
 
 
 

 

 
 

 
 
 

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 

για την χρήση 

(1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2006) 

 
 
Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που 
εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΝΤΡΑΚΟΜ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» την  27η Μαρτίου 2007 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 Λογιστικά Πρότυπα. Επίσης, 
επισηµαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα δηµοσιευθέντα στον τύπο 
συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία έχουν γίνει ορισµένες συµπτύξεις και 
ανακατατάξεις κονδυλίων.   
 
 

Παιανία, 27 Μαρτίου 2007 
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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ                                  
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ                                                                      
ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ      

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ                                                                    
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 

 
 
Το 2006, πρώτη χρονιά δράσης του νέου εταιρικού σχήµατος που προήλθε από την συγχώνευση δια 
απορρόφησης της «ΙΝΤΡΑΜΕΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
Α.Ε.» από την «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», βρήκε 
την νέα εταιρεία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» ενισχυµένη σε επίπεδο επιχειρηµατικό, οικονοµικό και 
διοικητικό. Η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα πλέον, να παρουσιάζει ολοκληρωµένες λύσεις σε σύνθετα 
κατασκευαστικά έργα πολιτικού µηχανικού, σύνθετες και µεµονωµένες µεταλλικές κατασκευές, 
ολοκληρωµένα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, αυτοχρηµατοδοτούµενα έργα . 
 
 
Σε επισκόπηση της χρονιάς που έκλεισε, η εταιρεία ανέλαβε νέα έργα όπως: 

♦ Την προµήθεια συστήµατος ραδιοκάλυψης GSM-R µε συναφείς υπηρεσίες για τον 
σιδηροδροµικό άξονα Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη Ειδοµένη-Προµαχώνας της Siemens 
προϋπολογισµού € 20,7 εκατ. 

♦ Την κατασκευή ιδιωτικού εµπορικού κτηρίου (γραφεία και αποθήκες) της εταιρείας ΛΑΚΗΣ 
ΓΑΒΑΛΑΣ Α.Ε., προϋπολογισµού € 11,02 εκατ. 

♦ Την κατασκευή της Α’ φάσης της Γενικής και Μαιευτικής Κλινικής  ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, 
προϋπολογισµού € 6,1 εκατ. 

♦ Την διευθέτηση του χειµάρρου Ξηριά στην Κόρινθο σε κοινοπραξία µε την εταιρεία ΕΛΤΕΡ, 
προϋπολογισµού € 15,5 εκατ. Η συµµετοχή της INTRAKAT ανέρχεται σε 35%. 

♦ Την κατασκευή τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων του συστήµατος µεταφοράς φυσικού 
αερίου για λογαριασµό της ∆ηµόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου, µέσω κοινοπραξίας που 
συνέστησε και συµµετέχει µε ποσοστό 70% µε την εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΟΜ TELECOM 
συνολικού συµβατικού προϋπολογισµού € 3,17 εκατ. 

♦ Την κατασκευή δικτύου οπτικών ινών στις βιοµηχανικές περιοχές Πάτρας, Ιωαννίνων, 
Θεσσαλονίκης και Κοµοτηνής για λογαριασµό της ΕΤΒΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
Α.Ε., προϋπολογισµού € 2,51 εκατ. σε κοινοπραξία µε την εταιρεία ΕΛΤΕΡ, µε ποσοστό 
συµµετοχής 50%. 

♦ Την µελέτη, κατασκευή, αποσυναρµολόγηση, µεταφορά, συναρµολόγηση, ανέγερση και 
δοκιµές δύο προωθούµενων κεφαλών και συµπληρωµατικού εξοπλισµού για ορυχείο στη ∆. 
Μακεδονία, προϋπολογισµού € 2,47 εκατ. 

♦ Ολοκλήρωση σταθµού αυτοκινήτων τεσσάρων υπογείων ορόφων και κατασκευή 
επταόροφου κτιρίου γραφείων επί των οδών Ηπείρου 17 & Αριστοτέλους 46 της εταιρείας 
ΠΕΡ∆ΙΚΟΥΡΗΣ, προϋπολογισµού € 3,03 εκατ. 

♦ Την κατασκευή επταόροφου κτιρίου γραφείων καταστηµάτων στην Ακτή Κονδύλη στον 
Πειραιά, της εταιρείας PNM ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ, προϋπολογισµού € 2,22 εκατ. 
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♦ Την κατασκευή του νέου κτιρίου φυσικών επιστηµών µε αµφιθέατρο και εργαστήρια και την 
επέκταση του γυµναστηρίου Γυµνασίου – Λυκείου του Αρσακείου Πατρών, της 
Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας στην Πάτρα, προϋπολογισµού € 3,69 εκατ. 

♦ Την παροχή οικοδοµικών και Η/Μ εργασιών σε κτίριο του ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆Η Α.Ε., προϋπολογισµού € 1,88 εκατ. 

♦ Τη µελέτη και κατασκευή δικτύου οπτικών ινών και την εγκατάσταση του σχετικού 
εξοπλισµού της εταιρείας HOL µε προϋπολογισµό € 7 εκατ. 

♦ Τη µελέτη και κατασκευή του µητροπολιτικού δικτύου οπτικών ινών της Αθήνας της 
εταιρείας FORTHNET, προϋπολογισµού € 7,5 εκατ. 

♦ Την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης – επισκευής της πρόσοψης καθώς και των 
οικοδοµικών και ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών εσωτερικού χώρου ακινήτου επί της οδού 
Αδριανείου, ιδιοκτησίας της INTRACOM HOLDINGS, προϋπολογισµού € 2,95 εκατ. 

♦ Την κατασκευή και εγκατάσταση µεταλλικού στεγάστρου σε αποθηκευτικό χώρο της 
εταιρείας ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, προϋπολογισµού € 0,96 εκατ. 

 
Στο πλαίσιο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και περαιτέρω ανάπτυξης της εταιρείας, 
πραγµατοποιείται ορθολογικοποίηση των παραγωγικών και διοικητικών λειτουργιών και δαπανών 
του εργοστασίου του µεταλλικού κλάδου, αποφασίστηκε η συγχώνευση των δύο θυγατρικών 
εταιρειών του Οµίλου στην Ρουµανία, υπάρχει συνεχής και εκτενής αναζήτηση πρόσφορων 
συνθηκών δραστηριοποίησης σε αναπτυσσόµενες αγορές. 

 
 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
Ενοποιηµένα Αποτελέσµατα 
 
Για την επίτευξη καλύτερης και πληρέστερης πληροφόρησης και για να καταστούν οµοειδή και 
συγκρίσιµα τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα των δύο χρήσεων 2006 και 2005, θα παραθέσουµε τα 
αντίστοιχα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της προηγούµενης χρήσης αφού ληφθούν υπόψη και τα 
αποτελέσµατα της «ΙΝΤΡΑΜΕΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
Α.Ε.». 
 
Στο 2006, ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών των συνεχιζόµενων δραστηριοτήτων διαµορφώθηκε στα 
€ 103.699,90 χιλ., τα αποτελέσµατα εκµετάλλευσης στα € – 2.479,97 χιλ., τα αποτελέσµατα προ 
φόρων στα € -2.610,15 χιλ., και τα καθαρά αποτελέσµατα µετά φόρων στα € – 3.118,54 χιλ. 
 
Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών των διακοπεισών δραστηριοτήτων διαµορφώθηκε στα € 1.424,17 
χιλ., τα αποτελέσµατα εκµετάλλευσης στα € 343,46 χιλ., τα αποτελέσµατα προ φόρων στα € 880,70 
χιλ., (στο οποίο περιλαµβάνονται και τα ενοποιηµένα κέρδη από την πώληση τους ποσού € 542,10 
χιλ.,) και τα καθαρά αποτελέσµατα µετά φόρων στα € 807,55 χιλ. 
 
Στο 2005, ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών ανήλθε στα € 47.317,11 χιλ.,  που προσθετικά µε τον 
κύκλο εργασιών της «ΙΝΤΡΑΜΕΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
Α.Ε.» θα διαµορφώνονταν στα € 66.289,32 χιλ. Συγκρινόµενος µε τον ενοποιηµένο κύκλο εργασιών 
των συνεχιζόµενων δραστηριοτήτων του 2006, έχει πραγµατοποιηθεί αύξηση σε ποσοστό 56,44%. Η 
αύξηση αυτή οφείλεται - µη λαµβανοµένου υπόψη της συµβολής της µητρικής εταιρείας - στις 
αυξηµένες πωλήσεις που συνεισέφεραν τόσο οι θυγατρικές οι εταιρείες του Οµίλου, όσο και οι 
νεοϊδρυόµενες κοινοπραξίες που δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στον κατασκευαστικό κλάδο. 
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Τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα εκµετάλλευσης του 2005 είχαν διαµορφωθεί στα € 1.336,95 χιλ., που 
προσθετικά µε τα αποτελέσµατα εκµετάλλευσης της «ΙΝΤΡΑΜΕΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.» θα διαµορφώνονταν στα € – 3.182,63 χιλ. 
Συγκρινόµενα, µε τα αντίστοιχα του 2006 δεικνύουν σηµαντική βελτίωση σε ποσοστό 22,08%. 
 
Τα αποτελέσµατα προ φόρων και τα καθαρά αποτελέσµατα µετά φόρων συνυπολογισµένα και τα 
αντίστοιχα κονδύλια της «ΙΝΤΡΑΜΕΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.» θα είχαν διαµορφωθεί σε € –3.412,94 και € – 2.928,85, αντίστοιχα. 
 
Η παραπάνω χρηµατοοικονοµική αποτύπωση αποτελεί απόρροια της συνεχούς και έντονης 
προσπάθειας διεύρυνσης του µεριδίου αγοράς (εγχώριας και διεθνούς) που µεταφράζεται στους 
αυξηµένους κύκλους εργασιών, στην ορθολογικοποίηση των λειτουργικών δαπανών (σηµαντική 
µείωση των παραγωγικών – διοικητικών δαπανών του εργοστασίου µεταλλικών της εταιρείας, στην 
απόφαση για συγχώνευση των δύο εταιρειών του Οµίλου στη Ρουµανία, που θα οδηγήσει στη 
δηµιουργία ενός περισσότερου ευέλικτου και αποτελεσµατικού διοικητικού, οργανωτικού και 
λειτουργικού σχήµατος). 
 
 
Εταιρικά Αποτελέσµατα 
 
Για την επίτευξη καλύτερης και πληρέστερης πληροφόρησης, παρουσιάζουµε παρακάτω, 
διακεκριµένα, τα αποτελέσµατα από τον κατασκευαστικό κλάδο και τον µεταλλικό κλάδο ώστε να 
καθίσταται εφικτή η σύγκριση µε τα αντίστοιχα κονδύλια της «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και της «ΙΝΤΡΑΜΕΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.», αντίστοιχα στο 2005. 
 
Στο 2006, ο κύκλος εργασιών διαµορφώθηκε στα € 81.106,17 χιλ. Η προσφορά του κατασκευαστικού 
κλάδου ανήλθε σε € 58.553,21 χιλ.,και του µεταλλικού κλάδου σε € 22.552,96. Αντίστοιχα, την 
προηγούµενη χρήση ο κύκλος εργασιών της  «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ανήλθε στα € 31.644,34 χιλ., και ο κύκλος εργασιών της «ΙΝΤΡΑΜΕΤ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.» στα € 18.972,21 χιλ. 
Πραγµατοποιήθηκε σηµαντική αύξηση ποσοστών της τάξης 85% και 19% στον κατασκευαστικό και 
µεταλλικό κλάδο, αντίστοιχα, µε πραγµατική διεύρυνση των µεριδίων αγοράς. 
 
Τα αποτελέσµατα εκµετάλλευσης διαµορφώθηκαν στα € – 2.415,08 χιλ., διακεκριµένα στον 
κατασκευστικό κλάδο € - 318,15 χιλ., και στον µεταλλικό κλάδο € - 2.096,93 χιλ. Την προηγούµενη 
χρήση τα αποτελέσµατα εκµετάλλευσης της «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ανήλθαν στα € 775,43 χιλ., και της «ΙΝΤΡΑΜΕΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.» στα € - 4.519,58 χιλ. Σηµειώθηκε, οριακή 
υστέρηση κατά € 457,28 χιλ. στον κατασκευαστικό κλάδο και σαφής βελτίωση κατά € 2.422,65 χιλ. 
στον µεταλλικό κλάδο. 
 
Σε συνδυασµό µε τα παραπάνω, η υστέρηση οφείλεται κύρια στα αυξηµένα έξοδα οργάνωσης και 
διαχείρισης των νέων αναληφθέντων έργων που επέφεραν τη σηµαντική αύξηση του κύκλου 
εργασιών. Όσον αφορά στον µεταλλικό κλάδο, παρά τη γενικευµένη έντονη κρίση που παρατηρείται, 
η εταιρεία καταφέρνει την ορθολογικοποίηση των παραγωγικών λειτουργιών και διαδικασιών σε µια 
δυναµική και συνεχή πλατφόρµα βελτίωσης και ανάπτυξης. 
 
Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 259,42 χιλ., µειωµένα  οριακά  κατά € 66,26 συγκρινόµενα µε τα 
αντίστοιχα του 2005 ποσού € 325,68 χιλ., συνεπεία των όσων αναφέρθησαν παραπάνω. 
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Τα αποτελέσµατα µετά από φόρους διαµορφώθηκαν στα € -13,41 χιλ., µειωµένα κατά € 438,32 χιλ., 
συγκρινόµενα µε το ποσό € 424,91 χιλ την προηγούµενη χρήση. 
 
Η φορολογική επιβάρυνση ανήλθε σε καθαρό ποσό € 142,04 χιλ., προερχόµενη αφενός από τον 
καταλογισµό φορολογικών διαφορών ύψους € 502,04 λόγω διεξαγωγής τακτικού φορολογικού 
ελέγχου των χρήσεων 2001 έως και 2005, αφετέρου από τη χρησιµοποίηση πρόβλεψης για ανέλεγκτες 
χρήσεις ποσού € 360,00 χιλ. Η επίδραση της αναβαλλόµενης φορολογίας, χρεωστικής, ανήλθε σε € 
113,45 χιλ. 
 
 
 
ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
 
Η Εταιρεία στη βάση συνεχούς ανάπτυξης, διείσδυσης σε νέες αγορές, αντικείµενα δραστηριότητας 
και διεκδίκησης αυξηµένων µεριδίων έχει ήδη αναλάβει στο πρώτο τρίµηνο του 2007 έργα όπως: 

♦ Την συµµετοχή στην κατασκευάστρια κοινοπραξία (συµµετέχοντες: ΙΝΤΡΑΚΑΤ, ΑΚΤΩΡ, 
ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ) του έργου «Μελέτη – κατασκευή – χρηµατοδότηση – λειτουργία – 
συντήρηση – εκµετάλλευση» του αυτοκινητοδρόµου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαµάτα – 
Σπάρτη µεταξύ Ελληνικού ∆ηµοσίου και της εταιρείας ΜΩΡΕΑΣ ΑΕ ως αναδόχου. Το 
προϋπολογιστικό κόστος του έργου ανέρχεται σε € 844,11 εκατ.                                                                          

♦ Την αποπεράτωση Γενικής Ιδιωτικής Κλινικής της εταιρείας ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
προϋπολογισµού € 20,7 εκατ. 

♦ Την κατασκευή µητροπολιτικών δικτύων οπτικών ινών των ∆ήµων Κατερίνης και Καβάλας, 
συνολικού προϋπολογισµού € 2,15 εκατ. 

♦ Την κατασκευή σιλό για λογαριασµό της εταιρείας HALYPS CEMENT προϋπολογισµού € 
4,1 εκατ. 

♦ Την κατασκευή δικτύου διανοµής και παροχετευτικών αγωγών φυσικού αερίου Βορείου & 
Ανατολικής Αττικής, της εταιρείας Ε.Π.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε., σε κοινοπραξία µε την εταιρεία 
ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ, προϋπολογισµού € 0,93 εκατ. Η συµµετοχή της INTRAKAT στην 
κοινοπραξία ανέρχεται σε 50%. 

 
Το συνολικό ανεκτέλεστο έσοδο συµβάσεων την 31/12/2006 ανήρχετο σε € 100,2 εκατ. 
 
Προοπτικές ανάπτυξης και διεύρυνσης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και του Οµίλου υπάρχουν 
και θα πραγµατοποιηθούν τη νέα χρονιά. 
 
Ειδικότερα: 
 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

Ο Όµιλος θα συνεχίσει τη δυναµική παρουσία του στον αµιγώς κατασκευαστικό τοµέα µέσω 
ανάληψης τόσο δηµοσίων όσο και ιδιωτικών έργων. 

 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

Παρά την έντονη διαρκή κρίση που διέρχεται τον µεταλλικό κλάδο, ο Όµιλος πραγµατοποιεί  
ορθολογισµό των λειτουργικών διαδικασιών µε περικοπή δαπανών και τµηµάτων µε χαµηλή 
κερδοφορία και ενίσχυση µε περαιτέρω ανάπτυξη παραγωγικών τµηµάτων που εισφέρουν στον Όµιλο 
υψηλά ποσοστά κερδοφορίας. 
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ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ 

Ο Όµιλος, κάτοχος υψηλής εξειδίκευσης και τεχνογνωσίας σε έργα υψηλής τεχνολογίας και 
τηλεπικοινωνιών, θα συνεχίσει να πρωταγωνιστεί στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών, αναλαµβάνοντας 
και εκτελώντας έργα προσφέροντας ταυτόχρονα λύσεις αιχµής και κορυφαία επίπεδα ποιότητας τόσο 
στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 
 
ΛΟΙΠΑ  

Ο Όµιλος συνεχίζει και ενισχύει τη δραστηριοποίησή του στο χώρο του φυσικού αερίου, της 
διαχείρισης φυσικών πόρων, του real estate και των αυτοχρηµατοδοτούµενων έργων. 
 
 
Παιανία, 27 Μαρτίου 2007 
 
Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
 
 
 
Πέτρος Σουρέτης 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ                                                                                

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ                                                  

Προς τους µετόχους της                                                                               

“ ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ” 

 

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 
 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της “ΙΝΤΡΑΚΟΜ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ”, που αποτελούνται από τον εταιρικό και ενοποιηµένο ισολογισµό της 31ης 

∆εκεµβρίου 2006, και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων  και ταµειακών 

ροών της χρήσεως 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 Πληροφόρησης, 

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 

έλεγχο 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 εύλογη 

διασφάλιση ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

 

Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, 

σχετικά µε τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι 
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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. 

 

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 2006, την χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις Ταµειακές τους 

Ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων. 
 
Το περιεχόµενο της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι συνεπές µε τις συνηµµένες 

οικονοµικές καταστάσεις. 

 

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2007 
 

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 
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Ισολογισµός 
 

 

(Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµείωση 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
Λοιπά Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6.1 1.369.612,92 1.751.684,95 1.325.340,73 1.673.163,14
Ενσώµατα πάγια 6.2 31.378.004,38 29.447.567,26 28.159.507,67 26.319.758,09
Επενδύσεις σε ακίνητα 6.3 10.716.519,87 10.787.472,50 10.716.519,87 10.787.472,50
Επενδύσεις σε θυγατρικές 6.4 --  --  5.274.711,94 5.993.613,55
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις (που ενοποιούνται 
µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης) 6.5 637.678,78 2.887.218,60 194.573,52 1.259.410,09

Επενδύσεις σε λοιπές επιχειρήσεις 6.6 --  52.303,01 --  52.303,01
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 6.7 1.686.109,01 1.544.547,45 1.686.109,01 1.544.547,45
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 6.8 6.658.175,89 8.354.561,07 3.238.953,16 5.280.745,39
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 6.9 755.955,89 748.829,06 611.149,65 724.600,62

53.202.056,74 55.574.183,90 51.206.865,55 53.635.613,84

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
Αποθέµατα 6.10 9.932.941,72 10.999.349,95 9.371.128,67 9.362.105,07
Συµβάσεις κατασκευής έργων 6.11 49.940.387,61 28.445.204,51 39.028.872,28 23.904.253,33
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 6.7 --  1.245.490,93 --  --  
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 6.8 37.804.828,86 20.872.201,70 35.502.463,52 16.404.735,76
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων 6.12 954.563,98 2.217.524,24 785.563,98 2.217.524,24
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 6.13 13.829.005,96 12.504.316,01 10.986.250,96 10.839.005,57

112.461.728,13 76.284.087,34 95.674.279,41 62.727.623,97

Σύνολο Ενεργητικού 165.663.784,87 131.858.271,24 146.881.144,96 116.363.237,81

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ίδια κεφάλαια αναλογούντα στους µετόχους της µητρικής
Μετοχικό κεφάλαιο 6.14 42.972.805,28 42.972.805,28 42.972.805,28 42.972.805,28
Αποθεµατικά  εύλογης αξίας 6.15 711.633,24 87.761,84 205.923,94 87.761,84
Λοιπά αποθεµατικά 6.16 15.317.940,42 15.339.831,87 15.309.909,43 15.309.909,43
Κέρδη εις νέον 5.590.241,22 8.156.722,76 4.304.984,47 4.318.396,44

64.592.620,16 66.557.121,75 62.793.623,12 62.688.872,99
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 965.626,31 1.819.253,37 --  --  
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 65.558.246,47 68.376.375,12 62.793.623,12 62.688.872,99

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια 6.17 27.747.090,75 12.095.582,42 27.460.449,77 11.983.003,30
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους µετά την 
έξοδο από την υπηρεσία 6.18 430.301,37 425.260,85 420.391,18 412.149,17
Επιχορηγήσεις 6.19 134.254,17 144.990,99 134.254,17 144.990,99
Μακροχρόνιες προβλέψεις για λοιπές υποχρεώσεις και 
έξοδα 6.20 --  360.000,00 --  360.000,00

28.311.646,29 13.025.834,26 28.015.095,12 12.900.143,46

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 6.21 37.554.999,27 22.741.340,69 31.264.902,65 19.770.432,22
∆άνεια 6.17 25.007.735,57 21.354.765,96 15.661.198,38 16.704.131,27
Συµβάσεις κατασκευής έργων 6.11 7.598.737,33 5.543.313,04 7.000.070,12 3.570.511,08
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 581.011,61 157.169,63 502.780,04 72.554,25
Βραχυχρόνιες προβλέψεις για λοιπές υποχρεώσεις και 
έξοδα 6.20 1.051.408,33 659.472,54 1.643.475,53 656.592,54

71.793.892,11 50.456.061,86 56.072.426,72 40.774.221,36

Σύνολο υποχρεώσεων 100.105.538,40 63.481.896,12 84.087.521,84 53.674.364,82

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 165.663.784,87 131.858.271,24 146.881.144,96 116.363.237,81

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση  
από 1η Ιανουαρίου έως 31η  ∆εκεµβρίου 2006 

Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων 
 

 
 

(Ποσά σε Ευρώ)

Σηµείωση 31/12/2006 31/12/2005 Σηµείωση 31/12/2006 31/12/2005

Συνεχιζόµενες δραστηριότητες:
Πωλήσεις 6.23 103.699.902,90 42.470.200,67 6.23 81.106.166,35 31.644.339,06 

Κόστος Πωληθέντων 6.24 (96.093.595,62 ) (35.182.754,05 ) 6.24 (75.127.884,57 ) (25.750.066,58 )

Μικτό Κέρδος 7.606.307,28 7.287.446,62 5.978.281,78 5.894.272,48 

Έξοδα πωλήσεων 6.24 (5.897,23 ) (85.514,73 ) 6.24 --  --  

Έξοδα διοίκησης 6.24 (12.211.888,91 ) (8.055.764,42 ) 6.24 (9.551.922,40 ) (6.490.100,00 )

Λοιπά έσοδα / έξοδα (καθαρά) 6.25 2.131.509,91 526.400,29 6.25 1.158.556,61 586.375,22 
Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης (2.479.968,95 ) (327.432,24 ) (2.415.084,01 ) (9.452,30 )

Χρηµατοοικονοµικό κόστος - καθαρό 6.26 (1.848.430,61 ) (785.844,55 ) 6.26 (1.734.311,65 ) (337.359,84 )
Κέρδη/ Ζηµιές από πώληση θυγατρικών --  --  1.339.343,53 --  
Κέρδη/ Ζηµιές από πώληση συγγενών 525.344,41 --  2.175.163,43 --  
Κέρδη/ Ζηµιές από συγγενείς επιχειρήσεις (µετά από φόρο 
και δικαιώµατα µειοψηφίας) 1.192.900,95 1.912.914,16 894.301,07 672.495,70 
Καθαρά κέρδη/ζηµίες  προ φόρων (2.610.154,20 ) 799.637,37 259.412,37 325.683,56 

 Φόρος εισοδήµατος 6.27 (508.387,78 ) 89.833,98 6.27 (291.280,37 ) 99.228,75 

Καθαρά κέρδη/ζηµίες χρήσης από συνεχιζ. δραστηρ. (3.118.541,98 ) 889.471,35 (31.868,00 ) 424.912,31 

∆ιακοπείσες δραστηριότητες:

Κέρδη/ ζηµίες χρήσης από διακοπείσες δραστηριότητες 807.548,35 600.955,90 18.456,03 --  
Καθαρά κέρδη / ζηµίες χρήσης (συνεχιζόµενες και 
διακοπείσες δραστηριότητες) (2.310.993,63 ) 1.490.427,25 (13.411,97 ) 424.912,31 

Κατανεµόµενα σε :
Μετόχους Εταιρίας (2.432.239,47 ) 1.299.462,28 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 121.245,84 190.964,97 

(2.310.993,63 ) 1.490.427,25 

Βασικά 6.28 -0,05 0,05 5.28 -0,0003 0,02 

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 31/12/2006 31/12/2005

∆ιακοπείσες δραστηριότητες
Πωλήσεις 6.23 1.424.168,36 4.846.904,76 

Κόστος Πωληθέντων (858.854,28 ) (3.172.730,59 )

Μικτό Κέρδος 565.314,08 1.674.174,17 

Έξοδα πωλήσεων 6.24 --  (37.750,93 )

Έξοδα διοίκησης 6.24 (221.854,84 ) (727.843,60 )

Λοιπά έσοδα / έξοδα (καθαρά) 6.25 --  (34.039,02 )

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 343.459,24 874.540,62 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος - καθαρό 6.26 (4.855,24 ) (30.746,97 )
Κέρδη/( Ζηµιές) από πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 
κατεχόµενα προς πώληση 18.456,03 --  
Κέρδη/(ζηµιές) από πώληση θυγατρικών 523.643,87 --  

Καθαρά κέρδη/ζηµίες  προ φόρων 880.703,90 843.793,65 

 Φόρος εισοδήµατος 6.27 (73.155,55 ) (242.837,75 )

Κέρδη/(ζηµίες) περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες 807.548,35 600.955,90 

Βασικά 6.28 0,01 0,01 

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

Ο ΟΜΙΛΟΣ
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Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση  
από 1η Ιανουαρίου έως 31η  ∆εκεµβρίου 2006 

 
Πίνακας Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Οµίλου 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ποσά σε Ευρώ)

Σηµείωση Μετοχικό 
Κεφάλαιο

Αποθεµατικά 
εύλογης αξίας

Λοιπά 
Αποθεµατικά Κέρδη εις νέον ∆ικαιώµατα 

Μειοψηφίας
Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2004 28.777.325,94 --  4.112.440,69 7.351.185,96 2.305.535,16 42.546.487,75 

Υιοθέτηση του IAS 32 και ΙAS 39 --  (334.245,66 ) --  (629.868,42 ) --  (964.114,08 )
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2005 28.777.325,94 (334.245,66 ) 4.112.440,69 6.721.317,54 2.305.535,16 41.582.373,67 

Έκδοση µετοχικού κεφαλαίου --  --  --  --  90.000,00 90.000,00 
∆ιαθέσιµα προς πώληση                                   
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 6.15 --  422.007,50 --  --  --  422.007,50 
Από συγχωνευθείσα ΙΝΤΡΑΜΕΤ (ΚΑΘΑΡΗ 
ΘΕΣΗ 30/12/2005) 14.195.479,34 --  11.368.576,01 1.324.373,31 --  26.888.428,66 
Επίπτωση αλλαγής ποσοστού
συµµετοχής σε θυγατρική λόγω
συγχώνευσης ΙΝΤΡΑΜΕΤ --  --  6.831,00 74.853,71 (296.839,19 ) (215.154,48 )
Λοιπά αποθεµατικά 6.16 --  --  (148.015,83 ) 148.015,83 --  --  
Συναλλαγµατικές διαφορές --  --  --  844.508,34 142.685,84 987.194,18 
Αγορά από µειοψηφία ποσοστού σε
θυγατρικές --  --  --  (15.808,25 ) (167.339,76 ) (183.148,01 )
Καθαρό κέρδος 01/01 - 31/12/05 --  --  --  1.299.462,28 190.964,97 1.490.427,25 
Μέρισµα --  --  --  (2.240.000,00 ) (445.753,65 ) (2.685.753,65 )
Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2005 42.972.805,28 87.761,84 15.339.831,87 8.156.722,76 1.819.253,37 68.376.375,12 

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

Κέρδη από αποτίµηση στην εύλογη αξία µετά 
φόρων :
 ∆ιαθέσιµα προς πώληση                                  
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 6.15 --  118.162,10 --  --  --  118.162,10 
Συναλλαγµατικές διαφορές --  505.709,30 --  --  48.916,33 554.625,63 
Πώληση θυγατρικών εταιρειών --  --  (25.047,00 ) 20.005,52 (872.124,12 ) (877.165,60 )
Εξαγορά θυγατρικής εταιρείας --  --  --  (148.965,91 ) --  (148.965,91 )
Επίδραση εξαγοράς ποσοστού συµµετοχής 
σε θυγατρική --  --  --  (2.126,13 ) (127.665,11 ) (129.791,24 )
Λοιπά αποθεµατικά --  --  3.155,55 (3.155,55 ) --  --  
Καθαρό κέρδος 01/01 - 31/12/06 --  --  --  (2.432.239,47 ) 121.245,84 (2.310.993,63 )
Μέρισµα --  --  --  --  (24.000,00 ) (24.000,00 )
Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2006 42.972.805,28 711.633,24 15.317.940,42 5.590.241,22 965.626,31 65.558.246,47 
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Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση  
από 1η Ιανουαρίου έως 31η  ∆εκεµβρίου 2006 

 
Πίνακας Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρείας 
 

 

 

(Ποσά σε Ευρώ)

Σηµείωση Μετοχικό 
Κεφάλαιο

Αποθεµατικά 
εύλογης αξίας

Λοιπά 
Αποθεµατικά Κέρδη εις νέον Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2004 28.777.325,94 --  4.094.224,69 5.286.087,98 38.157.638,61 

Υιοθέτηση του IAS 32 και ΙAS 39 --  (334.245,66 ) --  (629.868,42 ) (964.114,08 )

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2005 28.777.325,94 (334.245,66 ) 4.094.224,69 4.656.219,56 37.193.524,53 

∆ιαθέσιµα προς πώληση                                   
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 6.15 --  422.007,50 --  --  422.007,50 
Από συγχωνευθείσα ΙΝΤΡΑΜΕΤ (ΚΑΘΑΡΗ 
ΘΕΣΗ 30/12/2005) 14.195.479,34 --  11.368.576,01 1.324.373,30 26.888.428,65 
Λοιπά αποθεµατικά 6.16 --  --  (152.891,27 ) 152.891,27 --  
Καθαρό κέρδος 01/01 - 31/12/05 --  --  --  424.912,31 424.912,31 
Μέρισµα --  --  --  (2.240.000,00 ) (2.240.000,00 )
Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2005 42.972.805,28 87.761,84 15.309.909,43 4.318.396,44 62.688.872,99 

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

Κέρδη από αποτίµηση στην εύλογη αξία µετά 
φόρων :
 ∆ιαθέσιµα προς πώληση                                  
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 6.15 --  118.162,10 --  --  118.162,10 
Καθαρό κέρδος 01/01 - 31/12/06 --  --  --  (13.411,97 ) (13.411,97 )
Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2006 42.972.805,28 205.923,94 15.309.909,43 4.304.984,47 62.793.623,12 
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Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση  
από 1η Ιανουαρίου έως 31η  ∆εκεµβρίου 2006 

 
Κατάσταση Ταµειακών Ροών 
 

 
 

Από διακοπείσες δραστηριότητες 

 

31/12/2006 31/12/2005
Λειτουργικές ταµειακές ροές (56.529,27 ) 1.639.347,44 
Επενδυτικές ταµειακές ροές (633,98 ) (155.044,88 )
Χρηµατοδοτικές ταµειακές ροές (21,75 ) (990.563,66 )
Σύνολο ταµειακών ροών (57.185,00 ) 493.738,90 

(Ποσά σε Ευρώ)

Σηµείωση 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 6.29 (18.179.608,25 ) 15.787.745,51 (15.213.760,07 ) 5.969.520,33 
Καταβληθέντες τόκοι (2.660.369,22 ) (1.550.562,28 ) (2.198.811,60 ) (1.122.244,04 )
Καταβληθείς φόρος εισοδήµατος (517.047,60 ) (1.111.016,48 ) (107.603,61 ) (893.845,87 )
Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (21.357.025,07 ) 13.126.166,75 (17.520.175,28 ) 3.953.430,42 

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώµατων παγίων 6.2 (5.390.971,36 ) (3.385.532,76 ) (4.145.693,95 ) (418.470,42 )
Αγορές επενδύσεων σε ακίνητα (1.496.447,37 ) (7.368.772,50 ) (1.496.447,37 ) (7.368.772,50 )
Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων 6.1 (166.204,02 ) (120.627,15 ) (139.952,48 ) (85.906,75 )
Πωλήσεις ενσώµατων παγίων 6.2 483.202,52 154.097,75 34.383,99 90.845,49 
Πωλήσεις επενδύσεων σε ακίνητα 1.567.400,00 --  1.567.400,00 --  
Μερίσµατα εισπραχθέντα 1.315.204,69 58.476,29 1.347.018,11 454.701,75 
Αγορά χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιµων 
προς πώληση 6.7 --  (1.245.490,93 ) --  --  
Αγορά χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων 6.12 --  (3.375,00 ) --  (3.375,00 )
Αγορά θυγατρικών (µείον χρηµατικών διαθεσίµων θυγατρικής) (554.376,53 ) (183.148,01 ) (565.550,00 ) (465.000,00 )
Αγορά συγγενών επιχειρήσεων --  (6.000,00 ) --  (6.000,00 )
Αγορά λοιπων επιχειρήσεων --  (110.000,00 ) --  (110.000,00 )
Πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 
διαθέσιµων προς πώληση 6.7 1.245.490,93 --  --  --  
Πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων 1.946.400,53 --  1.726.400,53 --  
Τόκοι που εισπράχθηκαν 512.814,37 789.838,59 464.499,95 784.884,20 
Πωλήσεις θυγατρικών 1.090.278,80 --  1.583.600,00 --  
Πωλήσεις συγγενών 3.240.000,00 --  3.240.000,00 --  
Πωλήσεις στοιχείων κατεχόµενων προς πώληση 32.490,44 --  220.000,00 --  
Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 3.825.283,00 (11.420.533,72 ) 3.835.658,78 (7.127.093,23 )

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Έκδοση κοινών µετοχών 6.14 --  90.000,00 --  --  
Μερίσµατα πληρωθέντα σε µετόχους της µητρικής --  (2.240.000,00 ) --  (2.240.000,00 )
Μερίσµατα πληρωθέντα σε µετόχους (24.000,00 ) (445.753,65 ) --  --  
∆άνεια αναληφθέντα 32.652.119,33 7.178.671,80 23.436.603,68 2.950.672,11 
Αποπληρωµή δανεισµού (14.149.910,25 ) (11.708.984,64 ) (9.591.675,24 ) (163.060,24 )
Πληρωµές κεφαλαίου χρηµατοδοτικών µισθώσεων (176.402,67 ) (120.569,08 ) (13.166,55 ) (564,63 )
Χρηµατικά διαθέσιµα 30/12/2006, συγχωνευθείσας ΙΝΤΡΑΜΕΤ --  3.137.403,60 --  3.137.403,60 
Συν/κες διαφορές µετατροπής θυγατρικών εξωτερικού 554.625,63 987.194,18 --  --  
Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 18.856.432,04 (3.122.037,79 ) 13.831.761,89 3.684.450,84 

Καθαρή (µείωση)/ αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 1.324.689,95 (1.416.404,76 ) 147.245,39 510.788,03 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της χρήσης 6.13 12.504.316,01 13.920.720,77 10.839.005,57 10.328.217,54 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος  της χρήσης 6.13 13.829.005,96 12.504.316,01 10.986.250,96 10.839.005,57 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση  
από 1η Ιανουαρίου έως 31η  ∆εκεµβρίου 2006 

 
1. Πληροφορίες για τον Όµιλο 
 
 
1.1 Γενικές Πληροφορίες 
 
Η εταιρεία INTRAKAT είναι ανώνυµη εταιρεία και αποτελεί τη µητρική εταιρεία του Οµίλου. 
Ιδρύθηκε το 1987 στην Παιανία Αττικής. 
 
Η έδρα του Οµίλου βρίσκεται στο ∆ήµο Παιανίας Αττικής (19 χλµ. Λεωφ. Παιανίας-Μαρκοπούλου, 
Τ.Κ. 190 02). Οι µετοχές της εταιρείας εισήχθησαν στο Χρηµατιστήριο Αθηνών το 2001. 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2006 (συµπεριλαµβάνοντας 
τα συγκριτικά στοιχεία για την χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2005) εγκρίθηκαν από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο στις  27 Μαρτίου 2007.  
 
 
1.2 Φύση ∆ραστηριοτήτων 
 
Ο Όµιλος INTRAKAT δραστηριοποιείται στους τοµείς σχεδιασµού και υλοποίησης 
κατασκευαστικών έργων, µεταλλικών και ηλεκτροµηχανικών κατασκευών, ηλεκτροµηχανικών 
εφαρµογών, συστηµάτων ασφαλείας και τηλεπικοινωνιακών έργων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. 
 
Η στρατηγική του Οµίλου  περιλαµβάνει τη συστηµατική ανάπτυξη των συνεργασιών στον Ελληνικό 
χώρο, την ενίσχυση της παρουσίας του στο ήδη αναπτυγµένο δίκτυο των Βαλκανικών αγορών, καθώς 
και τη δραστηριοποίησή του σε νευραλγικά πεδία, όπως  περιβάλλον, διαχείριση φυσικών πόρων, 
ενέργεια και τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα . 
 
Η Εταιρεία έως και τη χρήση 2005 δραστηριοποιείτο όσον αφορά στον τοµέα των κατασκευών στο 
σχεδιασµό και υλοποίηση τηλεπικοινωνιακών έργων. Κατ’εξαίρεση, είχαν αναληφθεί µικρός αριθµός 
έργων την περίοδο της προετοιµασίας των Ολυµπιακών Αγώνων της Αθήνας µέσω κοινοπραξιών που 
συστήθηκαν για την εκτέλεσή τους. Οι επενδύσεις σε αυτές τις κοινοπραξίες λογιστικοποιούνται µε τη 
µέθοδο της καθαρής θέσης.  
 
Σήµερα, ο Όµιλος για λόγους στρατηγικής και παρουσίας στον ευρύτερο επιχειρηµατικό, οικονοµικό 
και τεχνολογικό περιβάλλον της Ελλάδας και ∆ιεθνώς, αποφάσισε και ήδη πραγµατοποιεί τη 
δραστηριοποίησή του στον τοµέα των αµιγώς κατασκευαστικών έργων (έργα οδοποιίας, 
ολοκληρωµένων κτιριακών συγκροτηµάτων) µέσω κοινοπραξιών µε άλλες κατασκευαστικές 
εταιρείες. Η ∆ιοίκηση του Οµίλου προσδοκά ότι τα έσοδα από τα  έργα του αµιγούς κατασκευαστικού 
τοµέα εφεξής θα αποτελούν πέρα του 40% του συνολικού τζίρου του Οµίλου. 
 
Με βάση τα νέα δεδοµένα, για να παρέχουν οι οικονοµικές καταστάσεις περισσότερη σχετική 
πληροφόρηση για την επίδραση στην οικονοµική θέση, χρηµατοοικονοµική απόδοση και τις 
ταµειακές ροές του Οµίλου οι επενδύσεις σε αυτές τις κοινοπραξίες λογιστικοποιούνται µε την µέθοδο 
της αναλογικής ενοποίησης λαµβάνοντας υπόψη το ποσοστό που κατέχει ο Όµιλος µε ισχύ την 
ηµεροµηνία της ενοποίησης.  
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2. Πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων 
Οι ενοποιηµένες  οικονοµικές καταστάσεις της INTRAΚΑΤ την 31η ∆εκεµβρίου 2006 (ηµεροµηνία 
µετάβασης αποτελεί η 1η Ιανουαρίου 2004) που καλύπτουν την χρήση από την 1η Ιανουαρίου έως και 
την 31η ∆εκεµβρίου 2006 έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους (όπως αυτή 
τροποποιήθηκε µε την αναπροσαρµογή συγκεκριµένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε 
τρέχουσες αξίες κατά την ηµεροµηνία µετάβασης 1 Ιανουαρίου 2004) και είναι σύµφωνες µε τα 
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την 
Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερµηνειών τους, όπως αυτές έχουν 
εκδοθεί από την Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB. 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις καλύπτονται από το ∆ΠΧΠ 1 «Πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΠ», γιατί 
αποτελούν τις πρώτες οικονοµικές καταστάσεις που συντάσσονται και δηµοσιοποιούνται πάνω σε 
αυτή τη βάση. 
 
Οι πολιτικές που αναφέρονται παρακάτω έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια σε όλες τις χρήσεις που 
παρουσιάζονται. 
 
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 INTRACOM. 
 
 
 
3. Νέα πρότυπα, ερµηνείες και τροποποίηση προτύπων 
Συγκεκριµένα, νέα ∆ΠΧΠ, τροποποιήσεις και διερµηνείες, έχουν εκδοθεί τα οποία είναι υποχρεωτικά 
για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή µεταγενέστερα. Η 
εκτίµηση του Οµίλου και της Εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων 
προτύπων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ηλεκτρικές & ηλεκτρονικές συσκευές 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

οικονοµίες (ισχύει από 1 Μαρτίου 2006) 
 

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

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

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

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

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

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

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

∆εν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές του καταστάσεις. 
 

 
 
 
4. Βασικές λογιστικές αρχές 
Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις και τις 
οποίες συστηµατικά εφαρµόζει ο Όµιλος είναι οι ακόλουθες: 
 

4.1 Πληροφόρηση κατά τοµέα 
Ως επιχειρηµατικός τοµέας ορίζεται µία οµάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών που 
παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις 
από εκείνα άλλων επιχειρηµατικών τοµέων. Ως γεωγραφικός τοµέας, ορίζεται µία γεωγραφική 
περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς 
κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές. 
 
Ο Όµιλος δραστηριοποιείται στον τοµέα των Κατασκευών (Έργα Πολιτικού Μηχανικού και 
Μεταλλικών Κατασκευών.) Γεωγραφικά ο Όµιλος δραστηριοποιείται στην Ελληνική Επικράτεια, σε 
χώρες Ε.Ε. και σε Ευρωπαϊκές χώρες εκτός Ε.Ε. 
 
 
 
4.2 Ενοποίηση 
 
Θυγατρικές: Είναι οι εταιρείες στις οποίες ο Όµιλος κατέχει περισσότερο από 50% του µετοχικού 
κεφαλαίου µε δικαίωµα ψήφου ή έχει έλεγχο στις χρηµατοοικονοµικές ή λειτουργικές πολιτικές τους. 
Η ύπαρξη τυχόν δυνητικών δικαιωµάτων ψήφου τα οποία µπορούν να ασκηθούν κατά τον χρόνο 
σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, λαµβάνονται υπόψη προκειµένου να στοιχειοθετηθεί αν η 
µητρική ασκεί τον έλεγχο επί των θυγατρικών. Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) 
από την ηµεροµηνία που αποκτάται ο έλεγχος και παύουν να ενοποιούνται από την ηµεροµηνία που ο 
έλεγχος δεν υφίσταται. 
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Η εξαγορά θυγατρικής από τον Όµιλο λογιστικοποιείται βάσει της µεθόδου εξαγοράς. Το κόστος 
κτήσης µιας θυγατρικής είναι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν, των µετοχών 
που εκδόθηκαν και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την ηµεροµηνία της ανταλλαγής, πλέον 
τυχόν κόστους άµεσα συνδεδεµένου µε τη συναλλαγή. Τα περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και 
ενδεχόµενες υποχρεώσεις που αποκτώνται σε µία εξαγορά επιµετρώνται κατά την εξαγορά στις 
εύλογες αξίες τους ανεξαρτήτως του ποσοστού συµµετοχής. Το κόστος εξαγοράς πέραν της εύλογης 
αξίας των επί µέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, καταχωρείται ως υπεραξία. Αν το συνολικό κόστος 
της εξαγοράς είναι µικρότερο από την εύλογη αξία των επί µέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, η 
διαφορά καταχωρείται άµεσα στα αποτελέσµατα. 
 
Ενδοεταιρικές συναλλαγές, υπόλοιπα και µη πραγµατοποιηµένα κέρδη από συναλλαγές µεταξύ των 
εταιρειών του Οµίλου απαλείφονται. Οι µη πραγµατοποιηµένες ζηµιές επίσης απαλείφονται, εκτός 
εάν η συναλλαγή παρέχει ενδείξεις αποµείωσης του µεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου.  
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις των θυγατρικών προσαρµόζονται κατάλληλα, ώστε να συντάσσονται 
βάσει των λογιστικών αρχών του Οµίλου. 
 
Η Εταιρεία καταχωρεί τις επενδύσεις σε θυγατρικές στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις σε κόστος 
κτήσεως µείον αποµείωση. 
 
 
Κοινοπραξίες: Με τη δραστηριοποίηση του Οµίλου στον αµιγώς κατασκευαστικό κλάδο µέσω 
Κοινοπραξιών µε άλλες κατασκευαστικές εταιρείες, οι νέες επενδύσεις σε κοινοπραξίες 
λογιστικοποιούνται µε την µέθοδο της αναλογικής ενοποίησης. Η εφαρµογή της µεθόδου της 
αναλογικής ενοποίησης δε συνιστά µεταβολή λογιστικών αρχών και µεθόδων σύµφωνα µε το άρθρο 
16 παρ. (α) και (β) του ∆ΛΠ – 8 «Λογιστικές Αρχές και Μέθοδοι, Μεταβολές των Λογιστικών 
Εκτιµήσεων και Λάθη» αφού εφαρµόζεται για συναλλαγές που διαφέρουν στην ουσία από 
προηγουµένως επισυµβάντα γεγονότα και καταστάσεις που δε συνέβαιναν στο παρελθόν. 
 
Σύµφωνα µε την µέθοδο αυτή, πραγµατοποιείται ενσωµάτωση µε βάση το ποσοστό συµµετοχής του 
Οµίλου, όλων των αναλυτικών γραµµών των εσόδων, εξόδων, ενεργητικού, παθητικού και των 
ταµειακών ροών των Κοινοπραξιών στις αντίστοιχες των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 
 
Ο Όµιλος αναγνωρίζει το µερίδιο των κερδών ή ζηµιών από πωλήσεις από τον Όµιλο προς τις 
κοινοπραξίες που αναλογεί στους άλλους εταίρους της κοινοπραξίας. Ο Όµιλος δεν αναγνωρίζει το 
µερίδιό του επί των κερδών ή ζηµιών των κοινοπραξιών που προέκυψε από αγορές του Οµίλου από 
τις κοινοπραξίες µέχρι τα στοιχεία που αγοράσθηκαν να πωληθούν σε τρίτο µέρος. Ζηµία από τέτοια 
συναλλαγή αναγνωρίζεται αµέσως εάν καταδεικνύει µείωση της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας 
στοιχείων κυκλοφορούντος ενεργητικού ή αποµείωση. 
 
Οι λογιστικές αρχές των κοινοπραξιών έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι οµοιόµορφες µε αυτές που 
έχουν υιοθετηθεί από τον Όµιλο. 
 
Η Εταιρεία καταχωρεί τις επενδύσεις σε κοινοπραξίες στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις σε 
κόστος κτήσεως µείον αποµείωση. 
 
 
Συνδεδεµένες εταιρείες: Είναι οι εταιρείες, στις οποίες ο Όµιλος έχει ουσιώδη επιρροή, αλλά όχι 
έλεγχο, το οποίο γενικά ισχύει όταν τα ποσοστά συµµετοχής κυµαίνονται µεταξύ 20% και 50% των 
δικαιωµάτων ψήφου. Οι επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες λογιστικοποιούνται µε τη µέθοδο της 
καθαρής θέσης και αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσεως.  Οι επενδύσεις σε συνδεδεµένες 
εταιρείες περιλαµβάνουν και την υπεραξία που προέκυψε κατά την εξαγορά (µειωµένη µε τυχόν 
ζηµίες αποµείωσης). 
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Το µερίδιο του Οµίλου στα κέρδη ή τις ζηµιές των συνδεδεµένων εταιρειών µετά την εξαγορά 
αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα, ενώ το µερίδιο των µεταβολών των αποθεµατικών µετά την 
εξαγορά, αναγνωρίζεται στα αποθεµατικά. Οι συσσωρευµένες µεταβολές µετά την εξαγορά 
επηρεάζουν τη λογιστική αξία των επενδύσεων σε συνδεδεµένες εταιρείες. 
 
Μη πραγµατοποιηθέντα κέρδη από συναλλαγές µεταξύ του Οµίλου και των συνδεδεµένων εταιρειών 
απαλείφονται κατά το ποσοστό συµµετοχής του Οµίλου στις συνδεδεµένες εταιρείες. Μη 
πραγµατοποιηθείσες ζηµιές απαλείφονται, εκτός εάν η συναλλαγή παρέχει ενδείξεις αποµείωσης του 
µεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Στην περίπτωση που το µερίδιο του Οµίλου επί των ζηµιών 
µιας συνδεδεµένης υπερβεί την αξία της επένδυσης στην συνδεδεµένη, δεν αναγνωρίζονται επιπλέον 
ζηµιές, εκτός εάν έχουν γίνει πληρωµές ή έχουν αναληφθεί περαιτέρω δεσµεύσεις για λογαριασµό της 
συνδεδεµένης. Οι λογιστικές αρχές των συνδεδεµένων εταιρειών έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι 
οµοιόµορφες µε αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όµιλο. 
 
Η Εταιρεία καταχωρεί τις επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες στις ατοµικές οικονοµικές 
καταστάσεις της σε κόστος κτήσεως µείον αποµείωση. 
 
 
 
4.3 ∆οµή του Οµίλου 
 
Η δοµή του Οµίλου κατά την 31/12/2006 έχει ως εξής: 
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Στις ενοποιηµένες, µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης, οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου 
περιλαµβάνεται, έως την 5/6/2006 η θυγατρική εταιρεία «INTRALBAN SHA» µε έδρα τα Τίρανα 
Αλβανίας και ποσοστό συµµετοχής 55,00%. 
Η συµµετοχή στην εταιρεία «INTRALBAN SHA» πωλήθηκε µετά την από 1/6/2006 απόφαση του 
∆.Σ., την 5/6/2006, αντί τιµήµατος € 1.583.600. 
Το κέρδος του Οµίλου από την πώληση της προαναφερόµενης θυγατρικής ανήλθε σε € 523.644. 
Η δραστηριότητα της «INTRALBAN SHA» παρουσιάζεται στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις την 
31/12/2006 ως διακοπείσα δραστηριότητα σύµφωνα µε τις πρόνοιες του ∆ΠΧΠ - 5. 
 
Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου περιλαµβάνεται έως την 6/4/2006 η εταιρεία 
«AETHERAS ENERGY» µε έδρα την Παιανία Αττικής, και ποσοστό συµµετοχής 100%. Στις 
ενδιάµεσες τριµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις τα στοιχεία ενεργητικού, παθητικού, έσοδα και 
έξοδα της εταιρείας «AETHERAS ENERGY» είχαν ταξινοµηθεί ως περιουσιακά στοιχεία 
κατεχόµενα προς πώληση σύµφωνα µε τις επιταγές του ∆ΠΧΠ – 5. 
Η συµµετοχή στην εταιρεία «AETHERAS ENERGY» πωλήθηκε µετά την από 5/4/2006 απόφαση του 
∆.Σ., την 6/4/2006, αντί τιµήµατος € 220.000. 
Το κέρδος του Οµίλου από την πώληση της προαναφερόµενης εταιρείας ανήλθε σε € 18.456. 
Η δραστηριότητα της «AETHERAS ENERGY» παρουσιάζεται στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις 
την 31/12/2006 ως διακοπείσα δραστηριότητα σύµφωνα µε τις πρόνοιες του ∆ΠΧΠ – 5. 
 
Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου περιλαµβάνεται µε τη µέθοδο της πλήρους 
ενοποίησης η εταιρεία «INTRADEVELOPMENT Α.Ε. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ» µε έδρα την Παιανία Αττικής και ποσοστό συµµετοχής 100%.  
Ο Όµιλος κατείχε έως την 29/6/06 το 5% της εταιρείας «INTRADEVELOPMENT Α.Ε. 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» το οποίο είχε εξαγοράσει την 23/3/2005. 
Την 30/06/2006, µετά την από 28/6/2006 απόφαση του ∆.Σ., ο Όµιλος εξαγόρασε το υπόλοιπο 
ποσοστό 95% της προαναφερθείσας εταιρείας. 
Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου την 30/06/2006 συµπεριλήφθηκε το καθαρό 
ενεργητικό (net assets) της εταιρείας «INTRADEVELOPMENT Α.Ε. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» που αποκτήθηκε την 30/06/2006 και ανήλθε σε € 439.488. 
Το τίµηµα της παραπάνω εξαγοράς ανήλθε σε € 559.550. 
 
Έως την 5/6/2006 στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου περιλαµβάνεται µε τη 
µέθοδο της καθαρής θέσης  η συγγενής εταιρεία «INTRACOM BULGARIA» µε έδρα την Σόφια 
Βουλγαρίας και ποσοστό συµµετοχής 30%. 
Η συµµετοχή στην συγγενή εταιρεία «INTRACOM BULGARIA» πωλήθηκε µετά την από 1/6/2006 
απόφαση του ∆.Σ., την 5/6/2006 αντί τιµήµατος € 2.700.000. 
Το κέρδος στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις από την πώληση της προαναφερόµενης 
συγγενούς ανήλθε σε € 444.222. 
 
Έως την 5/6/2006 στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου περιλαµβάνεται µε τη 
µέθοδο της καθαρής θέσης, η συγγενής εταιρεία «INTRACOM SKOPJE» µε έδρα τα Σκόπια και 
ποσοστό συµµετοχής 30%. 
Η συµµετοχή στην συγγενή εταιρεία «INTRACOM SKOPJE» πωλήθηκε µετά την από 1/6/2006 
απόφαση του ∆.Σ., την 5/6/2006 αντί τιµήµατος € 540.000. 
Το κέρδος στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις από την πώληση της προαναφερόµενης 
συγγενούς ανήλθε σε € 81.123. 
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4.4 Συναλλαγµατικές µετατροπές 
 
Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης 

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

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

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

 

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

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

(3) Τα έσοδα και τα έξοδα µετατρέπονται µε τις µέσες ισοτιµίες της περιόδου (εκτός εάν η 
µέση ισοτιµία δεν είναι λογική προσέγγιση της συσσωρευµένης επίδρασης των ισοτιµιών 
που ίσχυαν κατά τις ηµεροµηνίες των συναλλαγών, στην οποία περίπτωση τα έσοδα και 
έξοδα µετατρέπονται µε τις ισοτιµίες που ίσχυαν τις ηµεροµηνίες των συναλλαγών) και 

(4) Οι προκύπτουσες συναλλαγµατικές διαφορές καταχωρούνται σε αποθεµατικό των ιδίων 
κεφαλαίων και µεταφέρονται στα αποτελέσµατα µε την πώληση των επιχειρήσεων αυτών. 

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

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

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

 
4.8 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 
Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε 
έλεγχο αποµείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία µπορεί να 
µην είναι ανακτήσιµη.  Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης 
της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί.  Η ανακτήσιµη 
αξία είναι η µεγαλύτερη αξία µεταξύ εύλογης αξίας µειωµένη µε το απαιτούµενο για την πώληση 
κόστος και αξίας χρήσεως. Για την εκτίµηση των ζηµιών αποµείωσης τα περιουσιακά στοιχεία 
εντάσσονται στις µικρότερες δυνατές µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών. Οι ζηµιές αποµείωσης 
καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα όταν προκύπτουν.  
 

 
4.9 Επενδύσεις 
 
Λογιστικές αρχές 1 Ιανουαρίου 2004 µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2004 

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

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

µεταβολές στα αποτελέσµατα 

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

 
(ii) ∆άνεια και απαιτήσεις 

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

 
(iii) Επενδύσεις διακρατούµενες ως τη λήξη 

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

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

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε 
προσδιορίζονται σε αυτήν την κατηγορία, είτε δε µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις 
ανωτέρω κατηγορίες. Περιλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εφόσον η 
∆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.  Γα τα στοιχεία τα 
οποία δεν διαπραγµατεύονται σε χρηµατιστηριακή αγορά, οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται µε 
τη χρήση τεχνικών αποτίµησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιµων 
στοιχείων που διαπραγµατεύονται και προεξόφληση ταµειακών ροών. 
 
Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού ο Όµιλος εκτιµά αν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις που να 
οδηγούν στο συµπέρασµα ότι τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί 
αποµείωση. Για µετοχές εταιρειών που έχουν ταξινοµηθεί ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 
διαθέσιµα προς πώληση, τέτοια ένδειξη συνιστά η σηµαντική ή παρατεταµένη µείωση της 
εύλογης αξίας σε σχέση µε το κόστος κτήσεως.  Αν στοιχειοθετείται αποµείωση, η σωρευµένη 
στα ίδια κεφάλαια ζηµιά που είναι η διαφορά µεταξύ κόστους κτήσεως και εύλογης αξίας, 
µεταφέρεται στα αποτελέσµατα. Οι ζηµιές αποµείωσης σε µετοχές που καταχωρούνται στα 
αποτελέσµατα δεν αναστρέφονται µέσω των αποτελεσµάτων. 

 
 

4.10 Αποθέµατα 
Τα αποθέµατα αποτιµώνται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής 
ρευστοποιήσιµης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται µε τη µέθοδο του µέσου σταθµικού κόστους. Η 
καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία εκτιµάται µε βάση τις τρέχουσες τιµές πώλησης των αποθεµάτων στα 
πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουµένων και των τυχόν εξόδων πώλησης. 
 
∆ιαγραφές αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα της χρήσεως κατά την οποία προκύπτουν. 
 
 

4.11 Εµπορικές απαιτήσεις 
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα 
αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη χρήση του πραγµατικού επιτοκίου, αφαιρουµένων και 
των ζηµιών αποµείωσης.  Οι ζηµιές αποµείωσης αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη 
ότι ο Όµιλος δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς 
όρους.  Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων 
και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών, προεξοφλουµένων µε το 
πραγµατικό επιτόκιο. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα. 
 
 

4.12 Ταµειακά διαθέσιµα  
Τα ταµειακά διαθέσιµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως, τις βραχυπρόθεσµες µέχρι 
3 µήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαµηλού ρίσκου και τις τραπεζικές υπεραναλήψεις. 
 

 
4.13 Στοιχεία µη κυκλοφορούντος ενεργητικού προς πώληση και µη συνεχιζόµενες 

δραστηριότητες 
Τα στοιχεία µη κυκλοφορούντος ενεργητικού (ή οµάδες στοιχείων προς πώληση) ταξινοµούνται ως 
περιουσιακά στοιχεία που προορίζονται για πώληση και αναγνωρίζονται στην χαµηλότερη µεταξύ 
λογιστικής αξίας και καθαρής τιµής πώλησης, εάν η λογιστική αξία ανακτάται κυρίως µέσω της 
πώλησης και όχι από την συνεχή χρήση τους. 
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4.14 Μετοχικό κεφάλαιο 
 
Το µετοχικό κεφάλαιο περιλαµβάνει τις κοινές µετοχές της Εταιρείας. Οι κοινές µετοχές 
περιλαµβάνονται στα ίδια κεφάλαια. 
 
Άµεσα έξοδα για την έκδοση µετοχών, εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου 
εισοδήµατος, σε µείωση του προϊόντος της έκδοσης. Άµεσα έξοδα που σχετίζονται µε την έκδοση 
µετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που 
αποκτάται. 
 
Το κόστος κτήσεως ιδίων µετοχών εµφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, έως 
ότου οι ίδιες µετοχές πουληθούν ή ακυρωθούν.  Κάθε κέρδος ή ζηµιά από πώληση ιδίων µετοχών 
καθαρό από άµεσα για τη συναλλαγή έξοδα και φόρους, περιλαµβάνεται ως αποθεµατικό στα ίδια 
κεφάλαια. 
 
 

4.15 ∆ανεισµός 
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα έξοδα για την 
πραγµατοποίηση της συναλλαγής.  Στη συνέχεια αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της 
µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου.  Τυχόν διαφορά µεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από 
σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα κατά τη διάρκεια του 
δανεισµού βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. 
 
 

4.16 Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος  
 
Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε τη µέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει 
από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των 
περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων.  Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος δε λογίζεται εάν 
προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός 
επιχειρηµατικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το 
φορολογικό κέρδος ή ζηµία.   
 
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει 
µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί 
την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. 
 
Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν 
από επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεµένες επιχειρήσεις, µε εξαίρεση την περίπτωση που η 
αναστροφή των προσωρινών διαφορών ελέγχεται από τον Όµιλο και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές 
διαφορές δεν θα αναστραφούν στο προβλεπτό µέλλον. 
 
Ο αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν κατά την 
ηµεροµηνία του ισολογισµού. 
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4.17 Παροχές στο προσωπικό 
 
Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία: Οι παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία 
περιλαµβάνουν τόσο προγράµµατα καθορισµένων εισφορών όσο και προγράµµατα καθορισµένων 
παροχών. 

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

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

Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζηµίες που προκύπτουν από τις προσαρµογές µε βάση τα ιστορικά 
δεδοµένα και είναι πάνω ή κάτω από το περιθώριο του 10% της σωρευµένης υποχρέωσης, 
καταχωρούνται στα αποτελέσµατα µέσα στον αναµενόµενο µέσο ασφαλιστικό χρόνο των 
συµµετεχόντων στο πρόγραµµα. Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άµεσα στα αποτελέσµατα µε 
εξαίρεση την περίπτωση που οι µεταβολές του προγράµµατος εξαρτώνται από τον εναποµένοντα 
χρόνο υπηρεσίας των εργαζοµένων. Στην περίπτωση αυτή το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στα 
αποτελέσµατα µε τη σταθερή µέθοδο µέσα στην περίοδο ωρίµανσης. 

 
Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης: Οι παροχές τερµατισµού της απασχόλησης πληρώνονται 
όταν οι εργαζόµενοι αποχωρούν πριν την ηµεροµηνία συνταξιοδοτήσεως. Ο Όµιλος καταχωρεί αυτές 
τις παροχές όταν δεσµεύεται, είτε όταν τερµατίζει την απασχόληση εργαζοµένων σύµφωνα µε ένα 
λεπτοµερές πρόγραµµα για το οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές 
τις παροχές ως κίνητρο για εθελουσία αποχώρηση. Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης που 
οφείλονται 12 µήνες µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού προεξοφλούνται. 
 
Στην περίπτωση τερµατισµού απασχόλησης και όπου υπάρχει αδυναµία στον προσδιορισµό του 
αριθµού εργαζοµένων που θα κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά 
γνωστοποίηση αυτών ως ενδεχόµενη υποχρέωση. 
 
 
 
4.18 Άλλες προβλέψεις 
 
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν: 

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

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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

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

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

- Μερίσµατα: Τα µερίσµατα λογίζονται ως έσοδα, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής 
τους. 

 
 

Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δεδουλευµένη βάση.  
 
 

4.20 Κατασκευαστικά συµβόλαια 
Τα κατασκευαστικά συµβόλαια αφορούν την κατασκευή περιουσιακών στοιχείων ή οµάδα 
συνδεδεµένων περιουσιακών στοιχείων ειδικά για πελάτες σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπονται 
στα σχετικά συµβόλαια και των οποίων η εκτέλεση συνήθως διαρκεί για χρονικό διάστηµα άνω της 
µια χρήσης. 
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Τα έξοδα που αφορούν στο συµβόλαιο αναγνωρίζονται όπως πραγµατοποιούνται. 
 
Στην περίπτωση όπου το αποτέλεσµα µιας σύµβασης κατασκευής έργου δεν είναι εφικτό να 
αποτιµηθεί αξιόπιστα, και κυρίως στην περίπτωση όπου το έργο βρίσκεται σε πρώιµο στάδιο θα 
πρέπει: 
 
Το έσοδο να αναγνωρίζεται µόνο στην έκταση που το αναληφθέν συµβατικό κόστος ενδέχεται να 
ανακτηθεί και 
 
Το συµβατικό κόστος πρέπει να αναγνωρίζεται στα έξοδα της χρήσης στην οποία αναλήφθηκε. 
 
Εποµένως για τα συµβόλαια αυτά αναγνωρίζεται τέτοιο έσοδο ούτως ώστε το κέρδος από το 
συγκεκριµένο έργο να είναι µηδενικό. 
 
Όταν το αποτέλεσµα ενός συµβολαίου έργου µπορεί να εκτιµηθεί µε αξιοπιστία, το έσοδο και τα 
έξοδα του συµβολαίου αναγνωρίζονται κατά τη διάρκεια του συµβολαίου, αντίστοιχα, ως έσοδο και 
έξοδο. 
 
Ο Όµιλος χρησιµοποιεί τη µέθοδο της ποσοστιαίας ολοκλήρωσης για να καθορίσει το κατάλληλο 
ποσό εσόδου και εξόδου που θα αναγνωρίσει σε µια συγκεκριµένη περίοδο. 
 
Το στάδιο ολοκλήρωσης µετράται µε βάση το συµβατικό κόστος που έχει πραγµατοποιηθεί µέχρι την 
ηµεροµηνία του ισολογισµού σε σχέση µε το συνολικό εκτιµώµενο κόστος κατασκευής κάθε έργου. 
 
Όταν είναι πιθανό το συνολικό κόστος του συµβολαίου να υπερβεί το συνολικό έσοδο, τότε η 
αναµενόµενη ζηµία αναγνωρίζεται άµεσα στα αποτελέσµατα χρήσεως ως έξοδο. 
 
Για τον υπολογισµό του κόστους που πραγµατοποιήθηκε έως το τέλος της χρήσης, τυχόν έξοδα που 
σχετίζονται µε µελλοντικές εργασίες αναφορικά µε το συµβόλαιο εξαιρούνται και εµφανίζονται ως 
έργο σε εξέλιξη. Το σύνολο του κόστους που πραγµατοποιήθηκε και του κέρδους/ζηµίας που 
αναγνωρίσθηκε για κάθε συµβόλαιο συγκρίνεται µε τις προοδευτικές τιµολογήσεις µέχρι το τέλος της 
χρήσης. 
 
Όπου τα πραγµατοποιηθέντα έξοδα πλέον των καθαρών κερδών (µείον των ζηµιών) που έχουν 
αναγνωρισθεί υπερβαίνουν τις προοδευτικές τιµολογήσεις, η διαφορά εµφανίζεται ως απαίτηση από 
πελάτες συµβολαίων έργων στο κονδύλι «Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις». Όταν οι προοδευτικές 
τιµολογήσεις υπερβαίνουν τα πραγµατοποιηθέντα έξοδα πλέον των καθαρών κερδών (µείον των 
ζηµιών) που έχουν αναγνωρισθεί, το υπόλοιπο εµφανίζεται ως υποχρέωση προς τους πελάτες 
συµβολαίων έργων στο κονδύλι «Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις». 
 
 

4.21 ∆ιανοµή µερισµάτων 
 
∆ιανοµή µερίσµατος αναγνωρίζεται ως υποχρέωση όταν η διανοµή εγκρίνεται από την Γενική 
Συνέλευση των µετόχων. 
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5. Οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα 
 
Πρωτεύων τοµέας πληροφόρησης – επιχειρηµατικοί τοµείς 
 
Τα αποτελέσµατα για κάθε τοµέα για την χρήση  2005 είναι τα παρακάτω: 

 
 
Τα αποτελέσµατα για κάθε τοµέα για την χρήση 2006 είναι τα παρακάτω: 
 

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

 
 

31/12/2005

Κατασκευαστικά Σύνολο

Aποσβέσεις  ενσώµατων παγίων (Σηµ. 6.2) 759.587,62 759.587,62
Αποσβέσεις άϋλων παγίων (Σηµ. 6.1) 190.182,34 190.182,34

31/12/2006

Κατασκευαστικά Μεταλλικές 
κατασκευές Σύνολο

Aποσβέσεις  ενσώµατων παγίων (Σηµ. 6.2) 1.116.542,96 1.433.909,05 2.550.452,01
Αποσβέσεις άϋλων παγίων (Σηµ. 6.1) 221.499,07 325.875,53 547.374,60

Κατασκευαστικά Σύνολο

Συνολικές µεικτές πωλήσεις ανά τοµέα 42.470.200,67 42.470.200,67 
Εσωτερικές πωλήσεις µεταξύ τοµέων --  --  
Πωλήσεις 42.470.200,67 42.470.200,67 

Λειτουργικά κέρδη (327.432,24 ) (327.432,24 )
Χρηµατοοικονοµικό κόστος - καθαρό (Σηµ. 6.26) (785.844,55 )
Μερίδιο αποτελεσµάτων συγγενών επιχειρήσεων 1.912.914,16 
Κέρδη προ φόρων 799.637,37 
Φόρος εισοδήµατος 89.833,98 
Καθαρά κέρδη/ζηµιές περιόδου από συνεχιζοµ. δραστηριότητες 889.471,35 
Κέρδη/ζηµιά περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες 600.955,90 
Καθαρά κέρδη (ζηµιές) µετά από φόρους (συνεχιζόµενες και 
διακοπείσες δραστηριότητες) 1.490.427,25 

Κατασκευαστικά Μεταλλικές 
κατασκευές Σύνολο

Συνολικές µεικτές πωλήσεις ανά τοµέα 81.146.942,81 22.552.960,09 103.699.902,90 
Εσωτερικές πωλήσεις µεταξύ τοµέων --  --  --  
Καθαρές πωλήσεις 81.146.942,81 22.552.960,09 103.699.902,90 

Λειτουργικά κέρδη (281.200,03 ) (2.198.768,92 ) (2.479.968,95 )
Χρηµατοοικονοµικό κόστος - καθαρό (Σηµ. 6.26) (1.848.430,61 )
Μερίδιο αποτελεσµάτων συγγενών επιχειρήσεων 1.192.900,95 
Κέρδη/ζηµιές από πώληση συγγενών 525.344,41 
Κέρδη προ φόρων (2.610.154,20 )
Φόρος εισοδήµατος (508.387,78 )
Καθαρά κέρδη/ζηµιές περιόδου από συνεχιζοµ. δραστηριότητες (3.118.541,98 )
Κέρδη/ζηµιά περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες 807.548,35 
Καθαρά κέρδη (ζηµιές) µετά από φόρους (συνεχιζόµενες και 
διακοπείσες δραστηριότητες) (2.310.993,63 )
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Το ενεργητικό και παθητικό κατά τοµέα στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 και οι επενδύσεις σε ενσώµατα και 
άϋλα πάγια είναι τα ακόλουθα: 
 

 
 
Το ενεργητικό και παθητικό κατά τοµέα στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 και οι επενδύσεις σε ενσώµατα και 
άϋλα πάγια είναι τα ακόλουθα: 
 

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

 
 
 

Κατασκευαστικά Μεταλλικές 
κατασκευές Σύνολο

Eνεργητικό 85.736.730,68 46.121.540,56 131.858.271,24

Παθητικό 38.557.378,64 24.924.517,48 63.481.896,12

Επενδύσεις σε ενσώµατα και άϋλα πάγια και επενδύσεις σε ακίνητα 
(Σηµειώσεις 6.1, 6.2 και 6.3) 10.452.126,28 23.394.437,71 33.846.563,99

Κατασκευαστικά Μεταλλικές 
κατασκευές Σύνολο

Eνεργητικό 99.439.133,01 66.224.651,86 165.663.784,87

Παθητικό 62.266.153,55 37.839.384,85 100.105.538,40

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

Από συνεχιζόµενες δραστηριότητες

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

Εσωτερικού 88.099.861,70 38.328.479,94 165.663.784,87 131.858.271,24 5.406.115,71 33.846.563,99
Χώρες Ε.Ε. 14.498.116,30 -- -- -- -- --
Ευρωπαικές χώρες εκτός Ε.Ε. 1.101.924,90 4.141.720,73 -- -- -- --
Σύνολο 103.699.902,90 42.470.200,67 165.663.784,87 131.858.271,24 5.406.115,71 33.846.563,99

Πωλήσεις Σύνολο Ενεργητικού Επενδύσεις
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Στη συνέχεια αναλύονται οι πωλήσεις ανά κατηγορία των συνεχιζόµενων και διακοπεισών 
δραστηριοτήτων: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Από διακοπείσες δραστηριότητες

(Ποσά σε Ευρώ) 31/12/2006 31/12/2005

Ευρωπαικές χώρες εκτός Ε.Ε. 1.424.168,36 4.846.904,76
Σύνολο 1.424.168,36 4.846.904,76

Πωλήσεις

Από συνεχιζόµενες δραστηριότητες

(Ποσά σε Ευρώ) 31/12/2006 31/12/2005

Πωλήσεις αποθεµάτων 3.449.299,66 653.943,77
Έσοδα από υπηρεσίες 14.594.515,91 13.906.901,60
Συµβάσεις Κατασκευής έργων 85.656.087,33 27.815.943,70
Έσοδα από µισθώσεις εξοπλισµού -- 93.411,60
Σύνολο 103.699.902,90 42.470.200,67

Από διακοπείσες δραστηριότητες
Ποσά σε Ευρώ 31/12/2006 31/12/2005

Πωλήσεις αγαθών 16.510,78 35.502,05
Συµβάσεις Κατασκευής έργων 1.407.657,58 4.811.402,70
Σύνολο 1.424.168,36 4.846.904,75
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6. Σηµειώσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις 
 
6.1 Λοιπά άϋλα περιουσιακά στοιχεία 
 

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

(Ποσά σε Ευρώ)
Λογισµικό Λοιπά Σύνολο Λογισµικό Λοιπά Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005 1.039.680,16 138.750,00 1.178.430,16 1.009.637,10 -- 1.009.637,10
Συναλλαγµατικες διαφορές 15.372,42 -- 15.372,42 -- -- --
Από συγχωνευθείσα ΙΝΤΡΑΜΕΤ 1.371.242,82 -- 1.371.242,82 1.371.242,82 -- 1.371.242,82
Προσθήκες 105.254,73 -- 105.254,73 85.906,75 -- 85.906,75
Πωλήσεις/διαγραφές (9.204,87) -- (9.204,87) (7.910,00) -- (7.910,00)
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2005 2.522.345,26 138.750,00 2.661.095,26 2.458.876,67 -- 2.458.876,67

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005 140.256,03 34.687,50 174.943,53 115.895,33 -- 115.895,33
Συναλλαγµατικες διαφορές 15.113,22 -- 15.113,22 -- -- --
Από συγχωνευθείσα ΙΝΤΡΑΜΕΤ 537.783,22 -- 537.783,22 537.783,22 -- 537.783,22
Αποσβέσεις 143.932,34 46.250,00 190.182,34 139.944,98 -- 139.944,98
Πωλήσεις/διαγραφές (8.612,00) -- (8.612,00) (7.910,00) -- (7.910,00)
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2005 828.472,81 80.937,50 909.410,31 785.713,53 -- 785.713,53

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 1.693.872,45 57.812,50 1.751.684,95 1.673.163,14 -- 1.673.163,14

Περίοδος έως 31 ∆εκεµβρίου  2006

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 2.522.345,26 138.750,00 2.661.095,26 2.458.876,67 -- 2.458.876,67
Συναλλαγµατικες διαφορές 4.888,21 -- 4.888,21 -- -- --

Προσθήκες 161.315,81 -- 161.315,81 139.952,48 -- 139.952,48
Πωλήσεις/διαγραφές (10.950,00) -- (10.950,00) (10.950,00) -- (10.950,00)
Αγορές θυγατρικών 19.926,49 -- 19.926,49 -- -- 0,00
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2006 2.697.525,77 138.750,00 2.836.275,77 2.587.879,15 -- 2.587.879,15

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2006 828.472,81 80.937,50 909.410,31 785.713,53 -- 785.713,53
Συναλλαγµατικες διαφορές 3.738,08 -- 3.738,08 -- -- --

Αποσβέσεις 501.124,60 46.250,00 547.374,60 487.774,89 -- 487.774,89
Πωλήσεις/διαγραφές (10.950,00) -- (10.950,00) (10.950,00) -- (10.950,00)
Αγορές θυγατρικών 17.089,86 -- 17.089,86 -- -- --
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2006 1.339.475,35 127.187,50 1.466.662,85 1.262.538,42 -- 1.262.538,42

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

Ωφέλιµη Ζωή

Κεφαλαιοποίηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης 16.500,00 -- 16.500,00 -- -- --

Συσσωρευµένες αποσβέσεις (1.787,50) -- (1.787,50) -- -- --
Καθαρή αναπόσβεστη αξία 14.712,50 -- 14.712,50 -- -- --

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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∆εν υπάρχουν υποθήκες και προσηµειώσεις, ή οποιαδήποτε άλλα βάρη, επί των παγίων στοιχείων του 
ενεργητικού έναντι δανεισµού. 
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6.3 Επενδύσεις σε ακίνητα 
 
Οι επενδύσεις σε ακίνητα του Οµίλου αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

 
 
Οι επενδύσεις σε ακίνητα αποτιµώνται  στις 31 ∆εκεµβρίου κάθε έτους, στο κόστος κτήσης µείον 
σωρευµένες αποσβέσεις και σωρευµένες ζηµίες αποµείωσης. 
 
Τα παρακάτω ποσά που σχετίζονται µε τις επενδύσεις σε ακίνητα έχουν αναγνωριστεί στην 
κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως: 

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

 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2006 31/12/2005

Υπόλοιπο έναρξης 10.787.472,50 3.418.700,00
Προσθήκες προερχόµενες από εξαγορές --  7.368.772,50
Προσθήκες προερχόµενες από ακόλουθες
δαπάνες/επενδύσεις 1.496.447,37 --  
Πωλήσεις/ διαγραφές -1.567.400,00 --  
Στο τέλος της χρήσης 10.716.519,87 10.787.472,50

Συσσωρευµένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης --  --  

Συναλλαγµατικές διαφορές --  --  

Αποσβέσεις περιόδου --  --  
Υπόλοιπο στο τέλος της χρήσης --  --  

Αναπόσβεστη Αξία στο τέλος της χρήσης 10.716.519,87 10.787.472,50

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2006 31/12/2005
Ένοίκια από ακίνητα 125,64 122,61

(Ποσά σε Ευρώ)

31/12/2006 31/12/2005

Υπόλοιπο έναρξης 5.993.613,55 5.560.499,67 
Από συγχωνευθείσα ΙΝΤΡΑΜΕΤ --  66.569,91 
Προσθήκες 565.550,00 465.000,00 
Μεταφορά από επενδύσεις σε λοιπές επιχειρήσεις 28.903,55 --  
Αποµείωση (867.554,72 ) (98.456,03 )

Πωλήσεις/ διαγραφές (445.800,44 ) --  
Υπόλοιπο λήξεως 5.274.711,94 5.993.613,55 

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

 
 
 
 
6.5 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 
 

 
 
 
 

(Ποσά σε Ευρώ)

31/12/2006 31/12/2005
Υπόλοιπο έναρξης 2.887.218,60 1.640.800,14
Μερίδιο κέρδους/ ζηµιάς (µετά φορολογίας και 
δικαιωµάτων µειοψηφίας) 465.115,77 1.240.418,46
Προσθήκες --  6.000,00
Πωλήσεις/ διαγραφές (2.714.655,59) --  

Υπόλοιπο λήξεως 637.678,78 2.887.218,60

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Επωνυµία
Χώρα 

εγκατάστασης Ενεργητικό Υποχρεώσεις Έσοδα Κέρδη (ζηµιές) Ποσοστό 
συµµετοχής

31/12/2005

AETHERAS ENERGY AE ΕΛΛΑ∆Α 205.358,86 3.814,89 --  (28.941,07 ) 100,00%

ΙΝ ΜΑΙΝΤ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 936.272,29 524.131,96 2.995.843,50 (30.523,85 ) 60,00%

INTRACOM CONSTRUCT SA ΡΟΥΜΑΝΙΑ 8.364.137,48 3.174.498,66 2.649.746,93 (392.139,08 ) 85,00%

INTRALBAN SHA ΑΛΒΑΝΙΑ 2.974.039,04 1.302.365,75 4.846.904,76 629.896,98 55,00%

ΚΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 1.528.109,47 1.447.191,43 1.738.462,88 (31.646,65 ) 51,00%

INTRAKAT ROMANIA SRL ΡΟΥΜΑΝΙΑ 6.550.938,41 4.519.283,34 4.541.260,92 (111.124,18 ) 100,00%

EUROKAT ATE ΕΛΛΑ∆Α 511.383,64 44.447,04 114.064,13 (33.063,40 ) 82,00%
21.070.239,19 11.015.733,07 16.886.283,12 2.458,75 

31/12/2006

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ - ΕΛΤΕΡ (ΕΡΓΟ ΞΗΡΙΑ) ΕΛΛΑ∆Α 1.546.953,19 1.546.953,19 3.352.841,56 7.032,31 50,00%
Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ - ΕΛΤΕΡ (ΕΡΓΟ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ 
ΑΡΤΑΣ) ΕΛΛΑ∆Α 1.099.340,10 1.099.340,10 1.706.921,88 22.940,70 30,00%
Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ - ΕΛΤΕΡ (ΕΡΓΟ ΕΓΚ.ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΕΡΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) ΕΛΛΑ∆Α 267.508,49 267.508,49 330.327,62 2.460,93 30,00%

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

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

30.908.163,99 23.809.980,92 30.658.455,65 (1.859.076,92 )
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Παραθέτουµε συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για συγγενείς επιχειρήσεις του Οµίλου: 

 

 
6.6 Επενδύσεις σε λοιπές επιχειρήσεις (δεν ενοποιούνται) 
 
Οι επενδύσεις του Οµίλου σε λοιπές επιχειρήσεις αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

(Ποσά σε Ευρώ)

31/12/2006 31/12/2005

Υπόλοιπο έναρξης 1.259.410,09 1.253.410,09 
Προσθήκες --  6.000,00 
Πωλήσεις/ διαγραφές (1.064.836,57 ) --  
Υπόλοιπο λήξεως 194.573,52 1.259.410,09 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(Ποσά σε Ευρώ) 31/12/2006 31/12/2005

Υπόλοιπο έναρξης 52.303,01 --  

Από συγχωνευθείσα ΙΝΤΡΑΜΕΤ --  23.399,46 

Προσθήκες --  110.000,00 

Aποµείωση --  (81.096,45 )

Μεταφορά σε θυγατρική (28.903,55 ) --  

Μεταφορά σε διαθέσιµα προς πώληση (23.399,46 ) --  
Υπόλοιπο λήξεως --  52.303,01 

Επωνυµία
Χώρα 

εγκατάστασης Ενεργητικό Υποχρεώσεις Έσοδα Κέρδη (ζηµιές)
Ποσοστό 

συµµετοχής

31/12/2005

INTRACOM BULGARIA ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 9.041.281,71 2.420.008,57 13.769.202,02 4.171.179,89 30,00%

INTRACOM SKOPJE Π.Γ.∆.Μ. 3.227.414,51 1.819.906,49 2.550.700,09 (252.483,89 ) 30,00%

Κ/Ξ ΕΛΤΕΡ - ΙΝΤΡΑΚΑΤ (ΕΠΑ ΑΕΡΙΟΥ) ΕΛΛΑ∆Α 7.669.418,70 8.147.768,20 14.007.998,71 (496.577,52 ) 45,00%
Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ - ΙΝΤΡΑΚΑΤ (ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ) ΕΛΛΑ∆Α 1.267.468,07 1.252.468,07 181.990,71 165.909,60 50,00%
Κ/Ξ ΟΛΥΜΠ.- ΜΟΧΛΟΣ-CYBARCO-ΑΘΗΝ.-
Ι.Κ.(ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ) ΕΛΛΑ∆Α 5.298.338,42 5.381.451,38 1.544.195,01 (733.112,96 ) 15,00%

Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ - ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ (∆ΕΠΑ) ΕΛΛΑ∆Α 153.187,00 492.513,83 17.204,40 (236.891,27 ) 50,00%

Κ/Ξ PINS - ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΕΛΛΑ∆Α 442.586,87 432.586,87 239.164,78 (295.007,52 ) 30,00%

Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ - ΙΝΤΡΑΚΑΤ (ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ) ΕΛΛΑ∆Α 9.866.324,22 9.788.081,39 2.351.254,56 1.706.161,13 50,00%

Κ/Ξ ΕΛΤΕΡ - ΙΝΤΡΑΚΑΤ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΛΑ∆Α 58.806,15 55.806,15 199.428,20 697,65 40,00%

Κ/Ξ "ΑΘΗΝ. ΤΕΧΝΙΚΗ-ΠΡΙΣΜΑ ∆ΟΜΗ"-ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΕΛΛΑ∆Α 2.476.057,75 2.225.809,81 3.603.762,44 240.247,94 50,00%

Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ - ΕΡΓΚΑΖ - ALGAS ΕΛΛΑ∆Α 174.271,22 171.271,22 182.153,00 2.520,00 33,33%
39.675.154,62 32.187.671,98 38.647.053,92 4.272.643,05 

31/12/2006

Κ/Ξ ΕΛΤΕΡ - ΙΝΤΡΑΚΑΤ (ΕΠΑ ΑΕΡΙΟΥ) ΕΛΛΑ∆Α 7.265.484,65 7.259.484,65 11.843.426,38 2.952.277,23 45,00%
Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ - ΙΝΤΡΑΚΑΤ (ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ) ΕΛΛΑ∆Α 1.281.793,68 2.314.084,54 --  (1.047.290,86 ) 50,00%
Κ/Ξ ΟΛΥΜΠ.- ΜΟΧΛΟΣ-CYBARCO-ΑΘΗΝ.-
Ι.Κ.(ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ) ΕΛΛΑ∆Α 2.433.354,94 2.487.133,41 329.808,25 39.334,49 15,00%

Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ - ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ (∆ΕΠΑ) ΕΛΛΑ∆Α 188.665,97 714.417,74 --  (186.424,94 ) 50,00%

Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ - ΙΝΤΡΑΚΑΤ (ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ) ΕΛΛΑ∆Α 1.022.046,92 545.575,90 628.585,47 134.024,01 50,00%

Κ/Ξ ΕΛΤΕΡ - ΙΝΤΡΑΚΑΤ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΛΑ∆Α 58.806,15 55.806,15 --  --  40,00%

Κ/Ξ "ΑΘΗΝ. ΤΕΧΝΙΚΗ-ΠΡΙΣΜΑ ∆ΟΜΗ"-ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΕΛΛΑ∆Α 3.583.779,27 3.149.366,25 4.899.374,26 348.579,73 50,00%

Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ - ΕΡΓΚΑΖ - ALGAS ΕΛΛΑ∆Α 174.271,22 172.271,22 --  (1.000,00 ) 33,33%
16.008.202,80 16.698.139,85 17.701.194,36 2.239.499,66 

Ο ΟΜΙΛΟΣ
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6.7 Χρηµατοοικονοµικά προϊόντα διαθέσιµα προς πώληση 

 
Τα διαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία περιλαµβάνουν τα κατωτέρω: 
 

 
 
 
6.8 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 
 
Οι πελάτες και οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 

 

 
Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων είναι οι παρακάτω: 
 

(Ποσά σε Ευρώ)

31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005

Πελάτες 20.088.355,93 20.846.110,54 6.960.629,08 15.050.962,24 
Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης (1.415.565,67 ) (809.445,34 ) (578.661,19 ) (809.445,34 )

Τελικές απαιτήσεις πελατών 18.672.790,26 20.036.665,20 6.381.967,89 14.241.516,90 
Προκαταβολές 1.783.047,19 480.666,40 1.580.962,60 400.143,29 
Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη 20.462.685,42 132.010,02 18.247.209,87 --  
Λοιπές απαιτήσεις 3.544.481,88 8.577.421,15 12.531.276,32 7.043.820,96 
Σύνολο 44.463.004,75 29.226.762,77 38.741.416,68 21.685.481,15 

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 6.658.175,89 8.354.561,07 3.238.953,16 5.280.745,39 
Κυκλοφορούν ενεργητικό 37.804.828,86 20.872.201,70 35.502.463,52 16.404.735,76 

44.463.004,75 29.226.762,77 38.741.416,68 21.685.481,15 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(Ποσά σε Ευρώ)

31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005
Πελάτες 18.702.778,35 28.614.086,35 6.381.967,89 21.285.337,86 
Προκαταβολές 1.783.047,19 480.666,40 1.580.962,60 400.143,29 
Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη 20.462.685,42 132.010,02 18.247.209,87 --  
Λοιπές απαιτήσεις 3.544.481,88 --  12.531.276,32 --  

44.492.992,84 29.226.762,77 38.741.416,68 21.685.481,15 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(Ποσά σε Ευρώ) Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31 ∆εκεµβρίου 2005 2.790.038,38 1.544.547,45 
Πωλήσεις/ διαγραφές (1.245.490,93 ) --  
Μεταφορά από επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 23.399,46 23.399,46 
Προσαρµογή σε εύλογη αξία (σηµ. 6.15) 118.162,10 118.162,10 
Υπόλοιπο τέλους χρήσης 1.686.109,01 1.686.109,01 

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 1.686.109,01 1.686.109,01 
1.686.109,01 1.686.109,01 

    1. Συµµετοχικούς τίτλους εισηγµένους στο Χ.Α. 1.662.709,55 1.662.709,55
ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ - INFOTECH A.E.

    2. Συµµετοχικούς τίτλους µη εισηγµένους στο Χ.Α. 23.399,46 23.399,46

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.
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6.9 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: 
 

 
 
Η συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος είναι η παρακάτω: 
 

 
 
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: 

(Ποσά σε Ευρώ)

31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:
Ανακτήσιµες µετά από 12 µήνες (1.936.730,37) (1.636.025,26) (1.837.074,13) (1.623.861,82)
Ανακτήσιµες εντός 12 µηνών (699.785,07) (738.392,05) (537.761,60) (715.595,90)

(2.636.515,44) (2.374.417,31) (2.374.835,73) (2.339.457,72)

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις:
Πληρωτέες µετά από 12 µήνες 1.251.833,60 1.329.989,44 1.211.142,99 1.319.506,83
Πληρωτέες εντός 12 µήνες 628.725,95 295.598,81 552.543,09 295.350,27

1.880.559,55 1.625.588,25 1.763.686,08 1.614.857,10

(755.955,89) (748.829,06) (611.149,65) (724.600,62)

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(Ποσά σε Ευρώ)

31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005
Υπόλοιπο έναρξης: (748.829,05) (149.145,69) (724.600,62 ) (153.008,81 )
Συναλλαγµατικές διαφορές (781,52) (81,26) --  --  
Από συγχωνευθείσα ΙΝΤΡΑΜΕΤ --  (342.421,24) --  (342.421,24 )
Εξαγορά θυγατρικής (3.367,06) --  --  --  
Πώληση θυγατρικών (4.453,62) --  --  --  
Φόρος αποτελεσµάτων (σηµ. 6.27) 1.884,97 (276.710,53) 113.450,97 (229.170,57 )
Φόρος αποτελεσµάτων (σηµ. 6.27α) (409,61) 19.529,67 --  --  
Υπόλοιπο τέλους χρήσης (755.955,89) (748.829,05) (611.149,65 ) (724.600,62 )

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις:

(Ποσά σε Ευρώ)
Επιταχυνόµενες 
φορολογικές 
αποσβέσεις

Λοιπά Σύνολο

1.1.2005 36.261,83 78.152,22 114.414,05 

Από συγχωνευθείσα ΙΝΤΡΑΜΕΤ 1.129.037,70 179.222,66 1.308.260,36 
Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων 206.951,31 (3.956,21 ) 202.995,10 
Συναλλαγµατικές διαφορές (81,26 ) --  (81,26 )
01.01.2006 1.372.169,58 253.418,67 1.625.588,25 
Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων 380.884,37 (121.626,74 ) 259.257,63 
Πώληση θυγατρικών (4.453,62 ) --  (4.453,62 )
Συναλλαγµατικές διαφορές --  167,28 167,28 
31.12.2006 1.748.600,33 131.959,21 1.880.559,54 

Ο ΟΜΙΛΟΣ
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6.10 Αποθέµατα 
 
Τα αποθέµατα του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:

(Ποσά σε Ευρώ)

Ζηµιές 
αποµείωσης

Φορολογικές 
ζηµίες Λοιπά Σύνολο

1.1.2005 (36.428,26 ) (21.660,66 ) (205.470,82 ) (263.559,74 )
Από συγχωνευθείσα ΙΝΤΡΑΜΕΤ (504.637,23 ) (1.054.403,24 ) (91.641,13 ) (1.650.681,60 )
Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων 100.855,73 12.938,55 (573.970,24 ) (460.175,96 )
01.01.2006 (440.209,76 ) (1.063.125,35 ) (871.082,19 ) (2.374.417,30 )
Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων (5.185,24 ) (159.813,74 ) (92.783,30 ) (257.782,28 )
Εξαγορά θυγατρικής --  --  (3.367,06 ) (3.367,06 )
Συναλλαγµατικές διαφορές --  --  (948,80 ) (948,80 )
31.12.2006 (445.395,00 ) (1.222.939,09 ) (968.181,35 ) (2.636.515,44 )

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις:

Ποσά σε Ευρώ
Επιταχυνόµενες 
φορολογικές 
αποσβέσεις

Λοιπά Σύνολο

1.1.2005 27.502,58 33.927,22 61.429,80 
Από συγχωνευθείσα ΙΝΤΡΑΜΕΤ 1.129.037,70 179.222,66 1.308.260,36 
Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων 205.146,69 40.020,25 245.166,94 
1.1.2006 1.361.686,97 253.170,13 1.614.857,10 
Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων 341.204,97 (192.375,99 ) 148.828,98 
31.12.2006 1.702.891,94 60.794,14 1.763.686,08 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:

Ποσά σε Ευρώ

Ζηµιές 
αποµείωσης

Φορολογικές 
ζηµίες Λοιπά Σύνολο

1.1.2005 (36.428,26 ) --  (178.010,35 ) (214.438,61 )
Από συγχωνευθείσα ΙΝΤΡΑΜΕΤ (504.637,23 ) (1.054.403,24 ) (91.641,13 ) (1.650.681,60 )
Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων 100.855,73 --  (575.193,24 ) (474.337,51 )
1.1.2006 (440.209,76 ) (1.054.403,24 ) (844.844,72 ) (2.339.457,72 )

Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων (5.185,24 ) (111.428,10 ) 81.235,33 (35.378,01 )
31.12.2006 (445.395,00 ) (1.165.831,34 ) (763.609,39 ) (2.374.835,73 )

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε Ευρώ

31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005
Πρώτες και βοηθητικές ύλες 6.510.436,51 5.439.596,70 6.275.762,42 3.802.351,82
Εµπορεύµατα 468.391,02 --  150.752,06 --  
Ετοιµα προϊόντα 1.584.763,38 2.318.439,75 1.575.263,38 2.318.439,75
Παραγωγή σε εξέλιξη 1.505.563,83 3.376.300,09 1.505.563,83 3.376.300,09
Λοιπά 9.500,00 10.726,43 9.500,00 10.726,43

Σύνολο 10.078.654,74 11.145.062,97 9.516.841,69 9.507.818,09

Μείον: Προβλέψεις για άχρηστα  και κατεστραµµένα αποθέµατα:
Πρώτες και βοηθητικές ύλες 145.713,02 145.713,02 145.713,02 145.713,02

145.713,02 145.713,02 145.713,02 145.713,02

Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία 9.932.941,72 10.999.349,95 9.371.128,67 9.362.105,07

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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6.11 Συµβάσεις κατασκευής έργων 
 

 
 
 
 
6.12 Λοιπά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µε µεταβολές 

καταχωρούµενες στα αποτελέσµατα 
 
Πρόκειται για τοποθετήσεις υψηλής ρευστότητας, σε µετοχές µε βραχυπρόθεσµο επενδυτικό 
ορίζοντα. 
 

 
 
 

Ποσά σε Ευρώ

31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005
Συµβάσεις σε εξέλιξη την ηµεροµηνία Ισολογισµού: 16.267.146,87 6.550.221,37 12.162.209,97 4.523.606,67

Aπαιτήσεις από πελάτες έργων : 28.785.190,09 21.894.983,14 21.371.900,22 19.380.646,66

Aπαιτήσεις από πελάτες έργων-Συνδεδεµένα µέρη: 4.888.050,65 --  5.494.762,09 --  
Σύνολο: 49.940.387,61 28.445.204,51 39.028.872,28 23.904.253,33

Συµβάσεις σε εξέλιξη την ηµεροµηνία Ισολογισµού: 1.090.382,01 1.547.762,52 742.453,18 1.421.721,24

Υποχρεώσεις σε πελάτες έργων: 6.213.355,32 3.995.550,52 5.962.616,94 2.148.789,84

Υποχρεώσεις σε πελάτες έργων-Συνδεδεµένα µέρη: 295.000,00 --  295.000,00 --  

Σύνολο: 7.598.737,33 5.543.313,04 7.000.070,12 3.570.511,08

Σωρευµένο κόστος έργων πλέον σωρευµένα 
καταχωρηµένα κέρδη µείον σωρευµένες καταχωρηµένες 
ζηµίες 80.615.504,49 44.757.267,65 73.497.038,08 40.365.170,66

Μείον : Συνολικές τιµολογήσεις 72.112.716,39 39.754.808,79 64.666.396,14 37.263.285,23
Συµβάσεις κατασκευής έργων 8.502.788,10 5.002.458,86 8.830.641,94 3.101.885,43

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(Ποσά σε Ευρώ) Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2006 31/12/2006

31 ∆εκεµβρίου 2005 2.217.524,24 2.217.524,24
Προσθήκες 389.000,00 --  
Πωλήσεις/∆ιαγραφές (1.734.738,04) (1.514.738,04)
Αναπροσαρµογές στην εύλογη αξία  82.777,78 82.777,78
31 ∆εκεµβρίου 2006 954.563,98 785.563,98

(Ποσά σε Ευρώ) 31/12/2006 31/12/2006
Εισηγµένοι τίτλοι:
Μετοχές - Ελλάδα 785.563,98 785.563,98
Συµµετοχικοί τίτλοι  - Ευρωπαικής Ενωσης 169.000,00 --  

954.563,98 785.563,98



 
                                        - 47 - 

 

 

 
Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση  
από 1η Ιανουαρίου έως 31η  ∆εκεµβρίου 2006 

 
Οι λογιστικές αξίες των παραπάνω χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων ταξινοµούνται ως 
εξής: 

 
Τα λοιπά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µε µεταβολές 
καταχωρούµενες στα αποτελέσµατα, παρουσιάζονται στην κατάσταση ταµειακών ροών (σηµ. 6.29) 
µέσα στον  τοµέα των λειτουργικών δραστηριοτήτων ως τµήµα των µεταβολών του κεφαλαίου 
κίνησης. 
 
Μεταβολές στην εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων, καταχωρούνται στα άλλα λειτουργικά έσοδα – έξοδα (καθαρά) της κατάστασης 
λογαριασµού αποτελεσµάτων (σηµ.6.25). 
 
 
 
6.13 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
 

 
 
Το πραγµατικό µέσο σταθµισµένο επιτόκιο ήταν : 

 
 
Τα ταµειακά διαθέσιµα και οι τραπεζικές υπεραναλήψεις για σκοπούς της κατάστασης ταµειακών 
ροών, περιλαµβάνουν τα εξής: 

 
 

 

 

 

 

Ποσά σε Ευρώ

31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005

∆ιαθέσιµα στο ταµείο και σε τράπεζες 11.314.578,14 2.402.247,31 9.686.250,96 1.054.852,84
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις 2.514.427,82 10.102.068,70 1.300.000,00 9.784.152,73
Σύνολο 13.829.005,96 12.504.316,01 10.986.250,96 10.839.005,57

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005
∆ιαθέσιµα στο ταµείο και σε τράπεζες 2,44% 2,15% 2,44% 2,15%
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις 3,90% 3,10% 3,90% 3,10%

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(Ποσά σε Ευρώ)

Κατεχόµενα για κερδοσκοπία 954.563,98 785.563,98

954.563,98 785.563,98

31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005
Tαµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 13.829.005,96 12.504.316,01 10.986.250,96 10.839.005,57
Σύνολο 13.829.005,96 12.504.316,01 10.986.250,96 10.839.005,57

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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6.14 Μετοχικό κεφάλαιο 

 

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

 

 
 
 
 

31/12/2006 31/12/2005
Εκδοθέν: 
48.606.250 κοινές µετοχές των 0,3 € έκαστη 14.581.875,00 14.581.875,00
Καταβληθέν:
48.606.250 κοινές µετοχές των 0,3 € έκαστη 14.581.875,00 14.581.875,00

Ποσά σε Ευρώ Αριθµός 
µετοχών Κοινές µετοχές Υπέρ το άρτιο Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2005 28.000.000,00 8.400.000,00 20.377.325,94 28.777.325,94
Από συγχωνευθείσα ΙΝΤΡΑΜΕΤ 20.606.250,00 6.181.875,00 8.013.604,34 14.195.479,34

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

31 ∆εκεµβρίου 2006 48.606.250,00 14.581.875,00 28.390.930,28 42.972.805,28

Ποσά σε Ευρώ
Χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία διαθέσιµα   
προς πώληση 

Αποθεµατικά 
συναλλαγµατικών 

διαφορών
Σύνολο

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2005 (334.245,66 ) --  (334.245,66 )
Επανεκτίµηση 422.007,50 --  422.007,50 

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 87.761,84 --  87.761,84 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2006 87.761,84 --  87.761,84 
Επανεκτίµηση 118.162,10 --  118.162,10 
Συναλλαγµατικές διαφορές --  505.709,30 505.709,30 
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 205.923,94 505.709,30 711.633,24 

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε Ευρώ
Χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία διαθέσιµα   
προς πώληση 

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2005 (334.245,66 )
Επανεκτίµηση 422.007,50 

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 87.761,84 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2006 87.761,84 
Επανεκτίµηση 118.162,10 
Συναλλαγµατικές διαφορές --  
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 205.923,94 
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6.16 Λοιπά Αποθεµατικά 
 
Τα λοιπά αποθεµατικά τόσο του Οµίλου όσο και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

 
 

 
 
 
6.17 ∆ανεισµός 
 

 
 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005

Μακροπρόθεσµος δανεισµός

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 784.840,97 115.665,22 498.199,99 3.086,10
Οµολογιακό ∆άνειο 26.962.249,78 11.979.917,20 26.962.249,78 11.979.917,20

Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων 27.747.090,75 12.095.582,42 27.460.449,77 11.983.003,30

Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Τραπεζικά δάνεια 19.802.883,48 18.303.038,77 10.587.367,83 13.744.803,76
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 226.166,41 93.073,30 95.144,87 673,62
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες 
στην επόµενη χρήση 4.978.685,68 2.958.653,89 4.978.685,68 2.958.653,89

Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 25.007.735,57 21.354.765,96 15.661.198,38 16.704.131,27

Σύνολο δανείων 52.754.826,32 33.450.348,38 43.121.648,15 28.687.134,57

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

Ποσά σε Ευρώ Τακτικό 
αποθεµατικο

Αφορολόγητα 
αποθεµατικά

Λοιπά 
αποθεµατικά Σύνολο

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2005 1.918.502,31 1.000.869,68 1.193.068,70 4.112.440,69

Από συγχωνευθείσα ΙΝΤΡΑΜΕΤ 1.186.386,15 10.181.971,95 217,91 11.368.576,01
Μεταφορά από µειοψηφία, λόγω συγχώνευσης 
ΙΝΤΡΑΜΕΤ 6.831,00 --  --  6.831,00
Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης 15.948,68 (163.964,51) --  (148.015,83)

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 3.127.668,14 11.018.877,12 1.193.286,61 15.339.831,87

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

Πώληση θυγατρικής (25.047,00) --  --  (25.047,00)
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου  2006 3.105.776,69 11.018.877,12 1.193.286,61 15.317.940,42

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Ποσά σε Ευρώ Τακτικό 
αποθεµατικο

Αφορολόγητα 
αποθεµατικά

Λοιπά 
αποθεµατικά Σύνολο

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2005 1.900.286,31 1.000.869,68 1.193.068,70 4.094.224,69

Από συγχωνευθείσα ΙΝΤΡΑΜΕΤ 1.186.386,15 10.181.971,95 217,91 11.368.576,01
Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης 11.073,24 (163.964,51) --  (152.891,27)

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 3.097.745,70 11.018.877,12 1.193.286,61 15.309.909,43
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου  2006 3.097.745,70 11.018.877,12 1.193.286,61 15.309.909,43

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ



 
                                        - 50 - 

 

 

 
Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση  
από 1η Ιανουαρίου έως 31η  ∆εκεµβρίου 2006 

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

 

 
 
Οι ηµεροµηνίες λήξης των µακροπρόθεσµων δανείων είναι οι εξής: 

 

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

€ Λοιπά € Λοιπά
Τραπεζικός δανεισµός (βραχυπρόθεσµος) 5,44% 5,40% 3,60% 3,88%
Τραπεζικός δανεισµός (µακροπρόθεσµος) 4,20% --  3,60% --  

31/12/2006 31/12/2005
 Ο ΟΜΙΛΟΣ

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2006 31/12/2005

Μεταξύ 1 και  2 ετών 7.872.291,03 5.930.102,71

Μεταξύ 2 και 5 ετών 19.874.799,72 6.165.479,71

Πάνω από 5 έτη --  --  

27.747.090,75 12.095.582,42

Ο ΟΜΙΛΟΣ

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

31 ∆εκεµβρίου 2005

Σύνολο δανείων 18.303.038,77 2.958.653,89 21.261.692,66
18.303.038,77 2.958.653,89 21.261.692,66

31 ∆εκεµβρίου 2006

Σύνολο δανείων 19.802.883,48 4.978.685,68 24.781.569,16
19.802.883,48 4.978.685,68 24.781.569,16

Ο ΟΜΙΛΟΣ

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

31 ∆εκεµβρίου 2005

Σύνολο δανείων 13.744.803,76 2.958.653,89 16.703.457,65
13.744.803,76 2.958.653,89 16.703.457,65

31 ∆εκεµβρίου 2006

Σύνολο δανείων 10.587.367,83 4.978.685,68 15.566.053,51
10.587.367,83 4.978.685,68 15.566.053,51

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2006 31/12/2005

Μεταξύ 1 και  2 ετών 7.585.650,00 --  

Μεταξύ 2 και 5 ετών 19.874.799,72 --  

Πάνω από 5 έτη --  --  
27.460.449,72 --  

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ



 
                                        - 51 - 

 

 

 
Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση  
από 1η Ιανουαρίου έως 31η  ∆εκεµβρίου 2006 

 

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

 

 
 
 
6.18 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 
 

 

€ Λοιπά € Λοιπά
Τραπεζικός δανεισµός (βραχυπρόθεσµος) 5,44% --  3,60% --  
Τραπεζικός δανεισµός (µακροπρόθεσµος) 4,20% --  3,60% --  

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2006 31/12/2005

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2006 31/12/2005

Υποχρεώσεις ισολογισµού για :
Συνταξιοδοτικές παροχές 430.301,37 425.260,85 
Σύνολο 430.301,37 425.260,85 

Χρεώσεις στα αποτελέσµατα (σηµ 6.31)
Συνταξιοδοτικές παροχές 193.267,02 181.040,92 
Σύνολο 193.267,02 181.040,92 

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Ποσά σε Ευρώ
Λογιστική Αξία

Εύλογη         
Αξία Λογιστική Αξία Εύλογη Αξία

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 784.840,97 784.840,97 115.665,22 115.665,22
Οµολογιακό ∆άνειο 26.962.249,78 26.962.249,78 11.979.917,20 11.979.917,20
Σύνολο 27.747.090,75 27.747.090,75 12.095.582,42 12.095.582,42

 Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2006 31/12/2005

Ποσά σε Ευρώ
Λογιστική Αξία

Εύλογη         
Αξία Λογιστική Αξία Εύλογη Αξία

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 498.199,99 498.199,99 3.086,10 3.086,10
Οµολογιακό ∆άνειο 26.962.249,78 26.962.249,78 11.979.917,20 11.979.917,20
Σύνολο 27.460.449,77 27.460.449,77 11.983.003,30 11.983.003,30

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2006 31/12/2005

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2006 31/12/2005

Υποχρεώσεις ισολογισµού για :
Συνταξιοδοτικές παροχές 420.391,18 412.149,17 
Σύνολο 420.391,18 412.149,17 

Χρεώσεις στα αποτελέσµατα (σηµ 6.31)
Συνταξιοδοτικές παροχές 188.715,98 37.865,93 
Σύνολο 188.715,98 37.865,93 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στον ισολογισµό είναι τα παρακάτω: 
 

 

 
 
Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων είναι τα παρακάτω: 
 

 

 
 
Η συνολική χρέωση έχει κατανεµηθεί ως εξής: 
 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2006 31/12/2005

Παρούσα αξία χρηµατοδοτούµενων υποχρεώσεων 575.051,57 671.579,46 

575.051,57 671.579,46 
Μη καταχωρηθέντα αναλογιστικά κέρδη/ (ζηµίες) (144.750,20 ) (246.318,61 )

(144.750,20 ) (246.318,61 )

Υποχρέωση στον ισολογισµό 430.301,37 425.260,85 

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2006 31/12/2005
Κόστος Πωληθέντων 135.879,91 47.502,90 
Έξοδα διοίκησης 57.387,11 133.538,02 

193.267,02 181.040,92 

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2006 31/12/2005

Παρούσα αξία χρηµατοδοτούµενων υποχρεώσεων 557.625,31 658.467,78 

557.625,31 658.467,78 
Μη καταχωρηθέντα αναλογιστικά κέρδη/ (ζηµίες) (137.234,13 ) (246.318,61 )

(137.234,13 ) (246.318,61 )

Υποχρέωση στον ισολογισµό 420.391,18 412.149,17 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2006 31/12/2005

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 58.969,69 25.760,45
Χρηµατοοικονοµικό κόστος 22.707,33 6.033,26
Καθαρά αναλογιστικά (κέρδη)/ ζηµιές που καταχωρήθηκαν στην περίοδο 15.752,54 6.072,22
Κόστος προϋπηρεσίας 49.634,50 --  
Ζηµιές από περικοπές 41.651,92 --  
Σύνολο περιλαµβανοµένο στις παροχές σε εργαζοµένους (Σηµ. 6.31) 188.715,98 37.865,93

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2006 31/12/2005

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 63.022,49 155.823,76 
Χρηµατοοικονοµικό κόστος 23.205,57 6.033,26 
Καθαρά αναλογιστικά (κέρδη)/ ζηµιές που καταχωρήθηκαν στην περίοδο 15.752,54 19.183,90 
Κόστος προϋπηρεσίας 49.634,50 --  
Ζηµιές από περικοπές 41.651,92 --  

Σύνολο περιλαµβανοµένο στις παροχές σε εργαζοµένους (Σηµ. 6.31) 193.267,02 181.040,92 

Ο ΟΜΙΛΟΣ
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Μεταβολή της υποχρέωσης στον ισολογισµό: 

 

 
 
Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για λογιστικούς σκοπούς είναι οι εξής: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2006 31/12/2005

Yπόλοιπο έναρξης 412.149,17 135.138,09 
Από συγχωνευθείσα ΙΝΤΡΑΜΕΤ --  305.986,48 

Σύνολο χρέωσης στα αποτελέσµατα 188.715,98 37.865,93 

Πληρωθείσες εισφορές (180.473,97 ) (66.841,33 )
Υπόλοιπο τέλους 420.391,18 412.149,17 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2006 31/12/2005
Προεξοφλητικό επιτόκιο 4,3% 3,8%
Αναµενόµενη απόδοση των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος 4,3% 3,8%
Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 4,9% 4,5%

Ο ΟΜΙΛΟΣ

31/12/2006 31/12/2005
Προεξοφλητικό επιτόκιο 4,3% 3,8%
Αναµενόµενη απόδοση των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος 4,3% 3,8%
Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 4,9% 4,5%

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2006 31/12/2005

Yπόλοιπο έναρξης 425.260,85 135.138,09 
Από συγχωνευθείσα ΙΝΤΡΑΜΕΤ --  305.986,48 
Σύνολο χρέωσης στα αποτελέσµατα 193.267,02 181.040,92 
Πληρωθείσες εισφορές (188.226,50 ) (196.904,64 )
Υπόλοιπο τέλους 430.301,37 425.260,85 

Ο ΟΜΙΛΟΣ
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6.19 Επιχορηγήσεις 
 

 
 
 
6.20 Προβλέψεις 

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

 
 
Ανάλυση συνολικών προβλέψεων. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(Ποσά σε Ευρώ) Λοιπές         
Προβλέψεις

Λοιπές         
Προβλέψεις

1 Ιανουαρίου 2005 725.289,29 707.709,12
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως 457.476,44 454.596,44
Από συγχωνευθείσα ΙΝΤΡΑΜΕΤ 196.843,58 196.843,58
Χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως (17.580,17) --  

31 ∆εκεµβρίου 2005 1.362.029,14 1.359.149,14

Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως 624.175,89 1.216.243,09
Μη χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις που αναστράφηκαν (229.360,10) (229.360,10)
Aπο εξαγορά θυγατρικής (2.880,00) --  
Χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως (360.000,00) (360.000,00)
31 ∆εκεµβρίου  2006 1.393.964,93 1.986.032,13

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005
Μακροχρόνιες προβλέψεις --  360.000,00 --  360.000,00
Βραχυχρόνιες προβλέψεις 1.051.408,33 659.472,54 1.643.475,53 656.592,54
Κυκλοφορούν ενεργητικό 342.556,60 342.556,60 342.556,60 342.556,60
Σύνολο 1.393.964,93 1.362.029,14 1.986.032,13 1.359.149,14

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(Ποσά σε Ευρώ) 31/12/2006 31/12/2005
Υπόλοιπο αρχής χρήσεως 144.990,99 --  
Προσθήκες (από συγχωνευθείσα ΙΝΤΡΑΜΕΤ) --  144.990,99
Μεταφορά στα αποτελέσµατα (10.736,82) --  

Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 134.254,17 144.990,99

Ο ΟΜΙΛΟΣ
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6.21 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

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

 
 

6.22 Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 

 

Η τρέχουσα αξία των υποχρεώσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης αναλύονται παρακάτω: 

 
 

6.23 Πωλήσεις 
 
Η ανάλυση των εσόδων του Οµίλου έχει ως εξής: 

Από συνεχιζόµενες δραστηριότητες

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2006 31/12/2005
Πωλήσεις αγαθών 3.449.299,66 653.943,77
Πωλήσεις υπηρεσιών 14.594.515,91 9.095.498,90
Έσοδα από συµβάσεις έργων 85.656.087,33 32.627.346,40
Έσοδα από µισθώσεις εξοπλισµού --  93.411,60
Σύνολο 103.699.902,90 42.470.200,67

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005

Προµηθευτές 24.729.159,03 15.821.044,03 20.298.717,43 14.777.281,91

Ποσά οφειλόµενα σε συνδεδεµένα µέρη 3.112.437,66 460.042,35 5.404.503,83 145.416,23

∆εδουλευµένα έξοδα 854.011,83 928.391,55 151.986,70 822.558,39

Ασφαλιστικοί οργανισµοί και λοιπές εισφορές 1.043.778,45 627.641,32 498.129,04 513.578,32

Φόροι (εκτός φόρο εισοδήµατος) 2.108.994,78 2.482.628,60 1.847.049,80 2.176.065,47
Λοιπές υποχρεώσεις 5.706.617,52 2.421.592,84 3.064.515,85 1.335.531,90
Σύνολο 37.554.999,27 22.741.340,69 31.264.902,65 19.770.432,22

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης- ελάχιστα µισθώµατα
Μέχρι 1 έτος 274.834,68 109.053,22 125.434,91 1.433,21 
Από 1 έως 5 έτη 883.875,23 122.848,92 566.488,73 3.962,96 

Σύνολο 1.158.709,91 231.902,14 691.923,64 5.396,17 
Μείον: Mελλοντικές χρηµατοοικονοµικές χρεώσεις χρηµατοδοτικών 
µισθώσεων (147.702,53 ) (23.163,62 ) (98.578,78 ) (1.636,45 )

Τρέχουσα αξία υποχρεώσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης 1.011.007,38 208.738,52 593.344,86 3.759,72 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005

Tρέχων: Μέχρι 1 έτος 226.166,41 93.073,30 95.144,87 673,62 
Aπό 1 έως 5 έτη 784.840,97 115.665,22 498.199,99 3.086,10 
Σύνολο 1.011.007,38 208.738,52 593.344,86 3.759,72 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Η ανάλυση των εσόδων της Εταιρείας έχει ως εξής: 
 

 
 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2006 31/12/2005

Πωλήσεις αγαθών 3.798.228,38 403.538,80

Πωλήσεις υπηρεσιών 8.771.349,04 3.282.438,38

Έσοδα από συµβάσεις έργων 68.536.588,93 27.958.361,88

Σύνολο 81.106.166,35 31.644.339,06

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Από διακοπείσες δραστηριότητες

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2006 31/12/2005

Πωλήσεις αγαθών 16.510,78 35.502,05

Έσοδα από συµβάσεις έργων 1.407.657,58 4.811.402,70
Σύνολο 1.424.168,36 4.846.904,75
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6.24 Έξοδα ανά κατηγορία 
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6.25 Άλλα λειτουργικά έσοδα – έξοδα (καθαρά) 
 
Τα άλλα λειτουργικά έσοδα – έξοδα του Οµίλου έχουν ως εξής: 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Από διακοπείσες δραστηριότητες

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2006 31/12/2005

Κέρδη/ (ζηµιές) από πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων --  (41.093,86 )
Άλλα έσοδα --  7.054,84 
Σύνολο --  (34.039,02 )

Από συνεχιζόµενες δραστηριότητες

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2006 31/12/2005

Κέρδη/ (ζηµιές) από πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων (186.277,57 ) (25.721,40 )
 - Έσοδα από µερίσµατα 1.236.978,24 --  
∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
 - Έσοδα από µερίσµατα 59.081,05 42.200,75 
Αλλα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων (σηµ. 6.12):
 - Κέρδη / Ζηµιές εύλογης αξίας 82.777,78 255.838,62 
 -  Έσοδα από µερίσµατα 19.145,40 16.275,54 
 - Κέρδη / Ζηµιές από πώληση 211.662,49 --  
Αποσβέσεις ληφθέντων επιχορηγήσεων (σηµ. 6.19) 10.736,82 --  
Αποµείωση για επισφαλείς απαιτήσεις --  (230.784,15 )
Αποµείωση λοιπών επιχειρήσεων --  (81.096,45 )
Κέρδη από εξαγορά ποσοστού σε θυγατρικές 119.791,24 128.148,00 
Έσοδα από ενοίκια 17.977,09 59.944,00 
Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) από συναλλαγµατικές διαφορές 107.009,18 --  
Ασφαλιστικές αποζηµειώσεις 62.366,70 --  
Κόστος υποαπασχόλησης - αδράνειας --  (72.634,51 )
Άλλα έσοδα 390.261,49 434.229,89 
Σύνολο 2.131.509,91 526.400,29 

Ο ΟΜΙΛΟΣ
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Τα άλλα λειτουργικά έσοδα – έξοδα της Εταιρείας έχουν ως εξής: 
 

 
 
 
 
6.26 Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) 
 
Το χρηµατοοικονοµικό κόστος του Οµίλου έχει ως εξής: 
 

 
 
 
 
 

Από συνεχιζόµενες δραστηριότητες

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2006 31/12/2005

Έξοδα τόκων
-Τραπεζικά δάνεια (2.014.809,86 ) (864.614,36 )
- Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις (27.280,99 ) (18.099,10 )
- Λοιπά (618.278,37 ) (656.558,40 )

(2.660.369,22 ) (1.539.271,86 )

Έσοδα Τόκων 512.814,37 787.903,09 
Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) από συναλλαγµατικές διαφορές 299.124,24 (34.475,78 )
Σύνολο (1.848.430,61 ) (785.844,55 )

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2006 31/12/2005

Κέρδη/ (ζηµιές) από πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων (167.448,14 ) 988,45 
 - Έσοδα από µερίσµατα 1.272.978,24 396.225,46 
Aποµείωση αξίας θυγατρικών (867.554,72 ) (179.552,48 )
Αναλογία κερδών/ζηµιών κοινοπραξιών µε αναλογική ενοποίηση (599.051,87 ) --  
Αποµείωση για επισφαλείς απαιτήσεις --  (230.784,15 )
∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 
 - Έσοδα από µερίσµατα 59.081,05 42.200,75 
Αλλα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων (σηµ. 6.12):
 - Κέρδη / Ζηµιές εύλογης αξίας 82.777,78 255.838,62 
 -  Έσοδα από µερίσµατα 14.958,82 16.275,54 
 - Κέρδη / Ζηµιές από πώληση 211.662,49 --  
Αποσβέσεις ληφθέντων επιχορηγήσεων (σηµ. 6.19) 10.736,82 --  
Έσοδα από ενοίκια 143.143,60 81.917,17 
Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) από συναλλαγµατικές διαφορές 107.009,18 --  
Ασφαλιστικές αποζηµειώσεις 62.366,70 --  
Άλλα έσοδα 827.896,66 203.265,86 
Σύνολο 1.158.556,61 586.375,22

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Το χρηµατοοικονοµικό κόστος της Εταιρείας έχει ως εξής: 
 

 
 
 
6.27 Φόρος Εισοδήµατος 
 
O Φόρος εισοδήµατος του Οµίλου έχει ως εξής: 
 
Από συνεχιζόµενες δραστηριότητες

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2006 31/12/2005

Φόρος χρήσης 506.502,81 186.876,55 
Αναβαλλόµενος φόρος (σηµ. 6.9) 1.884,97 (276.710,53 )

Σύνολο 508.387,78 (89.833,98 )

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Από διακοπείσες δραστηριότητες

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2006 31/12/2005
Φόρος χρήσης 73.565,16 223.308,08 
Αναβαλλόµενος φόρος (σηµ. 6.9) (409,61 ) 19.529,67 
Σύνολο 73.155,55 242.837,75 

Από διακοπείσες δραστηριότητες

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2006 31/12/2005

Έξοδα τόκων
-Τραπεζικά δάνεια --  (11.263,42 )
- Λοιπά --  (27,00 )

--  (11.290,42 )
Έσοδα Τόκων --  1.935,50 
Καθαρά κέρδη/(ζηµιές) από συναλλαγµατικές διαφορές (4.855,24 ) (21.392,05 )
Σύνολο (4.855,24 ) (30.746,97 )

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2006 31/12/2005

Έξοδα τόκων
-Τραπεζικά δάνεια (1.649.316,43 ) (532.765,41 )
- Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις (6.494,51 ) (756,18 )
- Λοιπά (543.000,66 ) (588.722,45 )

(2.198.811,60 ) (1.122.244,04 )

Έσοδα τόκων 464.499,95 784.884,20 
Σύνολο (1.734.311,65 ) (337.359,84 )

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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O Φόρος εισοδήµατος της Εταιρείας έχει ως εξής: 
 

 
 
 
Ο φόρος επί των κερδών του Οµίλου προ φόρων διαφέρει από το θεωρητικό ποσό το οποίο θα 
προέκυπτε αν χρησιµοποιούσαµε τον βασικό φορολογικό συντελεστή κάθε χώρας προέλευσης των 
εταιριών του Οµίλου, ως εξής: 
 

 

 
 
 
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 
εταιρίας, ως εξής: 
 

Από συνεχιζόµενες δραστηριότητες

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2006 31/12/2005

Κέρδη προ φόρων (1.729.450,29 ) 799.637,36 

(60.211,83 ) 60.778,80 
Εισόδηµα που δεν υπόκειται σε φόρο (117.372,45 ) (452.615,23 )
Έξοδα  που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς 655.362,16 302.002,45 
Φορολογικές ζηµίες εις νέο (111.428,10 ) --  
Λοιποί φόροι (Επιβάρυνση φορολογικού ελέγχου) 142.038,00 --  
Φόροι 508.387,78 (89.833,98 )

Ο ΟΜΙΛΟΣ

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

Από διακοπείσες δραστηριότητες

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2006 31/12/2005
Κέρδη προ φόρων 880.703,90 843.793,66 

69.295,78 203.003,49 
Εισόδηµα που δεν υπόκειται σε φόρο (409,61 ) (7.224,12 )
Έξοδα  που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς 4.269,38 47.058,38 
Φόροι 73.155,55 242.837,75 

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

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2006 31/12/2005
Φόρος χρήσης 177.829,40 129.941,82 
Αναβαλλόµενος φόρος (σηµ. 6.9) 113.450,97 (229.170,57 )

Σύνολο 291.280,37 (99.228,75 )

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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6.28 Κέρδη ανά µετοχή 
 
Τα κέρδη ανά µετοχή από συνεχιζόµενες δραστηριότητες του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται 
ως εξής: 
 

 
 

 
 
 
 
 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2006 31/12/2005

Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων 597.868,40 325.683,56 
0,25 0,32 

149.467,10 104.218,74 
Εισόδηµα που δεν υπόκειται σε φόρο (113.675,70 ) (452.561,11 )
Έξοδα  που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς 224.879,07 249.113,62 
Φορολογικές ζηµίες εις νέο (111.428,10 ) --  
Επιβάρυνση φορολογικού ελέγχου 142.038,00 --  
Φόροι 291.280,37 (99.228,75 )

Φόρος υπολογισµένος µε βάση τον ισχύοντα φορολογικό 
συντελεστή για τα κέρδη

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005

Κέρδη προ φόρων (1.729.450,30) 1.643.431,02 277.868,40 325.683,56
Φόρος εισοδήµατος (581.543,33) (153.003,77) (291.280,37) 99.228,75
Κέρδη µετά από φόρους (2.310.993,63) 1.490.427,25 (13.411,97) 424.912,31

Κατανεµηµένα σε:

Μετόχους της Μητρικής (2.432.239,46) 1.299.462,28 (13.411,97) 424.912,31
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 121.245,84 190.964,97

Βασικά κέρδη/(ζηµιές) ανά µετοχή -0,0500 0,0463 -0,0003 0,0151

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005

Κέρδη προ φόρων (2.610.154,20) 799.637,37 259.412,37 325.683,56

Φόρος εισοδήµατος (508.387,78) 89.833,98 (291.280,37) 99.228,75

Κέρδη µετά από φόρους (3.118.541,98) 889.471,35 (31.868,00) 424.912,31

Κατανεµηµένα σε:
Μετόχους της Μητρικής (3.119.916,69) 981.960,02 (291.280,37) 99.228,75
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 1.374,71 (92.488,67) --  --  

Βασικά κέρδη/(ζηµιές) ανά µετοχή -0,0642 0,0350 -0,0060 0,0035

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Από συνεχιζόµενες δραστηριότητες
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ΜΕΡΙΣΜΑ 
 
Η Εταιρεία για τη χρήση 2006, λαµβάνοντας υπόψη τα αποτελέσµατα, δεν εισηγείται στην Γενική 
Συνέλευση των Μετόχων τη διανοµή µερίσµατος.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Από διακοπείσες δραστηριότητες

31/12/2006 31/12/2005

Κέρδη προ φόρων 880.703,90 843.793,65

Φόρος εισοδήµατος (73.155,55) (242.837,75)

Κέρδη µετά από φόρους 807.548,35 600.955,90

Κατανεµηµένα σε:
Μετόχους της Μητρικής 687.677,23 317.502,26
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 119.871,13 283.453,64

Βασικά κέρδη/(ζηµιές) ανά µετοχή 0,0141 0,0113

Ο ΟΜΙΛΟΣ
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6.29 Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 
 
 

 
 
 
Τα κέρδη από την πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων περιλαµβάνουν: 
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6.30 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». 
 

 
 

6.31 Παροχές σε εργαζοµένους 

 
 

Ο µέσος όρος των εργαζοµένων 608 685 408 431

31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005
(ανά κατηγορία)
∆ιοικητικό (υπαλληλικό) 114 149 73 80
Εργατοτεχνικό προσωπικό 494 536 335 351

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005

Μισθοί και ηµεροµίσθια 12.405.398,37 5.221.217,20 9.687.048,71 3.284.718,67
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 3.117.714,76 1.247.679,12 2.327.380,21 698.052,63
Συνταξιοδοτικό κόστος προγραµµάτων καθορισµένων παροχών 193.267,02 181.040,92 188.715,98 37.865,93
Σύνολο 15.716.380,15 6.649.937,24 12.203.144,90 4.020.637,23

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Από συνεχιζόµενες δραστηριότητες

Από διακοπείσες δραστηριότητες

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2006 31/12/2005

Μισθοί και ηµεροµίσθια 130.961,90 392.402,80
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 27.290,79 65.630,74
Σύνολο 158.252,70 458.033,54

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Ποσά σε Ευρώ
31/12/2006 31/12/2005

Απαιτήσεις:
Mη κυκλοφορούν ενεργητικό 663.078,26 --  
Κυκλοφορούν ενεργητικό 6.248.474,06 --  

6.911.552,32 --  

Yποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 116.823,65 --  
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 7.272.773,90 --  

7.389.597,55 --  

Καθαρή θέση (478.045,24) --  

Έσοδα 10.124.510,59 --  
Έξοδα 10.442.039,93 --  
Κέρδη/ ζηµιές (µετά φόρων) (317.529,34) --  
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6.32 ∆εσµεύσεις 
 

 
 
 
6.33 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 
 
Οι συναλλαγές του Οµίλου και της Εταιρείας µε συνδεδεµένα µέρη την 31/12/2006 είναι οι εξής: 
 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2006 31/12/2005

Ενσώµατα πάγια στοιχεία 132.644,50 137.671,20
Χορηγηθείσες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης 52.929.513,82 29.948.050,16
Χορηγηθείσες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης σε 
θυγατρικές 7.800.000,00 --  

60.862.158,32 30.085.721,36

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2006 31/12/2005

Ενσώµατα πάγια στοιχεία 132.644,50 137.671,20
Εγγυητικές επιστολές σε πελάτες 52.021.496,48 23.948.050,11
Εγγυήσεις σε τράπεζες για λογαριασµό 
θυγατρικών 7.800.000,00 6.000.000,00

59.954.140,98 30.085.721,31

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Αγορές αγαθών & υπηρεσιών από συνδεδεµένα µέρη : 3.703.524,52
Πωλήσεις αγαθών & υπηρεσιών σε συνδεδεµένα µέρη : 12.956.992,51
Υποχρεώσεις σε συνδεδεµένα µέρη : 3.112.437,66
Υποχρεώσεις σε πελάτες έργων- συνδεδεµένα µέρη : 295.000,00
Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη : 20.462.685,42
Απαιτήσεις από πελάτες έργων-συνδεδεµένα µέρη : 4.888.050,65
Συναλλαγές & αµοιβές µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου & διευθυντικών στελεχών : 1.110.575,65
Απαιτήσεις από µέλη του ∆.Σ & διευθυντικά στελέχη : 117.000,00
Υποχρεώσεις σε µέλη του ∆.Σ. & διευθυντικά στελέχη : 2.200,00

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αγορές αγαθών & υπηρεσιών από συνδεδεµένα µέρη : 7.237.799,29
Πωλήσεις αγαθών & υπηρεσιών σε συνδεδεµένα µέρη : 13.843.533,89
Υποχρεώσεις σε συνδεδεµένα µέρη : 5.404.503,83
Υποχρεώσεις σε πελάτες έργων-συνδεδεµένα µέρη : 295.000,00
Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη : 18.247.209,87
Απαιτήσεις από πελάτες έργων-συνδεδεµένα µέρη : 5.494.762,09
Συναλλαγές & αµοιβές µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου & διευθυντικών στελεχών : 1.110.575,65
Απαιτήσεις από µέλη του ∆.Σ & διευθυντικά στελέχη : --  
Υποχρεώσεις σε µέλη του ∆.Σ. & διευθυντικά στελέχη : --  
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6.34 Ενδεχόµενες απαιτήσεις - υποχρεώσεις 
 
Πληροφορίες σχετικά µε ενδεχόµενες υποχρεώσεις 
 
Η Εταιρεία είναι διάδικος σε διάφορες δικαστικές υποθέσεις. 
 
Ειδικότερα: 
 
α) Προσφυγή της εταιρείας κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου για επιβληθέντα φόρο σε χιλ. € 

1.277,18 (φόρος 20% υπεραξίας µετοχών) 

β) ∆ιάφορες αγωγές που έχουν εγερθεί από την INTRAKAT και κατά της INTRAKAT. 
 
∆εν έγινε πρόβλεψη για τις δικαστικές αυτές υποθέσεις γιατί εκτίµησή µας είναι ότι δεν θα προκύψει 
συµαντική επιβάρυνση σε βάρος της Εταιρείας. 
 
 
 
6.35 Αναταξινόµηση κονδυλίων 
 
1. Τα κονδύλια της προηγούµενης χρήσης που αναταξινοµήθηκαν για λόγους παρουσίασης στους 

ισολογισµούς 31/12/2005 Οµίλου και Εταιρείας, έχουν ως εξής: 
 

Ο Όµιλος 

 Ποσά, € 1.329.989,44 και € 295.598,80 που αφορούσαν µακροπρόθεσµες και 
βραχυπρόθεσµες αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις αντίστοιχα συµψηφίστηκαν  
µε τις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις. 

 Ποσά € 115.665,22 και € 93.073,30 που αφορούσαν µακροπρόθεσµες και 
βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις ενσωµατώθηκαν στα 
µακροπρόθεσµα και βραχυπρόθεσµα δάνεια αντίστοιχα. 

 
Η Εταιρεία 

 Ποσά, € 1.319.506,83 και € 295.350,27 που αφορούσαν µακροπρόθεσµες και 
βραχυπρόθεσµες αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις συµψηφίστηκαν  µε τις 
αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις. 

 Ποσά € 3.086,10 και € 673,63 που αφορούσαν µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις ενσωµατώθηκαν στα µακροπρόθεσµα και 
βραχυπρόθεσµα δάνεια αντίστοιχα. 

 
 
2.  Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσµάτων χρήσης 
 

Ο Όµιλος 

 Ποσά εσόδων τόκων € 789.838,59 που στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων 31.12.2005  
του Οµίλου ήταν ταξινοµηµένα στα «Άλλα λειτουργικά έσοδα-έξοδα (καθαρά)» 
ανακατατάχθηκαν στο χρηµατοοικονοµικό κόστος. Η ανακατανοµή επιµερίζεται σε € 
787.903,09 στις συνεχιζόµενες δραστηριότητες και € 1.935,50 στις διακοπείσες 
δραστηριότητες. 
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Η Εταιρεία 

 Ποσά εσόδων τόκων € 784.884,20 που στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων 31.12.2005  
της Εταιρείας ήταν ταξινοµηµένα στα «Άλλα λειτουργικά έσοδα-έξοδα (καθαρά)»  
ανακατατάχθηκαν στο χρηµατοοικονοµικό κόστος.  

 
 
 
6.36 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 
 
1. Στις 4 ∆εκεµβρίου 2006 µε απόφαση του ∆.Σ της µητρικής εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΟΜ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, εγκρίθηκε η συγχώνευση των θυγατρικών εταιρειών INTRAKAT 
ROMANIA SRL και INTRACOM CONSTRUCT S.A µε απορρόφηση της πρώτης από τη 
δεύτερη. Οι Γενικές Συνελεύσεις των προαναφερθέντων εταιρειών στις 5 ∆εκεµβρίου 2006 
ενέκριναν την απόφαση συγχώνευσης δια απορρόφησης της INTRAKAT ROMANIA SRL από 
την INTRACOM CONSTRUCT S.A καθώς και το σχέδιο συγχώνευσής τους. Η διαδικασία 
συγχώνευσης θα ολοκληρωθεί µέσα στο 2007. 

 
2. Έως την ηµεροµηνία έγκρισης των Οικονοµικών καταστάσεων, συστάθηκαν οι παρακάτω 

Κοινοπραξίες: 
 

 Κ/Ξ «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΙΝΤΡΑΚΑΤ» - Έργο : Κατασκευή 
αυτοκινητοδρόµου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαµάτα και κλάδος Λεύκτρο Σπάρτης στις 
29/1/2007, µε ποσοστό συµµετοχής 13,33%. 

 Κ/Ξ «ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ – ΙΝΤΡΑΚΑΤ» - Έργο: ∆ίκτυο φυσικού αερίου σχολείων 
Βορειοανατολικής και Νότιας Αττικής στις 16/1/2007, µε ποσοστό συµµετοχής 50%. 

 Κ/Ξ «ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ – ΙΝΤΡΑΚΑΤ» - Έργο: Αγωγοί φυσικού αερίου 2007 Αττικής, 
Βορειοανατολική περιοχή στις 22/2/2007, µε ποσοστό συµµετοχής 50%. 

 Κ/Ξ «ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ – ΙΝΤΡΑΚΑΤ» – Έργο: Εκτέλεση επέκτασης δικτύων διανοµής 
φυσικού αερίου στις 12/3/2007, µε ποσοστό συµµετοχής 50%. 

 Κ/Ξ «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ – LOBBE TZILALIS – EUROKAT ΑΤΕ» - Έργο: Πλήρης 
διαχείριση ιλύος ΚΕΛ στις 4/1/2007, µε ποσοστό συµµετοχής 33,33% της θυγατρικής 
EUROKAT ΑΤΕ. 

 
Οι παραπάνω Κοινοπραξίες θα περιληφθούν στις ενδιάµεσες τριµηνιαίες Οικονοµικές 
καταστάσεις του 2007 µε τη µέθοδο της αναλογικής ενοποίησης. 

 
 


