
 

 
 

 
 

Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2007 
 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ∆ΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΓΕΚ ΑΕ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  16/01/07 

 
 
 
Σας γνωστοποιούµε τις κατωτέρω διορθώσεις  επί των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων και των 
στοιχείων και πληροφοριών της ΓΕΚ ΑΕ οι οποίες έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας 
µε την υπ’ αριθ. 751/16-01-07 απόφασή του. 
 
1)  στη  παράγραφο 4.Β.6  των ενδιάµεσων οικονοµικών σηµειώσεων της ΓΕΚ ΑΕ της 30/09/06 µετά τον 
παρατιθέµενο πίνακα προστίθεται κείµενο ως εξής:  
 
«Οι ως άνω κοινοπραξίες κατασκευής τεχνικών έργων, στις οποίες συµµετέχει η Εταιρεία, έχουν ήδη 
περατώσει τα έργα για τα οποία είχαν συσταθεί, έχει ήδη παρέλθει ο χρόνος εγγυήσεως, έχουν εκκαθαριστεί 
οι σχέσεις µε τους τρίτους και επίκειται η οριστική διάλυσή τους.» 
 
2)  η παράγραφος 8 των ενδιάµεσων οικονοµικών σηµειώσεων της ΓΕΚ ΑΕ της 30/09/06 αντικαθίσταται ως 
εξής :  
 
«8. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ» 
 
Οι συναλλαγές της Εταιρείας και του Οµίλου µε συνδεµένα µέρη για την περίοδο 01/01-30/09/2006 καθώς 
και τα υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων που έχουν προκύψει από τέτοιες συναλλαγές κατά την 
30/09/2006 έχουν ως εξής : 
 
 
Α) Εταιρεία (ποσά σε χιλιάδες ευρώ) :  
 

Συνδεµένο µέρος Πωλήσεις 
αγαθών και 
υπηρεσιών 

Αγορές 
αγαθών και 
υπηρεσιών 

Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

Θυγατρικές 59 6.631 1.977 1.190
Κοινοπραξίες 0 0 4.043 0
Βασικά διοικητικά στελέχη 520 0 153 0
Λοιπά συνδεµένα µέρη 0 0 0 0
Σύνολα 579 6.631 6.173 1.190

 
 
 
Β) Όµιλος (ποσά σε χιλιάδες ευρώ) : 
  

Συνδεµένο µέρος Πωλήσεις 
αγαθών και 
υπηρεσιών 

Αγορές 
αγαθών και 
υπηρεσιών 

Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

Βασικά διοικητικά στελέχη 683 0 161 158
  
 



 
 
3) Στην στήλη ενοποιηµένων στοιχείων της συγκριτικής περιόδου 1/7-30/09/05 της κατάστασης 
αποτελεσµάτων χρήσης της κατάστασης «Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 1/1-30/09/06» έχουν 
διορθωθεί τα ποσά α) των αποτελεσµάτων προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων 
και αποσβέσεων και β) των αποσβέσεων σε  €8.098χ και €2.737χ αντί των αρχικά δηµοσιευµένων €8.692χ 
και € 3.331χ. 
 
4) Στο τµήµα «Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες» της κατάστασης «Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 
1/1-30/09/06» έχει προστεθεί κατάλογος µη ενοποιούµενων κοινοπραξιών. 
 
5) Στην στήλη ενοποιηµένων στοιχείων της περιόδου 1/7-30/09/05 της κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσης 
της κατάστασης «Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου 1/1-30/09/05» έχουν διορθωθεί τα ποσά α) των 
αποτελεσµάτων προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων και β) των 
αποσβέσεων σε  €8.098χ και €2.737χ αντί των αρχικά δηµοσιευµένων €8.692χ και € 3.331χ. 
 
6) Στην στήλη ενοποιηµένων στοιχείων της περιόδου 1/7-30/09/05 της κατάστασης ταµειακών ροών των 
ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων 30/09/05 έχουν διορθωθεί τα ποσά α) των αποτελεσµάτων προ 
φόρων και β) των αποσβέσεων σε  €4.495χ και €2.737χ αντί των αρχικά δηµοσιευµένων €3.902χ και € 
3.331χ. 

 


