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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

της εταιρείας 
«ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» 
επί της Λογιστικής Κατάστασης του Κλάδου Μεταλλικών Κατασκευών  

της 30ης Σεπτεμβρίου 2020 
 
 
 
1.  Εισαγωγή - Ιστορικό 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εισφέρουσας Εταιρείας (εφεξής η «Εισφέρουσα Εταιρεία») με την από 31.12.2019  
απόφασή του, όπως τροποποιήθηκε με την από 18.11.2020 απόφασή του, ενέκρινε την έναρξη της διαδικασίας 
απόσχισης του κλάδου των μεταλλικών κατασκευών της Εταιρείας (εφεξής ο «Κλάδος») και την εισφορά του στην 
κατά 100% θυγατρική της Εταιρεία με την επωνυμία "FRACASSO HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" και τον δ.τ. "FRACASSO 
HELLAS" (εφεξής η «Επωφελούμενη Εταιρεία»), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 (άρθρο 57παρ.2), του 
Ν. 4548/2018 και του άρθρου 52  του Ν. 4172/2013.  
 

2. Σκεπτικό & οφέλη της Απόσχισης από οικονομική και νομική άποψη 

Η ανάπτυξη στον τομέα των μεταλλικών κατασκευών γίνεται μέσω εργοστασιακής μονάδας της Εταιρείας, η 
οποία στεγάζεται σε ιδιόκτητα οικόπεδα στη Γιάννουλη Λάρισας, συνολικής έκτασης 124.040 m² (27.162 m² 
βιομηχανικά κτίρια) και παρέχει ένα σύνολο υπηρεσιών που περιλαμβάνει σχεδιασμό, μελέτη, ανάπτυξη, 
βιομηχανοποίηση και εγκατάσταση (ανέγερση) σύνθετων μεταλλικών και ηλεκτρομηχανικών κατασκευών. 

Ο Κλάδος των Μεταλλικών Κατασκευών δραστηριοποιείται στην μελέτη, σχεδιασμό, κατασκευή 
ηλεκτρομηχανολογικών, βιομηχανικών – ενεργειακών έργων και έργων υποδομών (γεφυροποιίας, αθλητικών 
έργων, σιδηροδρομικών, τηλεπικοινωνιακών, γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας)  σύνθετων βαρέων 
μεταλλικών κατασκευών καθώς και στον τομέα του σχεδιασμού, κατασκευής, επιφανειακής προστασίας με 
επιψευδαργύρωση εν’ θερμώ, σύνθετων βαριών και ελαφρών μεταλλικών κατασκευών και παραγωγής 
μεταλλικών εξαρτημάτων αυτών. Επιπρόσθετα δραστηριοποιείται στον σχεδιασμό, κατασκευή και εμπορία 
προκατασκευασμένων οικίσκων προσωρινής στέγασης, σχολικών μονάδων, αυτό-μεταφερόμενων  μονάδων 
στήριξης (Shelters, Kitchen, WCs, Showers).  

Σε επίπεδο οικονομικών μεγεθών η δραστηριότητα του Μεταλλικού Κλάδου κυμαίνεται ετησίως μεταξύ 7 – 12% 
του συνολικού κύκλου εργασιών της INTRAKAT. 

Η Απόσχιση του Κλάδου Μεταλλικών Κατασκευών  κρίνεται αναγκαία και συμφέρουσα για τους ακόλουθους 
λόγους: 

Ο καταστατικός σκοπός της εταιρείας FRACASSO HELLAS είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η κατασκευή, η 
προώθηση, η πώληση και η διανομή και εγκατάσταση Συστημάτων Οδικής Ασφαλείας – Στηθαίων Ασφαλείας, 
καθώς και η προώθηση, η πώληση  η διανομή και εγκατάσταση άλλων προϊόντων που σχετίζονται με οδούς, 
λεωφόρους, Εθνικές οδούς και κάθε άλλου είδους οδικό δίκτυο και το χονδρικό εμπόριο εν γένει δομικών και 
οικοδομικών υλικών. 

Μέσω της προτεινόμενης απόσχισης του κλάδου μεταλλικών κατασκευών επιδιώκεται ο οργανωτικός 
διαχωρισμός των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου INTRAKAT για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης 
των λειτουργικών μονάδων και  τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας. Η εν λόγω απόσχιση δεν θα επηρεάσει τα 
ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου INTRAKAT, δεδομένου ότι η FRACASSO HELLAS 
(«Επωφελούμενη Εταιρεία»), ως  θυγατρική κατά ποσοστό 100%, ενοποιείται πλήρως. 

Με την έγκριση, καταχώριση και ολοκλήρωση της Απόσχισης, κάθε ένας εκ των εργαζομένων που θα 
απασχολείται στον Κλάδο μεταφέρεται αυτοδίκαια στην Επωφελούμενη Εταιρεία, η οποία υπεισέρχεται 
αυτοδικαίως στη θέση της Εισφέρουσας Εταιρείας, ως εργοδότης. Οι εν λόγω εργαζόμενοι έχουν ενημερωθεί 
εγκαίρως και προσηκόντως για την Απόσχιση, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία (π.δ. 178/2002). 
 

Νομικό Πλαίσιο 

Η Απόσχιση του Κλάδου θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του νόμου 4601/2019 για τους 
εταιρικούς μετασχηματισμούς, συμπληρωματικά με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018 για τις ανώνυμες εταιρείες 
και με παράλληλη εφαρμογή του άρθρου 52 του Ν. 4172/2013 ως προς τις φορολογικές απαλλαγές και τα 
φορολογικά ευεργετήματα όπως ισχύουν. 
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Η Απόσχιση του Κλάδου θα ολοκληρωθεί μετά την ικανοποίηση των προϋποθέσεων και την πάροδο των 
προθεσμιών που προβλέπονται από την οικεία νομοθεσία. Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Απόσχισης του 
Κλάδου, η Επωφελούμενη Εταιρεία θα καταστεί αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε 
περιουσιακού στοιχείου του Κλάδου και θα υποκατασταθεί  σε όλες τις έννομες σχέσεις της Εισφέρουσας 
Εταιρείας με τρίτους που σχετίζονται με τον Κλάδο. 

 

3. Σχέση Ανταλλαγής 

Η αξία των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού του Κλάδου όπως εμφανίζονται στην από 30.9.2020 
Λογιστική Κατάσταση Κλάδου θα αποτιμηθούν από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές κ.κ. Ιωάννη Παπουτσή 
(ΑΜ ΣΟΕΛ 14361) και Γεώργιο Τζίφα (ΑΜ ΣΟΕΛ 46371), της ελεγκτικής εταιρίας «OLYMPIA ΟΡΚΩΤΟΙ 
ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» με ΑΡ. ΣΟΕΛ 120, οι οποίοι θα συνταξουν και τη σχετική Έκθεση αποτίμησης Κλάδου κατά την 
30.09.2020 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν 4548/2018 της Ελεγκτικής Εταιρείας OLYMPIA 
ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ. 

Η μέθοδος που επιλέχθηκε για τη σχέση ανταλλαγής των μετοχών της Εισφέρουσας Εταιρείας προς τις μετοχές 
που θα λάβει από την Επωφελούμενη Εταιρεία, έναντι της εισφοράς του Κλάδου, είναι αυτή της καθαρής θέσης. 
Η επιλογή αυτής της μεθόδου προκρίνεται καθώς πρόκειται για ενδοομιλικό μετασχηματισμό και η 
Επωφελούμενη Εταιρεία ανήκει κατά 100% στη Εισφέρουσα Εταιρεία. 
 
 
 

Παιανία, 19 Νοεμβρίου 2020 
 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 



Λογιστική Κατάσταση Κλάδου 
Μεταλλικών Κατασκευών 30.09.2020  
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1. Λογιστική Κατάσταση Κλάδου Μεταλλικών Κατασκευών 
 
(Ποσά σε Ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση 30.09.2020

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

Λοιπά Άυλα περιουσιακά στοιχεία 3.1 29                          
Ενσώματα πάγια 3.2 17.293.654          
Δικαίωμα χρήσης περιουσιακών στοιχείων 3.3 23.061                  

17.316.743          

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

Αποθέματα 3.4 6.316.245             
Συμβατικά περιουσιακα στοιχεία 3.5 3.099.050             
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 3.3 5.499.731             
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 3.7 11.824                  

14.926.849          

Σύνολο Ενεργητικού 32.243.593          

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Λοιπά αποθεματικά 3.8 10.694.573          
Κέρδη/ζημίες εις νέον 843.861                
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 11.538.435          

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Χρηματοοικονομική υποχρέωση μίσθωσης 3.10 14.410                  

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 3.11 1.653.339             
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους μετά την έξοδο από την 
υπηρεσία 3.12 322.725                
Επιχορηγήσεις 3.13 28.642                  

2.019.116             

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 3.14 5.288.283             
Δάνεια 3.9 13.388.193          
Χρηματοοικονομική υποχρέωση μίσθωσης 3.10 9.565                     

18.686.042          

Σύνολο υποχρεώσεων 20.705.158          

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 32.243.593          
 

 



Λογιστική Κατάσταση Κλάδου 
Μεταλλικών Κατασκευών 30.09.2020  
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2. Σημειώσεις επί της Λογιστικής Κατάστασης του Κλάδου Μεταλλικών Κατασκευών 

της 30ης Σεπτεμβρίου 2020 
 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης της Λογιστικής Κατάστασης του Κλάδου Μεταλλικών Κατασκευών της 30ης 
Σεπτεμβρίου 2020 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και Αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ) 
000408501000 (εφεξής η «INTRAKAT» ή η «Εισφέρουσα») με τις από 31/12/2019 και 18/11/2020 συνεδριάσεις 
του αποφάσισε την έναρξη των διαδικασιών απόσχισης του Κλάδου Μεταλλικών Κατασκευών (εφεξής ο 
«Κλάδος») της Εισφέρουσας και την εισφορά αυτού στην κατά 100% θυγατρική εταιρεία με την επωνυμία 
«FRACASSO HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» και Αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ) 026985940000 
(εφεξής η «FRACASSO» ή η «Επωφελούμενη») σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4601/2019, του Ν 4548/2018 και 
με παράλληλη εφαρμογή του άρθρου 52 του Ν. 4172/2013 ως προς τις φορολογικές απαλλαγές και τα 
φορολογικά ευεργετήματα όπως ισχύουν (εφεξής ο «Εταιρικός μετασχηματισμός»). 

Προκειμένου να ολοκληρωθεί ο ως άνω περιγραφόμενος Εταιρικός Μετασχηματισμός, με την από 28/02/2020 
και επικαιροποίηση με την από 16/11/2020 επιστολή ανάθεσής της Εισφέρουσας, ανατέθηκε στην ελεγκτική 
εταιρεία OLYMPIA ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ να ενεργήσει ως πρόσωπο της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του Ν 
4548/2018 και να προβεί στην αποτίμηση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 
του Κλάδου και εν συνεχεία να εξετάσει το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης σύμφωνα με το άρθρο 62 Ν 4601/2019 
(εφεξής «ΣΣΔ») και να συντάξει γραπτή έκθεση της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Ν 4601/2019 (εφεξής 
«Έκθεση») και να δηλώσει αν, κατά τη γνώμη της, η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής των μετοχών του Κλάδου 
της Επωφελούμενης είναι δίκαιη και λογική. 

Προς το σκοπό αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο της INTRAKAT προχώρησε στην κατάρτιση της συνημμένης 
Λογιστικής Κατάστασης του Κλάδου σύμφωνα με τις ίδιες μεθόδους και την ίδια διάταξη και εμφάνιση όπως οι 
τελευταίες νόμιμα καταρτισμένες και δημοσιευμένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εισφέρουσας 
της 31/12/2019 και οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ίδιας της 30/06/2020, δηλαδή σύμφωνα 
με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Συμπληρωματικά δε της συνημμένης Λογιστικής Κατάστασης του Κλάδου παρατίθενται η φορολογική βάση της 
προκειμένου να είναι δυνατή η παράλληλη εφαρμογή του άρθρου 52 του Ν. 4172/2013 ως προς τις φορολογικές 
απαλλαγές και τα φορολογικά ευεργετήματα όπως ισχύουν.  
 
 
 
2.2 Εφαρμογή Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

Η Λογιστική Κατάσταση του Κλάδου Μεταλλικών Κατασκευών της 30ης Σεπτεμβρίου 2020 έχει συνταχθεί με 
βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, την αρχή συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και είναι 
σύμφωνη με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («Δ.Π.Χ.Α.») όπως  αυτά  έχουν εκδοθεί  από  
το Συμβούλιο  Διεθνών  Λογιστικών  Προτύπων  (IASB)  καθώς  και  τις  Διερμηνείες  τους,  που  έχουν  εκδοθεί  
από  την Επιτροπή Διερμηνειών (IFRIC) και έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση  

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. απαιτεί τη χρήση ορισμένων σημαντικών 
λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη διοίκηση στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών 
αρχών. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισμών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά 
την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδημάτων και εξόδων κατά τη 
διάρκεια της υπό αναφοράς περιόδου. Παρά το γεγονός ότι οι υπολογισμοί αυτοί βασίζονται στην καλύτερη 
διαθέσιμη γνώση της διοίκησης σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες, είναι πιθανό τα τελικά αποτελέσματα να 
διαφέρουν από τους υπολογισμούς αυτούς.   

Οι λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά την προετοιμασία της Λογιστικής Κατάστασης του Κλάδου 
Μεταλλικών Κατασκευών είναι συνεπείς με εκείνες που ακολουθήθηκαν από την Εταιρεία κατά την 
προετοιμασία των ετήσιων ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 
Δεκεμβρίου 2019 όπως νόμιμα έχουν εγκριθεί και δημοσιευθεί. 

Επίσης έχουν ληφθεί υπόψη στην έκταση που αυτά είναι εφαρμόσιμα όλα τα αναθεωρημένα πρότυπα και οι 
διερμηνείες με  ισχύ από 1 Ιανουαρίου 2020. 
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Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής εφαρμογής για τις 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2020 ή μεταγενέστερα. 

Όπου δεν αναφέρεται διαφορετικά οι τροποποιήσεις και ερμηνείες που ισχύουν για πρώτη φορά στη χρήση 2020, 
δεν έχουν επίδραση Λογιστική Κατάσταση του Κλάδου Μεταλλικών Κατασκευών Η Εταιρεία δεν υιοθέτησε 
πρόωρα πρότυπα, καρά συνέπεια και ο Κλάδος Μεταλλικών Κατασκευών, ερμηνείες ή τροποποιήσεις που έχουν 
εκδοθεί από Σ.Δ.Λ.Π. και υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά δεν έχουν υποχρεωτική εφαρμογή στη 
χρήση 2020. 
 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση 2020 
 
Τροποποιήσεις των παραπομπών στο εννοιολογικό πλαίσιο των ΔΠΧΑ (που εκδόθηκαν στις 29 Μαρτίου 
2018) 

Την 29η Μαρτίου 2018 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το αναθεωρημένο 
εννοιολογικό πλαίσιο το οποίο επανακαθορίζει: 

- το σκοπό της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, 
- τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των οικονομικών καταστάσεων, 
- τους ορισμούς του περιουσιακού στοιχείου, της υποχρέωσης, της καθαρής θέσης, καθώς και των εσόδων και 

των εξόδων, 
- τα κριτήρια αναγνώρισης και τις οδηγίες σχετικά με τον χρόνο της διαγραφής περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων στις οικονομικές καταστάσεις, 
- τις βάσεις αποτίμησης και οδηγίες σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να χρησιμοποιούνται και, 
- έννοιες και καθοδήγηση σχετικά με την παρουσίαση και τις γνωστοποιήσεις 

Ο σκοπός της αναθεώρησης του εννοιολογικού πλαισίου είναι η υποβοήθηση όσων προετοιμάζουν οικονομικές 
καταστάσεις να αναπτύσσουν συνεπείς λογιστικές πολιτικές για συναλλαγές και άλλα γεγονότα που δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των υπαρχόντων προτύπων ή όταν ένα πρότυπο δίνει δυνατότητα επιλογής 
μεταξύ λογιστικών πολιτικών. Επιπλέον, σκοπός της αναθεώρησης είναι να βοηθήσει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη 
να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν τα πρότυπα.  

Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε επίσης ένα συνοδευτικό έγγραφο, «Τροποποιήσεις στις 
παραπομπές του εννοιολογικού πλαισίου», το οποίο καθορίζει τις τροποποιήσεις των προτύπων που 
επηρεάζονται προκειμένου να επικαιροποιηθούν οι αναφορές στο αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο.  

Η τροποποίηση εφαρμόζεται από τους συντάκτες που αναπτύσσουν λογιστικές πολιτικές βάσει του 
εννοιολογικού πλαισίου, στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020. 
 
- ΔΛΠ 1 και ΔΛΠ 8 (Τροποποιήσεις) «Ορισμός του σημαντικού» 

Στις 31 Οκτωβρίου 2018 το ΣΔΛΠ στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας γνωστοποιήσεων εξέδωσε τροποποιήσεις 
στο ΔΛΠ 1 και ΔΛΠ 8, οι οποίες αποσαφηνίζουν τον ορισμό του σημαντικού και τον τρόπο με τον οποίο 
πρέπει να εφαρμοσθεί, συμπεριλαμβάνοντας στον ορισμό καθοδήγηση που μέχρι στιγμής έχει αναφερθεί σε 
άλλα ΔΠΧΑ. Ο νέος ορισμός προβλέπει ότι µία πληροφορία είναι σημαντική εάν το γεγονός της παράλειψης, 
υπόκρυψης ή ανακριβούς γνωστοποίησής της εύλογα θα αναμενόταν να επηρεάσει τις αποφάσεις που οι 
κύριοι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων λαμβάνουν βάσει αυτών των καταστάσεων. Οι τροποποιήσεις 
περιλαμβάνουν παραδείγματα περιστάσεων που ενδέχεται να οδηγήσουν στην απόκρυψη σημαντικής 
πληροφορίας. Ο ορισμός του σημαντικού, που αποτελεί μία σημαντική λογιστική έννοια στα ΔΠΧΑ, βοηθά 
τις εταιρείες να αποφασίσουν κατά πόσο οι πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνονται στις οικονομικές τους 
καταστάσεις. Ο επικαιροποιημένος ορισμός τροποποιεί το ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών 
Καταστάσεων» και το ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές στις Λογιστικές Εκτιμήσεις και Λάθη». Η 
τροποποίηση διασφαλίζει ότι ο ορισμός του σημαντικού είναι συνεπής σε όλα τα πρότυπα των ΔΠΧΑ. Η 
τροποποίηση ισχύει από την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020. 

 
- ΔΠΧΑ 9 ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Μεταρρύθμιση των επιτοκίων αναφοράς» 

Το Συμβούλιο εξέδωσε στις 26 Σεπτεμβρίου 2019 τροποποιήσεις στα πρότυπα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική αναφορά από τη μεταρρύθμιση των 
επιτοκίων αναφοράς κατά την περίοδο πριν από την αντικατάσταση ενός υφιστάμενου επιτοκίου αναφοράς 
με εναλλακτικό επιτόκιο αναφοράς. Οι τροποποιήσεις παρέχουν προσωρινές και περιορισμένες εξαιρέσεις 
στις απαιτήσεις της λογιστικής αντιστάθμισης του διεθνούς λογιστικού προτύπου (ΔΛΠ) 39 
«Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση» και του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα», ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να συνεχίσουν να 
πληρούν τις απαιτήσεις υποθέτοντας ότι τα υφιστάμενα κριτήρια αναφοράς επιτοκίων δεν μεταβάλλονται 
λόγω της μεταρρύθμισης του διατραπεζικού επιτοκίου δανεισμού. 
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Οι εξαιρέσεις αφορούν την εφαρμογή των ακόλουθων διατάξεων: 

- Την απαίτηση περί πολύ υψηλής πιθανότητας εκπλήρωσης όσον αφορά αντισταθμίσεις ταμειακών ροών,  

- Την αξιολόγηση της οικονομικής σχέσης ανάμεσα στο αντισταθμιζόμενο στοιχείο και το μέσο 
αντιστάθμισης,  

- Τον προσδιορισμό ενός συστατικού ενός στοιχείου ως αντισταθμισμένου στοιχείου. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 
2020. 

 
- ΔΠΧΑ 3 (Τροποποίηση) «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

Η τροποποίηση αφορά τη βελτίωση του ορισμού της επιχείρησης με σκοπό να βοηθήσει τις εταιρείες να 
καθορίσουν κατά πόσον μια εξαγορά που πραγματοποιούν αφορά επιχείρηση ή ομάδα περιουσιακών 
στοιχείων. Ο τροποποιημένος ορισμός της επιχείρησης επικεντρώνεται στο παραγόμενο προϊόν μιας 
επιχείρησης, που είναι η παροχή αγαθών και υπηρεσιών στους πελάτες, ενώ ο προηγούμενος ορισμός εστίαζε 
στις αποδόσεις με τη μορφή μερισμάτων, χαμηλότερου κόστους ή άλλου οικονομικού οφέλους απευθείας 
στους επενδυτές ή άλλους ιδιοκτήτες, μέλη ή συμμετέχοντες. Επιπλέον με την τροποποίηση προστίθενται 
οδηγίες για την αξιολόγηση του κατά πόσο µία αποκτώμενη διαδικασία είναι ουσιαστική και εισάγεται µία 
προαιρετική άσκηση συγκέντρωσης εύλογης αξίας µε ενδεικτικά παραδείγματα. 

Οι εταιρείες υποχρεούνται να εφαρμόζουν τον τροποποιημένο ορισμό της επιχείρησης σε εξαγορές που θα 
πραγματοποιηθούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020. 

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν εφαρμοστεί νωρίτερα 
από την Εταιρεία  και δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε. 

Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
της Εταιρείας και κατά συνέπεια του Κλάδου Μεταλλικών Κατασκευών εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 
 
- ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια» 

Στις 18 Μαΐου 2017 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά το υφιστάμενο πρότυπο ΔΠΧΑ 4. 

Το ΔΠΧΑ 17 θεσπίζει τις αρχές για την καταχώριση, αποτίμηση, παρουσίαση και τις γνωστοποιήσεις των 
ασφαλιστηρίων συμβολαίων με στόχο την παροχή μιας περισσότερο ομοιόμορφης προσέγγισης αποτίμησης 
και παρουσίασης για όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. 

Το ΔΠΧΑ 17 απαιτεί η αποτίμηση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων να μην διενεργείται στο ιστορικό κόστος 
αλλά στην τρέχουσα αξία με τρόπο συνεπή και με τη χρήση: 

 αμερόληπτων αναμενόμενων σταθμισμένων εκτιμήσεων μελλοντικών ταμειακών ροών με βάση 
επικαιροποιημένες παραδοχές,  

 προεξοφλητικών επιτοκίων που αντικατοπτρίζουν τα χαρακτηριστικά ταμειακών ροών των συμβάσεων 
και  

 εκτιμήσεων σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς και μη κινδύνους που προκύπτουν από την έκδοση 
των ασφαλιστήριων συμβολαίων. 

Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 
2023. 

 
- ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Κατάταξη υποχρεώσεων σε βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες» 

Η τροποποίηση επηρεάζει μόνο την παρουσίαση των υποχρεώσεων στην κατάσταση οικονομικής θέσης. Με 
την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι η κατάταξη των υποχρεώσεων θα πρέπει να βασίζεται σε υφιστάμενα 
δικαιώματα κατά την ημερομηνία λήξης της περιόδου αναφοράς. Επίσης, η τροποποίηση αποσαφήνισε ότι οι 
προσδοκίες της Διοίκησης για τα γεγονότα που αναμένεται να συμβούν μετά την ημερομηνία του 
ισολογισμού δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και διευκρίνισε τις περιπτώσεις που συνιστούν 
τακτοποίηση της υποχρέωσης. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 
2022. 

 
- ΔΠΧΑ 16 (Τροποποίηση) «Μισθώσεις - Παραχωρήσεις μισθωμάτων που σχετίζονται με την επιδημία του κορωνοϊού» 

(εκδόθηκε στις 28 Μαΐου 2020) 

Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων ανταποκρινόμενο στις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 
εξέδωσε την τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις ώστε να δώσει τη δυνατότητα στους μισθωτές να μην 
λογιστικοποιούν τις μειώσεις ενοικίου ως τροποποίηση μίσθωσης εάν είναι άμεση συνέπεια του COVID-19 
και πληρούν συγκεκριμένες συνθήκες. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουνίου 2020. 
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- ΔΠΧΑ 4 (Τροποποίηση) «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια - αναβολή του ΔΠΧΑ 9» (εκδόθηκε στις 25 Ιουνίου 2020) 

Με την τροποποίηση αυτή δόθηκε αναβολή της ημερομηνίας εφαρμογής κατά δύο έτη, σε ετήσιες περιόδους 
αναφοράς που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023 με σκοπό να επιτρέψει χρόνο για την ομαλή 
υιοθέτηση του τροποποιημένου ΔΠΧΑ 17 από δικαιοδοσίες σε όλο τον κόσμο. Αυτό θα επιτρέψει σε 
περισσότερες ασφαλιστικές οντότητες να εφαρμόσουν το νέο Πρότυπο ταυτόχρονα. Επιπλέον τροποποιήθηκε 
το ΔΠΧΑ 4, έτσι ώστε οι ασφαλιστικές οντότητες να μπορούν να εφαρμόσουν το ΔΠΧΑ 9 
Χρηματοοικονομικά Μέσα παράλληλα με το ΔΠΧΑ 17. 

 
- ΔΛΠ 16 (Τροποποίηση) «Ενσώματα πάγια - Έσοδα πριν από την προβλεπόμενη χρήση» (εκδόθηκε στις 28 Μαΐου 2020) 

Η τροποποίηση απαγορεύει στην οντότητα να αφαιρεί από το κόστος ενσώματου παγίου τυχόν έσοδα που 
λαμβάνονται από την πώληση ειδών που παράγονται ενώ η οντότητα προετοιμάζει το πάγιο για την 
προοριζόμενη χρήση του. Απαιτεί επίσης από τις οντότητες να γνωστοποιούν χωριστά τα ποσά των εσόδων 
και των δαπανών που σχετίζονται με τέτοια παραγόμενα είδη που δεν αποτελούν αποτέλεσμα της συνήθης 
δραστηριότητας της οντότητας. 
Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 
2022. 

 
- ΔΛΠ 37 (Τροποποίηση) «Επαχθείς συμβάσεις – Κόστος εκπλήρωσης μιας σύμβασης» (εκδόθηκε στις 28 Μαΐου 2020) 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι «το κόστος εκπλήρωσης μιας σύμβασης» περιλαμβάνει το άμεσα 
συσχετιζόμενο κόστος της εκπλήρωσης αυτής της σύμβασης και την κατανομή άλλων δαπανών που 
σχετίζονται άμεσα με την εκτέλεσή της. Η τροποποίηση διευκρινίζει επίσης ότι, προτού αναγνωριστεί 
χωριστή πρόβλεψη για επαχθή σύμβαση, μια οντότητα αναγνωρίζει τυχόν ζημιά απομείωσης στα 
περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπλήρωση της σύμβασης, και όχι σε περιουσιακά 
στοιχεία που ήταν αφοσιωμένα μόνο στη συγκεκριμένη σύμβαση. 
Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 
2022. 

 
- ΔΠΧΑ 3 (Τροποποίηση) «Αναφορά στο Εννοιολογικό Πλαίσιο» (εκδόθηκε στις 28 Μαΐου 2020) 

Η τροποποίηση επικαιροποίησε το πρότυπο ώστε να αναφέρεται στο Εννοιολογικό Πλαίσιο για τη 
Χρηματοοικονομική Αναφορά που εκδόθηκε το 2018, όταν πρέπει να προσδιοριστεί τι συνιστά περιουσιακό 
στοιχείο ή υποχρέωση σε μία συνένωση επιχειρήσεων. Επιπλέον, προστέθηκε μια εξαίρεση για ορισμένους 
τύπους υποχρεώσεων και ενδεχόμενων υποχρεώσεων που αποκτήθηκαν σε μια συνένωση επιχειρήσεων. 
Τέλος, διευκρινίζεται ότι ο αποκτών δεν πρέπει να αναγνωρίζει ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία, όπως 
ορίζονται στο ΔΛΠ 37, κατά την ημερομηνία απόκτησης. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 
2022. 

 
Ετήσιες βελτιώσεις σε Διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς 2018-2020  
Την 14η Μαΐου 2020, το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τις ετήσιες βελτιώσεις που περιέχουν 
τις ακόλουθες τροποποιήσεις των κάτωθι Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, οι οποίες 
εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2022. 
 
- ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς - Πρώτη εφαρμογή ΔΠΧΑ σε 

θυγατρική» 

Η τροποποίηση επιτρέπει η θυγατρική να εφαρμόσει την παράγραφο Δ16(α) του ΔΠΧΑ 1 ώστε να 
επιμετρήσει σωρευτικές συναλλαγματικές διαφορές χρησιμοποιώντας τα ποσά  που αναφέρθηκαν από τη 
μητρική της, τα οποία είναι βασισμένα στην ημερομηνία μετάβασης της μητρικής στα ΔΠΧΑ. 

 
- ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα - Αμοιβές και το  τεστ του 10% για την διαγραφή χρηματοοικονομικών 

υποχρεώσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ποιες αμοιβές μια οντότητα πρέπει να περιλαμβάνει όταν εφαρμόζει το τεστ του 
10% της παραγράφου Β.3.3.6 του ΔΠΧΑ 9 ώστε να προσδιορίσει εάν θα πρέπει να διαγράψει μια 
χρηματοοικονομική υποχρέωση. Η οντότητα περιλαμβάνει αμοιβές που καταβλήθηκαν ή εισπράχθηκαν 
μεταξύ της οντότητας (δανειζόμενη) και του δανειστή, συμπεριλαμβανομένων αμοιβών που καταβλήθηκαν ή 
εισπράχθηκαν είτε από την οντότητα ή το δανειστή για λογαριασμό άλλου μέρους. 

 
- ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις - κίνητρα μίσθωσης» 

Η τροποποίηση στο Παράδειγμα 13 που συνοδεύει το ΔΠΧΑ 16 διαγράφει από το παράδειγμα την 
αποζημίωση για βελτιώσεις στο μισθωμένο ακίνητο από τον εκμισθωτή με σκοπό να αποτρέψει οποιαδήποτε 
σύγχυση σχετικά με τον λογιστικό  χειρισμό των  κινήτρων μίσθωσης που μπορεί να προκύψει από τον τρόπο 
που τα κίνητρα μίσθωσης παρουσιάζονται στο παράδειγμα. 
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- ΔΛΠ 41 «Γεωργία - Φορολογία στις επιμετρήσεις εύλογης αξίας» 

Η τροποποίηση αποσύρει την απαίτηση της παραγράφου 22 του ΔΛΠ 41 οι οντότητες να μην 
περιλαμβάνουν τις ταμειακές ροές από τη φορολογία κατά την επιμέτρηση των βιολογικών περιουσιακών 
στοιχείων χρησιμοποιώντας την τεχνική της παρούσας αξίας. Αυτή η τροποποίηση διασφαλίζει τη συνέπεια 
με τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 13. 

 
 
 
2.3 Στρογγυλοποιήσεις 

Διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ των ποσών στις οικονομικές καταστάσεις και των αντίστοιχων ποσών στις 
σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
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3. Αναλυτικά Στοιχεία επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
3.1 Λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία  
 

(Ποσά σε Ευρώ) Λογισμικό

Περίοδος έως 30 Σεπτεμβρίου 2020

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2020 517.265                

Υπόλοιπο στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 517.265                

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2020 517.216                

Αποσβέσεις 20                          
Υπόλοιπο στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 517.236                

Αναπόσβεστη Αξία στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 29                          
 

 
 
 
3.2 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία  
 

(Ποσά σε Ευρώ) Οικόπεδα Κτίρια
Μηχ/κός 

εξοπλισμός

Μεταφορικά 

μέσα  

Έπιπλα και 

εξαρτήματα

Προκαταβολές για 

αγορά παγίων και 

πάγια υπό 

κατασκευή

Σύνολο

Περίοδος έως 30 Σεπτεμβρίου 2020

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2020 1.838.772             17.162.445          14.797.405          121.630                771.729                305.638                    34.997.618          

Προσθήκες -                              13.512                  -                              -                              -                              61.785                      75.298                  

Πωλήσεις/ διαγραφές -                              -                              (181.784)               -                              (282.286)               -                                  (464.069)               

Απομείωση ενσώματων παγίων (37.224)                 -                              -                              -                              -                              -                                  (37.224)                 

Ανακατανομές -                              171.923                (171.923)               -                              -                              -                                  -                              
Υπόλοιπο στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 1.801.548             17.347.881          14.443.698          121.630                489.443                367.423                    34.571.623          

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2020 -                              6.693.764             9.487.143             121.616                748.038                -                                  17.050.562          

Αποσβέσεις -                              241.397                336.682                -                              7.972                     -                                  586.052                

Πωλήσεις/ διαγραφές -                              -                              (76.359)                 -                              (282.286)               -                                  (358.645)               

Ανακατανομές -                              94.129                  (94.129)                 -                              -                              -                                  -                              
Υπόλοιπο στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 -                              7.029.290             9.653.337             121.616                473.725                -                                  17.277.969          

Αναπόσβεστη αξία στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 1.801.548             10.318.590          4.790.360             14                          15.718                  367.423                    17.293.654          
 

 
 
Επί των ενσώματων παγίων του Κλάδου Μεταλλικών Κατασκευών  υφίστανται εμπράγματα βάρη € 23 εκ. για 
εξασφάλιση δανείων και εγγυήσεων. 
 
 
 
3.3 Δικαίωμα χρήσης περιουσιακών στοιχείων 

Τα αναγνωρισμένα δικαιώματα χρήσης των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού κατά την 30η Σεπτεμβρίου 
2020 αναλύονται ως εξής: 
 

(Ποσά σε Ευρώ)
Οικόπεδα & 

Κτίρια

Μεταφορικά 

μέσα
Σύνολο

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2019 2.576                    30.217                  32.793                  

Αποσβέσεις (2.576)                   (7.156)                   (9.732)                   
Υπόλοιπο την 30 Σεπτεμβρίου 2020 -                             23.061                  23.061                  
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3.4 Αποθέματα 

Τα αποθέματα του Κλάδου Μεταλλικών κατασκευών αναλύονται ως εξής: 
 
(Ποσά σε Ευρώ) 30.09.2020

Πρώτες και βοηθητικές ύλες 4.859.032             

Εμπορεύματα 237.364                

Ετοιμα προϊόντα 2.086.322             

Παραγωγή σε εξέλιξη 129.269                

Σύνολο 7.311.987             

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης

Πρώτες και βοηθητικές ύλες -                              

Ετοιμα προϊόντα 995.742                

995.742                

Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία 6.316.245             

Ανάλυση πρόβλεψης

Στην αρχή της χρήσης 995.742                

Στο τέλος της χρήσης 995.742                
 

 
 
 
3.5 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

Οι πελάτες και οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 
 
(Ποσά σε Ευρώ) 30.09.2020

Πελάτες 572.717                 
Εμπορικές απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη 3.907.196             
Τελικές απαιτήσεις πελατών 4.479.913             

Προκαταβολές προμηθευτών 471.021                 
Προκαταβολές -Συνδεδεμένα μέρη 405.279                 
Έξοδα επομένων χρήσεων (προπληρωμές) 20.877                   
Λοιπές απαιτήσεις 5.854                     
Λοιπές απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη 116.786                 
Σύνολο 5.499.731             

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό -                              
Κυκλοφορούν ενεργητικό 5.499.731             

5.499.731             
 

 
 
 
3.6 Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία από συμβάσεις με πελάτες 
 

Συμβάσεις 

κατασκευα-

στικών έργων

31/12/2019 1.841.336               

Προσθήκες 5.971.154               

Μεταφορά στις απαιτήσεις (4.713.440)             

30/9/2020 3.099.050               
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3.7 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
 
(Ποσά σε Ευρώ) 30.09.2020

Διαθέσιμα στο ταμείο και σε τράπεζες 11.824                  

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις -                             
Σύνολο 11.824                  

 
 
 

3.8 Λοιπά Αποθεματικά 

Τα λοιπά αποθεματικά του Κλάδου Μεταλλικών Κατασκευών αναλύονται ως εξής: 
 

(Ποσά σε Ευρώ)
Αφορολόγητα 

αποθεματικά

Αναλογιστικά 

κέρδη/ζημιές

Λοιπά 

αποθεματικά Σύνολο

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2019 10.868.140          (173.785)              218                        10.694.573          

Υπόλοιπο την 30 Σεπτεμβρίου 2020 10.868.140          (173.785)              218                        10.694.573          
 

 

Τα αφορολόγητα αποθεματικά αναλύονται ως εξής: 
 
ΑΦΟΡ/ΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ Ν.1116/81 52.047                  
ΑΦΟΡ/ΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΡ.12 Ν.1892/90 1.089.820            
ΑΦΟΡ/ΤΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΡ.12 Ν.1262/82 13.485                  
ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ Ν.2601/1998 7.876.044            
ΑΦΟΡΟΛ.ΑΠΟΘΕΜΑΤ.Ν.3220/04 950.000                
ΑΦΟΡ/ΤΟ ΑΠΟΘ/ΚΟ Ν.3299/2004 886.744                

10.868.140          
 

 
 

3.9 Δανεισμός 
 
(Ποσά σε Ευρώ) 30.09.2020

Βραχυπρόθεσμα δάνεια

Τραπεζικά δάνεια 13.388.193          

Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων 13.388.193          

Σύνολο δανείων 13.388.193          
 

 
Η μεταφορά των παραπάνω τραπεζικών δανείων τελεί υπό την τελική έγκριση των τραπεζικών ιδρυμάτων που 
τα έχουν χορηγήσει. 
 
 

3.10 Χρηματοοικονομική υποχρέωση  μίσθωσης 
 
(Ποσά σε Ευρώ) 30.09.2020

Υπόλοιπο έναρξης 33.460                  

Τόκοι 1.097                     

Πληρωμές (10.582)                 

Υπόλοιπο λήξης 23.975                  

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 14.410                  

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 9.565                     

23.975                  
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Η λήξη των υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις έχει ως εξής: 
 
(Ποσά σε Ευρώ)

Έως 1 μήνα 880                        

από 1 έως 3 μήνες 1.760                     

από 3 μήνες έως 1 χρόνο 7.922                     

από 1 έως 5 χρόνια 14.100                  
Σύνολο συμβατικών ταμιακών ροών 24.662                  

Υπόλοιπο υποχρεώσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης 23.975                   
 
 

3.11 Αναβαλλόμενη φορολογία 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν μπορεί να ασκηθεί το 
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) 30.09.2020

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις:

Ανακτήσιμες μετά από 12 μήνες (219)                        

Ανακτήσιμες εντός 12 μηνών (544.710)                

(544.930)                

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις:

Πληρωτέες μετά από 12 μήνες 2.025.161              

Πληρωτέες εντός 12 μηνών 173.108                  

2.198.269              

1.653.339              
 

 
Η συνολική μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος είναι η παρακάτω: 
 
(Ποσά σε Ευρώ) 30.09.2020

Υπόλοιπο έναρξης 1.598.616              

Φόρος αποτελεσμάτων 54.724                    
Υπόλοιπο τέλους χρήσης 1.653.339              

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

(Ποσά σε Ευρώ)

Επιταχυνόμενες 

φορολογικές 

αποσβέσεις

Λοιπά Σύνολο

01.01.2020 2.119.211              23.114                  2.142.325            

Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων (19.457)                   75.401                  55.944                  
30.09.2020 2.099.754              98.515                  2.198.269            

 
 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις:

(Ποσά σε Ευρώ)

Προβλέψεις / 

Ζημιές 

απομείωσης

Λοιπά Σύνολο

01.01.2020 (315.271)                (228.438)              (543.709)              

Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων (1.161)                     (59)                         (1.221)                   
30.09.2020 (316.432)                (228.498)              (544.930)              
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3.12 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 
 
(Ποσά σε Ευρώ) 30.09.2020

Υποχρεώσεις ισολογισμού για :

Συνταξιοδοτικές παροχές 322.725                
Σύνολο 322.725                

Χρεώσεις στα αποτελέσματα

Συνταξιοδοτικές παροχές 4.838                     
Σύνολο 4.838                     

Αναλογιστικά (κέρδη)/ζημιές (Λοιπά συνολικά έσοδα)

Συνταξιοδοτικές παροχές -                              
Σύνολο -                              

 
 
 
Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στον ισολογισμό είναι τα παρακάτω: 
 
(Ποσά σε Ευρώ) 30.09.2020

Παρούσα αξία Δέσμευσης Καθορισμένων Παροχών 322.725                
Υποχρέωση στον ισολογισμό 322.725                

 
 
 
Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων είναι τα παρακάτω: 
 
(Ποσά σε Ευρώ) 30.09.2020

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 2.931                     

Χρηματοοικονομικό κόστος 1.907                     
Σύνολο περιλαμβανομένο στις παροχές σε εργαζομένους 4.838                     

 
 
 
Η συνολική χρέωση έχει κατανεμηθεί ως εξής: 
 
(Ποσά σε Ευρώ) 30.09.2020

Κόστος Πωληθέντων 3.648                     

Έξοδα διοίκησης 1.190                     
4.838                     

 
 
 
Μεταβολή της υποχρέωσης στον ισολογισμό: 
 
(Ποσά σε Ευρώ) 30.09.2020

Yπόλοιπο έναρξης 317.887                

Σύνολο χρέωσης στα αποτελέσματα 4.838                     
4.838                     

Αναλογιστικά (κέρδη)/ζημιές -                              

Υπόλοιπο τέλους 322.725                
 

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

30.09.2020

Προεξοφλητικό επιτόκιο 0,80%

Πληθωρισμός 1,70%

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 1,70%
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3.13 Επιχορηγήσεις 
 
(Ποσά σε Ευρώ) 30.09.2020

Υπόλοιπο αρχής περιόδου 32.733                  

Μεταφορά στα αποτελέσματα (4.092)                   

Υπόλοιπο τέλους περιόδου 28.642                  
 

 
 
 
3.14 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Η ανάλυση των υπολοίπων των προμηθευτών & των λοιπών υποχρεώσεων του Κλάδου Μεταλλικών Κατασκευών 
έχει ως εξής: 
 
(Ποσά σε Ευρώ) 30.09.2020

Προμηθευτές 4.043.881            

Προμηθευτές-συνδεδεμένα μέρη 8.668                    

Προκαταβολές πελατών 653.034                

Προκαταβολές πελατών - Συνδεδεμένα μέρη 436.078                

Δεδουλευμένα έξοδα 58.671                  

Λοιπές υποχρεώσεις 87.952                  

Σύνολο 5.288.283            

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις -                             

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 5.288.283            

5.288.283            
 

 
 
 
3.15 Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 

Ο αριθμός  των εργαζομένων του Κλάδου Μεταλλικών Κατασκευών την 30η Σεπτεμβρίου 2020 είναι: 
 
Ο αριθμός των  εργαζομένων είναι: 51

30.09.2020

(ανά κατηγορία)

Διοικητικό (υπαλληλικό) 3

Εργατοτεχνικό προσωπικό 48

 
 
 
 
3.16  Ενδεχόμενες υποχρεώσεις – απαιτήσεις,  δεσμεύσεις 

Δεν υπάρχουν ενδεχόμενες απαιτήσεις – υποχρεώσεις, δεσμεύσεις για τον Κλάδο Μεταλλικών Κατασκευών. 
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3.17 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται πληροφορίες για τις συναλλαγές του Κλάδου Μεταλλικών Κατασκευών 
με συνδεδεμένα μέρη.  
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΑ ΔΑΠΑΝΕΣ

FRACASSO HELLAS A.E 3.078.733        8.668                2.082.536        149.148           
Κ/Ξ ΑΤΕΡΜΩΝ ΑΤΤΕΕ-INTRAKAT (ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΑΔΜΗΕ) 652.171           -                         -                         -                         

Κ/Ξ ΙΝΤΡΑΚΑΤ-ARCHIRODON-ENVITEC "Κ/Ξ ΣΤΡΥΜΩΝΑ" (ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ) 25.534             -                         48.490             -                         
Κ/Ξ ΑΤΕΡΜΩΝ ΑΤΤΕΕ-INTRAKAT "ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΑΔΜΗΕ 2018" 357.439           14.013             196.482           2.351                

Κ/Ξ ΑΤΕΡΜΩΝ ΑΤΤΕΕ - INTRAKAT ΑΔΜΗΕ 2019 "Κ/Ξ ΕΡΓΟΥ ΑΔΜΗΕ 2019" 297.267           422.065           4.246.777        23.881             
ΑΜΥΝΑ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ι.Κ.Ε. 18.117             -                         -                         320                   

4.429.261 444.746 6.574.284 175.700
 

 

Οι παραπάνω συναλλαγές αφορούν σε: 
 
Έσοδα από συμβάσεις έργων 4.443.258        
Έσοδα από πωλήσεις αγαθών-υπηρεσιών 2.129.981        
Έσοδα από ενοίκια 1.045                

6.574.284

Αγορές αγαθών 127.809           
Έξοδα μισθώσεων εξοπλισμού 20.970             
Αγορές υπηρεσιών 26.921             

175.700

 
 
 

3.18 Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 

Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές που αφορούν τον Κλάδο Μεταλλικών Κατασκευών.  
 
 

3.19 Γεγονότα μετά την ημερομηνία της Λογιστικής Κατάστασης του Κλάδου 

Δεν υπάρχουν γεγονότα μετά την ημερομηνία της Λογιστικής Κατάστασης του Κλάδου Μεταλλικών Κατασκευών 
που μπορούν να επηρεάσουν ουσιωδώς τη χρηματοοικονομική κατάσταση του. 
 
 

Παιανία, 19 Νοεμβρίου 2020 
 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

  

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΚΟΥΤΡΑΣ 
Α.Δ.Τ. ΑΜ 643507 

ΠΕΤΡΟΣ Κ. ΣΟΥΡΕΤΗΣ 
Α.Δ.Τ. ΑΝ 028167 

  

Ο Οικονομικός Διευθυντής Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου 

  

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΓΚΙΩΛΗΣ 
Α.Δ.Τ. ΑΙ 059874 

ΕΛΕΝΗ Α. ΣΑΛΑΤΑ 
Α.Μ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α/30440 

 


