
 
                      

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που 
εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «EUROKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την  26η Μαρτίου 2008 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή 
τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση http://www.intrakat.gr . Επισηµαίνεται ότι τα 
δηµοσιοποιηθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν στο να 
παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία αλλά δεν 
παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των 
αποτελεσµάτων της Εταιρείας, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. Επίσης, επισηµαίνεται ότι, χάριν 
απλοποίησης, στα δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία έχουν 
γίνει ορισµένες συµπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων.   
 
 
 
Πέτρος Κ. Σουρέτης 
Πρόεδρος του ∆.Σ. 
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

της εταιρείας 
 «EUROKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 
της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2008 

 
 
Προς την ετήσια Γενική  Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Σας  υποβάλλουµε  για  έγκριση  τις  οικονοµικές  καταστάσεις της Εταιρείας, της οικονοµικής χρήσης 
από 1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2008.  

Οι οικονοµικές καταστάσεις της τρέχουσας χρήσης, όπως και εκείνες της προηγούµενης έχουν 
συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συντάχθηκε σύµφωνα µε τις σχετικές 
διατάξεις του άρθρου 107 παρ. 3 του κωδ.Ν. 2190/1920. 
 
 
Απολογισµός έτους 2008 – Εξέλιξη - Μεταβολές οικονοµικών µεγεθών της Εταιρείας 
Στο 2008 ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών των συνεχιζόµενων δραστηριοτήτων διαµορφώθηκε σε € 
845,44 χιλ., τα µικτά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως σε € 148,07 χιλ., τα αποτελέσµατα προ φόρων σε € 
34,35 χιλ. και τα καθαρά αποτελέσµατα µετά φόρων σε € 20,43 χιλ. 

Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών των διακοπεισών δραστηριοτήτων το 2008 διαµορφώθηκε σε € 
661,40 χιλ., τα µικτά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως σε € -20,55 χιλ., τα αποτελέσµατα προ φόρων σε € -
97,79 χιλ. και τα καθαρά αποτελέσµατα µετά φόρων σε € -57,20 χιλ. 

Ο ενοποιηµένος κύκλος των συνεχιζόµενων δραστηριοτήτων το 2008 έχει µειωθεί κατά 42,14% σε 
σχέση µε τον αντίστοιχο κύκλο εργασιών του 2007. Τα αποτελέσµατα προ φόρων όµως έχουν 
αναστραφεί και από ζηµίες το 2007 ο Όµιλος πραγµατοποιεί κέρδη το 2008. Τα αποτελέσµατα µετά 
από φόρους έχουν επίσης αναστραφεί και από ζηµίες το 2007 ο Όµιλος πραγµατοποιεί κέρδη το 2008. 
 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

 Κέρδη χρήσεως προ φόρων   34.353,24 
 Μείον: Φόροι         13.925,23 
 Κέρδη µετά από φόρους      20.428,01 
    
 Η ∆ιάθεση των κερδών έγινε ως εξής :    
 - Υπόλοιπο κερδών εις νέον       20.428,01 
 ΣΥΝΟΛΟ       20.428,01 

 
Tα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) των συνεχιζόµενων δραστηριοτήτων του Οµίλου για το 2008 
ανέρχονται σε € 59,7 χιλ. από ζηµίες ύψους € 137 χιλ. το 2007. Τα βελτιωµένα λειτουργικά κέρδη του 
Οµίλου οφείλονται στα βελτιωµένα λειτουργικά κέρδη της µητρικής, που για το 2008 στις 
συνεχιζόµενες δραστηριότητες ανέρχονται σε € 126,34 χιλ. έναντι € 18,77 χιλ. το 2007. 
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Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων την 31.12.2008 ανερχόταν σε € 523,66 χιλ. για τον Όµιλο και της 
Εταιρεία και το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων για τον Όµιλο σε € 845,60 χιλ. 
και για την Εταιρεία σε € 759,18 χιλ. 

Οι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες που εµφανίζουν την οικονοµική θέση του Οµίλου και της Εταιρείας σε 
στατική µορφή για τις συνεχιζόµενες δραστηριότητες είναι οι παρακάτω: 

 
α. Αριθµοδείκτες Οικονοµικής ∆ιάρθρωσης Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
    
    Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού: 64,87%  60,87% 
    Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων 67,14%  72,38% 
    Ίδια Κεφάλαια / Πάγιο ενεργητικό 114,34%  107,31% 
    Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 111,49%  161,32% 
    
β. Αριθµοδείκτες Απόδοσης και αποδοτικότητας    
    
    EBITDA / Κύκλος Εργασιών 7,06%  14,94% 
    Μικτά αποτελέσµατα / Πωλήσεις 17,51%  25,56% 
    Καθαρά Κέρδη προ φόρων / Ίδια Κεφάλαια 6,56%  6,56% 
    Πωλήσεις / Ίδια Κεφάλαια 161,45%  161,45% 

 
 
Προοπτικές και Αναµενόµενη Εξέλιξη 
Εντός της χρήσης 2008 το σηµαντικότερο γεγονός για την Εταιρεία ήταν η απόσχιση του Κλάδου των 
Ιδιωτικών και ∆ηµοσίων Έργων της και η εισφορά του στην µητρική εταιρεία INTRAKAT, 
συµπεριλαµβανοµένου και του πτυχίου Γ΄ Τάξεως ΜΕΕΠ.  

Οι στόχοι της Εταιρείας για την τρέχουσα χρήση είναι: 

• Η επανάκτηση Πτυχίου Γ΄ Τάξεως ΜΕΕΠ. 

• Η προσπάθεια ανάληψης ιδιωτικών έργων και µετά την επανάκτηση του πτυχίου της καθώς 
και άλλων δηµοσίων έργων. 

• Η ολοκλήρωση του έργου «ΛΕΒΕΝΤΗ» που έχει αναλάβει µέσω της µορφής αντιπαροχής. 

• Η συµµετοχή της µέσω Κοινοπραξιών ή άλλων µορφών εταιρειών στην κατασκευή και 
εκµετάλλευση ακινήτων. 

• Τέλος, η επέκταση της δραστηριότητάς της στην εκµετάλλευση των Σταθµών Αυτοκινήτων, 
κλάδος στον οποίο η Εταιρεία  διαθέτει ήδη σηµαντική τεχνογνωσία και εµπειρία.  

Πιστεύουµε ότι η Εταιρεία θα συνεχίσει και στην φετινή χρονιά µε την ίδια θετική πορεία που έκλεισε 
ο προηγούµενος χρόνος λειτουργίας της, τόσο σε  ανάληψη νέων έργων όσο και σε πραγµατοποίηση 
θετικών οικονοµικών αποτελεσµάτων. 

 
 
Κυριότεροι Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες 
 
Χρηµατοοικονοµικοί Κίνδυνοι 
Σχετικά µε την ύπαρξη και διαχείριση παραγόντων χρηµατοοικονοµικού κινδύνου επισηµαίνονται τα 
κάτωθι: 
• ∆εν υπάρχει  Συναλλαγµατικός κίνδυνος για την Εταιρεία και τον Όµιλο, καθότι δεν 

δραστηριοποιείται στο Εξωτερικό ούτε έχει δανεισµό σε ξένο νόµισµα. 
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• ∆εν υπάρχει Κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω 
µεταβολών των επιτοκίων για την Εταιρεία και τον Όµιλο, γιατί η έκθεση της Εταιρείας στον 
κίνδυνο µεταβολής επιτοκίων στα ταµειακά διαθέσιµα είναι χαµηλός, δεδοµένου ότι δεν 
διακρατεί σηµαντικά ταµειακά διαθέσιµα, αλλά ούτε έχει  δανειακές υποχρεώσεις.  
Ως Όµιλος εµφανίζεται µία βραχυπρόθεσµη τραπεζική υποχρέωση-δάνειο µε κυµαινόµενο 
επιτόκιο. Προκειµένου να µετριαστεί ο κίνδυνος µεταβολής επιτοκίων, υπάρχει δυνατότητα να 
χρησιµοποιηθούν παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα. 

• ∆εν υπάρχει Πιστωτικός κίνδυνος για την Εταιρεία και τον Όµιλο, καθότι οι απαιτήσεις από 
τους Πελάτες τους είναι από το ∆ηµόσιο ή από επιλεγµένους φερέγγυους Ιδιώτες. 

• ∆εν υπάρχει Κίνδυνος Ρευστότητας για την Εταιρεία, καθότι υπάρχουν επαρκή διαθέσιµα ώστε 
ο Τραπεζικός δανεισµός να είναι µηδενικός 
Ως 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 

 
 
Συναλλαγές µε Συνδεδεµένα Μέρη 
Οι συναλλαγές του Οµίλου και της Εταιρείας µε τα συνδεδεµένα µέρη έχουν γίνει µε τους συνήθεις 
όρους της αγοράς. 
Οι κυριότερες συναλλαγές του Οµίλου και της Εταιρείας µε τα συνδεδεµένα µέρη σύµφωνα µε την 
έννοια του ∆ΛΠ 24 έχουν ως εξής: 
 

Συναλλαγές µε την µητρική του Οµίλου INTΡΑΚΟΜ  KAΤΑΣΚΕΥΕΣ

Αγορές 229.500,00

Πωλήσεις 80.000,00

Υποχρεώσεις 398.978,76

Συναλλαγές µε λοιπές συνδεδεµένες 

Υποχρεώσεις 12.448,61

Απαιτήσεις 20.020,36

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 
 

Συναλλαγές µε την µητρική του Οµίλου INTΡΑΚΟΜ  KAΤΑΣΚΕΥΕΣ

Αγορές 229.500,00

Πωλήσεις 80.000,00

Υποχρεώσεις 378.748,76

Συναλλαγές µε λοιπές συνδεδεµένες 

Υποχρεώσεις 12.448,61

Απαιτήσεις 40.820,36

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
Προσωπικό 
Το προσωπικό του Οµίλου την 31.12.2008 ανερχόταν σε 5 άτοµα από τα οποία το 1 άτοµο ήταν 
∆ιοικητικός υπάλληλος και τα 4 άτοµα Εργατοτεχνικό προσωπικό. 
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Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θεωρεί τα εκτεθέντα ως απολογισµό επί των πεπραγµένων του κατά την 
χρήση 01.01.2008 έως και 31.12.2008 και προσδοκά ότι η Γενική Συνέλευση θα εγκρίνει τον χειρισµό 
από αυτό των συµφερόντων της εταιρείας, κατά την κρινόµενη χρήση και τον ισολογισµό της 
31.12.2008 µε την ανάλυση της Κατάστασης Αποτελεσµάτων, της Κατάστασης Ταµειακών Ροών, της 
Κατάστασης Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων και την προτεινόµενη ∆ιάθεση των Κερδών. 
Επίσης ευελπιστεί ότι η Συνέλευση µε ιδιαίτερη απόφασή της, θα απαλλάξει τα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζηµιώσεως για την χρήση από 1η Ιανουαρίου 
2008 µέχρι 31ης ∆εκεµβρίου 2008. 
Για την επαρκή πληροφόρηση των µετόχων αναφέρεται ότι η Εταιρεία δεν έχει προβεί σε απόκτηση 
ιδίων µετοχών. 
 
 

Παιανία, 26 Μαρτίου 2009 
 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
 
 

 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 

 

Προς τους µετόχους της «EUROKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
 

 

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της “EUROKAT 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (η «Εταιρεία») που αποτελούνται από τον εταιρικό και 
ενοποιηµένο Ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2008, και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών 
ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσης που έληξε την ηµεροµηνία αυτή καθώς και 
περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις. 
 

Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

Η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 
Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως 
αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, 
εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη 
παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε 
απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων 
λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις 
περιστάσεις. 
 

Ευθύνη Ελεγκτή 

∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε βάση τον 
έλεγχό µας.  ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι 
εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας 
µε τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την 
απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες 
από ουσιώδη ανακρίβεια. 

Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, 
σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι 
διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου 
ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του 
κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την 
κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό 
ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης επί της 
αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει 
επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόσθηκαν και του 
εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής 
παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων.  

Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 
θεµελίωση της γνώµης µας. 
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Γνώµη 

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 
παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας και του 
Οµίλου κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2008, την χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις Ταµειακές τους 
Ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου µας, εφιστούµε την 
προσοχή σας στο εξής: Η εταιρεία, από συστάσεώς της, δεν έχει ελεγχθεί από τις αρµόδιες φορολογικές 
αρχές, µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το 
χρόνο που θα εξεταστούν και οριστικοποιηθούν οι χρήσεις 2005 έως και 2008. 
 
 
Αναφορά επί άλλων νοµικών θεµάτων 
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζοµένων από τα άρθρα 
43α, 107 και 37 του κωδ. Ν. 2190/1920. 
 
 
 

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2009 
 

ΟI ΟΡΚΩΤΟI ΕΛΕΓΚΤEΣ ΛΟΓΙΣΤEΣ 
 
 
 

 
 
 
 
 

         ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Ε. ΤΖΙΩΡΤΖΗΣ                                                         ΜΑΡΙΑ Ν. ΧΑΡΙΤΟΥ  
                    Α.Μ. ΣΟΕΛ 12371                                                                           Α.Μ. ΣΟΕΛ 15161 

 
'' Σ.Ο.Λ. '' Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 

Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα 
Αρ. Μ.  ΣΟΕΛ 125 
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ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 

 
(ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008) 
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1. Ισολογισµός 
 
(Ποσά σε Ευρώ)

Σηµείωση 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

Λοιπά Άυλα περιουσιακά στοιχεία 7.1 376,25 875,00 376,25 875,00
Ενσώµατα πάγια 7.2 33.317,48 45.056,38 33.317,48 45.056,38

Επενδύσεις σε θυγατρικές 7.3 -- -- 30.000,00 30.000,00

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 7.4 360.570,00 -- 360.570,00 --

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 7.5 3.810,90 1.905,20 3.810,90 1.905,20

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 7.6 59.914,84 41.036,80 59.914,84 41.036,80
457.989,47 88.873,38 487.989,47 118.873,38

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

Αποθέµατα 7.7 299.208,61 89,91 299.208,61 --

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 7.5 312.833,77 232.750,75 267.879,99 142.330,53

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 12.049,18 29.517,15 12.049,18 29.517,15

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 7.8 221.507,65 207.436,86 180.041,19 206.183,14
845.599,21 469.794,67 759.178,97 378.030,82

Σύνολο Ενεργητικού 1.303.588,68 558.668,05 1.247.168,44 496.904,20

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ίδια κεφάλαια αναλογούντα στους µετόχους της µητρικής

Μετοχικό κεφάλαιο 7.9 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

Αποθεµατικά  εύλογης αξίας 7.10 (35.962,97) -- (35.962,97) --

Λοιπά αποθεµατικά 7.11 8.285,54 8.285,54 8.285,54 8.285,54

Κέρδη εις νέον 51.335,59 (365.625,39) 51.335,59 (365.625,39)
523.658,16 142.660,15 523.658,16 142.660,15

∆ικαιώµατα µειοψηφίας -- -- --  --  
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 523.658,16 142.660,15 523.658,16 142.660,15

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

∆άνεια 7.12 21.454,65 34.178,82 21.454,65 34.178,82

Μακροχρόνιες προβλέψεις για λοιπές υποχρεώσεις και έξοδα 7.13 -- -- 231.444,82 155.702,03
21.454,65 34.178,82 252.899,47 189.880,85

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 7.14 599.482,56 223.884,08 457.886,65 152.337,48

∆άνεια 7.12 158.993,31 157.945,00 12.724,16 12.025,72
758.475,87 381.829,08 470.610,81 164.363,20

Σύνολο υποχρεώσεων 779.930,52 416.007,90 723.510,28 354.244,05

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 1.303.588,68 558.668,05 1.247.168,44 496.904,20

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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2. Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων  
 
(Ποσά σε Ευρώ)

Σηµείωση
01.01 -          

31.12.2008
01.01 -          

31.12.2007
01.01 -          

31.12.2008
01.01 -          

31.12.2007

Συνεχιζόµενες δραστηριότητες:
Πωλήσεις 7.16 845.439,28 1.461.206,17 845.439,28 892.755,93
Κόστος Πωληθέντων 7.17 (697.371,33) (1.481.854,23) (629.376,39) (759.777,87)
Μικτό Κέρδος 148.067,95 (20.648,06) 216.062,89 132.978,06

Έξοδα διοίκησης 7.17 (141.356,21) (137.917,79) (105.859,82) (135.764,02)
Λοιπά έσοδα 7.18 36.847,90 2.820,40 -- 2.820,40
Λοιπά κέρδη/ (ζηµιές)/ καθαρά 7.19 -- -- (75.742,77) (155.702,03)
Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 43.559,64 (155.745,45) 34.460,30 (155.667,59)

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 7.20 3.467,16 1.336,89 3.206,70 1.259,03
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 7.20 (12.673,56) (3.641,86) (3.313,76) (3.641,86)
Χρηµατοοικονοµικό κόστος - καθαρό (9.206,40) (2.304,97) (107,06) (2.382,83)
Καθαρά κέρδη/ζηµίες  προ φόρων 34.353,24 (158.050,42) 34.353,24 (158.050,42)

 Φόρος εισοδήµατος 7.21 (13.925,24) (70.946,12) (13.925,24) (70.946,12)
Καθαρά κέρδη/ζηµίες χρήσης από συνεχιζ. δραστηρ. 20.428,01 (228.996,54) 20.428,01 (228.996,54)

∆ιακοπείσες δραστηριότητες:
Κέρδη/ ζηµίες χρήσης από διακοπείσες δραστηριότητες (57.200,59) 488.367,40 (57.200,59) 488.367,40
Καθαρά κέρδη / ζηµίες χρήσης (συνεχιζόµενες και 
διακοπείσες δραστηριότητες) (36.772,58) 259.370,86 (36.772,58) 259.370,86

Κατανεµόµενα σε :

Μετόχους Εταιρίας 20.428,01 (228.996,54)

∆ικαιώµατα µειοψηφίας -- --

20.428,01 (228.996,54)

Βασικά 7.22 0,0409 -0,4580 0,0409 -0,4580

Ο ΟΜΙΛΟΣ

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

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
Από διακοπείσες δραστηριότητες

(Ποσά σε Ευρώ)

Σηµείωση
01.01 -          

31.12.2008
01.01 -          

31.12.2007
01.01 -          

31.12.2008
01.01 -          

31.12.2007

∆ιακοπείσες δραστηριότητες

Πωλήσεις 7.16 661.406,63 1.876.085,42 513.179,31 1.876.085,42
Κόστος Πωληθέντων 7.17 (681.959,44) (1.327.849,39) (532.681,77) (1.327.849,39)
Μικτό Κέρδος (20.552,82) 548.236,03 (19.502,46) 548.236,03

Έξοδα διοίκησης 7.17 (77.200,33) (43.155,27) (77.200,33) (43.113,27)
Λοιπά κέρδη/ (ζηµιές)/ καθαρά 7.19 -- -- (822,05) (42,00)
Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης (97.753,15) 505.080,76 (97.524,84) 505.080,76

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα -- -- -- --
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (45,70) -- -- --
Χρηµατοοικονοµικό κόστος - καθαρό (45,70) -- -- --
Καθαρά κέρδη/ζηµίες  προ φόρων (97.798,85) 505.080,76 (97.524,84) 505.080,76

 Φόρος εισοδήµατος 7.21 40.598,27 (16.713,36) 40.324,25 (16.713,36)
Κέρδη/(ζηµίες) περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες (57.200,59) 488.367,40 (57.200,59) 488.367,40

Βασικά 7.22 -0,1144 0,9767 -0,1144 0,9767

Κέρδη ανά µετοχή από µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες 
που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής για την 
περίοδο 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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3.α Πίνακας Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Οµίλου 
 
(Ποσά σε Ευρώ)

Σηµείωση Μετοχικό 
Κεφάλαιο

Αποθεµατικά 
Εύλογης αξίας

Λοιπά 
Αποθεµατικά Κέρδη εις νέον Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007
(όπως είχε δηµοσιευθεί) 500.000,00 -- -- (127.474,94) 372.525,06
Μείον: Αποσχισθείς κλάδος -- -- -- (868,37) (868,37)
Νέο Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 500.000,00 -- -- (128.343,31) 371.656,69

Λοιπά αποθεµατικά 7.11 -- -- 8.285,54 (8.285,54) --
Καθαρό κέρδος 01.01 - 31.12.2007 -- -- -- (228.996,54) (228.996,54)
Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2007 500.000,00 -- 8.285,54 (365.625,39) 142.660,15

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2008 500.000,00 -- 8.285,54 (365.625,39) 142.660,15
∆ιαθέσιµα προς πώληση -- (35.962,97) -- -- (35.962,97)
Καθαρή Θέση εισφερόµενου κλάδου-
Ανταλλαγή µε µετοχές -- -- -- 396.532,97 396.532,97
Καθαρό κέρδος 01.01 - 31.12.2008 -- -- -- 20.428,01 20.428,01
Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2008 500.000,00 (35.962,97) 8.285,54 51.335,59 523.658,16

Ο ΟΜΙΛΟΣ

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

Σηµείωση Μετοχικό 
Κεφάλαιο

Αποθεµατικά 
Εύλογης Αξίας

Λοιπά 
Αποθεµατικά Κέρδη εις νέον Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007
(όπως είχε δηµοσιευθεί) 500.000,00 -- -- (127.474,94) 372.525,06
Μείον: Αποσχισθείς κλάδος -- -- -- (868,37) (868,37)
Νέο Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 500.000,00 -- -- (128.343,31) 371.656,69

Λοιπά αποθεµατικά 7.11 --  -- 8.285,54 (8.285,54) --
Καθαρό κέρδος 01.01 - 31.12.2007 --  -- -- (228.996,54) (228.996,54)
Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2007 500.000,00 -- 8.285,54 (365.625,39) 142.660,15

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2008 500.000,00 -- 8.285,54 (365.625,39) 142.660,15
∆ιαθέσιµα προς πώληση -- (35.962,97) -- -- (35.962,97)
Καθαρή Θέση εισφερόµενου κλάδου-
Ανταλλαγή µε µετοχές -- -- -- 396.532,97 396.532,97
Καθαρό κέρδος 01.01 - 31.12.2008 -- -- -- 20.428,01 20.428,01
Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2008 500.000,00 (35.962,97) 8.285,54 51.335,59 523.658,16

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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4. Κατάσταση Ταµειακών Ροών 
 
(Ποσά σε Ευρώ)

Σηµείωση 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 7.23 54.190,35 (48.141,92) 5.228,14 126.601,50

Καταβληθέντες τόκοι 7.20 (12.673,56) (3.641,86) (3.313,76) (3.641,86)

Καταβληθείς φόρος εισοδήµατος (15.335,30) (82.148,47) (15.335,30) (82.148,47)
Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 26.181,49 (133.932,25) (13.420,92) 40.811,17

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορές ενσώµατων παγίων 7.2 (3.402,00) (133,87) (3.402,00) (133,87)

Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων 7.1 (500,00) -- (500,00) --

Αγορά θυγατρικών (µείον χρηµατικών διαθεσίµων θυγατρικής) 7.3 -- -- -- (30.000,00)

Τόκοι που εισπράχθηκαν 7.20 3.467,16 1.336,89 3.206,70 1.259,03
Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (434,84) 1.203,02 (695,30) (28.874,84)

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

∆άνεια αναληφθέντα 349,87 145.919,28 -- --

Πληρωµές κεφαλαίου χρηµατοδοτικών µισθώσεων (12.025,73) (11.365,64) (12.025,73) (11.365,64)
Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (11.675,86) 134.553,64 (12.025,73) (11.365,64)

Καθαρή (µείωση)/ αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 14.070,79 1.824,41 (26.141,95) 570,69

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της χρήσης 7.8 207.436,86 205.612,45 206.183,14 205.612,45
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος  της χρήσης 7.8 221.507,65 207.436,86 180.041,19 206.183,14

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
Από διακοπείσες δραστηριότητες

(Ποσά σε Ευρώ)

Σηµείωση 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 261.622,36 11.042,00 229.516,81 11.042,00

Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (229.458,00) (11.042,00) (229.458,00) (11.042,00)
Σύνολο ταµειακών ροών 32.164,36 -- 58,81 --

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
 
 
Οι συνηµµένες σηµειώσεις 5.1 έως 5.23, 6.1 έως 6.2 και 7.1 έως 7.30 αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των Ετήσιων 
Οικονοµικών Καταστάσεων. 
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5. Σηµειώσεις επί των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων της 31ης 

∆εκεµβρίου 2008 (Ατοµικός και ενοποιηµένος) 
 
 
5.1. Γενικές πληροφορίες  
Η εταιρεία EUROKAT ANΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι ανώνυµη εταιρεία και αποτελεί 
θυγατρική εταιρεία της INTRAKAT. Ιδρύθηκε το έτος 2005 µε έδρα την Παιανία Αττικής στην 
διεύθυνση 19 χ.θ. Νέας Οδού Παιανίας-Μαρκοπούλου. 
Οι οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2008 που έχουν ενσωµατωθεί 
µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης στις Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου “INTRAKAT”, 
εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την 26η Μαρτίου 2009. 
Η εταιρεία EUROKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δραστηριοποιείται στους τοµείς µελέτης, 
σχεδιασµού και υλοποίησης κατασκευαστικών έργων πάσης φύσης, ηλεκτροµηχανικών 
εγκαταστάσεων και τηλεπικοινωνιακών έργων, στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. 
 
 
5.2 Αρχές σύνταξης των ετήσιων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων 
Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις της 
EUROKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ («Η Εταιρεία») και τις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της («Ο Όµιλος»), για την χρήση που έληξε την 31 
∆εκεµβρίου 2008. 
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή της συνεχούς επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας, την αρχή του δουλευµένου και σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα  
Χρηµατοοικονοµικής  Αναφοράς  (∆.Π.Χ.Α.)  όπως  αυτά  έχουν  εκδοθεί  από  το Συµβούλιο  ∆ιεθνών  
Λογιστικών  Προτύπων  (IASB)  καθώς  και  τις  ∆ιερµηνείες  τους,  που  έχουν  εκδοθεί  από  την 
Επιτροπή ∆ιερµηνειών (IFRIC) και έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Όλα τα αναθεωρηµένα ή νεοεκδοθέντα πρότυπα και διερµηνείες που έχουν εφαρµογή στον όµιλο και 
ήταν σε ισχύ την 31 ∆εκεµβρίου 2008, ελήφθησαν υπόψη στην έκταση που αυτά ήταν εφαρµόσιµα. 
Η  σύνταξη  των  ετήσιων  οικονοµικών  καταστάσεων  της  31ης  ∆εκεµβρίου  2008,  έχει  γίνει  µε  τις  
λογιστικές  αρχές  που εφαρµόσθηκαν στη χρήση 2007. 
Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ (ή IFRS)  απαιτεί τη χρήση εκτιµήσεων 
και κρίσης κατά την εφαρµογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Σηµαντικές παραδοχές από την 
∆ιοίκηση για την εφαρµογή των λογιστικών µεθόδων της εταιρείας έχουν επισηµανθεί όπου κρίνεται 
κατάλληλα. Σηµειώνεται ότι οι οικονοµικές καταστάσεις συµπεριλαµβάνονται στις ενοποιηµένες 
καταστάσεις που συντάσσει και δηµοσιεύει η µητρική εταιρεία INTΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (δ.τ. INTRAKAT). 
 
 
5.3 Νέα λογιστικά πρότυπα, ερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων 
Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί από το  
Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) καθώς και την Επιτροπή ∆ιερµηνειών (IFRIC), τα 
οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας 
χρήσης ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση του Οµίλου σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών 
των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω. 
 

Πρότυπα / διερµηνείες  υποχρεωτικά για τη χρήση 2008 
 
- ∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» και ∆ΠΧΠ 7 

(Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις» – Επαναταξινόµηση χρηµατοοικο-
νοµικών µέσων 

Η τροποποίηση επιτρέπει σε µια οικονοµική οντότητα να επαναταξινοµήσει µη παράγωγα 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία (µε εξαίρεση όσα κατηγοριοποιήθηκαν από την επιχείρηση στην εύλογη 
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αξία µέσω των αποτελεσµάτων κατά την αρχική τους αναγνώριση) σε διαφορετική κατηγορία από την 
«εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων» σε συγκεκριµένες περιπτώσεις. Η τροποποίηση, επίσης, 
επιτρέπει σε µια οικονοµική οντότητα να µεταφέρει από την κατηγορία «∆ιαθέσιµα προς πώληση» 
στην κατηγορία «∆άνεια και Απαιτήσεις» ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο που θα µπορούσε να 
πληρεί τον ορισµό «∆άνεια και Απαιτήσεις» (εάν δεν είχε καταταχθεί ως διαθέσιµο προς πώληση), 
εφόσον η οικονοµική οντότητα έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να διακρατήσει το εν λόγω 
χρηµατοοικονοµικό στοιχείο στο εγγύς µέλλον.  Η παραπάνω τροποποίηση δεν είχε καµία επίπτωση 
στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 

 
- ∆ΕΕΧΠ 11 - ∆ΠΧΠ 2 «Συναλλαγές Ιδίων Μετοχών Οµίλου» 

Η διερµηνεία διασαφηνίζει τον χειρισµό σε περιπτώσεις που οι υπάλληλοι µίας θυγατρικής εταιρείας 
λαµβάνουν µετοχές της µητρικής εταιρείας. Επίσης διευκρινίζει εάν ορισµένες συναλλαγές πρέπει να 
λογίζονται ως συναλλαγές µε διακανονισµό µε συµµετοχικούς τίτλους ή συναλλαγές µε διακανονισµό 
τοις µετρητοίς. Η διερµηνεία αυτή, δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και την Εταιρεία. 

 
- ∆ΕΕΧΠ 12 «Συµφωνίες Παραχώρησης» 

Η ∆ιερµηνεία 12 πραγµατεύεται τον τρόπο µε τον οποίο οι παραχωρησιούχοι θα πρέπει να 
εφαρµόζουν τα υφιστάµενα ∆ΠΧΠ για να αναγνωρίσουν τις υποχρεώσεις που αναλαµβάνουν και τα 
δικαιώµατα που τους παραχωρούνται στις σχετικές συµβάσεις παραχώρησης. Με βάση τη ∆ιερµηνεία, 
οι παραχωρησιούχοι δεν θα πρέπει να αναγνωρίσουν τη σχετική υποδοµή ως ενσώµατα πάγια 
στοιχεία, αλλά να αναγνωρίσουν ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο και / ή ένα άυλο 
περιουσιακό στοιχείο.  Η ερµηνεία αυτή δεν έχει επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 

 
- ∆ΕΕΧΠ 14 «Το Όριο στην αναγνώριση Περιουσιακού Στοιχείου Καθορισµένων Παροχών, οι 

Ελάχιστες Απαιτήσεις Χρηµατοδότησης και οι Αλληλεπιδράσεις τους» (εφαρµόζεται για τις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2008) 

Η ∆ιερµηνεία 14 παρέχει οδηγίες σχετικά µε τον τρόπο εκτίµησης του ορίου στο ποσό του 
πλεονάσµατος που µπορεί να καταχωρηθεί σαν περιουσιακό στοιχείο σε ένα πρόγραµµα 
καθορισµένων παροχών σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 19 «Παροχές σε Εργαζόµενους». Επίσης, επεξηγεί πως 
αυτό το όριο µπορεί να επηρεαστεί όταν υπάρχει νοµική ή συµβατική απαίτηση ελάχιστης 
χρηµατοδότησης και τυποποιεί την υφιστάµενη πρακτική.  Εφόσον ο Όµιλος δεν έχει τέτοια έχει 
χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα καθορισµένων παροχών, η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στον 
Όµιλο. 
 

Πρότυπα/ διερµηνείες υποχρεωτικά για µεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν εφαρµοστεί νωρίτερα από τον 
Όµιλο 
 
- ∆ΛΠ 1 (Αναθεωρηµένο) «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» (εφαρµόζεται για τις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009) 

Το ∆ΛΠ 1 έχει αναθεωρηθεί για να αναβαθµίσει τη χρησιµότητα των πληροφοριών που 
παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι πιο σηµαντικές αλλαγές είναι: η κατάσταση 
µεταβολών ιδίων κεφαλαίων να περιλαµβάνει µόνο συναλλαγές µε µετόχους, η εισαγωγή µιας 
καινούργιας κατάστασης συνολικού εισοδήµατος (“comprehensive income”) που συνδυάζει όλα τα 
στοιχεία εσόδων και εξόδων τα οποία αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων µε τα «λοιπά 
εισοδήµατα» (“other comprehensive income”) και επαναδιατυπώσεις (“restatements”) στις οικονοµικές 
καταστάσεις ή αναδροµικές εφαρµογές νέων λογιστικών πολιτικών να παρουσιάζονται από την αρχή 
της νωρίτερης συγκριτικής περιόδου. Ο Όµιλος θα εφαρµόσει τις παραπάνω τροποποιήσεις και θα κάνει 
τις απαραίτητες αλλαγές στην παρουσίαση των οικονοµικών του καταστάσεων για το έτος 2009. 

 
- ∆ΛΠ 23 (Τροποποίηση) «Κόστος ∆ανεισµού» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009)) 

Με βάση τις τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 23, καταργείται η επιλογή (που υπάρχει στο υφιστάµενο 
πρότυπο) για αναγνώριση του κόστους δανεισµού που µπορεί να κατανεµηθεί άµεσα σε ένα 
περιουσιακό στοιχείο που πληρεί τις προϋποθέσεις στα έξοδα περιόδου. Όλα τα κόστη δανεισµού που 
µπορεί να κατανεµηθούν άµεσα στην απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός περιουσιακού στοιχείου 
που πληρεί τις προϋποθέσεις πρέπει να κεφαλαιοποιούνται. Ένα περιουσιακό στοιχείο που πληρεί τις 
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προϋποθέσεις είναι ένα περιουσιακό στοιχείο που κατ’ ανάγκη χρειάζεται µια σηµαντική χρονική 
περίοδο προετοιµασίας για τη χρήση για την οποία προορίζεται ή για την πώλησή του.  Σύµφωνα µε 
τις µεταβατικές διατάξεις του Προτύπου, ο Όµιλος θα υιοθετήσει την αλλαγή από την ηµεροµηνία 
εφαρµογής του και µελλοντικά.  Συνεπώς, το κόστος δανεισµού που αφορά περιουσιακά στοιχεία που 
πληρούν τις προϋποθέσεις κεφαλαιοποιείται όπου η έναρξη κεφαλαιοποίησης ξεκινάει από την 
ηµεροµηνία εφαρµογής και µετά.  ∆εν θα γίνει αναπροσαρµογή για το κόστος δανεισµού που είχε 
καταχωρηθεί στα αποτελέσµατα πριν από την ηµεροµηνία αυτή. 

 
- ∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση» και ∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) 

«Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων» - Χρηµατοοικονοµικά Μέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο 
(ή “puttable” µέσο) (εφαρµόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 
Ιανουαρίου 2009) 

Ο Όµιλος δεν αναµένει ότι αυτές οι τροποποιήσεις θα επηρεάσουν τις οικονοµικές του καταστάσεις, 
εφόσον δεν έχει τέτοια χρηµατοοικονοµικά µέσα. 

 
- ∆ΛΠ 39 (Τροποποιηµένο) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» – 

Αντισταθµισµένα στοιχεία που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της λογιστικής αντιστάθµισης 
(εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009) 

Η τροποποίηση αυτή δεν εφαρµόζεται στον Όµιλο καθώς δεν ακολουθεί λογιστική αντιστάθµισης 
σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39. 

 
- ∆ΠΧΠ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΠ» και ∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ενοποιηµένες 

και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις» (εφαρµόζονται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009) 

Καθώς η µητρική εταιρεία και όλες οι θυγατρικές της έχουν ήδη µεταβεί στα ∆ΠΧΠ, η τροποποίηση 
δεν θα έχει αντίκτυπο στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 

 
- ∆ΠΧΠ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» (εφαρµόζεται για 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009) 

Ο Όµιλος δεν αναµένει ότι αυτή η ∆ιερµηνεία θα έχει επίδραση στις οικονοµικές του καταστάσεις. 
 
- ∆ΠΧΠ 3 (Αναθεωρηµένο) «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και ∆ΛΠ 27 (Τροποποιηµένο) «Ενοποιηµένες 

και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009) 

Το αναθεωρηµένο ∆ΠΧΠ 3 εισάγει µια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισµό συνενώσεων 
επιχειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα αποτελέσµατα της 
περιόδου στην οποία πραγµατοποιείται η συνένωση επιχειρήσεων και τα µελλοντικά αποτελέσµατα. 
Αυτές οι αλλαγές περιλαµβάνουν την εξοδοποίηση των δαπανών που σχετίζονται µε την απόκτηση 
και την αναγνώριση µελλοντικών µεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόµενου τιµήµατος στα 
αποτελέσµατα (αντί για προσαρµογή της υπεραξίας). Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 απαιτεί όπως 
συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών συµµετοχής σε θυγατρική καταχωρούνται στην 
καθαρή θέση. Συνεπώς δεν επηρεάζουν την υπεραξία ούτε δηµιουργούν αποτέλεσµα (κέρδος ή ζηµία). 
Επιπλέον το τροποποιηµένο πρότυπο αλλάζει τον τρόπο που λογίζονται οι ζηµίες θυγατρικών καθώς 
και η απώλεια ελέγχου θυγατρικής.  Όλες οι αλλαγές των ανωτέρω προτύπων θα εφαρµοστούν από 
την ηµεροµηνία εφαρµογής τους και θα επηρεάσουν µελλοντικές αποκτήσεις και συναλλαγές µε 
µετόχους µειοψηφίας από την ηµεροµηνία αυτή και µετά. 

 
- ∆ΠΧΠ 8 «Κλάδοι ∆ραστηριοτήτων» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

µετά την 1 Ιανουαρίου 2009) 

Το πρότυπο 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 βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του εν 
λόγω προτύπου στις οικονοµικές του καταστάσεις και θα εφαρµόσει το ∆ΠΧΠ 8 από την 1 Ιανουαρίου 
2009. 
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- ∆ΕΕΧΠ 13 «Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2008) 

Ο Όµιλος δεν αναµένει ότι αυτή η ∆ιερµηνεία θα έχει επίδραση στις οικονοµικές του καταστάσεις 
εφόσον δεν εφαρµόζει τέτοια προγράµµατα. 

 
- ∆ΕΕΧΠ 15 «Συµφωνίες για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009) 

Η διερµηνεία αναφέρεται στους υφιστάµενους διαφορετικούς λογιστικούς χειρισµούς αναφορικά µε 
πωλήσεις ακίνητης περιουσίας. Μερικές οικονοµικές οντότητες αναγνωρίζουν το έσοδο σύµφωνα µε 
το ∆ΛΠ 18 (δηλ. όταν µεταφέρονται οι κίνδυνοι και τα οφέλη κυριότητας της ακίνητης περιουσίας) 
και άλλες αναγνωρίζουν το έσοδο  ανάλογα µε το στάδιο ολοκλήρωσης της ακίνητης περιουσίας 
σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 11. Η διερµηνεία διασαφηνίζει ποιο πρότυπο πρέπει να εφαρµοστεί σε κάθε 
περίπτωση.  Ο Όµιλος βρίσκεται στην διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης της εν λόγω διερµηνείας 
στις οικονοµικές του καταστάσεις. 

 
- ∆ΕΕΧΠ 16 «Αντισταθµίσεις µιας καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό» (εφαρµόζεται 

για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Οκτωβρίου 2008) 

Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο, εφόσον ο Όµιλος δεν χρησιµοποιεί το λογιστικό 
χειρισµό της αντιστάθµισης για οποιαδήποτε επένδυση σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό. 
 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ 
(Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ∆ΠΧΠ 
ως επακόλουθο των αποτελεσµάτων του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ που 
δηµοσιεύτηκε τον Μάιο 2008. Οι παρακάτω τροποποιήσεις, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, ισχύουν 
για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009. 

 
- ∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι κάποια από τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και 
υποχρεώσεις που έχουν καταταχθεί ως προοριζόµενα για εµπορική εκµετάλλευση σύµφωνα µε το 
∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» αποτελούν παραδείγµατα 
κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων αντίστοιχα. Ο Όµιλος 
θα εφαρµόσει την τροποποίηση αυτή από την 1η Ιανουαρίου 2009, ωστόσο αναµένει ότι δεν θα 
επηρεάσει τις οικονοµικές του καταστάσεις. 

 
- ∆ΛΠ 16 (Τροποποίηση) «Ενσώµατες ακινητοποιήσεις» (και επακόλουθη τροποποίηση στο ∆ΛΠ 7  

«Κατάσταση ταµειακών ροών») 

Η τροποποίηση αυτή απαιτεί στις οικονοµικές οντότητες µε συνήθεις δραστηριότητες στις οποίες 
περιλαµβάνονται η εκµίσθωση και εν συνεχεία πώληση περιουσιακών στοιχείων να παρουσιάζουν τo 
προϊόν της πώλησης των στοιχείων αυτών στα έσοδα και να µεταφέρουν την αναπόσβεστη αξία του 
στοιχείου στα αποθέµατα όταν το στοιχείο του ενεργητικού θεωρείται διαθέσιµο προς πώληση. Η 
επακόλουθη τροποποίηση στο ∆ΛΠ 7 δηλώνει ότι οι ταµειακές ροές που προκύπτουν από την αγορά, 
εκµίσθωση και πώληση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων κατατάσσονται στις ταµειακές ροές από 
λειτουργικές δραστηριότητες. Η τροποποίηση δεν θα έχει επίπτωση στις δραστηριότητες του Οµίλου 
καθώς σε καµία από τις εταιρείες του Οµίλου δεν περιλαµβάνεται στις συνήθεις δραστηριότητες η 
εκµίσθωση και µεταγενέστερη πώληση στοιχείων του ενεργητικού. 

 
- ∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζόµενους» 

Οι αλλαγές στο πρότυπο αυτό είναι οι ακόλουθες: 

• Μια τροποποίηση στο πρόγραµµα που καταλήγει σε µια µεταβολή στην έκταση στην οποία οι 
δεσµεύσεις για παροχές επηρεάζονται από µελλοντικές αυξήσεις των µισθών είναι µια περικοπή, 
ενώ µια τροποποίηση που µεταβάλλει τις παροχές που αποδίδονται  στη προϋπηρεσία προκαλεί 
ένα αρνητικό κόστος προϋπηρεσίας εάν καταλήγει σε µείωση της παρούσας αξίας υποχρεώσεων  
καθορισµένων παροχών.  
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• Ο ορισµός της απόδοσης περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος έχει τροποποιηθεί για να 
ορίσει ότι τα έξοδα διαχείρισης του προγράµµατος εκπίπτουν στον υπολογισµό της απόδοσης 
των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος µόνο στην έκταση που τα έξοδα αυτά έχουν 
εξαιρεθεί από την επιµέτρηση της υποχρέωσης καθορισµένων παροχών. 

• Ο διαχωρισµός µεταξύ βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων παροχών σε εργαζόµενους θα 
βασισθεί στο εάν οι παροχές θα τακτοποιηθούν εντός ή µετά τους 12 µήνες παροχής της 
υπηρεσίας των εργαζοµένων. 

• Το ∆ΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόµενα Περιουσιακά Στοιχεία» 
απαιτεί οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις να γνωστοποιούνται και όχι να αναγνωρίζονται. Το ∆ΛΠ 19 
έχει τροποποιηθεί για να είναι συνεπές. 

Ο Όµιλος θα εφαρµόσει αυτές τις τροποποιήσεις από την 1η Ιανουαρίου 2009. Οι τροποποιήσεις αυτές 
δεν αναµένεται να έχουν επίδραση στις οικονοµικές του καταστάσεις. 

 
- ∆ΛΠ 20 (Τροποποίηση) «Λογιστική κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της κρατικής 

υποστήριξης» 

Η τροποποίηση απαιτεί η ωφέλεια από ένα κρατικό δάνειο µε επιτόκιο χαµηλότερο από εκείνο της 
αγοράς να επιµετρείται ως η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας βάσει του ∆ΛΠ 39 
«Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση» και των εσόδων που προκύπτουν από την 
εν λόγω ωφέλεια µε τη λογιστική  αντιµετώπιση του ∆ΛΠ 20. Η τροποποίηση δεν αναµένεται να έχει 
αντίκτυπο στις δραστηριότητες του Οµίλου. 

 
- ∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ενοποιηµένες και ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις» 

Η τροποποίηση ορίζει ότι στις περιπτώσεις όπου µια επένδυση σε θυγατρική εταιρεία, η οποία 
αντιµετωπίζεται λογιστικά σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39  «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και 
επιµέτρηση», έχει ταξινοµηθεί ως στοιχείο κατεχόµενο  προς πώληση σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 5 «Μη 
κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού διαθέσιµα προς πώληση και διακοπτόµενες δραστηριότητες» θα 
συνεχίσει να εφαρµόζεται το ∆ΛΠ 39. Η τροποποίηση δεν θα έχει καµία επίπτωση στις οικονοµικές 
καταστάσεις του Οµίλου διότι είναι πολιτική του Οµίλου οι επενδύσεις σε θυγατρικές να 
καταχωρούνται σε κόστος στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις. 

 
- ∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις» (και επακόλουθες τροποποιήσεις 

στο ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση» και στο ∆ΠΧΠ 7 
«Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις») 

Σύµφωνα µε αυτήν την τροποποίηση, µια επένδυση σε συγγενή επιχείρηση αντιµετωπίζεται  ως 
µοναδικό στοιχείο για σκοπούς ελέγχου αποµείωσης και η όποια ζηµιά αποµείωσης δεν κατανέµεται 
σε συγκεκριµένα στοιχεία του ενεργητικού που περιλαµβάνονται στη επένδυση. Οι αναστροφές των 
ζηµιών αποµείωσης καταχωρούνται ως προσαρµογή στο λογιστικό υπόλοιπο της επένδυσης στην 
έκταση που το ανακτήσιµο ποσό της επένδυσης στη συγγενή αυξάνεται. Ο Όµιλος θα εφαρµόσει την 
τροποποίηση αυτή από την 1η Ιανουαρίου 2009. 

 
- ∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις» (και επακόλουθες τροποποιήσεις 

στο ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση» και στο ∆ΠΧΠ 7  
«Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις») 

Η τροποποίηση αυτή ορίζει ότι στις περιπτώσεις όπου µια επένδυση σε συγγενή επιχείρηση 
λογιστικοποιείται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση» 
επιπρόσθετα των απαιτούµενων γνωστοποιήσεων του ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: 
Γνωστοποίηση και Παρουσίαση» και ∆ΠΧΠ 7 «Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία: Γνωστοποιήσεις» θα 
πρέπει να γίνουν συγκεκριµένες και όχι όλες οι απαιτούµενες γνωστοποιήσεις του ∆ΛΠ 28. 
Η τροποποίηση δεν θα έχει καµία επίδραση στις δραστηριότητες του Οµίλου καθώς δεν έχει 
συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις που να λογιστικοποιούνται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39. 

 
- ∆ΛΠ 29 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονοµικών Στοιχείων σε Υπερπληθωριστικές Οικονοµίες» 

Η τροποποίηση δεν θα έχει επίδραση στις δραστηριότητες του Οµίλου καθώς καµία από τις 
θυγατρικές και συγγενείς του επιχειρήσεις δραστηριοποιείται σε υπερπληθωριστικές οικονοµίες. 
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- ∆ΛΠ 31 (Τροποποίηση) «Συµµετοχές σε κοινοπραξίες» (και επακόλουθες τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 32 

«Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση» και στο ∆ΠΧΠ 7 «Χρηµατοοικονοµικά 
µέσα: Γνωστοποιήσεις») 

Η τροποποίηση αυτή ορίζει ότι στις περιπτώσεις όπου µια επένδυση σε κοινοπραξία λογιστικοποιείται 
σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση» επιπρόσθετα των 
απαιτούµενων γνωστοποιήσεων του ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποίηση και 
Παρουσίαση» και ∆ΠΧΠ 7 «Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία: Γνωστοποιήσεις» θα πρέπει να γίνουν 
συγκεκριµένες και όχι όλες οι απαιτούµενες γνωστοποιήσεις του ∆ΛΠ 31 «Συµµετοχές σε 
κοινοπραξίες». Η τροποποίηση δεν θα έχει καµία επίδραση στις δραστηριότητες του Οµίλου καθώς 
δεν έχει συµµετοχές σε κοινοπραξίες που να λογιστικοποιούνται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39. 

 
- ∆ΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων» 

Η τροποποίηση αυτή απαιτεί ότι στις περιπτώσεις όπου η εύλογη αξία µειωµένη κατά το κόστος της 
πώλησης υπολογίζεται βάσει των προεξοφληµένων ταµειακών ροών, πρέπει να γίνονται 
γνωστοποιήσεις ισοδύναµες προς εκείνες για τον υπολογισµό της αξίας λόγω χρήσης. Ο Όµιλος θα 
εφαρµόσει αυτήν την τροποποίηση και θα παρέχει την απαραίτητη γνωστοποίηση όπου εφαρµόζεται 
για τους ελέγχους αποµείωσης από την 1η Ιανουαρίου 2009. 

 
- ∆ΛΠ 38 (Τροποποίηση) «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία» 

Η τροποποίηση αυτή ορίζει ότι µία πληρωµή µπορεί να αναγνωριστεί ως προπληρωµή µόνο εάν έχει 
πραγµατοποιηθεί πριν τη απόκτηση του δικαιώµατος πρόσβασης σε αγαθά ή λήψης υπηρεσιών. Η 
τροποποίηση αυτή πρακτικά σηµαίνει ότι όταν ο Όµιλος αποκτήσει πρόσβαση στα αγαθά ή λάβει τις 
υπηρεσίες τότε η πληρωµή πρέπει να εξοδοποιηθεί. Ο Όµιλος θα εφαρµόσει την τροποποίηση από την 
1η Ιανουαρίου 2009. 

 
- ∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση» 

Οι αλλαγές σε αυτό το πρότυπο είναι οι παρακάτω: 

• Είναι δυνατό να υπάρξουν µετακινήσεις προς και από την κατηγορία της εύλογης αξίας µέσω 
των αποτελεσµάτων όταν ένα παράγωγο ξεκινά ή παύει να πληρεί τις προϋποθέσεις ως µέσο 
αντιστάθµισης ταµειακών ροών ή αντιστάθµισης καθαρής επένδυσης. 

• Ο ορισµός του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου ή της χρηµατοοικονοµικής 
υποχρέωσης  στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων όσον αφορά στοιχεία που κατέχονται 
ως διαθέσιµα για εµπορική εκµετάλλευση έχει τροποποιηθεί. ∆ιευκρινίζεται ότι ένα 
χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση που αποτελεί µέρος ενός χαρτοφυλακίου 
χρηµατοοικονοµικών µέσων που έχουν κοινή διαχείριση µε τεκµηριωµένη ένδειξη πραγµατικού 
πρόσφατου σχεδίου βραχυπρόθεσµης αποκόµισης κερδών, συµπεριλαµβάνεται σε αυτού του 
είδους το χαρτοφυλάκιο κατά την αρχική αναγνώριση. 

• Η ισχύουσα οδηγία για τον προσδιορισµό και την τεκµηρίωση αντισταθµίσεων δηλώνει ότι ένα 
µέσο αντιστάθµισης πρέπει να εµπλέκει µέρος που δεν ανήκει στην αναφέρουσα οικονοµική 
οντότητα  και αναφέρει έναν τοµέα ως παράδειγµα µιας οικονοµικής οντότητας. Αυτό σηµαίνει 
ότι για να εφαρµοστεί η λογιστική αντιστάθµισης σε επίπεδο τοµέα, οι απαιτήσεις για τη 
λογιστική αντιστάθµισης πρέπει να πληρούνται συγχρόνως από τον τοµέα που το εφαρµόζει. Η 
τροποποίηση αφαιρεί αυτήν την απαίτηση έτσι ώστε το ∆ΛΠ 39 να συµβαδίζει µε το ∆ΠΧΠ 8 
«Τοµείς  δραστηριοτήτων» το οποίο απαιτεί η γνωστοποίηση για τοµείς να βασίζεται σε 
πληροφορίες που παρουσιάζονται στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο / ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
οικονοµικής οντότητας (Chief Operating Decision Maker). 

• Όταν επιµετρείται εκ νέου η λογιστική αξία ενός χρεωστικού τίτλου κατά τη διακοπή της  
λογιστικής αντιστάθµισης εύλογης αξίας, η τροποποίηση διευκρινίζει ότι πρέπει να 
χρησιµοποιείται ένα αναθεωρηµένο πραγµατικό επιτόκιο (υπολογισµένο την ηµέρα της 
διακοπής της λογιστικής αντιστάθµισης εύλογης αξίας). 

Ο Όµιλος θα εφαρµόσει το ∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) από τη 1η Ιανουαρίου 2009. ∆εν αναµένεται να έχει 
επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου. 
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- ∆ΛΠ 40 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε ακίνητα» (και επακόλουθες τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 16 

«Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις») 

Η τροποποίηση ορίζει ότι τα ακίνητα που είναι υπό κατασκευή ή αξιοποίηση για µελλοντική χρήση 
ως επενδυτικά ακίνητα εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 40. Εποµένως,  όπου εφαρµόζεται η 
µέθοδος της εύλογης αξίας τα ακίνητα αυτά επιµετρώνται στην εύλογη αξία. Όµως, σε περιπτώσεις 
που η εύλογη αξία ενός επενδυτικού ακινήτου υπό κατασκευή δεν µπορεί να επιµετρηθεί µε 
αξιοπιστία, το ακίνητο επιµετράται στο κόστος µέχρι την νωρίτερη µεταξύ της ηµεροµηνίας 
ολοκλήρωσης της κατασκευής και της ηµεροµηνίας στην οποία η εύλογη αξία καθίσταται δυνατό να 
επιµετρηθεί µε αξιοπιστία. Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης της εν λόγω 
τροποποίησης στις οικονοµικές του καταστάσεις. 

 
- ∆ΛΠ 41 (Τροποποίηση) «Γεωργία» 

Η τροποποίηση δεν θα έχει επίδραση στις δραστηριότητες του Οµίλου καθώς δεν έχει αναλάβει καµία 
γεωργική δραστηριότητα. 

 
- ∆ΠΧΠ 5 (Τροποποίηση) «Mη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση 

και ∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες» (και επακόλουθες τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΠ 1 «Πρώτη Εφαρµογή 
των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης») (ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009) 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις µιας θυγατρικής 
ταξινοµούνται ως κατεχόµενα προς πώληση εάν ένα πρόγραµµα πώλησης για µερική διάθεση 
καταλήγει σε απώλεια του ελέγχου της και θα πρέπει να γίνουν σχετικές γνωστοποιήσεις για αυτή τη 
θυγατρική εφόσον πληρείται ο ορισµός  για µια διακοπείσα δραστηριότητα. Η επακόλουθη 
τροποποίηση στο ∆ΠΧΠ 1 ορίζει ότι αυτές οι τροποποιήσεις θα εφαρµόζονται µελλοντικά από την 
ηµεροµηνία µετάβασης σε ∆ΠΧΠ. Ο Όµιλος θα εφαρµόσει την τροποποίηση αυτή µελλοντικά σε όλες 
τις µερικές διαθέσεις θυγατρικών από την 1η Ιανουαρίου 2010. 
 
 
5.4 Πληροφόρηση κατά τοµέα 
Ως επιχειρηµατικός τοµέας ορίζεται ένα διακριτό µέρος µιας επιχείρησης, που απασχολείται µε την 
παροχή ενός εξατοµικευµένου προϊόντος ή υπηρεσίας ή µιας οµάδας σχετιζοµένων µεταξύ τους 
προϊόντων ή υπηρεσιών που υπόκειται σε κινδύνους και αποδόσεις, οι οποίες διαφέρουν από εκείνες 
των άλλων επιχειρηµατικών τοµέων. Ως γεωγραφικός τοµέας, ορίζεται ένα διακριτό µέρος µιας 
επιχείρησης, που απασχολείται µε την παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών µέσα σε ένα ειδικό οικονοµικό 
περιβάλλον και υπόκειται σε κινδύνους και ωφέλειες που διαφέρουν από εκείνες των µερών που 
λειτουργούν σε διαφορετικό οικονοµικό περιβάλλον. 

Ο Όµιλος δραστηριοποιείται στον τοµέα των Κατασκευών και τον τοµέα παροχής υπηρεσιών 
τεχνικού συµβούλου. Γεωγραφικά ο Όµιλος δραστηριοποιείται στην Ελληνική Επικράτεια και στο 
εξωτερικό. 
 
 
5.5 Ενοποίηση 

Η Εταιρεία είναι θυγατρική της ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, η οποία συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο της 
εταιρείας κατά 82%. Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις  του Οµίλου  η Εταιρεία ενοποιείται 
πλήρως (ολική ενοποίηση).  

Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Οµίλου συντάσσονται βάσει των λογιστικών αρχών 
του Οµίλου ΙΝΤΡΑΚΑΤ. 
 

Κοινοπραξίες: Με τη δραστηριοποίηση του Οµίλου στον αµιγώς κατασκευαστικό κλάδο µέσω 
Κοινοπραξιών µε άλλες κατασκευαστικές εταιρείες, οι νέες επενδύσεις σε κοινοπραξίες ενοποιούνται 
µε την µέθοδο της αναλογικής ενοποίησης.  
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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 τις προβλέψεις ζηµιογόνων συµβάσεων έργων, όπου υπάρχουν. 
 
 
5.6 ∆οµή του Οµίλου και µέθοδος ενοποίησης εταιρειών 

Η δοµή του Οµίλου κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2008 είχε ως εξής: 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

EUROKAT, Ελλάδα
Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - LOBBE TZILALIS - EUROKAT ATE (∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ Κ.Ε.Λ), 
Ελλάδα 33,33% ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ

 Ποσοστό 
Συµµετοχής 

 Μέθοδος 
Ενοποίησης 

Μητρική

 
 
Την 9η Απριλίου 2008 συνοµολογήθηκε η διάλυση της κοινοπραξίας «EUROKAT – ΕΤΒΟ» 
εκτελέστρια του έργου «Κατασκευή κτηρίου κεντρικής βιβλιοθήκης ανώτατης σχολής καλών τεχνών» 
και ως εκ τούτου περιλαµβάνεται στις ενοποιηµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, µε τη µέθοδο της 
αναλογικής ενοποίησης έως την 09.04.2008. Την 09.04.2008 η εν λόγω κοινοπραξία απέφερε µηδενική 
καθαρή θέση. Η παύση της προαναφερόµενης κοινοπραξίας στις ετήσιες ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις δεν επέφερε µεταβολή συνολικά σε ποσοστό άνω του 25%στον κύκλο εργασιών, στα 
αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας της εταιρείας και στην καθαρή θέση των 
µετόχων της. 

Η «Κ/Ξ EUROKAT-ETBO-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ 
ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ)» ενσωµατωνόταν µε την µέθοδο της αναλογικής 
ενοποίησης µε ποσοστό 70% στον Όµιλο. Την 28.11.2008, η εταιρεία εισέφερε τον κλάδο κατασκευής 
δηµοσίων και ιδιωτικών έργων της στην µητρική εταιρεία INTRAKAT, και εισφέρθηκε ως µέρος αυτού 
και η «Κ/Ξ EUROKAT-ETBO-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ 
ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ)». 
 
 
5.7 Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στις αξίες 
κτήσεώς τους µείον, κατ’ αρχήν τις συσσωρευµένες αποσβέσεις και δεύτερον, τυχόν αποµειώσεις 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: 
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- Κτίρια 33-34 έτη 
- Μηχανολογικός εξοπλισµός 10-15 έτη 
- Μεταφορικά µέσα 6-15 έτη 
- Λοιπός εξοπλισµός 5-10 έτη 

 

Ο Όµιλος δεν διαθέτει ιδιόκτητα οικόπεδα και κτίρια. 

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων αναθεωρούνται και 
αναπροσαρµόζονται, εφόσον κριθεί σκόπιµο, 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. 
 
 
5.8 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. 
 
 
5.9 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 
 
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. 
 
 
5.10 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.  
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5.11 Επενδύσεις 

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. 
 

• 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 ενεργητικού εάν 
κατέχονται για εµπορία ή αναµένεται να πουληθούν εντός 12 µηνών από την ηµεροµηνία 
ισολογισµού. 

 
• ∆άνεια και απαιτήσεις 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή 
προσδιορισµένες πληρωµές, τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές και δεν υπάρχει 
πρόθεση πώλησής 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. 

 
• 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. 
 

• ∆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 
∆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. 
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Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που διαπραγµατεύονται σε 
χρηµατιστηριακές αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές αγοράς.  Για 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. 

 
 
5.12 Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα αποτιµώνται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής 
ρευστοποιήσιµης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται µε τη µέθοδο του µέσου σταθµικού όρου. Η καθαρή 
ρευστοποιήσιµη αξία εκτιµάται µε βάση τις τρέχουσες τιµές πώλησης των αποθεµάτων στα πλαίσια της 
συνήθους δραστηριότητας αφαιρουµένων και των τυχόν εξόδων πώλησης. 

Αποµειώσεις αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα της χρήσεως κατά την οποία προκύπτουν. 
 
 
5.13 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. 
 
 
5.14 Ταµειακά διαθέσιµα  

Τα ταµειακά διαθέσιµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως, τις βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 
µήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαµηλού ρίσκου. Τα στοιχεία των διαθεσίµων και 
ταµειακών ισοδυνάµων έχουν αµελητέο κίνδυνο µεταβολής στην αξία. 
 
 
5.15 Μετοχικό κεφάλαιο 

Το µετοχικό κεφάλαιο περιλαµβάνει τις κοινές µετοχές της Εταιρείας. Οι κοινές µετοχές 
περιλαµβάνονται στα ίδια κεφάλαια. 
 
 
5.16 ∆ανειακές υποχρεώσεις 

Οι δανειακές υποχρεώσεις καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, µειωµένες 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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5.17 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. 
 
 
5.18 Άλλες προβλέψεις 
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν: 
- Υπάρχει µία παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη δέσµευση ως αποτέλεσµα γεγονότων του παρελθόντος 
- Είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για τον διακανονισµό της δέσµευσης 
- Το απαιτούµενο ποσό µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα. 

• 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. 

 
 
5.19 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. 
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• 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. 

 
 

Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δεδουλευµένη βάση.  
 
 
 

5.20 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 όταν πραγµατοποιούνται. 

Στην περίπτωση που το αποτέλεσµα µιας σύµβασης κατασκευής έργου δεν είναι εφικτό να αποτιµηθεί 
αξιόπιστα, και κυρίως στην περίπτωση όπου το έργο βρίσκεται σε πρώιµο στάδιο: 
Το έσοδο αναγνωρίζεται µόνο στην έκταση που το αναληφθέν συµβατικό κόστος ενδέχεται να 
ανακτηθεί και 
Το συµβατικό κόστος 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 «Συµβάσεις κατασκευής έργων» του Ενεργητικού. 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 «Συµβάσεις κατασκευής έργων» του Παθητικού. 
 
 
5.21 ∆ιανοµή µερισµάτων 
∆ιανοµή µερίσµατος αναγνωρίζεται ως υποχρέωση όταν η διανοµή εγκρίνεται από την Γενική 
Συνέλευση των µετόχων. 
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5.22 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
 
Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
Ο Όµιλος εκτίθεται σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, συµπεριλαµβανοµένων των 
απρόβλεπτων διακυµάνσεων συναλλαγµατικών ισοτιµιών και επιτοκίων, πιστωτικών κινδύνων και 
κινδύνων ρευστότητας, εφόσον δραστηριοποιείται και σε αγορές του εξωτερικού. Ο Όµιλος µε συνεχή 
παρακολούθηση προσπαθεί να προβλέψει το ενδεχόµενο τέτοιων κινδύνων προκειµένου να ενεργήσει 
έγκαιρα ώστε να περιορισθούν οι επιπτώσεις που µπορεί να έχουν οι κίνδυνοι αυτοί στην 
χρηµατοοικονοµική απόδοση του Οµίλου, όσο και όπου είναι δυνατόν. 
Η διαχείριση του κινδύνου παρακολουθείται από την Οικονοµική ∆ιεύθυνση του Οµίλου ΙΝΤΡΑΚΑΤ  
η οποία παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες σε όλες τις εταιρίες του Οµίλου. Αυτό περιλαµβάνει σε 
συνεργασία µε τις διάφορες εταιρείες 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, και υποχρεώσεις που προκύπτουν από 
συµβόλαια χρηµατοοικονοµικής µίσθωσης. 

• Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

∆εν υφίσταται συναλλαγµατικός κίνδυνος δεδοµένου ότι ο κύριος όγκος των υποχρεώσεων και 
των απαιτήσεων της εταιρείας είναι σε ευρώ. 

• Κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολών των 
επιτοκίων 

Η έκθεση του Οµίλου στο κίνδυνο µεταβολής επιτοκίων στα ταµειακά διαθέσιµα είναι χαµηλός 
δεδοµένου ότι δεν διακρατεί σηµαντικά ταµειακά διαθέσιµα, αλλά τα χρησιµοποιεί για µείωση των 
δανειακών του υποχρεώσεων. 

Η χρηµατοδότηση του Οµίλου αποτελείται από βραχυπρόθεσµο δανεισµό µε κυµαινόµενο 
επιτόκιο. Εκτιµάται ότι ο κίνδυνος από την µεταβολή των επιτοκίων δεν είναι σηµαντικός. 

• Πιστωτικός κίνδυνος 
Ο Όµιλος είναι εκτεθειµένος σε πιστωτικούς κινδύνους που απορρέουν από το γεγονός οι πελάτες 
να µην είναι σε θέση να τηρήσουν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις και να αποπληρώσουν τις 
υποχρεώσεις τους.  
Ο παραπάνω κίνδυνος περιορίζεται λόγω του ότι οι απαιτήσεις από πελάτες προέρχονται από µια 
ευρεία πελατειακή βάση η οποία σηµειωτέον περιλαµβάνει και αρκετούς ∆ηµόσιους οργανισµούς 
και ∆ηµοτικές επιχειρήσεις. Εξαιτίας της δύσκολης σηµερινής οικονοµικής συγκυρίας και για να 
περιορισθούν τέτοιοι κίνδυνοι, έχουν εντατικοποιηθεί οι έλεγχοι της οικονοµικής κατάστασης των 
πελατών και καταβάλλεται προσπάθεια οι απαιτήσεις των πελατών να καλύπτονται από όσο το 
δυνατόν µεγαλύτερες εξασφαλίσεις.   

• Κίνδυνος Ρευστότητας 
Η ισορροπηµένη διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται µε την ύπαρξη του κατάλληλου 
συνδυασµού ρευστών διαθεσίµων και εγκεκριµένων τραπεζικών πιστώσεων, οι δε κίνδυνοι που 
µπορεί να δηµιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας αντισταθµίζονται από την ύπαρξη 
εξασφαλισµένων τραπεζικών πιστώσεων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν άµεσα και θεωρούνται 
ότι είναι επαρκείς για να αντιµετωπιστεί οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταµειακών διαθεσίµων. Για 
τους παραπάνω λόγους δεν προβλέπεται βραχυπρόθεσµα να υπάρξουν κίνδυνοι χωρίς να 
αποκλείεται το γεγονός σε περίπτωση που το δυσµενές οικονοµικό κλίµα επιδεινωθεί, να 
δηµιουργηθούν τέτοιες συνθήκες που θα επιφέρουν πρόσθετο δανειακό κόστος ή πιθανό κίνδυνο 
ταµιακών εκροών στην εταιρεία. 
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• Κίνδυνος Τιµής 

Ο Όµιλος δεν εκτίθεται σε κίνδυνο µεταβολής των τιµών 
 
 
5.23 ∆ιαχείριση κεφαλαίου 
Οι στόχοι του Οµίλου σε σχέση µε τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητα 
απρόσκοπτης λειτουργίας του στο µέλλον και να διατηρήσει ιδανική κατανοµή κεφαλαίου 
µειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το κόστος κεφαλαίου. 
Ο Όµιλος παρακολουθεί τα κεφάλαια του µε βάση το συντελεστή µόχλευσης. Ο εν λόγω συντελεστής 
υπολογίζεται διαιρώντας τον καθαρό δανεισµό µε τα συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια. Ο καθαρός 
δανεισµός υπολογίζεται ως το «Σύνολο δανεισµού» (συµπεριλαµβανοµένου «βραχυπρόθεσµου και 
µακροπρόθεσµου δανεισµού» όπως εµφανίζεται στον Ισολογισµό) µείον «Ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα». Τα συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια υπολογίζονται ως «Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα 
στους µετόχους της µητρικής» όπως εµφανίζονται στον ισολογισµό συν τον καθαρό δανεισµό. 
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6. Πληροφόρηση κατά τοµέα 
 
6.1 Πρωτεύων τοµέας πληροφόρησης – επιχειρηµατικοί τοµείς 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον τοµέα των Κατασκευών και τον τοµέα παροχής υπηρεσιών 
τεχνικού συµβούλου. 

Τα αποτελέσµατα για κάθε τοµέα για την χρήση 2007 είναι τα παρακάτω: 
 

Κατασκευαστικά

Συνολικές µεικτές πωλήσεις ανά τοµέα 1.461.206,17
Πωλήσεις 1.461.206,17

Λειτουργικά κέρδη (155.745,45)

Χρηµατοοικονοµικό κόστος - καθαρό (Σηµ. 7.20) (2.304,97)
Κέρδη προ φόρων (158.050,42)

Φόρος εισοδήµατος (70.946,12)
Καθαρά κέρδη/ζηµιές περιόδου από συνεχιζοµ. δραστηριότητες (228.996,54)

Κέρδη/ζηµιά περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες 488.367,40
Καθαρά κέρδη (ζηµιές) µετά από φόρους (συνεχιζόµενες και διακοπείσες 
δραστηριότητες) 259.370,86  
 
 
Τα αποτελέσµατα για κάθε τοµέα για την χρήση 2008 είναι τα παρακάτω: 
 

Κατασκευαστικά

Συνολικές µεικτές πωλήσεις ανά τοµέα 845.439,28
Πωλήσεις 845.439,28

Λειτουργικά κέρδη 43.559,64

Χρηµατοοικονοµικό κόστος - καθαρό (Σηµ. 7.20) (9.206,40)
Κέρδη προ φόρων 34.353,24

Φόρος εισοδήµατος (13.925,24)
Καθαρά κέρδη/ζηµιές περιόδου από συνεχιζοµ. δραστηριότητες 20.428,01

Κέρδη/ζηµιά περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες (57.200,59)
Καθαρά κέρδη (ζηµιές) µετά από φόρους (συνεχιζόµενες και διακοπείσες 
δραστηριότητες) (36.772,58)  
 
 
Λοιπά στοιχεία των τοµέων που περιλαµβάνονται στα Αποτελέσµατα είναι τα ακόλουθα: 
 

31.12.2007 Κατασκευαστικά

Aποσβέσεις  ενσώµατων παγίων (Σηµ. 7.2) 17.242,29

Αποσβέσεις άϋλων παγίων (Σηµ. 7.1) 1.500,00  
 

31.12.2008 Κατασκευαστικά

Aποσβέσεις  ενσώµατων παγίων (Σηµ. 7.2) 15.140,90

Αποσβέσεις άϋλων παγίων (Σηµ. 7.1) 996,75  
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Το ενεργητικό και παθητικό κατά τοµέα στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 και οι επενδύσεις σε ενσώµατα και 
άϋλα πάγια είναι τα ακόλουθα: 
 

Κατασκευαστικά

Eνεργητικό 558.668,05

Υποχρεώσεις 416.007,90

Επενδύσεις σε ενσώµατα και άϋλα πάγια  (Σηµειώσεις 7.1 και 7.2) 133,87  
 
 
Το ενεργητικό και παθητικό κατά τοµέα στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 και οι επενδύσεις σε ενσώµατα και 
άϋλα πάγια είναι τα ακόλουθα: 
 

Κατασκευαστικά

Eνεργητικό 1.303.588,68

Υποχρεώσεις 779.930,52

Επενδύσεις σε ενσώµατα και άϋλα πάγια  (Σηµειώσεις 7.1 και 7.2) 3.902,00  
 
 
 
6.2 ∆ευτερεύων τοµέας πληροφόρησης – γεωγραφικοί τοµείς 

Η έδρα του Οµίλου και η κύρια χώρα δραστηριοποίησης του είναι η Ελλάδα. Οι περιοχές 
δραστηριοποίησης της εταιρείας είναι η Ελλάδα και Ευρωπαϊκές χώρες εκτός Ε.Ε. 

Οι πωλήσεις του Οµίλου ανά γεωγραφικό τοµέα αναλύονται ως εξής: 
 

(Ποσά σε Ευρώ) 01.01-         
31.12.2008

01.01-           
31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007

Εσωτερικού 845.439,28 1.461.206,17 1.303.588,68 558.668,05 3.902,00 133,87
Σύνολο 845.439,28 1.461.206,17 1.303.588,68 558.668,05 3.902,00 133,87

Πωλήσεις Σύνολο Ενεργητικού Επενδύσεις

 
 
Στη συνέχεια αναλύονται οι πωλήσεις ανά κατηγορία δραστηριοτήτων: 
 
Aπό συνεχιζόµενες δραστηριότητες:

(Ποσά σε Ευρώ) 01.01-         
31.12.2008

01.01-           
31.12.2007

Έσοδα από συµβάσεις κατασκευής έργων -- 720.239,54

Πωλήσεις υπηρεσιών 845.439,28 740.966,63
845.439,28 1.461.206,17

Από διακοπείσες δραστηριότητες:

(Ποσά σε Ευρώ) 01.01-         
31.12.2008

01.01-           
31.12.2007

Έσοδα από συµβάσεις κατασκευής έργων 551.112,30 1.876.085,42

Πωλήσεις υπηρεσιών 110.294,33 --
661.406,63 1.876.085,42
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7. Αναλυτικά Στοιχεία επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 
 
7.1 Λοιπά άϋλα περιουσιακά στοιχεία 
 

(Ποσά σε Ευρώ)

Λογισµικό Σύνολο Λογισµικό Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Συσσωρευµένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 2.625,00 2.625,00 2.625,00 2.625,00

Αποσβέσεις 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007 4.125,00 4.125,00 4.125,00 4.125,00

Αναπόσβεστη Αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 875,00 875,00 875,00 875,00

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Προσθήκες 500,00 500,00 500,00 500,00

Μειώσεις/ ∆ιαγραφές (5.000,00) (5.000,00) (5.000,00) (5.000,00)

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2008 500,00 500,00 500,00 500,00

Συσσωρευµένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008 4.125,00 4.125,00 4.125,00 4.125,00

Αποσβέσεις 996,75 996,75 996,75 996,75

Μειώσεις/ ∆ιαγραφές (4.998,00) (4.998,00) (4.998,00) (4.998,00)

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2008 123,75 123,75 123,75 123,75

Αναπόσβεστη Αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 376,25 376,25 376,25 376,25

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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7.2 Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 
(Ποσά σε Ευρώ)

Μηχ/κός 
εξοπλισµός

Μεταφορικά 
µέσα  

Έπιπλα και 
εξαρτήµατα Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007
(όπως είχε δηµοσιευθεί) 135.795,25 6.900,00 4.915,70 147.610,95
Μείον: Αποσχισθείς κλάδος (73.505,67) (6.900,00) -- (80.405,67)
Νέο Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 62.289,58 -- 4.915,70 67.205,28
Προσθήκες 11.042,00 -- 133,87 11.175,87
Μείον: Αποσχισθείς κλάδος (11.042,00) -- -- (11.042,00)
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007 62.289,58 -- 5.049,57 67.339,15

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007
(όπως είχε δηµοσιευθεί) 31.867,62 2.091,72 1.989,00 35.948,34
Μείον: Αποσχισθείς κλάδος (28.816,14) (2.091,72) -- (30.907,86)
Νέο Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 3.051,48 -- 1.989,00 5.040,48
Αποσβέσεις 24.110,99 1.255,00 1.384,69 26.750,68
Μείον: Αποσχισθείς κλάδος (8.253,39) (1.255,00) -- (9.508,39)
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007 18.909,08 -- 3.373,69 22.282,77

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 43.380,50 -- 1.675,88 45.056,38

Περίοδος έως 31 ∆εκεµβρίου 2008
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008 62.289,58 -- 5.049,57 67.339,15
Προσθήκες -- -- 3.402,00 3.402,00
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2008 62.289,58 -- 8.451,57 70.741,15

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008 18.909,08 -- 3.373,69 22.282,77
Αποσβέσεις 13.347,60 -- 1.793,30 15.140,90
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2008 32.256,68 -- 5.166,99 37.423,67

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 30.032,90 -- 3.284,58 33.317,48

Ο ΟΜΙΛΟΣ
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(Ποσά σε Ευρώ)

Μηχ/κός 
εξοπλισµός

Μεταφορικά 
µέσα  

Έπιπλα και 
εξαρτήµατα Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007
(όπως είχε δηµοσιευθεί) 135.795,25 6.900,00 4.915,70 147.610,95
Μείον: Αποσχισθείς κλάδος (73.505,67) (6.900,00) -- (80.405,67)
Νέο Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 62.289,58 -- 4.915,70 67.205,28
Προσθήκες 11.042,00 -- 133,87 11.175,87
Μείον: Αποσχισθείς κλάδος (11.042,00) -- -- (11.042,00)
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007 62.289,58 -- 5.049,57 67.339,15

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007
(όπως είχε δηµοσιευθεί) 31.867,62 2.091,72 1.989,00 35.948,34
Μείον: Αποσχισθείς κλάδος (28.816,14) (2.091,72) -- (30.907,86)
Νέο Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 3.051,48 -- 1.989,00 5.040,48
Αποσβέσεις 24.110,99 1.255,00 1.384,69 26.750,68
Μείον: Αποσχισθείς κλάδος (8.253,39) (1.255,00) -- (9.508,39)
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007 18.909,08 -- 3.373,69 22.282,77

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 43.380,50 -- 1.675,88 45.056,38

Περίοδος έως 31 ∆εκεµβρίου 2008
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008 62.289,58 -- 5.049,57 67.339,15
Προσθήκες -- -- 3.402,00 3.402,00
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2008 62.289,58 -- 8.451,57 70.741,15

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008 18.909,08 -- 3.373,69 22.282,77
Αποσβέσεις 13.347,60 -- 1.793,30 15.140,90
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2008 32.256,68 -- 5.166,99 37.423,67

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 30.032,90 -- 3.284,58 33.317,48

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
Μισθωµένα περιουσιακά στοιχεία που περιλαµβάνονται στα παραπάνω βάσει χρηµατοδοτικής 
µίσθωσης: 
 

(Ποσά σε Ευρώ) Μηχ/κός 
εξοπλισµός Σύνολο

31.12.2007

Κεφαλαιοποίηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης 62.289,58 62.289,58
Συσσωρευµένες αποσβέσεις (18.909,08) (18.909,08)
Καθαρή αναπόσβεστη αξία 43.380,50 43.380,50

31.12.2008

Κεφαλαιοποίηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης 62.289,58 62.289,58
Συσσωρευµένες αποσβέσεις (32.256,68) (32.256,68)
Καθαρή αναπόσβεστη αξία 30.032,90 30.032,90

 
 
 
∆εν υπάρχουν υποθήκες και προσηµειώσεις, ή οποιαδήποτε άλλα βάρη, επί των παγίων στοιχείων του 
ενεργητικού έναντι δανεισµού. 
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7.3 Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 

Οι επενδύσεις της Εταιρείας σε θυγατρικές επιχειρήσεις αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

(Ποσά σε Ευρώ)

31.12.2008 31.12.2007

Υπόλοιπο έναρξης 30.000,00 --

Προσθήκες -- 30.000,00
Υπόλοιπο λήξεως 30.000,00 30.000,00

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
Παραθέτουµε συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για τις θυγατρικές επιχειρήσεις της 
Εταιρείας: 
 

Επωνυµία
Χώρα 

εγκατάστασης Ενεργητικό Υποχρεώσεις Έσοδα Κέρδη (ζηµιές) Ποσοστό 
συµµετοχής

31.12.2008
Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - LOBBE TZILALIS - EUROKAT ATE 
(∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ Κ.Ε.Λ) ΕΛΛΑ∆Α 86.420,25 287.865,07 -- (77.093,08) 33,33%

Κ/Ξ EUROKAT-ΕΤΒΟ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΡΙΑ) ΕΛΛΑ∆Α -- -- 36.770,24 1.272,65 50,00%

86.420,25 287.865,07 36.770,24 (75.820,44)

 
 
 
7.4 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 
 

(Ποσά σε Ευρώ)

Υπόλοιπο έναρξης 1 Ιανουαρίου 2008 και 1 Ιανουαρίου 2007 
αντίστοιχα (όπως είχε δηµοσιευθεί) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Μείον: Αποσχισθείς κλάδος (10.000,00) (10.000,00) (10.000,00) (10.000,00)
Νέο υπόλοιπο έναρξης 1 Ιανουαρίου 2008 και 1 Ιανουαρίου 2007 
αντίστοιχα -- -- -- --

Προσθήκες 396.532,97 -- 396.532,97 --

Πρόβλεψη αποµείωσης (35.962,97) -- (35.962,97) --
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2008 και 31 ∆εκεµβρίου 2007 αντίστοιχα 360.570,00 -- 360.570,00 --

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία περιλαµβάνουν τα κατωτέρω: 
 

    1. Συµµετοχικούς τίτλους Εσωτερικού µη εισηγµένους 

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. 360.570,00  
 
 
Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αναλύονται στα εξής νοµίσµατα: 
 

31.12.2008 31.12.2007

Euro 360.570,00 --
360.570,00 --
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7.5 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

Οι πελάτες και οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 
 
(Ποσά σε Ευρώ)

31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007

Πελάτες 236.038,57 151.145,64 196.685,52 111.792,59

Προκαταβολές 150,00 -- 150,00 --

Έξοδα εποµένων χρήσεων (προπληρωµές) 8.156,74 169,00 8.156,74 169,00

Λοιπές απαιτήσεις 72.299,36 83.341,31 66.698,63 32.274,14
Σύνολο 316.644,67 234.655,95 271.690,89 144.235,73

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 3.810,90 1.905,20 3.810,90 1.905,20

Κυκλοφορούν ενεργητικό 312.833,77 232.750,75 267.879,99 142.330,53
316.644,67 234.655,95 271.690,89 144.235,73

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων είναι οι παρακάτω: 
 
(Ποσά σε Ευρώ)

31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007

Εµπορικοί πελάτες (µείον πρόβλεψη) 236.038,57 151.145,64 196.685,52 111.792,59
Προκαταβολές 150,00 -- 150,00 --
Έξοδα εποµένων χρήσεων (προπληρωµές) 8.156,74 169,00 8.156,74 169,00
Λοιπές απαιτήσεις 72.299,36 83.341,31 66.698,63 32.274,14

316.644,67 234.655,95 271.690,89 144.235,73

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
Ανάλυση παλαιότητας υπολοίπων εµπορικών πελατών 

Ο µέσος όρος είσπραξης των απαιτήσεων του Οµίλου και της Εταιρείας είναι 90 ηµέρες. 
 
(Ποσά σε Ευρώ)

31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007
Σύνολο 236.038,57 151.145,64 196.685,52 111.792,59

Μη ληξιπρόθεσµα και µη αποµειωµένα κατά την 
ηµεροµηνία του ισολογισµού 236.038,57 151.145,64 196.685,52 111.792,59

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
Οι πελάτες και λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στα εξής νοµίσµατα: 
 

31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007

Euro 316.644,67 234.655,95 271.690,89 144.235,73
316.644,67 234.655,95 271.690,89 144.235,73

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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7.6 Αναβαλλόµενη φορολογία 
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει ένα 
νόµιµα ασκητό δικαίωµα να συµψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των 
τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος σχετίζονται µε 
την ίδια φορολογική αρχή. Τα συµψηφισµένα ποσά είναι τα παρακάτω: 
 
(Ποσά σε Ευρώ)

31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:

Ανακτήσιµες µετά από 12 µήνες (28.930,60) (38.587,94) (28.930,60) (38.587,94)
Ανακτήσιµες εντός 12 µηνών (37.475,31) (11.551,14) (37.475,31) (11.551,14)

(66.405,91) (50.139,08) (66.405,91) (50.139,08)

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις:

Πληρωτέες µετά από 12 µήνες 4.215,50 6.826,71 4.215,50 6.826,71
Πληρωτέες εντός 12 µηνών 2.275,57 2.275,57 2.275,57 2.275,57

6.491,07 9.102,28 6.491,07 9.102,28

(59.914,84) (41.036,80) (59.914,84) (41.036,80)

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
Η συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος είναι η παρακάτω: 
 
(Ποσά σε Ευρώ)

31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007

Υπόλοιπο έναρξης: (41.036,80) (59.351,60) (41.036,80) (59.351,60)
Φόρος αποτελεσµάτων (Σηµ. 7.21) (18.878,04) 18.314,80 (18.878,04) 18.314,80
Υπόλοιπο τέλους χρήσης (59.914,84) (41.036,80) (59.914,84) (41.036,80)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

 
 
Η κίνηση στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την διάρκεια της 
χρήσης, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη ο συµψηφισµός των υπολοίπων µέσα στην ίδια φορολογική 
αρχή είναι η παρακάτω: 
 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις:

(Ποσά σε Ευρώ)
Επιταχυνόµενες 
φορολογικές 
αποσβέσεις

Λοιπά Σύνολο

01.01.2007 όπως δηµοσιεύτηκε 12.148,70 17.416,61 29.565,31
Μείον: αποσχισθείς κλάδος -- (17.416,61) (17.416,61)
Νέο υπόλοιπο 01.01.2007 12.148,70 -- 12.148,70

Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων (3.046,42) -- (3.046,42)
31.12.2007 9.102,28 -- 9.102,28

Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων (2.611,21) -- (2.611,21)
31.12.2008 6.491,07 -- 6.491,07

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 
 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:

(Ποσά σε Ευρώ)
Ζηµιές 

αποµείωσης
Φορολογικές 

ζηµίες Λοιπά Σύνολο

01.01.2007 -- (57.107,75) (14.392,55) (71.500,30)

Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων (38.587,94) 57.107,75 2.841,41 21.361,22
31.12.2007 (38.587,94) -- (11.551,14) (50.139,08)

31.12.2008 (38.587,94) -- (11.551,14) (50.139,08)

Ο ΟΜΙΛΟΣ
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Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις διακοπεισών εκµεταλλεύσεων:

(Ποσά σε Ευρώ)

Λοιπά Σύνολο

01.01.2007 17.416,61 17.416,61

Μείον: αποσχισθείς κλάδος (17.416,61) (17.416,61)
Νέο υπόλοιπο 01.01.2007 -- --
Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων 
διακοπεισών εκµ/σεων 16.713,36 16.713,36
31.12.2007 16.713,36 16.713,36
Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων 
διακοπεισών εκµ/σεων 265,79 265,79
31.12.2008 16.979,15 16.979,15

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 
 
 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις διακοπεισών εκµεταλλεύσεων:

(Ποσά σε Ευρώ)

Φορολογικές 
ζηµίες Λοιπά Σύνολο

01.01.2007 -- -- --

31.12.2007 -- -- --
Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων 
διακοπεισών εκµ/σεων (539,81) (40.324,25) (40.864,06)
31.12.2008 (539,81) (40.324,25) (40.864,06)

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 
 
 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις:

(Ποσά σε Ευρώ)
Επιταχυνόµενες 
φορολογικές 
αποσβέσεις

Λοιπά Σύνολο

01.01.2007 όπως δηµοσιεύτηκε 12.148,70 17.416,61 29.565,31
Μείον: αποσχισθείς κλάδος -- (17.416,61) (17.416,61)
Νέο υπόλοιπο 01.01.2007 12.148,70 -- 12.148,70

Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων (3.046,42) -- (3.046,42)
31.12.2007 9.102,28 -- 9.102,28

Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων (2.611,21) -- (2.611,21)
31.12.2008 6.491,07 -- 6.491,07

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:

(Ποσά σε Ευρώ)
Ζηµιές 

αποµείωσης
Φορολογικές 

ζηµίες Λοιπά Σύνολο

01.01.2007 -- (57.107,75) (14.392,55) (71.500,30)

Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων (38.587,94) 57.107,75 2.841,41 21.361,22
31.12.2007 (38.587,94) -- (11.551,14) (50.139,08)

Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων (19.273,27) -- 3.006,44 (16.266,83)
31.12.2008 (57.861,21) -- (8.544,70) (66.405,91)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις διακοπεισών εκµεταλλεύσεων:

(Ποσά σε Ευρώ)

Λοιπά Σύνολο

01.01.2007 17.416,61 17.416,61

Μείον: αποσχισθείς κλάδος (17.416,61) (17.416,61)
Νέο υπόλοιπο 01.01.2007 -- --
Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων 
διακοπεισών εκµ/σεων 16.713,36 16.713,36
31.12.2007 16.713,36 16.713,36

31.12.2008 16.713,36 16.713,36

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις διακοπεισών εκµεταλλεύσεεων:

(Ποσά σε Ευρώ)

Λοιπά Σύνολο

01.01.2007 -- --

31.12.2007 -- --
Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων 
διακοπεισών εκµ/σεων (40.324,25) (40.324,25)
31.12.2008 (40.324,25) (40.324,25)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
 
7.7 Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 
(Ποσά σε Ευρώ)

31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007

Πρώτες και βοηθητικές ύλες 18.024,61 89,91 18.024,61 --
Παραγωγή σε εξέλιξη 281.184,00 -- 281.184,00 --
Σύνολο 299.208,61 89,91 299.208,61 --

Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία 299.208,61 89,91 299.208,61 --

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
7.8 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
 

(Ποσά σε Ευρώ)

31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007

∆ιαθέσιµα στο ταµείο και σε τράπεζες 221.507,65 207.436,86 180.041,19 206.183,14
Σύνολο 221.507,65 207.436,86 180.041,19 206.183,14

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
Το πραγµατικό µέσο σταθµισµένο επιτόκιο ήταν : 
 

31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007

∆ιαθέσιµα στο ταµείο και σε τράπεζες 2,80% 3,00% 2,80% 3,00%
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Τα ταµειακά διαθέσιµα και οι τραπεζικές υπεραναλήψεις για σκοπούς της κατάστασης ταµειακών 
ροών, περιλαµβάνουν τα εξής: 
 

(Ποσά σε Ευρώ)

31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007

Tαµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 221.507,65 207.436,86 180.041,19 206.183,14
Σύνολο 221.507,65 207.436,86 180.041,19 206.183,14

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αναλύονται στα εξής νοµίσµατα: 
 

31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007

Euro 221.507,65 207.436,86 180.041,19 206.183,14
221.507,65 207.436,86 180.041,19 206.183,14

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
7.9 Μετοχικό κεφάλαιο 
 

31.12.2008 31.12.2007

Εκδοθέν: 

500.000 κοινές µετοχές του 1 € έκαστη 500.000,00 500.000,00

Καταβληθέν:

500.000 κοινές µετοχές του 1 € έκαστη 500.000,00 500.000,00

(Ποσά σε Ευρώ) Αριθµός 
µετοχών Κοινές µετοχές Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2007 500.000 500.000 500.000
31 ∆εκεµβρίου 2007 500.000 500.000 500.000
31 ∆εκεµβρίου 2008 500.000 500.000 500.000

 
 
 
 
7.10 Αποθεµατικά εύλογης αξίας 

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

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(Ποσά σε Ευρώ)
Χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία διαθέσιµα    

προς πώληση 

Χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία διαθέσιµα    

προς πώληση 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2007 --  --  
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 --  --  
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2008 --  --  
Επανεκτίµηση (35.962,97) (35.962,97)
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 (35.962,97) (35.962,97)
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7.11 Λοιπά Αποθεµατικά 

Τα λοιπά αποθεµατικά τόσο του Οµίλου όσο και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

(Ποσά σε Ευρώ)
Τακτικό 

αποθεµατικο Σύνολο

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2007 -- --
Μεταφορά από αποτελέσµατα εις νέο 8.285,54 8.285,54
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου  2007 8.285,54 8.285,54
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου  2008 8.285,54 8.285,54

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 
 
 

(Ποσά σε Ευρώ)
Τακτικό 

αποθεµατικο Σύνολο

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2007 -- --
Μεταφορά από αποτελέσµατα εις νέο 8.285,54 8.285,54
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου  2007 8.285,54 8.285,54
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου  2008 8.285,54 8.285,54

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
 
7.12 ∆ανεισµός 
 

(Ποσά σε Ευρώ) 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007

Μακροπρόθεσµος δανεισµός
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 21.454,65 34.178,82 21.454,65 34.178,82
Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων 21.454,65 34.178,82 21.454,65 34.178,82

Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Τραπεζικά δάνεια 146.269,15 145.919,28 -- --
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 12.724,16 12.025,72 12.724,16 12.025,72
Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 158.993,31 157.945,00 12.724,16 12.025,72

Σύνολο δανείων 180.447,96 192.123,82 34.178,81 46.204,54

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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

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

31 ∆εκεµβρίου 2007

Σύνολο δανείων 157.945,00 157.945,00 12.025,72 12.025,72
157.945,00 157.945,00 12.025,72 12.025,72

31 ∆εκεµβρίου 2008

Σύνολο δανείων 158.993,31 158.993,31 12.724,16 12.724,16
158.993,31 158.993,31 12.724,16 12.724,16

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ
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Τα πραγµατικά σταθµισµένα µέσα επιτόκια την ηµεροµηνία του ισολογισµού είναι τα παρακάτω: 
 

31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007

€ € € €

Τραπεζικός δανεισµός (βραχυπρόθεσµος) 5,67% 5,70% -- --

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 6,10% 6,40% 6,10% 6,40%

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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

(Ποσά σε Ευρώ) Λογιστική       
Αξία

Εύλογη         
Αξία

Λογιστική       
Αξία

Εύλογη         
Αξία

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 34.178,81 34.178,81 46.204,54 46.204,54
Τραπεζικά δάνεια 146.269,15 146.269,15 145.919,28 145.919,28
Σύνολο 180.447,96 180.447,96 192.123,82 192.123,82

 Ο ΟΜΙΛΟΣ

31.12.2008 31.12.2007

 
 
 

(Ποσά σε Ευρώ) Λογιστική       
Αξία

Εύλογη          
Αξία

Λογιστική       
Αξία

Εύλογη          
Αξία

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 34.178,81 34.178,81 46.204,54 46.204,54
Τραπεζικά δάνεια -- -- -- --

34.178,81 34.178,81 46.204,54 46.204,54

31.12.2008 31.12.2007

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
Τα ποσά του δανεισµού αναλύονται στα εξής νοµίσµατα: 
 

31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007

Euro 180.447,96 192.123,82 34.178,81 46.204,54
180.447,96 192.123,82 34.178,81 46.204,54

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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7.13 Προβλέψεις 
Οι προβλέψεις που αφορούν 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. 
 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(Ποσά σε Ευρώ) Λοιπές          
Προβλέψεις

1 Ιανουαρίου 2007 --
Προβλέψεις για ζηµιές από συµµετοχή σε κοινοπραξίες 
αναλογικής 155.744,03
31 ∆εκεµβρίου  2007 (όπως είχε δηµοσιευθεί) 155.744,03

Μείον: Αποσχισθείς κλάδος (42,00)
31 ∆εκεµβρίου  2007 155.702,03
Πρόσθετες προβλέψεις για ζηµιές από συµµετοχή σε 
κοινοπραξίες αναλογικής 77.093,08
Μη χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις που αναστράφηκαν (1.350,29)
31 ∆εκεµβρίου  2008 231.444,82

 
 
Ανάλυση συνολικών προβλέψεων 
 

(Ποσά σε Ευρώ) 31.12.2008 31.12.2007

Μακροχρόνιες προβλέψεις 231.444,82 155.702,03
Σύνολο 231.444,82 155.702,03

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
7.14 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
Η ανάλυση των υπολοίπων των προµηθευτών και των λοιπών υποχρεώσεων του Οµίλου και της 
Εταιρείας έχει ως εξής: 
 

(Ποσά σε Ευρώ) 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007

Προµηθευτές 118.076,80 57.248,15 15.671,85 18.170,19

Ασφαλιστικοί οργανισµοί και λοιπές εισφορές 5.582,50 5.369,98 5.582,50 5.369,98

Φόροι (εκτός φόρο εισοδήµατος) 29.217,48 96.320,08 29.217,48 96.320,08

Λοιπές υποχρεώσεις 446.605,78 64.945,87 407.414,82 32.477,23
Σύνολο 599.482,56 223.884,08 457.886,65 152.337,48

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις -- -- -- --

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 599.482,56 223.884,08 457.886,65 152.337,48
599.482,56 223.884,08 457.886,65 152.337,48

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
Οι προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στα εξής νοµίσµατα: 
 

31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007

Euro 599.482,56 223.884,08 457.886,65 152.337,48
599.482,56 223.884,08 457.886,65 152.337,48

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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7.15 Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 
 

(Ποσά σε Ευρώ) 31.12.2008 31.12.2007
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης- ελάχιστα µισθώµατα

Μέχρι 1 έτος 14.399,28 14.399,28
Από 1 έως 5 έτη 22.582,13 36.981,42
Σύνολο 36.981,41 51.380,70
Μείον: Mελλοντικές χρηµατοοικονοµικές χρεώσεις χρηµατοδοτικών
µισθώσεων (2.802,60) (5.176,16)
Τρέχουσα αξία υποχρεώσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης 34.178,81 46.204,54

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
Η τρέχουσα αξία των υποχρεώσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης αναλύεται παρακάτω: 
 

(Ποσά σε Ευρώ) 31.12.2008 31.12.2007

Tρέχων: Μέχρι 1 έτος 12.724,16 12.025,72

Aπό 1 έως 5 έτη 21.454,65 34.178,82
Σύνολο 34.178,81 46.204,54

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
 
7.16 Πωλήσεις 

Η ανάλυση των εσόδων του Οµίλου έχει ως εξής: 
 

Από συνεχιζόµενες δραστηριότητες

(Ποσά σε Ευρώ)
01.01-          

31.12.2008
01.01-          

31.12.2007

Έσοδα από συµβάσεις κατασκευής έργων -- 720.239,54

Πωλήσεις υπηρεσιών 845.439,28 740.966,63
Σύνολο 845.439,28 1.461.206,17

Από διακοπείσες δραστηριότητες

(Ποσά σε Ευρώ)
01.01-          

31.12.2008
01.01-           

31.12.2007

Έσοδα από συµβάσεις κατασκευής έργων 551.112,30 1.876.085,42

Πωλήσεις υπηρεσιών 110.294,33 --
Σύνολο 661.406,63 1.876.085,42

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 
 
 
Η ανάλυση των εσόδων της Εταιρείας έχει ως εξής: 
 

Από συνεχιζόµενες δραστηριότητες

(Ποσά σε Ευρώ)
01.01-          

31.12.2008
01.01-          

31.12.2007

Έσοδα από συµβάσεις κατασκευής έργων -- 151.789,30

Πωλήσεις υπηρεσιών 845.439,28 740.966,63
Σύνολο 845.439,28 892.755,93

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Από διακοπείσες δραστηριότητες

(Ποσά σε Ευρώ)
01.01-          

31.12.2008
01.01-          

31.12.2007

Έσοδα από συµβάσεις κατασκευής έργων 473.179,31 1.876.085,42

Πωλήσεις υπηρεσιών 40.000,00 --
Σύνολο 513.179,31 1.876.085,42
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7.17 Έξοδα ανά κατηγορία 
 
Από συνεχιζόµενες δραστηριότητες

(Ποσά σε Ευρώ)

Σηµείωση Κόστος 
Πωληθέντων Έξοδα διοίκησης Σύνολο Κόστος 

Πωληθέντων Έξοδα διοίκησης Σύνολο

Παροχές σε εργαζοµένους 7.25 -- 64.694,32 64.694,32 -- 73.993,40 73.993,40
Κόστος αποθεµάτων αναγνωρισµένο ως έξοδα -- 251,94 251,94 -- -- --
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων 7.2
  - Ιδιόκτητα περιουσιακά στοιχεία -- 1.793,30 1.793,30 (6.386,56) 10.281,25 3.894,69
  - Μισθωµένα περιουσιακά στοιχεία 13.347,60 -- 13.347,60 13.347,60 -- 13.347,60
Έξοδα επιδιόρθρωσης και συντήρησης ενσώµατων παγίων 1.847,32 1.197,50 3.044,82 4.514,90 297,37 4.812,27
Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 7.1 -- 996,75 996,75 -- 1.500,00 1.500,00
Λειτουργικά ενοίκια µίσθωσης
  - Οικόπεδα - Κτίρια 348.585,11 1.964,41 350.549,52 334.064,58 470,57 334.535,15
  - Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός -- -- -- 3.435,42 103,00 3.538,42
Αµοιβές υπεργολάβων -- 34.295,61 34.295,61 855.265,81 -- 855.265,81
Αµοιβές τρίτων 244.351,89 30.780,90 275.132,79 201.679,01 40.194,79 241.873,80
Λοιπά (Παροχές τρίτων, διάφορα έξοδα κλπ) 89.239,41 5.381,48 94.620,89 75.933,47 11.077,42 87.010,89
Σύνολο 697.371,33 141.356,21 838.727,54 1.481.854,23 137.917,79 1.619.772,02

01.01 - 31.12.2008

Ο ΟΜΙΛΟΣ

01.01 - 31.12.2007
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Από διακοπείσες δραστηριότητες

(Ποσά σε Ευρώ)

Σηµείωση Κόστος 
Πωληθέντων Έξοδα διοίκησης Σύνολο Κόστος 

Πωληθέντων Έξοδα διοίκησης Σύνολο

Παροχές σε εργαζοµένους 7.25 -- 52.858,00 52.858,00 -- 26.775,41 26.775,41
Κόστος αποθεµάτων αναγνωρισµένο ως έξοδα 54.992,18 -- 54.992,18 178.288,45 -- 178.288,45
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων 7.2
  - Ιδιόκτητα περιουσιακά στοιχεία 11.161,26 -- 11.161,26 9.508,39 -- 9.508,39
Έξοδα επιδιόρθρωσης και συντήρησης ενσώµατων παγίων 1.536,50 -- 1.536,50 -- 602,63 602,63
Λειτουργικά ενοίκια µίσθωσης
  - Οικόπεδα - Κτίρια 5.184,20 1.318,63 6.502,83 3.229,42 953,63 4.183,05
Αµοιβές υπεργολάβων 559.212,80 -- 559.212,80 1.103.851,23 -- 1.103.851,23
Αµοιβές τρίτων 37.792,28 16.584,81 54.377,09 27.941,18 10.246,80 38.187,98
Λοιπά (Παροχές τρίτων, διάφορα έξοδα κλπ) 12.080,23 6.438,89 18.519,12 5.030,72 4.576,79 9.607,51
Σύνολο 681.959,44 77.200,33 759.159,77 1.327.849,39 43.155,27 1.371.004,66

Ο ΟΜΙΛΟΣ

01.01 - 31.12.2008 01.01 - 31.12.2007
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Από συνεχιζόµενες δραστηριότητες

(Ποσά σε Ευρώ)

Σηµείωση Κόστος 
Πωληθέντων Έξοδα διοίκησης Σύνολο Κόστος 

Πωληθέντων Έξοδα διοίκησης Σύνολο

Παροχές σε εργαζοµένους 7.25 -- 64.694,32 64.694,32 73.993,40 73.993,40
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων 7.2

  - Ιδιόκτητα περιουσιακά στοιχεία -- 1.793,30 1.793,30 (6.386,56) 10.281,25 3.894,69
  - Μισθωµένα περιουσιακά στοιχεία 13.347,60 -- 13.347,60 13.347,60 -- 13.347,60
Έξοδα επιδιόρθρωσης και συντήρησης ενσώµατων παγίων 1.847,32 900,00 2.747,32 4.514,90 297,37 4.812,27
Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 7.1 -- 996,75 996,75 -- 1.500,00 1.500,00
Λειτουργικά ενοίκια µίσθωσης
  - Οικόπεδα - Κτίρια 348.585,11 1.964,41 350.549,52 334.064,58 470,57 334.535,15
  - Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός -- -- -- 3.435,42 -- 3.435,42
Αµοιβές υπεργολάβων -- -- -- 133.189,45 -- 133.189,45
Αµοιβές τρίτων 181.024,89 30.780,90 211.805,79 201.679,01 40.194,79 241.873,80
Λοιπά έξοδα 84.571,47 4.730,14 89.301,61 75.933,47 9.026,65 84.960,12
Σύνολο 629.376,39 105.859,82 735.236,21 759.777,87 135.764,02 895.541,89

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01.01 - 31.12.2008 01.01 - 31.12.2007
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Από διακοπείσες δραστηριότητες

(Ποσά σε Ευρώ)

Σηµείωση Κόστος 
Πωληθέντων Έξοδα διοίκησης Σύνολο Κόστος 

Πωληθέντων Έξοδα διοίκησης Σύνολο

Παροχές σε εργαζοµένους 7.25 -- 52.858,00 52.858,00 -- 26.775,41 26.775,41
Κόστος αποθεµάτων αναγνωρισµένο ως έξοδα 54.639,46 -- 54.639,46 178.288,45 -- 178.288,45
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων 7.2

  - Ιδιόκτητα περιουσιακά στοιχεία 11.161,26 -- 11.161,26 9.508,39 -- 9.508,39
Έξοδα επιδιόρθρωσης και συντήρησης ενσώµατων παγίων 1.120,00 -- 1.120,00 -- 602,63 602,63
Λειτουργικά ενοίκια µίσθωσης
  - Οικόπεδα - Κτίρια 5.040,00 1.318,63 6.358,63 3.229,42 953,63 4.183,05
Αµοιβές υπεργολάβων 434.329,16 -- 434.329,16 1.103.851,23 -- 1.103.851,23
Αµοιβές τρίτων 24.081,83 16.584,81 40.666,64 27.941,18 10.246,80 38.187,98
Λοιπά έξοδα 2.310,06 6.438,89 8.748,95 5.030,72 4.534,79 9.565,51
Σύνολο 532.681,77 77.200,33 609.882,10 1.327.849,39 43.113,27 1.370.962,66

01.01 - 31.12.2008 01.01 - 31.12.2007

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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7.18 Λοιπά έσοδα 

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

(Ποσά σε Ευρώ)
01.01-         

31.12.2008
01.01-         

31.12.2007

Άλλα έσοδα 36.847,90 2.820,40
Σύνολο 36.847,90 2.820,40

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 
 

(Ποσά σε Ευρώ)
01.01-         

31.12.2008
01.01-         

31.12.2007

Άλλα έσοδα -- 2.820,40
Σύνολο -- 2.820,40

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
 
7.19 Λοιπά κέρδη / ζηµιές (καθαρά) 

Τα λοιπά κέρδη/ζηµιές του Οµίλου και της Εταιρείας έχουν ως εξής: 
 

(Ποσά σε Ευρώ)
01.01-           

31.12.2008
01.01-           

31.12.2007

Κέρδη/ (ζηµιές) από πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων -- --
Σύνολο -- --

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 
 
 

Από συνεχιζόµενες δραστηριότητες

(Ποσά σε Ευρώ)
01.01-           

31.12.2008
01.01-           

31.12.2007

Αναλογία ζηµιών κοινοπραξιών µε αναλογική ενοποίηση (75.742,77) (155.702,03)
Σύνολο (75.742,77) (155.702,03)

Από διακοπείσες δραστηριότητες

(Ποσά σε Ευρώ)
01.01-           

31.12.2008
01.01-           

31.12.2007

Αναλογία ζηµιών κοινοπραξιών µε αναλογική ενοποίηση (822,05) (42,00)
Σύνολο (822,05) (42,00)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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7.20 Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) 

Το χρηµατοοικονοµικό κόστος του Οµίλου έχει ως εξής: 
 

Από συνεχιζόµενες δραστηριότητες

(Ποσά σε Ευρώ)
01.01-         

31.12.2008
01.01-           

31.12.2007

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα

 - Τραπεζικά ∆άνεια (9.295,19) --

- Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις (2.875,40) (3.033,64)

- Λοιπά (502,97) (608,22)

(12.673,56) (3.641,86)

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα

-Έσοδα τόκων από τράπεζες 3.467,16 1.336,89

3.467,16 1.336,89
Σύνολο (9.206,40) (2.304,97)

Από διακοπείσες δραστηριότητες

(Ποσά σε Ευρώ)
01.01-         

31.12.2008
01.01-           

31.12.2007

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα

- Λοιπά (45,70) --

(45,70) --

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα -- --
Σύνολο (45,70) --

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 
 
 
Το χρηµατοοικονοµικό κόστος της Εταιρείας έχει ως εξής: 
 

(Ποσά σε Ευρώ)
01.01-         

31.12.2008
01.01-           

31.12.2007

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα

- Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις (2.875,40) (3.033,64)

- Λοιπά (438,36) (608,22)

(3.313,76) (3.641,86)

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα

-Έσοδα τόκων από τράπεζες 3.206,70 1.259,03

3.206,70 1.259,03
Σύνολο (107,06) (2.382,83)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
 
7.21 Φόρος Εισοδήµατος 

O Φόρος εισοδήµατος του Οµίλου και της Εταιρείας έχει ως εξής: 
 
Από συνεχιζόµενες δραστηριότητες

(Ποσά σε Ευρώ)
01.01-          

31.12.2008
01.01-           

31.12.2007
01.01-          

31.12.2008
01.01-           

31.12.2007

Φόρος χρήσης (32.803,28) (52.631,32) (32.803,28) (52.631,32)
Αναβαλλόµενος φόρος (Σηµ. 7.6) 18.878,04 (18.314,80) 18.878,04 (18.314,80)
Σύνολο (13.925,24) (70.946,12) (13.925,24) (70.946,12)

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Από διακοπείσες δραστηριότητες

(Ποσά σε Ευρώ)
01.01-          

31.12.2008
01.01-           

31.12.2007
01.01-          

31.12.2008
01.01-           

31.12.2007

Αναβαλλόµενος φόρος (Σηµ. 7.6) 40.598,27 (16.713,36) 40.324,25 (16.713,36)
Σύνολο 40.598,27 (16.713,36) 40.324,25 (16.713,36)

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Ο φόρος επί των κερδών της Εταιρείας προ φόρων διαφέρει από το θεωρητικό ποσό το οποίο θα 
προέκυπτε αν χρησιµοποιούσαµε τον βασικό φορολογικό συντελεστή της χώρας προέλευσης της 
Εταιρείας, ως εξής: 
 
Από συνεχιζόµενες δραστηριότητες

(Ποσά σε Ευρώ)
01.01-          

31.12.2008
01.01-           

31.12.2007
01.01-          

31.12.2008
01.01-           

31.12.2007

Κέρδη προ φόρων 34.353,24 (158.050,42) 34.353,24 (158.050,42)

(8.588,31) 39.512,60 (8.588,31) 39.512,60
Έξοδα  που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς (5.336,93) (110.469,22) (5.336,92) (110.458,72)
Φόροι (13.925,24) (70.956,62) (13.925,24) (70.946,12)

Φόρος υπολογισµένος µε βάση ισχύοντες τοπικούς φορολογικούς 
συντελεστές για τα κέρδη στις αντίστοιχες χώρες

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

 
Από διακοπείσες δραστηριότητες

(Ποσά σε Ευρώ)
01.01-          

31.12.2008
01.01-           

31.12.2007
01.01-          

31.12.2008
01.01-           

31.12.2007

Κέρδη προ φόρων (97.798,85) 505.080,76 (97.524,84) 505.080,76

24.449,71 (126.270,19) 24.381,21 (126.270,19)
Εισόδηµα που δεν υπόκειται σε φόρο 16.148,55 109.556,83 15.943,04 109.556,83
Φόροι 40.598,27 (16.713,36) 40.324,25 (16.713,36)

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Φόρος υπολογισµένος µε βάση ισχύοντες τοπικούς φορολογικούς 
συντελεστές για τα κέρδη στις αντίστοιχες χώρες

 
 

7.22 Κέρδη ανά µετοχή 

Τα κέρδη ανά µετοχή του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

Για τον προσδιορισµό των κερδών ανά µετοχή χρησιµοποιήθηκε ο µέσος σταθµισµένος αριθµός τους 
επί του συνόλου των µετοχών (κοινές µετοχές). 
 
Μέσος σταθµισµένος αριθµός µετοχών 31.12.2008 31.12.2007

500.000 500.000

(Ποσά σε Ευρώ) 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007

Κέρδη προ φόρων (63.445,61) 347.030,34 (63.171,59) 347.030,34

Φόρος εισοδήµατος 26.673,03 (87.659,48) 26.399,02 (87.659,48)

Κέρδη µετά από φόρους (36.772,58) 259.370,86 (36.772,58) 259.370,86

Κατανεµηµένα σε:

Μετόχους της Μητρικής (36.772,58) 259.370,86 (36.772,58) 259.370,86

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας -- -- -- --

Βασικά κέρδη/(ζηµιές) ανά µετοχή -0,0735 0,5187 -0,0735 0,5187

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Από συνεχιζόµενες δραστηριότητες

(Ποσά σε Ευρώ) 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007

Κέρδη προ φόρων 34.353,24 (158.050,42) 34.353,24 (158.050,42)

Φόρος εισοδήµατος (13.925,24) (70.946,12) (13.925,24) (70.946,12)

Κέρδη µετά από φόρους 20.428,01 (228.996,54) 20.428,01 (228.996,54)

Κατανεµηµένα σε:

Μετόχους της Μητρικής 20.428,01 (228.996,54) 20.428,01 (228.996,54)

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας -- -- -- --

Βασικά κέρδη/(ζηµιές) ανά µετοχή 0,0409 -0,4580 0,0409 -0,4580

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
Από διακοπείσες δραστηριότητες

(Ποσά σε Ευρώ) 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007

Κέρδη προ φόρων (97.798,85) 505.080,76 (97.524,84) 505.080,76
Φόρος εισοδήµατος 40.598,27 (16.713,36) 40.324,25 (16.713,36)
Κέρδη µετά από φόρους (57.200,59) 488.367,40 (57.200,59) 488.367,40

Κατανεµηµένα σε:
Μετόχους της Μητρικής (57.200,59) 488.367,40 (57.200,59) 488.367,40
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας -- -- -- --

Βασικά κέρδη/(ζηµιές) ανά µετοχή -0,1144 0,9767 -0,1144 0,9767

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
7.23 Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 
 
(Ποσά σε Ευρώ)

Σηµείωση 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007

Κέρδη Χρήσης 20.428,01 (228.996,54) 20.428,01 (228.996,54)

Προσαρµογές για:

Φόρους 7.21 13.925,24 70.946,12 13.925,24 70.946,12

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων 7.2 15.140,90 17.242,29 15.140,90 17.242,29

Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 7.1 996,75 1.500,00 996,75 1.500,00

∆ιαγραφές / Αποµειώσεις 2,00 -- 2,00 --

Έσοδα τόκων 7.20 (3.467,16) (1.336,89) (3.206,70) (1.259,03)

Έξοδα τόκων 7.20 12.673,56 3.641,86 3.313,76 3.641,86
59.699,29 (137.003,16) 50.599,95 (136.925,30)

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης

(Αύξηση) / µείωση αποθεµάτων (299.118,70) (89,91) (299.208,61) --

(Αύξηση) / µείωση απαιτήσεων (81.988,72) (127.496,03) (127.455,16) (37.075,81)

Αύξηση / (µείωση) υποχρεώσεων 375.598,48 216.447,18 305.549,17 144.900,58

Αύξηση / (µείωση) προβλέψεων -- -- 75.742,79 155.702,03
(5.508,94) 88.861,24 (45.371,81) 263.526,80

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 54.190,35 (48.141,92) 5.228,14 126.601,50

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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7.24 Κοινοπραξίες που ενοποιούνται µε αναλογική ενοποίηση 
 
Τα παρακάτω ποσά αντιπροσωπεύουν στοιχεία ενεργητικού, υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων των 
κοινοπραξιών που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µε τη µέθοδο της 
αναλογικής ενοποίησης. Οι κοινοπραξίες αναφέρονται αναλυτικά στη σηµ. 4.3 «∆οµή Οµίλου». 
 
(Ποσά σε Ευρώ) 31.12.2008 31.12.2007

Απαιτήσεις:

Mη κυκλοφορούν ενεργητικό -- --

Κυκλοφορούν ενεργητικό 86.420,25 91.763,85
86.420,25 91.763,85

Yποχρεώσεις

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις -- --

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 287.865,07 217.507,88
287.865,07 217.507,88

Καθαρή θέση (201.444,82) (125.744,03)

Έσοδα 36.770,24 568.528,10

Έξοδα 112.590,67 724.272,12
Κέρδη/ ζηµιές (µετά φόρων) (75.820,44) (155.744,03)

 
 
 
 
7.25 Παροχές σε εργαζοµένους 
 
Ο αριθµός  των εργαζοµένων στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 και 31 ∆εκεµβρίου 2007 αντίστοιχα είναι: 
 

Ο αριθµός των  εργαζοµένων είναι: 5 6 5 6

31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007

(ανά κατηγορία)
∆ιοικητικό (υπαλληλικό) 1 4 1 4
Εργατοτεχνικό προσωπικό 4 2 4 2

(Ποσά σε Ευρώ) 31.12.2008 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2007

Μισθοί και ηµεροµίσθια 79.390,43 63.101,75 79.390,43 63.101,75

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 21.378,38 17.706,32 21.378,38 17.706,32
Σύνολο 100.768,81 80.808,07 100.768,81 80.808,07

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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7.26 Απορρόφηση από την µητρική Εταιρία ΙΝΤΡΑΚΑΤ του κατασκευαστικού κλάδου της  

EUROKAT ATE 

Η απόσχιση και αντίστοιχα απορρόφηση του κλάδου της «EUROKAT ΑΤΕ» από την µητρική,  έγινε 
µε την µέθοδο της συνένωσης συµφερόντων (pooling of interest) επειδή βρίσκεται υπό κοινό έλεγχο, 
ως θυγατρική της απορροφώσας.  

Η συγκριτική πληροφόρηση των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Οµίλου έχουν 
αναµορφωθεί σε σχέση µε τις αντίστοιχες δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις και δεν 
περιλαµβάνει τα αντίστοιχα κονδύλια του αποσχιζόµενου κλάδου ωσάν η απόσχιση να είχε 
συντελεστεί από την 01.01.2007. 

Κατωτέρω παρατίθενται ο Ισολογισµός και η Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων πριν και µετά 
τις αναµορφώσεις. 
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Ισολογισµός

(Ποσά σε Ευρώ)

Όπως είχε 
δηµοσιευθεί

Αποσχισθείς 
Κλάδος

Μετά την 
ααπόσχιση του 

Κλάδου
Όπως είχε 
δηµοσιευθεί

Αποσχισθείς 
Κλάδος

Μετά την 
ααπόσχιση του 

Κλάδου

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

Λοιπά Άυλα περιουσιακά στοιχεία 875,00 -- 875,00 875,00 -- 875,00
Ενσώµατα πάγια 96.087,80 51.031,42 45.056,38 96.087,80 51.031,42 45.056,38

Επενδύσεις σε θυγατρικές -- -- -- 30.000,00 -- 30.000,00

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 10.000,00 10.000,00 -- 10.000,00 10.000,00 --

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 1.905,20 -- 1.905,20 1.905,20 -- 1.905,20

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 6.906,83 -- 6.906,83 6.906,83 -- 6.906,83
115.774,83 61.031,42 54.743,41 145.774,83 61.031,42 84.743,41

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

Αποθέµατα 89,91 -- 89,91 -- -- --

Συµβάσεις κατασκευής έργων 136.519,88 136.519,88 -- 136.519,88 136.519,88 --

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 1.107.016,72 874.265,97 232.750,75 1.016.596,50 874.265,97 142.330,53
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 29.517,15 -- 29.517,15 29.517,15 -- 29.517,15

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 207.436,86 -- 207.436,86 206.183,14 -- 206.183,14
1.480.580,52 1.010.785,85 469.794,67 1.388.816,67 1.010.785,85 378.030,82

Σύνολο Ενεργητικού 1.596.355,35 1.071.817,27 524.538,08 1.534.591,50 1.071.817,27 462.774,23

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ίδια κεφάλαια αναλογούντα στους µετόχους της µητρικής

Μετοχικό κεφάλαιο 500.000,00 -- 500.000,00 500.000,00 -- 500.000,00

Λοιπά αποθεµατικά 8.285,54 -- 8.285,54 8.285,54 -- 8.285,54

Κέρδη εις νέον 123.610,38 489.235,77 (365.625,39) 123.610,38 489.235,77 (365.625,39)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 631.895,92 489.235,77 142.660,15 631.895,92 489.235,77 142.660,15

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

∆άνεια 34.178,81 -- 34.178,81 34.178,81 -- 34.178,81

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις -- 34.129,97 (34.129,97) -- 34.129,97 (34.129,97)
Μακροχρόνιες προβλέψεις για λοιπές υποχρεώσεις και έξοδα -- -- -- 155.744,03 -- 155.744,03

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 220.000,00 220.000,00 -- 220.000,00 220.000,00 --
254.178,81 254.129,97 48,84 409.922,84 254.129,97 155.792,87

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 552.335,61 328.451,53 223.884,08 480.747,01 328.409,53 152.337,48

∆άνεια 157.945,01 -- 157.945,01 12.025,73 -- 12.025,73
Βραχυχρόνιες προβλέψεις για λοιπές υποχρεώσεις και έξοδα -- -- -- -- 42,00 (42,00)

710.280,62 328.451,53 381.829,09 492.772,74 328.451,53 164.321,21

Σύνολο υποχρεώσεων 964.459,43 582.581,50 381.877,93 902.695,58 582.581,50 320.114,08

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 1.596.355,35 1.071.817,27 524.538,08 1.534.591,50 1.071.817,27 462.774,23

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2007 31.12.2007
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Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων

(Ποσά σε Ευρώ)

Όπως είχε 
δηµοσιευθεί

Αποσχισθείς 
Κλάδος

Μετά την 
ααπόσχιση του 

Κλάδου
Όπως είχε 
δηµοσιευθεί

Αποσχισθείς 
Κλάδος

Μετά την 
ααπόσχιση του 

Κλάδου

Συνεχιζόµενες δραστηριότητες:

Πωλήσεις 3.337.291,59 1.876.085,42 1.461.206,17 2.768.841,35 1.876.085,42 892.755,93
Κόστος Πωληθέντων (2.809.703,62) (1.327.849,39) (1.481.854,23) (2.087.627,26) (1.327.849,39) (759.777,87)
Μικτό Κέρδος 527.587,97 548.236,03 (20.648,06) 681.214,09 548.236,03 132.978,06

Έξοδα πωλήσεων

Έξοδα διοίκησης (181.073,06) (43.155,27) (137.917,79) (178.877,29) (43.113,27) (135.764,02)

Λοιπά έσοδα 2.820,40 -- 2.820,40 2.820,40 -- 2.820,40
Λοιπά κέρδη/ (ζηµιές)/ καθαρά -- -- -- (155.744,03) (42,00) (155.702,03)
Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 349.335,31 505.080,76 (155.745,45) 349.413,17 505.080,76 (155.667,59)

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 1.336,89 -- 1.336,89 1.259,03 -- 1.259,03

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (3.641,86) -- (3.641,86) (3.641,86) -- (3.641,86)
Χρηµατοοικονοµικό κόστος - καθαρό (2.304,97) -- (2.304,97) (2.382,83) -- (2.382,83)

Καθαρά κέρδη/ζηµίες  προ φόρων 347.030,34 505.080,76 (158.050,42) 347.030,34 505.080,76 (158.050,42)

Φόρος εισοδήµατος (87.659,48) (16.713,36) (70.946,12) (87.659,48) (16.713,36) (70.946,12)
Καθαρά κέρδη/ζηµίες χρήσης 259.370,86 488.367,40 (228.996,54) 259.370,86 488.367,40 (228.996,54)

Κέρδη ανά µετοχή  που αναλογούν στους µετόχους της Εταιρίας 
για την χρήση

Βασικά 0,0250 0,0351 0,0250 0,0351

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2007 31.12.2007

 
 
7.27 Ενδεχόµενες απαιτήσεις - υποχρεώσεις 

∆εν υπάρχουν 
 
 
7.28 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

Οι συναλλαγές του Οµίλου και της Εταιρείας µε συνδεδεµένα µέρη την 31.12.2008 είναι οι εξής: 
 

Συναλλαγές µε την µητρική του Οµίλου INTΡΑΚΟΜ  KAΤΑΣΚΕΥΕΣ

Αγορές 229.500,00

Πωλήσεις 80.000,00

Υποχρεώσεις 398.978,76

Συναλλαγές µε λοιπές συνδεδεµένες 

Υποχρεώσεις 12.448,61

Απαιτήσεις 20.020,36

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 
 

Συναλλαγές µε την µητρική του Οµίλου INTΡΑΚΟΜ  KAΤΑΣΚΕΥΕΣ

Αγορές 229.500,00

Πωλήσεις 80.000,00

Υποχρεώσεις 378.748,76

Συναλλαγές µε λοιπές συνδεδεµένες 

Υποχρεώσεις 12.448,61

Απαιτήσεις 40.820,36

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 



 
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 
Χρήσης 1/1/2008 – 31/12/2008 
 

 

- 55 - 

 
7.29 Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 
∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές διοικητικών ή δικαστικών οργάνων, που να 
επηρεάζουν την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας. 
 
 
 
7.30 Σηµαντικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 
∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού που µπορούν να 
επηρεάσουν τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση του Οµίλου και της Εταιρείας. 
 
 
 

Παιανία, 26 Μαρτίου 2009 
 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου Ο Γενικός ∆ιευθυντής 

  
ΠΕΤΡΟΣ Κ. ΣΟΥΡΕΤΗΣ 

Α.∆.Τ. ΑΒ 348882 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΠΑΠΠΑΣ 

Α.∆.Τ. Χ 661414 

  
Ο Προϊστάµενος Λογιστηρίου 

 
ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ∆ΑΛΑΜΑΓΚΑΣ 

Α.∆.Τ. ΑΕ 135718 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 
Χρήσης 1/1/2008 – 31/12/2008 
 

 

- 56 - 

Στοιχεία και Πληροφορίες χρήσης  
από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η ∆εκεµβρίου 2008 

 

 



 
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 
Χρήσης 1/1/2008 – 31/12/2008 
 

 

- 57 - 

 
∆ιαθεσιµότητα Οικονοµικών Καταστάσεων στο ∆ιαδίκτυο 

 
Η ετήσια οικονοµική έκθεση της Εταιρείας, είναι καταχωρηµένη στο διαδίκτυο στη διεύθυνση της 
µητρικής www.intrakat.gr. 
 
 


