξης 5.274.711,94 5.993.613,55 
Προσθήκες 5.940,00 565.550,00 
Μεταφορά από επενδύσεις σε λοιπές επιχειρήσεις --  28.903,55 
Αποµείωση --  (867.554,72 )

Πωλήσεις/ διαγραφές --  (445.800,44 )

Υπόλοιπο λήξεως 5.280.651,94 5.274.711,94 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Παραθέτουµε συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για τις θυγατρικές επιχειρήσεις της 
Εταιρείας: 

 
 

 

 

 

Επωνυµία
Χώρα 

εγκατάστασης Ενεργητικό Υποχρεώσεις Έσοδα Κέρδη (ζηµιές) Ποσοστό 
συµµετοχής

31/12/2006

ΙΝ ΜΑΙΝΤ A.E. ΕΛΛΑ∆Α 1.755.596,64 1.336.710,06 3.752.287,46 66.746,24 60,00%

INTRACOM CONSTRUCT SA ΡΟΥΜΑΝΙΑ 8.770.319,24 3.394.799,95 3.359.758,55 (204.201,92 ) 87,46%

KEΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 1.196.794,13 1.080.616,48 1.433.705,90 35.259,61 51,00%

INTRAKAT RΟΜΑΝΙΑ S.R.L ΡΟΥΜΑΝΙΑ 10.622.945,80 9.486.284,95 10.315.845,61 (1.061.911,20 ) 100,00%

EUROKAT ΕΛΛΑ∆Α 1.335.972,86 963.447,80 1.672.346,51 (94.411,54 ) 82,00%

INTRADEVELOPMENT ΕΛΛΑ∆Α 314.983,00 158.524,13 --  (283.028,77 ) 100,00%

Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ - ΕΛΤΕΡ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Β.ΤΟΜΕΑ) ΕΛΛΑ∆Α 75.694,73 327.831,71 48.879,59 (252.136,98 ) 50,00%

Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ - ΑΤΤΙΚΑΤ (ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ) ΕΛΛΑ∆Α 2.036.094,29 2.378.947,34 2.585.329,20 (345.853,05 ) 50,00%

Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ - ΕΛΤΕΡ (ΑΓΩΓΟΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ) ΕΛΛΑ∆Α 1.503.447,45 1.385.440,81 1.824.646,08 229.747,03 50,00%

Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ - ΕΛΤΕΡ (ΕΡΓΟ ΞΗΡΙΑ) ΕΛΛΑ∆Α 1.546.953,19 1.546.953,19 3.352.841,56 7.032,31 50,00%

Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ - ΕΛΤΕΡ (ΕΡΓΟ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΡΤΑΣ) ΕΛΛΑ∆Α 1.099.340,10 1.099.340,10 1.706.921,88 22.940,70 30,00%
Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ - ΕΛΤΕΡ (ΕΡΓΟ ΕΓΚ.ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ) ΕΛΛΑ∆Α 267.508,49 267.508,49 330.327,62 2.460,93 30,00%

Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ - ΕΛΤΕΡ (ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ) ΕΛΛΑ∆Α 29,55 263,99 --  (234,44 ) 50,00%

Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ - INTRACOM (ΤΗΛ.∆ΙΚΤΥΑ ∆ΕΠΑ) ΕΛΛΑ∆Α 881,95 1.709,35 --  (827,40 ) 70,00%
Κ/Ξ INTΡAKAT - ΕΛΤΕΡ (ΕΡΓΟ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ & ΝΟΤΙΑ) ΕΛΛΑ∆Α 381.602,57 381.602,57 275.565,71 19.341,55 49,00%

30.908.163,99 23.809.980,92 30.658.455,65 (1.859.076,92)

31/3/2007

ΙΝ ΜΑΙΝΤ A.E. ΕΛΛΑ∆Α 1.455.204,28 1.038.227,19 845.234,10 (1.907,47 ) 60,00%

INTRACOM CONSTRUCT SA ΡΟΥΜΑΝΙΑ 8.782.446,63 3.496.918,74 661.602,77 (102.300,01 ) 87,46%

KEΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 1.965.181,19 1.871.657,78 1.138.056,02 (22.654,24 ) 51,00%

INTRAKAT RΟΜΑΝΙΑ S.R.L ΡΟΥΜΑΝΙΑ 9.871.941,61 9.327.584,63 749.267,76 (536.746,94 ) 100,00%

EUROKAT ΕΛΛΑ∆Α 1.884.032,53 1.620.641,30 1.151.158,92 (109.133,83 ) 82,00%

INTRADEVELOPMENT ΕΛΛΑ∆Α 271.827,56 154.071,05 --  (38.702,36 ) 100,00%

Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ - ΕΛΤΕΡ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Β.ΤΟΜΕΑ) ΕΛΛΑ∆Α 89.177,74 341.786,31 15.132,41 (943,17 ) 50,00%

Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ - ΑΤΤΙΚΑΤ (ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ) ΕΛΛΑ∆Α 2.026.416,89 2.372.636,58 932.600,23 (3.366,64 ) 50,00%

Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ - ΕΛΤΕΡ (ΑΓΩΓΟΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ) ΕΛΛΑ∆Α 1.101.766,07 851.867,13 585.473,96 131.892,30 50,00%

Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ - ΕΛΤΕΡ (ΕΡΓΟ ΞΗΡΙΑ) ΕΛΛΑ∆Α 1.285.637,64 1.218.548,19 429.927,42 64.089,45 50,00%

Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ - ΕΛΤΕΡ (ΕΡΓΟ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΡΤΑΣ) ΕΛΛΑ∆Α 760.474,36 774.555,98 334.406,98 (14.081,62 ) 30,00%
Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ - ΕΛΤΕΡ (ΕΡΓΟ ΕΓΚ.ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ) ΕΛΛΑ∆Α 200.383,78 200.152,36 66.346,09 231,42 30,00%

Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ - ΕΛΤΕΡ (ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ) ΕΛΛΑ∆Α 23.035,22 10.365,22 258.100,93 12.904,45 50,00%

Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ - INTRACOM (ΤΗΛ.∆ΙΚΤΥΑ ∆ΕΠΑ) ΕΛΛΑ∆Α 2.215,96 5.413,91 --  (2.370,55 ) 70,00%
Κ/Ξ INTΡAKAT - ΕΛΤΕΡ (ΕΡΓΟ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ & ΝΟΤΙΑ) ΕΛΛΑ∆Α 895.752,94 814.421,65 341.961,84 78.391,29 49,00%
Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ - ΕΛΤΕΡ (ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ - ΕΠΑ 3) ΕΛΛΑ∆Α 137.309,61 130.044,90 108.663,02 7.264,71 50,00%
Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ - ΕΛΤΕΡ (ΑΓΩΓΟΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 
2007 ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ - ΕΠΑ 4) ΕΛΛΑ∆Α 17.116,68 15.971,99 17.116,68 1.144,70 50,00%

Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ - ΕΛΤΕΡ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ 
∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗ-ΣΕΡΡΕΣ-
ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΕΛΛΑ∆Α 4,18 72,42 --  (68,24 ) 50,00%

30.769.924,86 24.244.937,30 7.635.049,13 (536.356,76)
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6.5 Μετοχικό κεφάλαιο 
 

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

 

 

31/3/2007 31/12/2006

Εκδοθέν: 

48.606.250 κοινές µετοχές των 0,3 € εκάστη 14.581.875,00 14.581.875,00

Καταβληθέν:

48.606.250 κοινές µετοχές των 0,3 € εκάστη 14.581.875,00 14.581.875,00

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

31 ∆εκεµβρίου 2005 48.606.250,00 14.581.875,00 28.390.930,28 --  42.972.805,28

1 Ιανουαρίου 2006 48.606.250,00 14.581.875,00 28.390.930,28 --  42.972.805,28

31 ∆εκεµβρίου 2006 48.606.250,00 14.581.875,00 28.390.930,28 --  42.972.805,28
31 Μαρτίου 2007 48.606.250,00 14.581.875,00 28.390.930,28 --  42.972.805,28

(Ποσά σε Ευρώ)
Χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία διαθέσιµα   
προς πώληση 

Αποθεµατικά 
συναλλαγµατικών 

διαφορών
Σύνολο

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2006 87.761,84 --  87.761,84 

Επανεκτίµηση 118.162,10 --  118.162,10 

Συναλλαγµατικές διαφορές --  505.709,30 505.709,30 

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 205.923,94 505.709,30 711.633,24 

Επανεκτίµηση 650.558,35 --  650.558,35 

Συναλλαγµατικές διαφορές --  (18.564,23 ) (18.564,23 )
Υπόλοιπο στις 31 Μαρτίου 2007 856.482,29 487.145,07 1.343.627,36 

Ο ΟΜΙΛΟΣ

(Ποσά σε Ευρώ)
Χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία διαθέσιµα   
προς πώληση 

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2006 87.761,84 

Επανεκτίµηση 118.162,10 

Συναλλαγµατικές διαφορές --  

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 205.923,94 

Επανεκτίµηση 650.558,35 

Συναλλαγµατικές διαφορές --  

Υπόλοιπο στις 31 Μαρτίου 2007 856.482,29 

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

 

 
 

6.8 Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) 
 

(Ποσά σε Ευρώ) Τακτικό 
αποθεµατικο

Αφορολόγητα 
αποθεµατικά

Λοιπά 
αποθεµατικά Σύνολο

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2006 3.127.668,14 11.018.877,12 1.193.286,61 15.339.831,87

Μεταφορά απο αποτελέσµατα εις νέο 3.155,55 --  --  3.155,55

Πώληση θυγατρικής (25.047,00) --  --  (25.047,00)

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 3.105.776,69 11.018.877,12 1.193.286,61 15.317.940,42

Υπόλοιπο στις 31 Μαρτίου 2007 3.105.776,69 11.018.877,12 1.193.286,61 15.317.940,42

Ο ΟΜΙΛΟΣ

(Ποσά σε Ευρώ) Τακτικό 
αποθεµατικο

Αφορολόγητα 
αποθεµατικά

Λοιπά 
αποθεµατικά Σύνολο

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2006 3.097.745,70 11.018.877,12 1.193.286,61 15.309.909,43

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 3.097.745,70 11.018.877,12 1.193.286,61 15.309.909,43
Υπόλοιπο στις 31 Μαρτίου 2007 3.097.745,70 11.018.877,12 1.193.286,61 15.309.909,43

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(Ποσά σε Ευρώ) 31/3/2007 31/3/2006
Έξοδα τόκων
-Τραπεζικά δάνεια (573.519,69 ) (283.792,00 )
- Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις (16.542,07 ) (6.756,65 )
- Λοιπά (494.690,21 ) (95.150,06 )

(1.084.751,97 ) (385.698,71 )
Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) από συναλλαγµατικές διαφορές (16.797,16 ) --  
Σύνολο (1.101.549,13 ) (385.698,71 )

Έσοδα τόκων 146.522,41 170.435,40 
Σύνολο (955.026,72 ) (215.263,31 )

Ο ΟΜΙΛΟΣ

(Ποσά σε Ευρώ) 31/3/2007 31/3/2006
Έξοδα τόκων
-Τραπεζικά δάνεια (441.294,85 ) (227.522,88 )
- Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις (9.829,45 ) (282,58 )
- Λοιπά (484.302,98 ) (86.311,78 )

(935.427,28 ) (314.117,24 )
Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) από συναλλαγµατικές διαφορές (63.867,02 ) --  
Σύνολο (999.294,30 ) (314.117,24 )

Έσοδα τόκων 136.119,55 162.102,43 
Σύνολο (863.174,75 ) (152.014,81 )

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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6.9 Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 
 

 
 
 
6.10  ∆εσµεύσεις 
 

 
 
 

(Ποσά σε Ευρώ) 31/3/2007 31/12/2006 31/12/2006 31/12/2005

Ενσώµατα πάγια στοιχεία 132.644,50 132.644,50 132.644,50 132.644,50
Χορηγηθείσες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης 55.006.597,09 52.929.513,82 54.092.085,09 52.021.496,48
Χορηγηθείσες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης σε 
θυγατρικές 7.800.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00

62.939.241,59 60.862.158,32 62.024.729,59 59.954.140,98

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(Ποσά σε Ευρώ) Σηµείωση 31/3/2007 31/3/2006 31/3/2007 31/3/2006

Κέρδη Περιόδου (199.799,81 ) (1.931.092,89 ) 304.907,61 (2.106.268,96 )
Προσαρµογές για:
Φόρο (2.829,99 ) (283.569,65 ) 121.935,54 (288.395,13 )
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων 6.2 686.554,88 566.310,51 581.770,75 457.742,31 
Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 6.1 138.549,04 131.541,38 123.450,05 117.895,29 
Κέρδη/ (ζηµιές) από πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων (δείτε 
παρακάτω) (2.638,34 ) 778,81 --  (22,00 )
Κέρδη/(ζηµιές) εύλογης αξίας άλλων χρηµατοοικονοµικών 
στοιχείων σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 29.404,58 (52.442,38 ) 29.404,58 (52.442,38 )
Κέρδη/(ζηµιές) από την πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 
διαθέσιµων προς πώληση (9.292,55 ) --  (9.292,95 ) --  
Κέρδη/(ζηµιές) εύλογης αξίας  χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 
διαθεσίµων προς πώληση
Έσοδα τόκων (146.522,41 ) (170.435,40 ) (136.119,55 ) (162.102,43 )
Έξοδα τόκων 1.084.751,97 385.698,71 935.427,28 314.117,24 
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (2.684,20 ) (2.684,20 ) (2.684,20 ) (2.684,20 )
Μερίδιο αποτελέσµατος σε συγγενείς εταιρίες (36.664,66 ) (132.006,20 ) --  --  
Συναλλαγµατικές διαφορές (κέρδη)/ (ζηµιές) δανείων 16.797,16 (94.254,64 ) --  --  
Άλλα (40.154,29 ) 19.098,09 411,55 769,50 

1.515.471,38 (1.563.057,86 ) 1.949.210,66 (1.721.390,76 )

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης
Αύξηση/ (µείωση) αποθεµάτων 539.130,39 (830.825,00 ) 493.844,68 (621.325,85 )
Αύξηση/ (µείωση) απαιτήσεων (9.708.621,63 ) (5.081.354,76 ) (3.830.032,35 ) (3.818.591,71 )
Αύξηση/ (µείωση) υποχρεώσεων 2.724.479,02 2.514.945,44 (3.865.079,70 ) 2.027.082,13 
Αύξηση/ (µείωση) προβλέψεων (334.860,56 ) 232.848,47 (328.110,33 ) 235.728,47 
Αύξηση/ (µείωση)υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω 
συνταξιοδότησης 12.278,40 3.280,42 11.212,52 3.280,42 

(6.767.594,38 ) (3.161.105,43 ) (7.518.165,18 ) (2.173.826,54 )

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (5.252.123,00 ) (4.724.163,29 ) (5.568.954,52 ) (3.895.217,30 )

Καθαρή λογιστική αξία (σηµ. 6.2) 81.080,33 2.832,64 --  2,00 
Κέρδη/ (ζηµιές) από την πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων 2.638,34 (778,81) --  22,00 
Έσοδα από την πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων 83.718,67 2.053,83 --  24,00 

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Κέρδη από την πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων περιλαµβάνουν:

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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6.11 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 
 
Οι συναλλαγές του Οµίλου και της Εταιρείας µε συνδεδεµένα µέρη την 31 Μαρτίου 2007 είναι οι 
εξής: 

 
 

 
 
 
6.12  Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 
 
Το απασχολούµενο προσωπικό στον Όµιλο και την Εταιρεία στις 31 Μαρτίου 2007είναι: 
 

 
 
 
6.13  Ενδεχόµενες απαιτήσεις – υποχρεώσεις 
 
Πληροφορίες σχετικά µε ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

Η Εταιρεία είναι διάδικος σε διάφορες δικαστικές υποθέσεις. 

Ειδικότερα: 

α) Προσφυγή της εταιρείας κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου για επιβληθέντα φόρο σε χιλ. € 
1.277,18 (φόρος 20% υπεραξίας µετοχών) 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αγορές αγαθών & υπηρεσιών από συνδεδεµένα µέρη : 1.265.680,70
Πωλήσεις αγαθών & υπηρεσιών σε συνδεδεµένα µέρη : 3.994.291,93
Υποχρεώσεις σε συνδεδεµένα µέρη : 3.105.891,71
Υποχρεώσεις σε πελάτες έργων-συνδεδεµένα µέρη : 295.000,00
Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη : 13.080.598,88
Απαιτήσεις από πελάτες έργων-συνδεδεµένα µέρη : 6.958.513,44
Συναλλαγές & αµοιβές µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου & διευθυντικών στελεχών : 312.734,10
Απαιτήσεις από µέλη του ∆.Σ & διευθυντικά στελέχη : 4.473,63
Υποχρεώσεις σε µέλη του ∆.Σ. & διευθυντικά στελέχη : --  

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

∆ιοικητικό 115 73
Εργατοτεχνικό 463 329

578 402

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Αγορές αγαθών & υπηρεσιών από συνδεδεµένα µέρη : 138.705,80
Πωλήσεις αγαθών & υπηρεσιών σε συνδεδεµένα µέρη : 3.790.022,38
Υποχρεώσεις σε συνδεδεµένα µέρη : 964.787,62
Υποχρεώσεις σε πελάτες έργων- συνδεδεµένα µέρη : 295.000,00
Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη : 16.313.167,76
Απαιτήσεις από πελάτες έργων-συνδεδεµένα µέρη : 4.943.195,38
Συναλλαγές & αµοιβές µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου & διευθυντικών στελεχών : 312.734,10
Απαιτήσεις από µέλη του ∆.Σ & διευθυντικά στελέχη : 21.473,63
Υποχρεώσεις σε µέλη του ∆.Σ. & διευθυντικά στελέχη : --  
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β) ∆ιάφορες αγωγές που έχουν εγερθεί από την INTRAKAT και κατά της INTRAKAT. 
 
∆εν έγινε πρόβλεψη για τις δικαστικές αυτές υποθέσεις γιατί εκτίµησή µας είναι ότι δεν θα προκύψει 
σηµαντική επιβάρυνση σε βάρος της Εταιρείας. 
 
 

6.14  Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 
 
∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να 
έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική λειτουργία της Εταιρείας και του Οµίλου. 
 
 

6.15 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 
 
Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις αναφέρονται για κάθε εταιρεία, κοινοπραξία στον παρακάτω 
πίνακα: 
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6.16 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 
 
Η συγχώνευση των θυγατρικών εταιρειών εξωτερικού INTRACOM CONSTRUCT S.A. και 
INTRAKAT ROMANIA SRL η οποία είχε εγκριθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις τους στις 05-12-
2006, θα ολοκληρωθεί εντός του 2007. 
 
 
 

Παιανία, 22 Μαΐου 2007 
 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

    

Σ. Π. ΚΟΚΚΑΛΗΣ Π. Κ. ΣΟΥΡΕΤΗΣ ΣΤ. Η. ΝΙΦΟΡΑΣ Ε. Α. ΣΑΛΑΤΑ 
Α.∆.Τ Π.695792 Α.∆.Τ. ΑΒ 348882 Α.∆.Τ. Ν 264689 Α.∆.Τ. Χ 516418 

 


