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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

της εταιρείας 
«IN. MAINT. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 

της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η ∆εκεµβρίου 2008 
 
 
Προς την ετήσια Γενική  Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

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

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

Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συντάχθηκε σύµφωνα µε τις σχετικές 
διατάξεις του άρθρου 43α παρ. 3 του κωδ.Ν. 2190/1920. 
 
 
Απολογισµός έτους 2008 – Εξέλιξη - Μεταβολές οικονοµικών µεγεθών της Εταιρείας 
Η Εταιρεία κατά την χρονιά που πέρασε συνέχισε την θετική της πορεία,  πετυχαίνοντας  το στόχο της 
για ανάπτυξη και αυξάνοντας τον κύκλο εργασιών της σε σχέση µε το 2007. 

Εντός της χρήσης, προέκυψαν νέα συµβόλαια – συµβάσεις µε µεγάλους Οµίλους όπως η VODAFONE 
και η J & P – ΑΒΑΞ ΑΕ, διεύρυνση του πελατολογίου µας µε νέους Πελάτες (ΠΕΡ∆ΙΚΟΥΡΗΣ ΑΕ, 
MAD TV AE, ΣΑΧΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΕΠΕ κ.λ.π) και ταυτόχρονα η Εταιρεία εδραίωσε την 
δραστηριότητά της στην αγορά της ποιοτικής τεχνικής υποστήριξης. 

Ο κύκλος εργασιών κατά την τέταρτη χρήση διαµορφώθηκε σε € 6.799,18 χιλ. Τα κέρδη προ φόρων 
ανήλθαν σε € 112,60 χιλ. ενώ τα κέρδη µετά φόρων διαµορφώθηκαν σε € 55,81 χιλ. 
 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡ∆ΩΝ 

 Κέρδη Ισολογισµού χρήσεως βάσει ∆ΛΠ προ φόρων  112.600,12 
 Κέρδη Ισολογισµού χρήσεως βάσει ∆ΛΠ µετά φόρων προς ∆ιάθεση  55.813,65 
    
 Η πρόταση για την διάθεση των κερδών βάσει ∆ΛΠ έχει ως εξής :    
 - Τακτικό αποθεµατικό  4.222,50 
 - Μέρισµα  24.000,00 
 - Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέον      27.591,15 
     55.813,65 

 
Αναλυτικότερα, ο κύκλος εργασιών διαµορφώθηκε για το 2008 σε € 6.799.186,24 έναντι € 5.258.551,68 
της προηγούµενης χρήσης 2007 (αύξηση 29,29%) και τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDΑ) διαµορφώθηκαν σε € 173.603,34 έναντι € 
304.339,51  του 2007, σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ. 
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Τα κέρδη προ φόρων διαµορφώθηκαν σε € 112.600,12 για το 2008 έναντι € 243.418,44  του 2007  και  τα 
κέρδη µετά φόρων διαµορφώθηκαν σε €  55.813,65 για το 2008 έναντι  € 178.693,68  του 2007.  

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων  την 31.12.2008 ανερχόταν σε € 534,39 χιλ. και το σύνολο των 
κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων σε € 3.196,45 χιλ. 

Η µείωση των αποτελεσµάτων κυρίως οφείλεται στο ότι η Εταιρεία εντός της χρήσης προέβη στην 
στελέχωση της Εταιρείας µε στόχο την ενίσχυση της και την καλύτερη αντιµετώπιση των µελλοντικών 
της αναγκών για την περαιτέρω ενίσχυση του κύκλου εργασιών της. Επίσης εντός της χρήσης 
πραγµατοποιήθηκαν επιπλέον έξοδα προκειµένου να διερευνηθεί και να υποστηριχθεί η δυνατότητα 
συµµετοχής της Εταιρείας σε έργα Σ∆ΙΤ, που θα προσφέρουν πρόσθετο αντικείµενο και βελτίωση των 
οικονοµικών αποτελεσµάτων προς όφελος των µετόχων της. 

Οι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες που εµφανίζουν την οικονοµική θέση της Εταιρείας σε στατική µορφή 
είναι οι παρακάτω: 
 

2008 2007

α. Αριθµοδείκτες Οικονοµικής ∆ιάρθρωσης

Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού 97,69% 97,09%

Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων 19,52% 32,19%

Ίδια Κεφάλαια / Πάγιο ενεργητικό 706,71% 837,09%

Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 118,84% 129,83%

β. Αριθµοδείκτες Απόδοσης και αποδοτικότητας

EBITDA / Κύκλος Εργασιών 2,55% 5,79%

Μικτά αποτελέσµατα / Πωλήσεις 8,47% 12,52%

Καθαρά Κέρδη πρό φόρων / Ίδια Κεφάλαια 21,07% 42,14%

Πωλήσεις / Ίδια Κεφάλαια 12,72 9,10  
 
 
 
Προοπτικές και Αναµενόµενη Εξέλιξη 
Η Εταιρεία συνεχίζει τις υπηρεσίες της στους τοµείς υποστήριξης κτιριακών εγκαταστάσεων θέτοντας 
πάντα ως στόχο την καλύτερη σχέση µεταξύ ποιότητας – τιµής και χρόνου υλοποίησης. 

Έτσι, η Εταιρεία επεκτείνεται σε µεγαλύτερη κλίµακα υποστήριξης εγκαταστάσεων. 

Μεταξύ άλλων: 

• Παραµένει σαν κύριος στόχος η αναζήτηση νέων πελατών και µε την ταυτόχρονη ανάπτυξη 
υποδοµών για βελτιωτικές εργασίες στα ήδη υπάρχοντα συµβόλαια. 

Σηµαντικό επίσης στοιχείο αποτελεί η συµµετοχή της Εταιρείας ως υπεύθυνος τεχνικής 
διαχείρισης σε έργα σύµπραξης ιδιωτικού και δηµοσίου φορέα (Σ∆ΙΤ) έχοντας συµµετάσχει 
ήδη σε δύο από αυτά µε διαφορετικές κοινοπραξίες και περιµένοντας την περαιτέρω εξέλιξη 
των διαγωνισµών. 
Το ένα είναι η κατασκευή και συντήρηση κτιριακού συγκροτήµατος στα Ιωάννινα για την 
στέγαση των ∆ιοικητικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου. 

• Τέλος, σηµαντικό στοιχείο για την φετινή χρονιά αποτελεί και η συµµετοχή της Εταιρείας σε 
έργα πράσινης ανάπτυξης και κυρίως στη συντήρηση εξοπλισµού µεγάλων φωτοβολταικών 
πάρκων ,µέσω της αποκλειστικής συνεργασίας µε Γερµανική εταιρεία κατασκευής 
αντίστοιχου εξοπλισµού.  Αυτό θα δηµιουργήσει την προοπτική για µελλοντική ανάπτυξη σε 
εξειδικευµένους τοµείς που αποτελεί και µόνιµο στόχο για παροχές υπηρεσίες υψηλής 
τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης διαχωρίζοντας την θέση της εταιρείας από τους ανταγωνιστές 
της. 
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Κυριότεροι Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες 
 
Χρηµατοοικονοµικοί Κίνδυνοι 

Σχετικά µε την ύπαρξη και διαχείριση παραγόντων χρηµατοοικονοµικού κινδύνου επισηµαίνονται τα 
κάτωθι: 

• ∆εν υπάρχει  Συναλλαγµατικός κίνδυνος για την Εταιρεία, καθότι δεν δραστηριοποιείται στο 
Εξωτερικό ούτε έχει σηµαντικό δανεισµό. 

• ∆εν υπάρχει Κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω 
µεταβολών των επιτοκίων για την Εταιρεία, γιατί η έκθεση της Εταιρείας στον κίνδυνο 
µεταβολής επιτοκίων στα ταµειακά διαθέσιµα είναι χαµηλός δεδοµένου ότι δεν διακρατεί 
σηµαντικά ταµειακά διαθέσιµα, αλλά ούτε έχει  σηµαντικές δανειακές υποχρεώσεις. 

Υπάρχουν βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις - δάνειο µε κυµαινόµενο επιτόκιο. 
Προκειµένου να µετριαστεί ο κίνδυνος µεταβολής επιτοκίων, υπάρχει δυνατότητα να 
χρησιµοποιηθούν παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα. 

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

• ∆εν υπάρχει Κίνδυνος Ρευστότητας για την Εταιρεία, καθότι υπάρχουν επαρκή διαθέσιµα. Η 
Εταιρεία διαχειρίζεται τους κινδύνους που µπορεί να δηµιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς 
ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισµένες τραπεζικές πιστώσεις προς 
χρήση. 

 
 
 
Προσωπικό 
Το προσωπικό της Εταιρείας την 31.12.2008 ανερχόταν σε 109 άτοµα από τα οποία τα 11 άτοµα ήταν 
∆ιοικητικοί υπάλληλοι και τα 98 άτοµα Εργατοτεχνικό προσωπικό. 
 
 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θεωρεί τα εκτεθέντα ως απολογισµό επί των πεπραγµένων του κατά την 
χρήση 01.01.2008 έως και 31.12.2008 και προσδοκά ότι η Γενική Συνέλευση θα εγκρίνει τον χειρισµό 
από αυτό των συµφερόντων της εταιρείας, κατά την κρινόµενη χρήση και τον ισολογισµό της 
31.12.2008 µε την ανάλυση της Κατάστασης Αποτελεσµάτων, της Κατάστασης Ταµειακών Ροών, της 
Κατάστασης Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων και την προτεινόµενη ∆ιάθεση των Κερδών. 

Επίσης ευελπιστεί ότι η Συνέλευση µε ιδιαίτερη απόφασή της, θα απαλλάξει τα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζηµιώσεως για την χρήση από 1η Ιανουαρίου 
2008 µέχρι 31ης ∆εκεµβρίου 2008. 

Για την επαρκή πληροφόρηση των µετόχων αναφέρεται ότι η Εταιρεία δεν έχει προβεί σε απόκτηση 
ιδίων µετοχών. 
 
 
 

Κορωπί, 26 Μαρτίου 2009 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
 
 
 
 

ΠΕΤΡΟΣ  Κ. ΣΟΥΡΕΤΗΣ 
 

 



 

-  4 - 

 
 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 

 

Προς τους µετόχους της «IN.MAINT. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
 

 

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της “IN MAINT ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, που αποτελούνται από τον Ισολογισµό της 31ης 
∆εκεµβρίου 2008, και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών 
ροών της χρήσης που έληξε την ηµεροµηνία αυτή καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών 
πολιτικών και λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις. 
 

Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

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

Ευθύνη Ελεγκτή 

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

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

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

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε 
ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2008, την 
χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις Ταµειακές της Ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία 
αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση.   
 
 
Αναφορά επί άλλων νοµικών θεµάτων 
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζοµένων από τα άρθρα 
43α και 37 του κωδ.Ν. 2190/1920. 
 
 
 

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2009 
 

ΟI ΟΡΚΩΤΟI ΕΛΕΓΚΤEΣ ΛΟΓΙΣΤEΣ 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

 
'' Σ.Ο.Λ. '' Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 

Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα 
Αρ. Μ.  ΣΟΕΛ 125 
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ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

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

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµείωση 31/12/2008 31/12/2007

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
Λοιπά Άυλα περιουσιακά στοιχεία 7.1 8.112,50 11.705,21
Ενσώµατα πάγια 7.2 59.431,89 44.123,47
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 7.3 3.688,40 3.688,40
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 7.4 4.384,17 9.480,99

75.616,96 68.998,07

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
Αποθέµατα 7.5 139.394,51 23.925,60
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 7.3 2.980.674,42 2.230.766,51
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 58.208,55 1.646,84
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 7.6 18.175,85 46.419,12

3.196.453,33 2.302.758,07

Σύνολο Ενεργητικού 3.272.070,29 2.371.756,14

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ίδια κεφάλαια αναλογούντα στους µετόχους της µητρικής
Μετοχικό κεφάλαιο 7.7 300.000,00 300.000,00
Λοιπά αποθεµατικά 7.8 23.528,39 19.305,89
Κέρδη εις νέον 210.865,55 258.274,37
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 534.393,94 577.580,26

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια 7.9 3.866,46 9.073,29
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους µετά την έξοδο από 
την υπηρεσία 7.10 19.019,40 11.535,52

Μακροχρόνιες προβλέψεις για λοιπές υποχρεώσεις και έξοδα 7.11 25.000,00 --
47.885,86 20.608,81

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 7.12 2.238.256,49 1.279.717,93
∆άνεια 7.9 451.534,01 493.849,14

2.689.790,50 1.773.567,07

Σύνολο υποχρεώσεων 2.737.676,35 1.794.175,88

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 3.272.070,29 2.371.756,14
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2. Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων  
 
(Ποσά σε Ευρώ)

Σηµείωση
01/01 -          

31/12/2008
01/01 -          

31/12/2007

Συνεχιζόµενες δραστηριότητες:

Πωλήσεις 7.14 6.799.186,24 5.258.551,68

Κόστος Πωληθέντων 7.15 (6.223.213,71) (4.600.178,80)
Μικτό Κέρδος 575.972,53 658.372,88

Έξοδα διοίκησης 7.15 (435.543,53) (386.492,45)

Λοιπά έσοδα 7.16 3.516,11 260,23

Λοιπά κέρδη/ (ζηµιές)/ καθαρά 7.17 5.083,05 --
Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 149.028,16 272.140,66

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 7.18 500,35 394,55

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 7.18 (36.928,39) (29.116,77)
Χρηµατοοικονοµικό κόστος - καθαρό (36.428,04) (28.722,22)

Καθαρά κέρδη/ζηµίες  προ φόρων 112.600,12 243.418,44

Φόρος εισοδήµατος 7.19 (56.786,44) (64.724,76)
Καθαρά κέρδη/ζηµίες χρήσης από συνεχιζ. δραστηρ. 55.813,68 178.693,68

Βασικά 7.20 0,1860 0,5956

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

 
 
 
 
3. Πίνακας Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 
 
(Ποσά σε Ευρώ)

Σηµείωση Μετοχικό 
Κεφάλαιο

Λοιπά 
Αποθεµατικά Κέρδη εις νέον Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2007 300.000,00 10.177,70 108.708,88 418.886,58
Λοιπά αποθεµατικά 7.8 --  9.128,19 (9.128,19) --  
Καθαρό κέρδος 01/01 - 31/12/07 --  --  178.693,68 178.693,68
Μέρισµα --  --  (20.000,00) (20.000,00)
Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2007 300.000,00 19.305,89 258.274,37 577.580,26

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2008 300.000,00 19.305,89 258.274,37 577.580,26

Λοιπά αποθεµατικά 7.8 --  4.222,50 (4.222,50) --
Καθαρό κέρδος 01/01 - 31/12/08 --  --  55.813,68 55.813,68
Μέρισµα --  --  (99.000,00) (99.000,00)
Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2008 300.000,00 23.528,39 210.865,55 534.393,94
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4. Κατάσταση Ταµειακών Ροών 
 
(Ποσά σε Ευρώ)

Σηµείωση 31/12/2008 31/12/2007

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 7.21 299.248,95 40.193,92

Καταβληθέντες τόκοι (36.928,39) (29.116,77)

Καταβληθείς φόρος εισοδήµατος (108.251,33) (96.876,72)

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 154.069,23 (85.799,57)

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορές ενσώµατων παγίων 7.2 (36.290,89) (25.256,54)

Τόκοι που εισπράχθηκαν 500,35 394,55

Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (35.790,54) (24.861,99)

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Μερίσµατα πληρωθέντα σε µετόχους (99.000,00) (4.900,00)

∆άνεια αναληφθέντα 866.940,68 299.755,66

Αποπληρωµή δανεισµού (908.239,94) (133.704,05)

Πληρωµές κεφαλαίου χρηµατοδοτικών µισθώσεων (6.222,71) (6.257,66)
Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (146.521,97) 154.893,95

Καθαρή (µείωση)/ αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (28.243,28) 44.232,39

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της χρήσης 7.6 46.419,13 2.186,74

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος  της χρήσης 7.6 18.175,85 46.419,13

 
 
 
 
Οι συνηµµένες σηµειώσεις 5.1 έως 5.21, 6.1 έως 6.2 και 7.1 έως 7.26 αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των Ετήσιων 
Οικονοµικών Καταστάσεων. 
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5. Σηµειώσεις επί των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων της 31ης 

∆εκεµβρίου 2008 
 
 
5.1. Γενικές πληροφορίες  

Η εταιρεία IN.MAINT. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
είναι ανώνυµη εταιρία και αποτελεί θυγατρική εταιρεία της INTRAKAT. Ιδρύθηκε το έτος 2004 µε 
έδρα το Κορωπί Αττικής στην διεύθυνση 21η χ.θ. Νέας Οδού Παιανίας-Μαρκοπούλου. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2008 που έχουν ενσωµατωθεί 
µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης στις Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου “INTRAKAT”, 
εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την 26η Μαρτίου 2009. 

Η εταιρεία IN.MAINT. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
δραστηριοποιείται στον τοµέα παροχής ολοκληρωµένων υπηρεσιών διαχείρισης λειτουργίας και 
συντήρησης µεγάλων κτιριακών, ηλεκτροµηχανολογικών, βιοµηχανικών και αθλητικών 
εγκαταστάσεων στην Ελλάδα. 
 
 
5.2 Αρχές σύνταξης των ετήσιων συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων 
Οι οικονοµικές καταστάσεις της IN.MAINT. την 31η ∆εκεµβρίου 2008 που καλύπτουν την χρήση από 
την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η ∆εκεµβρίου 2008  έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή της συνεχούς 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας, την αρχή του δουλευµένου και  σύµφωνα  µε  τα  ∆ιεθνή Πρότυπα  
Χρηµατοοικονοµικής  Αναφοράς  (∆.Π.Χ.Α.)  όπως  αυτά  έχουν  εκδοθεί  από  το Συµβούλιο  ∆ιεθνών  
Λογιστικών  Προτύπων  (IASB)  καθώς  και  τις  ∆ιερµηνείες  τους,  που  έχουν  εκδοθεί  από  την 
Επιτροπή ∆ιερµηνειών (IFRIC) και έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Όλα τα αναθεωρηµένα ή νεοεκδοθέντα πρότυπα και διερµηνείες που έχουν εφαρµογή στην εταιρεία 
και ήταν σε ισχύ την 31 ∆εκεµβρίου 2008, ελήφθησαν υπόψη στην έκταση που αυτά ήταν εφαρµόσιµα. 

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 INTΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (δ.τ. INTRAKAT). 
 
 
5.3 Νέα λογιστικά πρότυπα, ερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων 
Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί από το  
Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) καθώς και την Επιτροπή ∆ιερµηνειών (IFRIC), τα 
οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας 
χρήσης ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της Εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών 
των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω. 
 

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

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

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

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

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

 
- ∆ΕΕΧΠ 12 «Συµφωνίες Παραχώρησης» 

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

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

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

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

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

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

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

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

ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Καθώς η Εταιρεία έχει ήδη µεταβεί στα ∆ΠΧΠ, η τροποποίηση δεν θα έχει αντίκτυπο στις οικονοµικές 
της καταστάσεις. 

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

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

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

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

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

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

µετά την 1 Ιανουαρίου 2009) 

Το πρότυπο αντικαθιστά το ∆ΛΠ 14, κάτω από το οποίο οι τοµείς αναγνωρίζονταν και 
παρουσιάζονταν µε βάση µια ανάλυση απόδοσης και κινδύνου. Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 8 οι τοµείς 
αποτελούν συστατικά µιας εταιρείας που εξετάζονται τακτικά από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο/ 
∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας και παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις µε βάση αυτήν 
την εσωτερική κατηγοριοποίηση.  Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης στις επίδρασης του 
εν λόγω προτύπου στις οικονοµικές του καταστάσεις και θα εφαρµόσει το ∆ΠΧΠ 8 από την 1 
Ιανουαρίου 2009. 
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- ∆ΕΕΧΠ 13 «Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2008) 

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

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

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2009) 

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

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

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

Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία, εφόσον η Εταιρεία δεν χρησιµοποιεί το λογιστικό 
χειρισµό της αντιστάθµισης για οποιαδήποτε επένδυση σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό. 
 

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

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

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

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

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

«Κατάσταση ταµειακών ροών») 

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

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

Οι αλλαγές στο πρότυπο αυτό είναι οι ακόλουθες: 
• Μια τροποποίηση στο πρόγραµµα που καταλήγει σε µια µεταβολή στην έκταση στην οποία οι 

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

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

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

Η Εταιρεία θα εφαρµόσει αυτές τις τροποποιήσεις από την 1η Ιανουαρίου 2009. Οι τροποποιήσεις 
αυτές δεν αναµένεται να έχουν επίδραση στις οικονοµικές της καταστάσεις. 

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

υποστήριξης» 

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

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

Η τροποποίηση ορίζει ότι στις περιπτώσεις όπου µια επένδυση σε θυγατρική εταιρεία, η οποία 
αντιµετωπίζεται λογιστικά σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39  «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και 
επιµέτρηση», έχει ταξινοµηθεί ως στοιχείο κατεχόµενο  προς πώληση σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 5 «Μη 
κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού διαθέσιµα προς πώληση και διακοπτόµενες δραστηριότητες» θα 
συνεχίσει να εφαρµόζεται το ∆ΛΠ 39. Η τροποποίηση δεν έχει εφαρµογή στις οικονοµικές 
καταστάσεις της Εταιρείας. 

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

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

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

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

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

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

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

Η τροποποίηση δεν θα έχει επίδραση στις δραστηριότητες της Εταιρείας καθώς δεν δραστηριοποιείται 
σε υπερπληθωριστικές οικονοµίες. 
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- ∆ΛΠ 31 (Τροποποίηση) «Συµµετοχές σε κοινοπραξίες» (και επακόλουθες τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 32 

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

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

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

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

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

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

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

Οι αλλαγές σε αυτό το πρότυπο είναι οι παρακάτω: 

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

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

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

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

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

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

 
- ∆ΛΠ 41 (Τροποποίηση) «Γεωργία» 

Η τροποποίηση δεν θα έχει επίδραση στις δραστηριότητες της Εταιρείας καθώς δεν έχει αναλάβει 
καµία γεωργική δραστηριότητα. 

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

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

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις µιας θυγατρικής 
ταξινοµούνται ως κατεχόµενα προς πώληση εάν ένα πρόγραµµα πώλησης για µερική διάθεση 
καταλήγει σε απώλεια του ελέγχου της και θα πρέπει να γίνουν σχετικές γνωστοποιήσεις για αυτή τη 
θυγατρική εφόσον πληρείται ο ορισµός  για µια διακοπείσα δραστηριότητα. Η επακόλουθη 
τροποποίηση στο ∆ΠΧΠ 1 ορίζει ότι αυτές οι τροποποιήσεις θα εφαρµόζονται µελλοντικά από την 
ηµεροµηνία µετάβασης σε ∆ΠΧΠ.  
 
 
5.4 Πληροφόρηση κατά τοµέα 
Ως επιχειρηµατικός τοµέας ορίζεται ένα διακριτό µέρος µιας επιχείρησης, που απασχολείται µε την 
παροχή ενός εξατοµικευµένου προϊόντος ή υπηρεσίας ή µιας οµάδας σχετιζοµένων µεταξύ τους 
προϊόντων ή υπηρεσιών που υπόκειται σε κινδύνους και αποδόσεις, οι οποίες διαφέρουν από εκείνες 
των άλλων επιχειρηµατικών τοµέων. Ως γεωγραφικός τοµέας, ορίζεται ένα διακριτό µέρος µιας 
επιχείρησης, που απασχολείται µε την παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών µέσα σε ένα ειδικό οικονοµικό 
περιβάλλον και υπόκειται σε κινδύνους και ωφέλειες που διαφέρουν από εκείνες των µερών που 
λειτουργούν σε διαφορετικό οικονοµικό περιβάλλον. 
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον τοµέα των Κατασκευών και τον τοµέα παροχής υπηρεσιών 
τεχνικού συµβούλου. Γεωγραφικά η εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελληνική Επικράτεια και στο 
εξωτερικό.  
 
 
5.5 Ενοποίηση 
Η Εταιρεία είναι θυγατρική της ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, η οποία συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο της  
εταιρείας κατά 62%. Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις  του Οµίλου η Εταιρεία ενοποιείται 
πλήρως (ολική ενοποίηση).  
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας συντάσσονται βάσει των λογιστικών αρχών του Οµίλου 
ΙΝΤΡΑΚΑΤ. 
 
 
5.6 Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στις αξίες 
κτήσεώς τους µείον, κατ’ αρχήν τις συσσωρευµένες αποσβέσεις και δεύτερον, τυχόν αποµειώσεις των 
παγίων. Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των 
στοιχείων.  
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Μεταγενέστερες δαπάνες προστίθενται στη λογιστική αξία των ενσωµάτων παγίων ή καταχωρούνται 
ως ξεχωριστό πάγιο µόνον εάν αναµένεται να επιφέρουν µελλοντικά οικονοµικά οφέλη στην Εταιρεία 
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 

 
Η Εταιρεία δεν διαθέτει ιδιόκτητα οικόπεδα και κτίρια. 
Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων αναθεωρούνται και 
αναπροσαρµόζονται, εφόσον κριθεί σκόπιµο, σε κάθε τέλος χρήσεως. Όταν οι λογιστικές αξίες των 
ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά (αποµείωση) καταχωρείται 
άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα. 
Κατά την πώληση ενσωµάτων παγίων, η διαφορά µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της 
λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα. 
 
 
5.7 Μισθώσεις 
Οι µισθώσεις παγίων όπου η Εταιρεία 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 της Εταιρείας. 
Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκµισθωτή 
ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι πληρωµές που γίνονται για λειτουργικές µισθώσεις 
(καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκµισθωτή) αναγνωρίζονται στα 
αποτελέσµατα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. 
 
 
5.8 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 
 
Λογισµικό: Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι 
αποσβέσεις υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των 
στοιχείων αυτών η οποία κυµαίνεται από 3 έως 8 χρόνια. 
∆απάνες που σχετίζονται µε τη συντήρηση λογισµικών προγραµµάτων αναγνωρίζονται ως έξοδα 
όταν πραγµατοποιούνται. 
 
 
5.9 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 
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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.  
 
 
5.10 Επενδύσεις 

Οι επενδύσεις της Εταιρείας ταξινοµούνται στις ακόλουθες κατηγορίες. Η ταξινόµηση εξαρτάται από 
το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκε η επένδυση. Η ∆ιοίκηση προσδιορίζει την ταξινόµηση κατά την 
αρχική αναγνώριση και επανεξετάζει την ταξινόµηση σε κάθε ηµεροµηνία δηµοσίευσης. 
 

• Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µε 
µεταβολές στα αποτελέσµατα 

Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που αποκτήθηκαν µε σκοπό την 
πώληση σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Τα παράγωγα ταξινοµούνται ως κατεχόµενα για εµπορία. 
Στοιχεία ενεργητικού αυτής της κατηγορίας ταξινοµούνται στο κυκλοφορούν ενεργητικού εάν 
κατέχονται για εµπορία ή αναµένεται να πουληθούν εντός 12 µηνών από την ηµεροµηνία 
ισολογισµού. 
Κατά τη διάρκεια του έτους, η εταιρεία δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας. 

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

 
• Επενδύσεις διακρατούµενες ως τη λήξη 
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες η 
προσδιορισµένες πληρωµές και συγκεκριµένη λήξη και τα οποία η Εταιρεία έχει την πρόθεση και 
τη δυνατότητα να τα διακρατήσει ως τη λήξη τους. 
Κατά τη διάρκεια του έτους, η Εταιρεία δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας. 

 
• ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε 
προσδιορίζονται σε αυτήν την κατηγορία, είτε δε µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις 
ανωτέρω κατηγορίες. Περιλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εφόσον η 
∆ιοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει µέσα σε 12 µήνες από την ηµεροµηνία 
Ισολογισµού. 
Κατά τη διάρκεια του έτους, η Εταιρεία δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας. 
Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής 
που είναι και η ηµεροµηνία που η Εταιρεία 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 η Εταιρεία 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. 
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Τα δάνεια και απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου του 
πραγµατικού επιτοκίου. 

Τα πραγµατοποιηθέντα και µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τις 
µεταβολές της εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων αποτιµώµενα 
στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές στα αποτελέσµατα, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα της 
περιόδου που προκύπτουν. 

Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που διαπραγµατεύονται σε 
χρηµατιστηριακές αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές αγοράς.  Για τα στοιχεία τα 
οποία δεν διαπραγµατεύονται σε χρηµατιστηριακή αγορά, οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται µε τη 
χρήση τεχνικών αποτίµησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιµων στοιχείων που 
διαπραγµατεύονται και προεξόφληση ταµειακών ροών. 

Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού η Εταιρεία εκτιµά αν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις που να 
οδηγούν στο συµπέρασµα ότι τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί 
αποµείωση. Για µετοχές εταιρειών που έχουν ταξινοµηθεί ως χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 
διαθέσιµα προς πώληση, τέτοια ένδειξη συνιστά η σηµαντική ή παρατεταµένη µείωση της εύλογης 
αξίας σε σχέση µε το κόστος κτήσεως.  Αν στοιχειοθετείται αποµείωση, η σωρευµένη στα ίδια 
κεφάλαια ζηµιά που είναι η διαφορά µεταξύ κόστους κτήσεως και εύλογης αξίας, µεταφέρεται στα 
αποτελέσµατα. Οι ζηµιές αποµείωσης σε µετοχές που καταχωρούνται στα αποτελέσµατα δεν 
αναστρέφονται µέσω των αποτελεσµάτων. 

 
 
5.11 Αποθέµατα 

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

∆ιαγραφές αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα της χρήσεως κατά την οποία προκύπτουν. 
 
 
5.12 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 η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς 
όρους.  Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων 
και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών, προεξοφλουµένων µε το 
πραγµατικό επιτόκιο. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα. 
 
 
5.13 Ταµειακά διαθέσιµα  

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

Το µετοχικό κεφάλαιο περιλαµβάνει τις κοινές µετοχές της Εταιρείας. Οι κοινές µετοχές 
περιλαµβάνονται στα ίδια κεφάλαια.  
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5.15 ∆ανειακές υποχρεώσεις 
Οι δανειακές υποχρεώσεις καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, µειωµένες µε τα τυχόν 
άµεσα έξοδα για την πραγµατοποίηση της συναλλαγής.  Στη συνέχεια αποτιµώνται στο αναπόσβεστο 
κόστος βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου.  Τυχόν διαφορά µεταξύ του εισπραχθέντος 
ποσού (καθαρό από σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα κατά 
τη διάρκεια του δανεισµού βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. 
 
 
5.16 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 προσδιορίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν κατά την 
ηµεροµηνία του ισολογισµού. 
 
 
5.17 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. Η Εταιρεία καταχωρεί 
αυτές τις παροχές όταν δεσµεύεται, είτε όταν τερµατίζει την απασχόληση εργαζοµένων σύµφωνα µε 
ένα λεπτοµερές πρόγραµµα για το οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει 
αυτές τις παροχές ως κίνητρο για εθελουσία αποχώρηση. Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης που 
οφείλονται 12 µήνες µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού προεξοφλούνται. 
Στην περίπτωση τερµατισµού απασχόλησης και όπου υπάρχει αδυναµία στον προσδιορισµό του 
αριθµού εργαζοµένων που θα κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά 
γνωστοποίηση αυτών ως ενδεχόµενη υποχρέωση. 
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5.18 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. Η αναγνώριση των εσόδων 
γίνεται ως εξής: 

• Πωλήσεις αγαθών: Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία 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. 

 
 

Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δεδουλευµένη βάση.  
 
 
5.19 ∆ιανοµή µερισµάτων 
∆ιανοµή µερίσµατος αναγνωρίζεται ως υποχρέωση όταν η διανοµή εγκρίνεται από την Γενική 
Συνέλευση των µετόχων. 
 
 
5.20 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
 
Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
Η Εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, συµπεριλαµβανοµένων των 
απρόβλεπτων διακυµάνσεων συναλλαγµατικών ισοτιµιών και επιτοκίων, πιστωτικών κινδύνων και 
κινδύνων ρευστότητας. Το συνολικό πρόγραµµα διαχείρισης του κινδύνου της Εταιρείας έχει στόχο 
να ελαχιστοποιήσει τις αρνητικές επιπτώσεις που µπορεί να έχουν οι κίνδυνοι αυτοί στην 
χρηµατοοικονοµική απόδοση της Εταιρείας, όσο και όπου είναι δυνατόν. 
Η διαχείριση του κινδύνου παρακολουθείται από την Οικονοµική ∆ιεύθυνση του Οµίλου ΙΝΤΡΑΚΑΤ  
η οποία παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες σε όλες τις εταιρίες του Οµίλου. Αυτό περιλαµβάνει σε 
συνεργασία µε τις διάφορες εταιρείες του Οµίλου, την αναγνώριση, αποτίµηση, και αν χρειαστεί, την 
αντιστάθµιση των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων. Η Οικονοµική ∆ιεύθυνση δεν εκτελεί συναλλαγές 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή συναλλαγές που δε σχετίζονται µε τις εµπορικές, επενδυτικές ή 
δανειοληπτικές δραστηριότητες του Οµίλου. 
Τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα που χρησιµοποιεί η Εταιρεία αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις 
σε τράπεζες, λογαριασµούς εισπρακτέους και πληρωτέους, και υποχρεώσεις που προκύπτουν από 
συµβόλαια χρηµατοοικονοµικής µίσθωσης. 

• Συναλλαγµατικός κίνδυνος 
∆εν υφίσταται συναλλαγµατικός κίνδυνος δεδοµένου ότι ο κύριος όγκος των υποχρεώσεων και 
των απαιτήσεων της Εταιρείας είναι σε ευρώ. 
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• Κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολών των 
επιτοκίων 

Η έκθεση της Εταιρείας στο κίνδυνο µεταβολής επιτοκίων στα ταµειακά διαθέσιµα είναι χαµηλός 
δεδοµένου ότι δεν διακρατεί σηµαντικά ταµειακά διαθέσιµα, αλλά τα χρησιµοποιεί για µείωση των 
δανειακών της υποχρεώσεων. 
Η χρηµατοδότηση της Εταιρείας αποτελείται από βραχυπρόθεσµο δανεισµό µε κυµαινόµενο 
επιτόκιο. Εκτιµάται ότι ο κίνδυνος από την µεταβολή των επιτοκίων δεν είναι σηµαντικός. 

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

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

• Κίνδυνος Τιµής 
Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο µεταβολής των τιµών 

 
 
5.21 ∆ιαχείριση κεφαλαίου 
Οι στόχοι της Εταιρείας σε σχέση µε τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητα 
απρόσκοπτης λειτουργίας του στο µέλλον και να διατηρήσει ιδανική κατανοµή κεφαλαίου 
µειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το κόστος κεφαλαίου. 
Η Εταιρεία παρακολουθεί τα κεφάλαια της µε βάση το συντελεστή µόχλευσης. Ο εν λόγω συντελεστής 
υπολογίζεται διαιρώντας τον καθαρό δανεισµό µε τα συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια. Ο καθαρός 
δανεισµός υπολογίζεται ως το «Σύνολο δανεισµού» (συµπεριλαµβανοµένου «βραχυπρόθεσµου και 
µακροπρόθεσµου δανεισµού» όπως εµφανίζεται στον Ισολογισµό) µείον «Ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα». Τα συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια υπολογίζονται ως «Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα 
στους µετόχους της µητρικής» όπως εµφανίζονται στον ισολογισµό συν τον καθαρό δανεισµό. 
 

31/12/2008 31/12/2007

Σύνολο δανεισµού (Σηµ. 7.9) 455.400,46 502.922,43

Μείον: Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (Σηµ. 7.6) 18.175,85 46.419,12

Καθαρός δανεισµός 437.224,61 456.503,31

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους µετόχους 534.393,94 577.580,26
Συνολικά απασχολούµενα καφάλαια 971.618,55 1.034.083,57

Συντελεστής µόχλευσης 45,00% 44,15%  
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6. Πληροφόρηση κατά τοµέα 
 
6.1 Πρωτεύων τοµέας πληροφόρησης – επιχειρηµατικοί τοµείς 
 
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον τοµέα των Κατασκευών και τον τοµέα παροχής υπηρεσιών 
τεχνικού συµβούλου. 
 
Τα αποτελέσµατα για κάθε τοµέα για την χρήση 2007 είναι τα παρακάτω: 
 

Συντηρήσεις 
Κτιρίων και 

Εγκαταστάσεων
Συνολικές µεικτές πωλήσεις ανά τοµέα 5.258.551,68
Καθαρές πωλήσεις 5.258.551,68

Λειτουργικά κέρδη 272.140,66
Χρηµατοοικονοµικό κόστος - καθαρό (Σηµ. 7.18) (28.722,22)
Κέρδη προ φόρων 243.418,44
Φόρος εισοδήµατος (64.724,76)
Καθαρά κέρδη  µετά από φόρους 178.693,68  
 
 
Τα αποτελέσµατα για κάθε τοµέα για την χρήση 2008 είναι τα παρακάτω: 
 

Συντηρήσεις 
Κτιρίων και 

Εγκαταστάσεων
Συνολικές µεικτές πωλήσεις ανά τοµέα 6.799.186,24
Καθαρές πωλήσεις 6.799.186,24

Λειτουργικά κέρδη 149.028,16
Χρηµατοοικονοµικό κόστος - καθαρό (Σηµ. 7.18) (36.428,04)
Κέρδη προ φόρων 112.600,12
Φόρος εισοδήµατος (56.786,44)
Καθαρά κέρδη  µετά από φόρους 55.813,68  
 
 
Λοιπά στοιχεία των τοµέων που περιλαµβάνονται στα Αποτελέσµατα είναι τα ακόλουθα: 
 
31/12/2007

Συντηρήσεις 
Κτιρίων και 

Εγκαταστάσεων
Aποσβέσεις  ενσώµατων παγίων (Σηµ. 7.2) 17.176,71
Αποσβέσεις άϋλων παγίων (Σηµ. 7.1) 15.022,15  
 
 
31/12/2008

Συντηρήσεις 
Κτιρίων και 

Εγκαταστάσεων
Aποσβέσεις  ενσώµατων παγίων (Σηµ. 7.2) 20.982,46
Αποσβέσεις άϋλων παγίων (Σηµ. 7.1) 3.592,71  
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Το ενεργητικό και παθητικό κατά τοµέα στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 και οι επενδύσεις σε ενσώµατα και 
άϋλα πάγια είναι τα ακόλουθα: 
 

Συντηρήσεις 
Κτιρίων και 

Εγκαταστάσεων
Eνεργητικό 2.371.756,14

Υποχρεώσεις 1.794.175,88

Επενδύσεις σε ενσώµατα και άϋλα πάγια  (Σηµειώσεις 7.1, 7.2 ) 25.256,54  
 
 
Το ενεργητικό και παθητικό κατά τοµέα στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 και οι επενδύσεις σε ενσώµατα και 
άϋλα πάγια είναι τα ακόλουθα: 
 

Συντηρήσεις 
Κτιρίων και 

Εγκαταστάσεων
Eνεργητικό 3.272.070,29

Υποχρεώσεις 2.737.676,35

Επενδύσεις σε ενσώµατα και άϋλα πάγια  (Σηµειώσεις 7.1, 7.2 ) 36.290,89  
 
 
 
6.2 ∆ευτερεύων τοµέας πληροφόρησης – γεωγραφικοί τοµείς 

Η έδρα της Εταιρείας και η κύρια χώρα δραστηριοποίησής της είναι η Ελλάδα. Οι περιοχές 
δραστηριοποίησης της Εταιρείας είναι η Ελλάδα και Ευρωπαϊκές χώρες εκτός Ε.Ε. 

Οι πωλήσεις της Εταιρείας ανά γεωγραφικό τοµέα αναλύονται ως εξής: 
 

(Ποσά σε Ευρώ)
01.01-          

31.12.2008
01.01-          

31.12.2007
01.01-          

31.12.2008
01.01-          

31.12.2007
01.01-          

31.12.2008
01.01-          

31.12.2007
Εσωτερικού 6.799.186,24 5.258.551,68 3.272.070,29 2.371.756,14 36.290,89 25.256,54
Σύνολο 6.799.186,24 5.258.551,68 3.272.070,29 2.371.756,14 36.290,89 25.256,54

Πωλήσεις Σύνολο Ενεργητικού Επενδύσεις

 
 
Στη συνέχεια αναλύονται οι πωλήσεις ανά κατηγορία δραστηριοτήτων: 
 
(Ποσά σε Ευρώ)

01/01 -         
31/12/2008

01/01 -         
31/12/2007

Πωλήσεις αγαθών 391.646,46 168.052,20
Πωλήσεις υπηρεσιών 6.407.539,78 5.090.499,48

6.799.186,24 5.258.551,68
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7. Αναλυτικά Στοιχεία επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 
 
7.1 Λοιπά άϋλα περιουσιακά στοιχεία 
 

(Ποσά σε Ευρώ)

Λογισµικό Λοιπά Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 17.032,17 138.750,00 155.782,17

Πωλήσεις/διαγραφές -- (138.750,00) (138.750,00)

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007 17.032,17 -- 17.032,17

Συσσωρευµένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 1.867,31 127.187,50 129.054,81

Αποσβέσεις 3.459,65 11.562,50 15.022,15

Πωλήσεις/διαγραφές -- (138.750,00) (138.750,00)

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007 5.326,96 -- 5.326,96

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 11.705,21 -- 11.705,21

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008 17.032,17 -- 17.032,17

Πωλήσεις/διαγραφές (532,17) -- (532,17)

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2008 16.500,00 -- 16.500,00

Συσσωρευµένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008 5.326,96 -- 5.326,96

Αποσβέσεις 3.592,71 -- 3.592,71

Πωλήσεις/διαγραφές (532,17) -- (532,17)

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2008 8.387,50 -- 8.387,50

Αναπόσβεστη Αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 8.112,50 -- 8.112,50

Μισθωµένα περιουσιακά στοιχεία που περιλαµβάνονται στα παραπάνω βάσει χρηµατοδοτικής µίσθωσης:

(Ποσά σε Ευρώ)

31/12/2007

Κεφαλαιοποίηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης 16.500,00 -- 16.500,00

Συσσωρευµένες αποσβέσεις (5.087,50) -- (5.087,50)

Καθαρή αναπόσβεστη αξία 11.412,50 -- 11.412,50

31/12/2008

Κεφαλαιοποίηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης 16.500,00 -- 16.500,00

Συσσωρευµένες αποσβέσεις 8.387,50 -- 8.387,50

Καθαρή αναπόσβεστη αξία 24.887,50 -- 24.887,50  
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7.2 Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 
(Ποσά σε Ευρώ)

Μηχ/κός 
εξοπλισµός

Μεταφορικά 
µέσα  

Έπιπλα και 
εξαρτήµατα Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 6.222,05 34.679,84 48.248,13 89.150,02
Προσθήκες 20.291,29 -- 4.965,25 25.256,54
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007 26.513,34 34.679,84 53.213,38 114.406,56

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2007 3.458,42 16.472,23 33.175,73 53.106,38
Αποσβέσεις 2.017,24 6.422,28 8.737,19 17.176,71
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2007 5.475,66 22.894,51 41.912,92 70.283,09

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 21.037,68 11.785,33 11.300,46 44.123,47

Περίοδος έως 31 ∆εκεµβρίου 2008
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008 26.513,34 34.679,84 53.213,38 114.406,56
Προσθήκες 6.381,12 18.572,70 11.337,07 36.290,89
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2008 32.894,46 53.252,54 64.550,45 150.697,45

Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2008 5.475,66 22.894,51 41.912,92 70.283,09
Αποσβέσεις 3.248,76 9.512,63 8.221,07 20.982,46
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2008 8.724,42 32.407,14 50.133,99 91.265,55

Αναπόσβεστη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 24.170,04 20.845,40 14.416,46 59.431,90

Μισθωµένα περιουσιακά στοιχεία που περιλαµβάνονται στα παραπάνω βάσει χρηµατοδοτικής µίσθωσης:

(Ποσά σε Ευρώ) Μεταφορικά 
µέσα  Σύνολο

31/12/2007
Κεφαλαιοποίηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης 17.372,53 17.372,53
Συσσωρευµένες αποσβέσεις (14.784,60) (14.784,60)
Καθαρή αναπόσβεστη αξία 2.587,93 2.587,93

31/12/2008
Κεφαλαιοποίηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης 17.372,53 17.372,53
Συσσωρευµένες αποσβέσεις (14.934,26) (14.934,26)
Καθαρή αναπόσβεστη αξία 2.438,27 2.438,27

 
 
∆εν υπάρχουν υποθήκες και προσηµειώσεις, ή οποιαδήποτε άλλα βάρη, επί των παγίων στοιχείων του 
ενεργητικού έναντι δανεισµού. 
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7.3 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 
 
Οι πελάτες και οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 
 
(Ποσά σε Ευρώ)

31/12/2008 31/12/2007

Πελάτες 946.844,16 996.356,35

Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης -- (5.083,05)

Τελικές απαιτήσεις πελατών 946.844,16 991.273,30

Προκαταβολές 6.973,38 1.289,15

Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη 1.650.059,66 1.206.300,19

Έξοδα εποµένων χρήσεων (προπληρωµές) 4.306,00 4.922,76

∆εδουλευµένα έσοδα 145.622,62 --

Λοιπές απαιτήσεις 230.557,00 30.669,51
Σύνολο 2.984.362,82 2.234.454,91

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 3.688,40 3.688,40

Κυκλοφορούν ενεργητικό 2.980.674,42 2.230.766,51
2.984.362,82 2.234.454,91

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

31/12/2008 31/12/2007

Εµπορικοί πελάτες (µείον πρόβλεψη) 946.844,16 991.273,30

Προκαταβολές 6.973,38 1.289,15

Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη 1.650.059,66 1.206.300,19

Έξοδα εποµένων χρήσεων (προπληρωµές) 4.306,00 4.922,76

∆εδουλευµένα έσοδα 145.622,62 --

Λοιπές απαιτήσεις 230.557,00 30.669,51
2.984.362,82 2.234.454,91

 
 
Ανάλυση παλαιότητας υπολοίπων εµπορικών πελατών: 

Ο µέσος όρος είσπραξης των απαιτήσεων της Εταιρείας είναι 90 ηµέρες 
 
(Ποσά σε Ευρώ) 31/12/2008 31/12/2007

Σύνολο 946.844,16 991.273,30
Μη ληξιπρόθεσµα και µη αποµειωµένα κατά την ηµεροµηνία του 
ισολογισµού 548.906,26 258.635,79

Είναι αποµειωµένα κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού -- 5.083,05
Έχει δηµιουργηθεί πρόβλεψη για το ποσό των: -- (5.083,05)

-- --  
 
∆εν έχουν αποµειωθεί κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού αλλά είναι ληξιπρόθεσµα κατά τις 
ακόλουθες περιόδους: 
 
  90 - 120 ηµέρες 110.812,58 153.514,31

120 - 365 ηµέρες 287.125,32 579.123,20
397.937,90 732.637,51

946.844,16 991.273,30
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Ανάλυση παλαιότητας υπολοίπων εµπορικών πελατών - συνδεδεµένα µέρη : 
 
(Ποσά σε Ευρώ)

31/12/2008 31/12/2007
Μη ληξιπρόθεσµα και µη αποµειωµένα κατά την ηµεροµηνία του 
ισολογισµού 1.650.059,66 1.206.300,19

 
 
 
Μεταβολή στην πρόβλεψη αποµείωσης εµπορικών πελατών: 
 

(Ποσά σε Ευρώ)
Πρόβλεψη ανά 

πελάτη
Συλλογική 
πρόβλεψη Σύνολο

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2007 5.083,05 -- 5.083,05
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2007 5.083,05 -- 5.083,05

Αναστροφή πρόβλεψης (5.083,05) -- (5.083,05)
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 -- -- --

 
 
 
Οι πελάτες και λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στα εξής νοµίσµατα: 
 

31/12/2008 31/12/2007

Euro                                 2.984.362,82 2.234.454,89
2.984.362,82 2.234.454,89

 
 
 
 
7.4 Αναβαλλόµενη φορολογία 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει ένα 
νόµιµα ασκητό δικαίωµα να συµψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των 
τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος σχετίζονται µε 
την ίδια φορολογική αρχή. Τα συµψηφισµένα ποσά είναι τα παρακάτω: 
 
(Ποσά σε Ευρώ) 31/12/2008 31/12/2007

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:
Ανακτήσιµες µετά από 12 µήνες (5.650,16) (10.033,83)
Ανακτήσιµες εντός 12 µηνών (1.370,45) (3.574,97)

(7.020,61) (13.608,80)

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις:
Πληρωτέες µετά από 12 µήνες 1.145,07 2.751,87
Πληρωτέες εντός 12 µηνών 1.491,37 1.375,94

2.636,44 4.127,81

(4.384,17) (9.480,99)
 

 
Η συνολική µεταβολή στον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος είναι η παρακάτω: 
 
(Ποσά σε Ευρώ) 31/12/2008 31/12/2007

Υπόλοιπο έναρξης: (9.480,99) (13.273,08)
Φόρος αποτελεσµάτων (Σηµ. 7.19) 5.096,82 3.792,09
Υπόλοιπο τέλους χρήσης (4.384,17) (9.480,99)

 
 



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

 

 

-  29 - 

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

(Ποσά σε Ευρώ)
Επιταχυνόµενες 
φορολογικές 
αποσβέσεις

Σύνολο

01.01.2007 5.267,15 5.267,15

Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων (1.139,34) (1.139,34)
31.12.2007 4.127,81 4.127,81

Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων (1.491,37) (1.491,37)
31.12.2008 2.636,44 2.636,44

 
 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:

(Ποσά σε Ευρώ) Λοιπά Σύνολο

01.01.2007 (18.540,23) (18.540,23)

Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων 4.931,43 4.931,43
31.12.2007 (13.608,80) (13.608,80)

Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσµάτων 6.588,19 6.588,19
31.12.2008 (7.020,61) (7.020,61)

 
 
 

7.5 Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 
(Ποσά σε Ευρώ) 31/12/2008 31/12/2007

Παραγωγή σε εξέλιξη 78.990,65 --
Πρώτες και βοηθητικές ύλες 60.403,86 23.925,60
Σύνολο 139.394,51 23.925,60

Μείον: Προβλέψεις για άχρηστα  και κατεστραµµένα αποθέµατα:
Πρώτες και βοηθητικές ύλες -- --

-- --

Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία 139.394,51 23.925,60
 

 
 

7.6 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
 
(Ποσά σε Ευρώ) 31/12/2008 31/12/2007

∆ιαθέσιµα στο ταµείο και σε τράπεζες 18.175,85 46.419,12
Σύνολο 18.175,85 46.419,12

 
 
Το πραγµατικό µέσο σταθµισµένο επιτόκιο ήταν : 
 

31/12/2008 31/12/2007

∆ιαθέσιµα στο ταµείο και σε τράπεζες 2,00% 3,00%  
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Τα ταµειακά διαθέσιµα και οι τραπεζικές υπεραναλήψεις για σκοπούς της κατάστασης ταµειακών 
ροών, περιλαµβάνουν τα εξής: 
 
(Ποσά σε Ευρώ) 31/12/2008 31/12/2007

Tαµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 18.175,85 46.419,12
Σύνολο 18.175,85 46.419,12

 
 
 
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αναλύονται στα εξής νοµίσµατα: 
 

31/12/2008 31/12/2007

Euro                                        18.175,85 46.419,12
18.175,85 46.419,12

 
 
 
 
7.7 Μετοχικό κεφάλαιο 
 

31/12/2008 31/12/2007

Εκδοθέν: 

300.000 κοινές µετοχές των 1 € έκαστη 300.000,00 300.000,00

Καταβληθέν:

300.000 κοινές µετοχές των 1 € έκαστη 300.000,00 300.000,00

(Ποσά σε Ευρώ) Αριθµός 
µετοχών

Κοινές          
µετοχές Σύνολο

1 Ιανουαρίου 2007 300.000 300.000 300.000
31 ∆εκεµβρίου 2007 300.000 300.000 300.000
1 Ιανουαρίου 2008 300.000 300.000 300.000
31 ∆εκεµβρίου 2008 300.000 300.000 300.000

 
 
 
 
7.8 Λοιπά αποθεµατικά 

Τα λοιπά αποθεµατικά της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

(Ποσά σε Ευρώ) Τακτικό 
αποθεµατικό Σύνολο

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2007 10.177,70 10.177,70
Μεταβολές κατά τη διάρκεια της χρήσης 9.128,19 9.128,19
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου  2007 19.305,89 19.305,89

Μεταφορά από αποτελέσµατα εις νέο 4.222,50 4.222,50
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου  2008 23.528,39 23.528,39
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7.9 ∆ανεισµός 
 
(Ποσά σε Ευρώ) 31/12/2008 31/12/2007

Μακροπρόθεσµος δανεισµός

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 3.866,46 9.073,29
Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων 3.866,46 9.073,29

Βραχυπρόθεσµα δάνεια

Τραπεζικά δάνεια 446.337,47 487.636,73
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 5.196,54 6.212,41
Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 451.534,01 493.849,14

Σύνολο δανείων 455.400,46 502.922,43
 

 

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

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

31 ∆εκεµβρίου 2007

Σύνολο δανείων 487.636,73 -- 487.636,73
487.636,73 -- 487.636,73

31 ∆εκεµβρίου 2008

Σύνολο δανείων 446.337,47 -- 446.337,47
446.337,47 -- 446.337,47

 
 

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

31/12/2008 31/12/2007

€ €

Τραπεζικός δανεισµός (βραχυπρόθεσµος) 5,63% 5,70%

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 6,10% 6,40%  
 

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

(Ποσά σε Ευρώ)
Λογιστική Αξία

Εύλογη          
Αξία Λογιστική Αξία Εύλογη Αξία

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 9.062,99 9.062,99 15.285,70 15.285,70

Τραπεζικά δάνεια -- -- 487.636,73 487.636,73
Σύνολο 9.062,99 9.062,99 502.922,43 502.922,43

31/12/2008 31/12/2007

 
 

Τα ποσά του δανεισµού αναλύονται στα εξής νοµίσµατα: 
 

31/12/2008 31/12/2007

Euro 455.400,46 502.922,43
455.400,46 502.922,43
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7.10 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 
 
(Ποσά σε Ευρώ) 31/12/2008 31/12/2007

Υποχρεώσεις ισολογισµού για :
Συνταξιοδοτικές παροχές 19.019,40 11.535,52
Σύνολο 19.019,40 11.535,52

Χρεώσεις στα αποτελέσµατα (Σηµ 7.22)
Συνταξιοδοτικές παροχές 9.807,96 7.038,67
Σύνολο 9.807,96 7.038,67

 
 
 
Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στον ισολογισµό είναι τα παρακάτω: 
 
(Ποσά σε Ευρώ) 31/12/2008 31/12/2007

Παρούσα αξία χρηµατοδοτούµενων υποχρεώσεων 23.832,83 17.523,33
23.832,83 17.523,33

Μη καταχωρηθέντα αναλογιστικά κέρδη/ (ζηµίες) (4.813,44) (5.987,81)
(4.813,44) (5.987,81)

Υποχρέωση στον ισολογισµό 19.019,39 11.535,52
 

 
 
Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων είναι τα παρακάτω: 
 
(Ποσά σε Ευρώ) 31/12/2008 31/12/2007

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 7.356,90 5.252,50
Χρηµατοοικονοµικό κόστος 841,12 749,33
Παροχές 842,64 --
Καθαρά αναλογιστικά (κέρδη)/ ζηµιές που καταχωρήθηκαν στην περίοδο 767,30 1.036,84
Σύνολο περιλαµβανοµένο στις παροχές σε εργαζοµένους (Σηµ. 7.22) 9.807,96 7.038,67

 
 
 
Η συνολική χρέωση έχει κατανεµηθεί ως εξής: 
 
(Ποσά σε Ευρώ) 31/12/2008 31/12/2007

Κόστος Πωληθέντων 1.017,89 3.185,73
Έξοδα διοίκησης 8.790,07 1.365,31

9.807,96 4.551,04
 

 
 
Μεταβολή της υποχρέωσης στον ισολογισµό: 
 
(Ποσά σε Ευρώ) 31/12/2008 31/12/2007

Yπόλοιπο έναρξης 11.535,52 9.910,19
Σύνολο χρέωσης στα αποτελέσµατα 9.807,96 7.038,67
Πληρωθείσες εισφορές (2.324,08) (5.413,34)
Υπόλοιπο τέλους 19.019,40 11.535,52
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Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για λογιστικούς σκοπούς είναι οι εξής: 
 

31/12/2008 31/12/2007

Προεξοφλητικό επιτόκιο 6,0% 4,8%
Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 3,0% 4,5%  
 
 
 
7.11 Προβλέψεις 
Οι προβλέψεις που αφορούν την Εταιρεία αναγνωρίζονται εφόσον υπάρχουν παρούσες νοµικές ή 
τεκµαιρόµενες υποχρεώσεις ως συνέπεια παλαιοτέρων γεγονότων, εφόσον υπάρχει πιθανότητα 
εκκαθάρισής τους µέσω εκροών πόρων και εφόσον η υποχρέωση του ποσού µπορεί να υπολογιστεί 
αξιόπιστα. Ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά 
γνωστοποιούνται εφόσον υπάρχει πιθανότητα εισροής οικονοµικών οφελών. 
 

(Ποσά σε Ευρώ) Λοιπές          
Προβλέψεις

1 Ιανουαρίου 2007 --
31 ∆εκεµβρίου 2007 --

Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως 25.000,00
31 ∆εκεµβρίου  2008 25.000,00

 
 
 
Ανάλυση συνολικών προβλέψεων 
 
(Ποσά σε Ευρώ) 31/12/2008 31/12/2007

Μακροχρόνιες προβλέψεις 25.000,00 --

Βραχυχρόνιες προβλέψεις -- --
Σύνολο 25.000,00 --

 
 
 
 
7.12 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
 
Η ανάλυση των υπολοίπων των προµηθευτών και των λοιπών υποχρεώσεων της Εταιρείας έχει ως 
εξής: 
 
(Ποσά σε Ευρώ) 31/12/2008 31/12/2007

Προµηθευτές 1.681.223,05 889.599,27
Προµηθευτές-συνδεδεµένα µέρη 37.010,62 48.393,53
Ασφαλιστικοί οργανισµοί και λοιπές εισφορές 127.067,38 91.858,92
Φόροι (εκτός φόρο εισοδήµατος) 104.789,42 180.083,92
Λοιπές υποχρεώσεις 154.370,23 69.782,29
Λοιπές υποχρεώσεις - συνδεµένα µέρη 133.795,79 --
Σύνολο 2.238.256,49 1.279.717,93

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 2.238.256,49 1.279.717,93
2.238.256,49 1.279.717,93

 
 



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

 

 

-  34 - 

 
Οι προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στα εξής νοµίσµατα: 
 

31/12/2008 31/12/2007
Euro 2.238.256,49 1.279.717,93

2.238.256,49 1.279.717,93
 

 
 
 
7.13 Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 
 
(Ποσά σε Ευρώ) 31/12/2008 31/12/2007
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης- ελάχιστα µισθώµατα

Μέχρι 1 έτος 5.570,56 6.892,34
Από 1 έως 5 έτη 4.057,97 9.623,53
Σύνολο 9.628,53 16.515,87
Μείον: Mελλοντικές χρηµατοοικονοµικές χρεώσεις 
χρηµατοδοτικών µισθώσεων (565,54) (1.230,17)
Τρέχουσα αξία υποχρεώσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης 9.062,99 15.285,70

 
 
 
Η τρέχουσα αξία των υποχρεώσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης αναλύεται παρακάτω: 
 
(Ποσά σε Ευρώ) 31/12/2008 31/12/2007

Tρέχων: Μέχρι 1 έτος 5.196,54 6.212,41
Aπό 1 έως 5 έτη 3.866,46 9.073,29
Σύνολο 9.062,99 15.285,70

 
 
 
 
7.14 Πωλήσεις 
 
Η ανάλυση των εσόδων της Εταιρείας έχει ως εξής: 
 

(Ποσά σε Ευρώ)
01/01 -          

31/12/2008
01/01 -          

31/12/2007

Πωλήσεις αγαθών 391.646,46 168.052,20
Έσοδα από συµβάσεις κατασκευής έργων -- --
Πωλήσεις υπηρεσιών 6.407.539,78 5.090.499,48
Σύνολο 6.799.186,24 5.258.551,68
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7.15 Έξοδα ανά κατηγορία 
 
 
(Ποσά σε Ευρώ)

Σηµείωση Κόστος 
Πωληθέντων Έξοδα διοίκησης Σύνολο Κόστος 

Πωληθέντων Έξοδα διοίκησης Σύνολο

Παροχές σε εργαζοµένους 7.22 2.150.217,21 176.661,53 2.326.878,74 1.548.648,24 149.641,24 1.698.289,48
Κόστος αποθεµάτων αναγνωρισµένο ως έξοδα 249.275,42 -- 249.275,42 157.011,46 -- 157.011,46
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων 7.2

  -Ιδιόκτητα περιουσιακά στοιχεία -- 17.325,10 17.325,10 -- 13.519,33 13.519,33
  -Μισθωµένα περιουσιακά στοιχεία -- 3.657,37 3.657,37 -- 3.657,37 3.657,37
Έξοδα επιδιόρθρωσης και συντήρησης ενσώµατων παγίων 17.845,85 333,51 18.179,36 7.498,73 333,51 7.832,24
Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 7.1
  -Ιδιόκτητα περιουσιακά στοιχεία -- 292,71 292,71 -- 11.722,14 11.722,14
  -Μισθωµένα περιουσιακά στοιχεία -- 3.300,00 3.300,00 -- 3.300,00 3.300,00
Λειτουργικά ενοίκια µίσθωσης
  -Οικόπεδα - Κτίρια 14.522,81 -- 14.522,81 186,48 24.545,27 24.731,75
  -Μηχανήµατα 963,02 726,49 1.689,51 -- -- --
  -Μεταφορικά µέσα 23.079,45 15.480,33 38.559,78 27.900,34 1.241,80 29.142,14
∆ιαφήµιση -- 8.547,22 8.547,22 674,87 7.917,85 8.592,72
Αµοιβές τρίτων 1.181.492,98 103.355,04 1.284.848,02 1.064.230,15 103.355,04 1.167.585,19
Αµοιβές υπεργολάβων 1.254.157,71 -- 1.254.157,71 1.038.809,60 -- 1.038.809,60
Λοιπά έξοδα 1.331.659,26 105.864,23 1.437.523,49 755.218,93 67.258,90 822.477,83
Σύνολο 6.223.213,71 435.543,53 6.658.757,24 4.600.178,80 386.492,45 4.986.671,25

01/01 - 31/12/2008 01/01 - 31/12/2007
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7.16 Λοιπά έσοδα 

Τα λοιπά έσοδα της Εταιρείας έχουν ως εξής: 
 

(Ποσά σε Ευρώ)
01/01 -          

31/12/2008
01/01 -          

31/12/2007

Άλλα έσοδα 3.516,11 260,23
Σύνολο 3.516,11 260,23

 
 
 
 
7.17 Λοιπά κέρδη / ζηµιές (καθαρά) 

Τα λοιπά κέρδη/ζηµιές της Εταιρείας έχουν ως εξής: 
 

(Ποσά σε Ευρώ)
01/01 -          

31/12/2008
01/01 -          

31/12/2007

Έσοδα από προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων 5.083,05 ---
Σύνολο 5.083,05 --

 
 
 
 
7.18 Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) 

Το χρηµατοοικονοµικό κόστος της Εταιρείας έχει ως εξής: 
 

(Ποσά σε Ευρώ)
01/01 -          

31/12/2008
01/01 -          

31/12/2007

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
- Τραπεζικά δάνεια (30.695,68) (23.455,66)
- Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις (681,75) (1.045,55)
- Λοιπά (5.550,96) (4.615,56)

(36.928,39) (29.116,77)
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
-Έσοδα τόκων 500,35 394,55

500,35 394,55
Σύνολο (36.428,04) (28.722,22)

 
 
 
 
7.19 Φόρος Εισοδήµατος 

O Φόρος εισοδήµατος της Εταιρείας έχει ως εξής: 
 

(Ποσά σε Ευρώ)
01/01 -          

31/12/2008
01/01 -          

31/12/2007

Φόρος χρήσης (51.689,62) (60.932,67)
Αναβαλλόµενος φόρος (σηµ. 7.4) (5.096,82) (3.792,09)
Σύνολο (56.786,44) (64.724,76)
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Ο φόρος επί των κερδών της Εταιρείας προ φόρων διαφέρει από το θεωρητικό ποσό το οποίο θα 
προέκυπτε αν χρησιµοποιούσαµε τον βασικό φορολογικό συντελεστή της χώρας προέλευσης της 
Εταιρείας, ως εξής: 
 

(Ποσά σε Ευρώ)
01/01 -          

31/12/2008
01/01 -          

31/12/2007

Κέρδη προ φόρων 112.600,12 243.418,44

(28.150,03) (60.854,61)
Εισόδηµα που δεν υπόκειται σε φόρο 1.270,64 --
Έξοδα  που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς (4.907,05) (3.870,15)
Πρόβλεψη φόρου (25.000,00) --
Φόροι (56.786,44) (64.724,76)

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

 
 
 
 
7.20 Κέρδη ανά µετοχή 

Τα κέρδη ανά µετοχή από συνεχιζόµενες δραστηριότητες της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

Για τον προσδιορισµό των κερδών ανά µετοχή χρησιµοποιήθηκε ο µέσος σταθµισµένος αριθµός τους 
επί του συνόλου των µετοχών (κοινές µετοχές). 
 
Μέσος σταθµισµένος αριθµός µετοχών 31/12/2008 31/12/2007

300.000 300.000

(Ποσά σε Ευρώ) 31/12/2008 31/12/2007

Κέρδη προ φόρων 112.600,12 243.418,44

Φόρος εισοδήµατος (56.786,44) (64.724,76)
Κέρδη µετά από φόρους 55.813,68 178.693,68

Βασικά κέρδη/(ζηµιές) ανά µετοχή 0,1860 0,5956

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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7.21 Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 
 
(Ποσά σε Ευρώ) Σηµείωση 31/12/2008 31/12/2007

Κέρδη Χρήσης 55.813,68 178.693,68
Προσαρµογές για:
Φόρο 7.19 56.786,44 64.724,76
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων 7.2 20.982,46 17.176,71
Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 7.1 3.592,71 15.022,15
Έσοδα τόκων 7.18 (500,35) (394,55)
Έξοδα τόκων 7.18 36.928,39 29.116,77

173.603,33 304.339,52

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης
Αύξηση/ (µείωση) αποθεµάτων (115.468,91) (11.437,28)
Αύξηση/ (µείωση) απαιτήσεων (749.907,91) (569.577,39)
Μείωση/ αύξηση υποχρεώσεων 958.538,56 315.243,74
Αύξηση/ (µείωση)υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω 
συνταξιοδότησης 7.483,88 1.625,33
Αύξηση/ (µείωση) υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω 
συνταξιοδότησης 25.000,00 --

125.645,62 (264.145,60)

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 299.248,95 40.193,92
 

 
 
 
7.22 Παροχές σε Εργαζοµένους 
 
Ο αριθµός  των εργαζοµένων στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 και 31 ∆εκεµβρίου 2007 αντίστοιχα είναι: 
 
Ο αριθµός των  εργαζοµένων είναι: 109 74

31/12/2008 31/12/2007

(ανά κατηγορία)

∆ιοικητικό (υπαλληλικό) 11 10

Εργατοτεχνικό προσωπικό 98 64

(Ποσά σε Ευρώ) 31/12/2008 31/12/2007

Μισθοί και ηµεροµίσθια 1.806.476,36 1.327.951,11
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 510.594,42 363.299,70
Συνταξιοδοτικό κόστος προγραµµάτων καθορισµένων παροχών 9.807,96 7.038,67
Σύνολο 2.326.878,74 1.698.289,48

 
 
 
 
7.23 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις – απαιτήσεις, δεσµεύσεις  

Η Εταιρεία δεν έχει ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις. 
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7.24 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 
 
Οι συναλλαγές της Εταιρείας µε  συνδεδεµένα µέρη την 31/12/2008 είναι οι εξής: 
 
Συναλλαγές µε την µητρική του Οµίλου INTΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Αγορές 56.331,97

Πωλήσεις 1.096.715,19

Απαιτήσεις 547.843,40

Υποχρεώσεις 170.445,31

Συναλλαγές µε λοιπές συνδεδεµένες επιχειρήσεις

Αγορές ---

Πωλήσεις 3.120.031,17

Απαιτήσεις 1.102.216,16

Υποχρεώσεις 361,10

Συναλλαγές & αµοιβές µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου & διευθυντικών στελεχών 90.000,00

Απαιτήσεις από µέλη του ∆.Σ & διευθυντικά στελέχη --

Υποχρεώσεις σε µέλη του ∆.Σ. & διευθυντικά στελέχη --  
 
 
 
7.25 Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 

∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές διοικητικών ή δικαστικών οργάνων, που να 
επηρεάζουν την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας. 
 
 
 
7.26 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 

∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού που µπορούν να 
επηρεάσουν τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση της Εταιρείας. 
 
 

Κορωπί, 26 Μαρτίου 2009 
 

Ο Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος Ο Γενικός ∆ιευθυντής 

  
ΠΕΤΡΟΣ Κ. ΣΟΥΡΕΤΗΣ 

Α.∆.Τ. ΑΒ 348882 
ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΒΑΛΣΑΜΙ∆ΗΣ 

Α.∆.Τ. Χ 618980 

  
Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου 

 
ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ∆ΑΛΑΜΑΓΚΑΣ 

Α.∆.Τ. ΑΕ 135718 
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Στοιχεία και Πληροφορίες χρήσης  
από 1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η ∆εκεµβρίου 2008 
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∆ιαθεσιµότητα Οικονοµικών Καταστάσεων στο ∆ιαδίκτυο 

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


