
 

 

 

 
Ελληνική Βιομηχανία Τηλεπικοινωνιών και Συστημάτων Πληροφορικής 

 

 

 

Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα  
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης  
που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

30 Ιουνίου 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 0   



ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. 
Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις  
30 Ιουνίου 2005 
(Όλα τα ποσά σε €’000) 
 

   - 1 - 

 

Περιεχόμενα                     Σελίδα 
Ισολογισμός 2 
Kατάσταση αποτελεσμάτων 3 
Kατάσταση αποτελεσμάτων 4 
Kατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 5 
Kατάσταση ταμειακών ροών 7 
Σημειώσεις επί των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων 8 

1. Γενικά 8 
2. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών 8 
3. Μετάβαση στα ΔΠΧΠ 20 
4. Πληροφόρηση κατά τομέα 36 
5. Χρηματοοικονομικά έξοδα - καθαρά 36 
6. Επενδύσεις σε θυγατρικές 37 
7. Χρηματοοικονομικά προϊόντα διαθέσιμα προς πώληση 37 
8. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 38 
9. Αποθέματα 38 
10. Μετοχικό κεφάλαιο 38 
11. Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία 38 
12. Κεφαλαιουχικές δαπάνες 39 
13. Λειτουργικές ταμειακές ροές 39 
14. Μερίσματα 39 
15. Δεσμεύσεις 40 
16. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 40 
17. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 40 
18. Κέρδη ανά μετοχή 41 
19. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 41 
20. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 41 
21. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 42 
22. Αναμόρφωση οικονομικών καταστάσεων προηγούμενων περιόδων 42 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 44



ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. 
Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις  
30 Ιουνίου 2005 
(Όλα τα ποσά σε €’000) 

- 2   

 

ι σημειώσεις στις σελίδες 8 έως 43 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων συνοπτικών 
ο

Ισολογισμός 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση 30/6/2005 31/12/2004 30/6/2005 31/12/2004
Αναμορφωμένος

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 309.495 323.114 229.436 257.381
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 63.147 51.022 46.591 43.893
Επενδύσεις σε θυγατρικές 6 - - 47.385 34.995
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες 1.995 1.387 2.680 319
Λοιπές επενδύσεις - 10.619 - 13.647
Χρηματοοικονομικά προϊόντα διαθέσιμα προς πώληση 7 13.367 - 11.602 -
Επενδύσεις σε ακίνητα 26.458 6.106 30.958 4.843
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 10.008 12.543 7.590 11.210
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 8 61.404 64.340 51.951 51.955

485.873 469.131 428.194 418.243
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα 9 160.191 149.801 135.917 129.399
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 546.022 509.178 481.868 449.437
Συμβάσεις κατασκευαστικών έργων 36.634 28.983 - -
Χρηματοοικονομικά προϊόντα διαθέσιμα προς πώληση 7 1.740 - - -
Χρηματοοικονομικά προϊόντα σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 2.859 - - -
Λοιπές επενδύσεις - 11.530 - 3.899
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 102.969 139.516 83.475 108.836
Διαθέσιμες προς πώληση απαιτήσεις 22 - 3.493 - -

850.415 842.501 701.260 691.571
Σύνολο ενεργητικού 1.336.288 1.311.633 1.129.455 1.109.814

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο 10 467.570 455.395 467.570 455.395
Αποθεματικά 174.797 196.916 132.096 153.267

642.368 652.311 599.666 608.662
Δικαιώματα μειοψηφίας 29.473 31.053 - -
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 671.840 683.364 599.666 608.662

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια 31.198 144.805 2.268 120.943
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 3.932 5.605 2.306 4.560
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 4.798 4.922 4.133 4.266
Επιχορηγήσεις 596 569 87 413
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία 11 15.791 - 15.791 -
Προβλέψεις 2.392 3.491 1.872 1.912

58.706 159.392 26.458 132.094
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 265.610 243.504 223.246 203.135
Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι 5.115 5.303 1.486 958
Συμβάσεις κατασκευαστικών έργων 3.582 3.529 - -
Δάνεια 305.189 202.855 256.414 154.771
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία 11 18.365 - 18.365 -

Προβλέψεις 7.880 10.928 3.820 10.193
Διαθέσιμες προς πώληση υποχρεώσεις 22 - 2.758 - -

605.741 468.877 503.331 369.057
Σύνολο υποχρεώσεων 664.448 628.269 529.789 501.151
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 1.336.288 1.311.633 1.129.455 1.109.814

ΕταιρείαΌμιλος

 

Ο
οικ νομικών καταστάσεων. 
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Kατάσταση αποτελεσμάτων 

Σημείωση
1/1-30/6/2005 1/1-30/6/2004 1/1-30/6/2005 1/1-30/6/2004

Συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Πωλήσεις 258.174 294.731 182.776 239.322
Κόστος πωληθέντων (173.573) (189.921) (118.962) (156.656)

Μεικτό κέρδος 84.601 104.810 63.815 82.666

Άλλα λειτουργικά έσοδα- καθαρά (1.473) 1.222 1.261 9
Έξοδα διάθεσης και έξοδα ερευνών (35.181) (40.379) (30.180) (35.440)
Έξοδα διοίκησης (35.260) (33.313) (18.970) (17.861)

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 12.687 32.339 15.926 29.374
Χρηματοοικονομικά έξοδα - καθαρά 5 (1.188) (9.933) 405 (8.279)
Κέρδη από συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες 370 1.224 - -

Κέρδη προ φόρων 11.869 23.630 16.331 21.095
Φόρος εισοδήματος (2.099) (10.333) (1.994) (7.432)

Καθαρά κέρδη περιόδου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 9.769 13.297 14.336 13.663

Μη συνεχιζόμενες λειτουργίες:
Ζημιές περιόδου από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες - (361) - -

Καθαρά κέρδη 9.769 12.937 14.336 13.663

Κατανεμημένα σε :
Μετόχους της μητρικής 10.809 12.430 14.336 13.663
Δικαιώματα μειοψηφίας (1.039) 507 - -

9.769 12.937 14.336 13.663

Βασικά 18 0,07 0,10 0,11 0,
Μειωμένα 18 0,07 0,10 0,11 0,

Κέρδη ανά μετοχή από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που 
αναλογούν στους μετόχους της μητρικής για την περίοδο 
(εκφρασμένα σε € ανά μετοχή)

ΕταιρείαΌμιλος

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 έως 43 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων συνοπτικών 
οικονομικών καταστάσεων. 
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Kατάσταση αποτελεσμάτων 
Σημείωση

1/4-30/6/2005 1/4-30/6/2004 1/4-30/6/2005 1/4-30/6/2004
Συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Πωλήσεις 134.597 149.159 93.303 122.448
Κόστος πωληθέντων (93.719) (100.657) (63.675) (85.947)
Μεικτό κέρδος 40.878 48.502 29.628 36.501
Άλλα λειτουργικά έσοδα- καθαρά (887) 341 (5) 2
Έξοδα διάθεσης και ερευνών (17.158) (21.219) (14.263) (18.183)
Έξοδα διοίκησης (20.791) (16.423) (11.634) (9.014)
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 2.042 11.201 3.727 9.306
Χρηματοοικονομικά έξοδα - καθαρά 5 (2.011) (4.657) (1.063) (3.637)
Κέρδη από συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες 629 1.188 - -
Κέρδη προ φόρων 660 7.732 2.664 5.669
Φόρος εισοδήματος 59 (2.904) 540 (1.406)

Καθαρά κέρδη περιόδου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 719 4.829 3.204 4.263

Μη συνεχιζόμενες λειτουργίες:
Κέρδη περιόδου από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες 254 0 - -
Καθαρά κέρδη 973 4.829 3.204 4.263

Κατανεμημένα σε :
Μετόχους της μητρικής 1.372 4.320 3.204 4.263
Δικαιώματα μειοψηφίας (399) 508 - -

973 4.829 3.204 4.263

Βασικά 0,01 0,04 0,02 0,
Μειωμένα 0,01 0,04 0,02 0,

Εταιρεία

Κέρδη ανά μετοχή από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που 
αναλογούν στους μετόχους της μητρικής για την περίοδο 
(εκφρασμένα σε € ανά μετοχή)

Όμιλος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 έως 43 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων συνοπτικών 
οικονομικών καταστάσεων. 



ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. 
Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις  
30 Ιουνίου 2005 
(Όλα τα ποσά σε €’000) 
 

   - 5 - 

 

ι σημειώσεις στις σελίδες 8 έως 43 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων συνοπτικών 
ικονομικών καταστάσεων. 

Kατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων  

Όμιλος 

Δικαιώματα 
μειοψηφίας

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Λοιπά 
αποθέματικα

Αποτελέσματα 
εις νέον

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2004 455.182 227.130 (37.637) 28.636 673.311
Συναλλαγματικές διαφορές - - - 938 938
Καθαρά κέρδη που αναγνωρίστηκαν κατευθείαν στα ίδια 
κεφάλαια - - - 938 938
Καθαρό κέρδος περιόδου - - 12.430 507 12.937
Καθαρά κέρδη που αναγνωρίστηκαν για την περίοδο - - 12.430 1.445 13.875
Μεταβολή συμμετοχής σε θυγατρική λόγω αύξησης 
κεφαλαίου - (3.062) 3.079 7.654 7.670
Ίδιες μετοχές (295) - - - (295)
Έξοδα έκδοσης κεφαλαίου (43) - - - (43)
Μέρισμα - - (12.820) (715) (13.535)
Μεταφορά - 86.162 (81.790) (4.372) -
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2004 454.844 310.230 (116.739) 32.649 680.985

Αποδιδόμενα στους μετόχους της Εταιρείας

 

Δικαιώματα 
μειοψηφίας

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Λοιπά 
αποθέματικα

Αποτελέσματα 
εις νέον

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2004 455.395 243.283 (44.673) 37.189 691.195
  Αναπροσαρμογή με βάση το ΔΛΠ8 - 88.699 (90.394) (6.136) (7.831)

Αναπροσαρμοσμένο υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2004 455.395 331.982 (135.067) 31.053 683.364
  Επίδραση εφαρμογής των ΔΛΠ 32 και 39 - (667) (24.693) - (25.360)
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005 455.395 331.316 (159.759) 31.053 658.004
Κέρδος εύλογης αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων 
διαθέσιμων προς πώληση - 440 - - 440
Συναλλαγματικές διαφορές - - 229 - 229
Καθαρά κέρδη που αναγνωρίστηκαν κατευθείαν στα ίδια 
κεφάλαια - 440 229 - 669
Καθαρό κέρδος περιόδου - - 10.809 (1.039) 9.769
Καθαρά κέρδη που αναγνωρίστηκαν για την περίοδο - 440 11.038 (1.039) 10.439
Έξοδα έκδοσης κεφαλαίου (11) - - - (11)
Πώληση ιδίων μετοχών 12.186 1.452 1.254 - 14.892
Αύξηση συμμετοχής σε θυγατρική - 9 (1.095) (1.002) (2.088)
Μεταβολές από πώληση συμμετοχών - (375) - - (375)
Απομείωση συμμετοχής - 327 - - 327
Μέρισμα - - (13.126) - (13.126)
Επανεκτίμηση κτιρίου - 3.778 - - 3.778
Μεταφορά - 8.282 (8.743) 461 -
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2005 467.570 345.229 (170.432) 29.473 671.840

Αποδιδόμενα στους μετόχους της Εταιρείας

 

 

Ο
ο
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Εταιρεία 

 

ν 

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Λοιπά 
αποθέματικα

Αποτελέσματα 
εις νέον

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2004 455.395 219.295 (66.028) 608.662
  Επίδραση εφαρμογής των ΔΛΠ 32 και 39 - (667) (23.778) (24.445)
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005 455.395 218.628 (89.806) 584.218
Κέρδος εύλογης αξίας χρηματοοικονομικών προϊόντων 
διαθέσιμων προς πώληση - 284 - 284
Καθαρά κέρδη που δεν αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων - 284 - 284
Καθαρό κέρδος περιόδου - - 14.336 14.336
Καθαρά κέρδη που αναγνωρίστηκαν για την περίοδο - 284 14.336 14.620
Έξοδα έκδοσης κεφαλαίου (11) - - (11)
Απομείωση χρηματοοικονομικών προϊόντων διαθεσίμων 
προς πώληση - 327 - 327
Μεταφορά - (2.293) 2.293 -
Πώληση ιδίων μετοχών 12.186 1.452 - 13.638
Μέρισμα χρήσεως 2004 - - (13.126) (13.126)

12.175 (513) (10.833) 828
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2005 467.570 218.398 (86.303) 599.666

Kατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων  

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Λοιπά 
αποθέματικα

Αποτελέσματα 
εις νέον

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2004 455.182 207.755 (63.002) 599.934
Καθαρό κέρδος περιόδου - - 13.663 13.663
Καθαρά κέρδη που αναγνωρίστηκαν για την περίοδο - - 13.663 13.663
Ίδιες μετοχές (295) - - (295)
Έξοδα έκδοσης κεφαλαίου (43) - - (43)
Μέρισμα χρήσεως 2003 - - (12.820) (12.820)

(337) - (12.820) (13.157)
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2004 454.844 207.755 (62.159) 600.440

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 έως 43 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων συνοπτικώ
οικονομικών καταστάσεων. 
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Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 έως 43 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων συνοπτικών 
οικονομικών καταστάσεων. 

Σημείωση

1/1-30/6/2005 1/1-30/6/2004 1/1-30/6/2005 1/1-30/6/2004
(Αναμορφωμένα)

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 13 (702) 18.911 (8.669) (1.849)
Καταβληθέντες τόκοι (10.095) (11.109) (8.344) (9.783)
Καταβληθής φόρος εισοδήματος (3.240) (1.875) (2.529) (1.215)

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (14.037) 5.927 (19.542) (12.846)

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων (8.051) (4.300) (3.882) (2.785)

ές άυλων περιουσιακών στοιχείων (9.631) (2.912) (9.289) (2.254)
 ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων 247 29 194 54

Μερίσματα εισπραχθέντα 415 427 - 319
Αγορά χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων (63) - - -
Πωλήσεις λοιπών επενδύσεων/ επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση 3.829 - 3.829 7.271
Αγορά λοιπών επενδύσεων/ επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση (1.525) (392) (298) (392)
Αύξηση επένδυσης σε θυγατρική (12.521) (686) (12.411) (506)
Πωλήσεις θυγατρικών - - 200 -
Πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων 1.110 7.345 - -
Τόκοι που εισπράχθηκαν - - 1.333 89
Εισπράξεις από αποπληρωμές δανείων 1.497 481 - -
Λοιπά 251 (12) - -

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (24.441) (19) (20.324) 1.796

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Έκδοση κοινών μετοχών 390 10.389 - -
Πώληση/(αγορά) ιδίων μετοχών 13.458 (295) 13.638 (295)
Έξοδα αύξησης κεφαλαίου - - (11) (43)
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της μητρικής (541) - (173) (4.156)
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους (173) (4.156)
Δάνεια αναληφθέντα 17.813 34.051 - -
Αποπληρωμή δανεισμού (31.562) (90.768) - (35.500)
ιχορηγήσεις για την περίοδο - - 87 -

 κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων (1.040) (1.584) (585) (556)
ιπά 1.228 - - -
θαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 
αστηριότητες (428) (52.364) 12.956 (40.549)

θαρή μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (38.905) (46.456) (26.910) (51.600)
μειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου (19.305) 17.882 (44.809) (5.017)
αλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 1.379 1.020 - -
μειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος  της περιόδου (56.831) (27.554) (71.719) (56.616)

Όμιλος Εταιρεία

Kατάσταση ταμειακών ροών 

 

 

 

 

 

Αγορ
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Επ
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ν συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων 

1. Γενικά 

ι 
τεχνολογίας 
σκευαστικό 

 του 

ούλου 

Σημειώσεις επί των ενδιάμεσω

Η ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. Ελληνική Βιομηχανία Τηλεπικοινωνιών και Συστημάτων Πληροφορικής δραστηριοποιείτα
στο σχεδιασμό, ανάπτυξη, παραγωγή, πιστοποίηση, εγκατάσταση και υποστήριξη προϊόντων υψηλής 
και ηλεκτρονικών συστημάτων για τις τηλεπικοινωνίες και την πληροφορική, καθώς και στον κατα
τομέα.   

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, Η.Π.Α, Βουλγαρία και Ρουμανία, καθώς και σε άλλες χώρες
εξωτερικού και οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 

Η Εταιρεία εδρεύει στην Ελλάδα, Νομό Αττικής, στο Δήμο Παιανίας, στο 19,5 χλμ Λεωφόρο Μαρκοπ
Παιανίας. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας είναι www.intracom.gr. 

Οι ενδιάμεσες οικονομικές αυτές καταστάσεις έχουν εγκριθεί προς δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο
Εταιρείας την 23 Σεπτεμβρίου 2005. 

2. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών 

Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.  καλύπτουν τους έξι μήνες έως 30 Ιουνίου
Έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (“ΔΛΠ”) 34 “Ενδιάμεσες οικονο
καταστάσεις” και  υπόκεινται στις διατάξεις του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληρ
(“ΔΠΧΠ”) 1 “Πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ”, γιατί αποτελούν μέρος της περιόδου που καλύπτεται από τις 
ΔΠΧΠ οικονομικές καταστάσεις για το έτος που λήγει 31 Δεκεμβρίου 2005. 

Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την ετοιμασία και την παρουσίαση των συνοπτικών ενδιά
οικονομικών καταστάσεων είναι συνεπείς µε τις λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη
οικονομικών πληροφοριών της Εταιρίας και του Ομίλου για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου του 2
παρουσιάζονται πιο κάτω. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΠΧΠ 1 και των άλλων σχετικών προτύπων, ο Όμιλος εφάρμοσε τα Πρότυπα
ισχύουν για τις χρήσεις που λήγουν την 31 Δεκεμβρίου 2005 στα οικονομικά στοιχεία από 1 Ιανουαρίου 2
εξαίρεση τα ΔΛΠ 32 και ΔΛΠ 39 “Ταξινόμηση και επιμέτρηση χρηματοοικονομικών στοιχείων”.  Τα 
αυτά εφαρμόστηκαν από την 1 Ιανουαρίου 2005, σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 1 και ως αποτέλεσμα δεν 
προσαρμοστεί τα στοιχεία του 2004.   Επειδή όμως το σύνολο των προτύπων και διερμηνειών τα οποία θα
σε ισχύ την 31 Δεκεμβρίου 2005 δεν είναι γνωστά κατά την ημερομηνία κατάρτισης των συνημμένων ενδιάμ
οικονομικών καταστάσεων ο Όμιλος συνέταξε τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις  με βάση τα πρότυπ
διερμηνείες τα οποία έχουν εκδοθεί και υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την ημερομηνία 
τους. 

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη σε συνδυασμό µε την 

 της 

 2005.  
μικές 

οφόρησης 
πρώτες 

μεσων 
 των 

004 και 

 που 
004, με 
πρότυπα 
έχουν 
 είναι 
εσων 
α και 

σύνταξής 

έκθεση 
μετάβασης στα ΔΠΧΠ της 31 Δεκεμβρίου του 2004 που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ομίλου με  
λεκτρονική διεύθυνση www.intracom.grη . 

ι οικονομικές καταστάσεις συντάσσονταν με βάση τις Γενικά Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές στην Ελλάδα 
(‘‘ΓΠΛΑ’’) έως την 31 Δεκεμβρίου 2004.  Οι ΓΠΛΑ διαφέρουν σε κάποια σημεία από τα ΔΠΧΠ. Κατά τη 
ύνταξη των οικονομικών καταστάσεων, η Διοίκηση τροποποίησε κάποιες από τις μεθόδους λογιστικής 
αποτίμησης και ενοποίησης που χρησιμοποιούσε σύμφωνα με τις Ελληνικές ΓΠΛΑ ώστε να συνάδουν με τα 
ΠΧΠ.  Τα στοιχεία του 2004 παρουσιάζονται αναπροσαρμοσμένα βάσει των τροποποιήσεων αυτών. 

Ο

σ

Δ
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στη Σημείωση 3. 

Οι οικονομικές πληροφορίες έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως έχει τροποποιηθεί 
από την επανεκτίμηση των επενδύσεων σε μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και από την 1 
Ιανουαρίου 2005 των χρηματοοικονομικών μέσων διαθέσιμων προς πώληση και των παραγώγων. 

Η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ΔΠΧΠ 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 του έτους υπό αναφορά. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή 
γνώση της Διοίκησης σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσµατα μπορεί 
τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς.  

Οι λογιστικές αρχές που έχουν εφαρμοστεί στην ετοιμασία των οικονομικών πληροφοριών των θυγατρικών και 
συνδεδεμένων επιχειρήσεων, καθώς και των κοινοπραξιών, είναι ομοιόμορφες με αυτές που έχουν υιοθετηθεί από 
την Εταιρεία. 

Ενοποίηση 

(α) Θυγατρικές 

Οι θυγατρικές, οι οποίες είναι οι επιχειρήσεις στις οποίες ο όμιλος κατέχει περισσότερο από 50% του μετοχικού 
κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου ή έχει έλεγχο στις χρηματοοικονομικές ή λειτουργικές πολιτικές, ενοποιούνται με 
τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης.  Η ύπαρξη τυχόν δυνητικών δικαιωμάτων ψήφου τα οποία μπορούν να 
ασκηθούν κατά τον χρόνο σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, λαμβάνεται υπόψη προκειμένου να 
στοιχειοθετηθεί αν η μητρική ασκεί τον έλεγχο επί των θυγατρικών. Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως (ολική 
ενοποίηση) από την ημερομηνία που αποκτάται ο έλεγχος και παύουν να ενοποιούνται από την ημερομηνία που ο 
έλεγχος δεν υφίσταται. 

Η εξαγορά θυγατρικής από τον Όμιλο λογιστικοποιείται βάσει της μεθόδου εξαγοράς.  Το κόστος κτήσης μιας 
θυγατρικής είναι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν, των μετοχών που εκδόθηκαν και των 
υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την ημερομηνία της ανταλλαγής, πλέον τυχόν κόστους άμεσα 
συνδεδεμένου με τη συναλλαγή.  Τα περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που 
αποκτώνται σε μία εξαγορά επιμετρώνται κατά την εξαγορά στις εύλογες αξίες τους ανεξαρτήτως του ποσοστού 
συμμετοχής.  Το κόστος εξαγοράς πέραν της εύλογης αξίας των επί μέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, 
καταχωρείται ως υπεραξία.  Αν το συνολικό κόστος της εξαγοράς είναι μικρότερο από την εύλογη αξία των επί 
μέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά καταχωρείται άμεσα στα αποτελέσματα. 

Ενδοεταιρικές συναλλαγές, υπόλοιπα και μη πραγματοποιημένα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών του 
Ομίλου απαλείφονται.  Οι μη πραγματοποιημένες ζημιές επίσης απαλείφονται, εκτός εάν η συναλλαγή παρέχει 
ενδείξεις απομείωσης του μεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου.  

Η Εταιρεία καταχωρεί τις επενδύσεις σε θυγατρικές στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις σε κόστος κτήσεως 
μείον απομείωση. 

(β) Κοινοπραξίες 

Οι επενδύσεις του Ομίλου σε κοινοπραξίες λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. 

Ο Όμιλος αναγνωρίζει το μερίδιο των κερδών ή ζημιών από πωλήσεις από τον Όμιλο προς τις κοινοπραξίες που 
αναλογεί στους άλλους εταίρους της κοινοπραξίας.  Ο Όμιλος δεν αναγνωρίζει το μερίδιό του επί των κερδών ή 

Συμφωνία και περιγραφή της επίδρασης της μετάβασης, από τις ΓΠΛΑ στα ΔΠΧΠ, στα ίδια κεφάλαια και τα 
αποτελέσματα παρατίθενται 
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α που 
ς εάν 

καταδεικνύει μείωση της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας στοιχείων κυκλοφορούντος ενεργητικού ή απομείωση.  

Οι λογιστικές αρχές των κοινοπραξιών έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι ομοιόμορφες με αυτές που έχουν 

μείωση. 

Συγγενείς είναι οι επιχειρήσεις, στις οποίες ο Όμιλος έχει ουσιώδη επιρροή, αλλά όχι έλεγχο, το οποίο γενικά 

 και αρχικά αναγνωρίζονται στο 
κόστος κτήσεως.  Οι επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις περιλαμβάνουν και την υπεραξία που προέκυψε κατά 

Το μερίδιο του Ομίλου στα κέρδη ή τις ζημιές των συγγενών επιχειρήσεων μετά την εξαγορά αναγνωρίζεται στα 
θεματικών μετά την εξαγορά, αναγνωρίζεται στα 
ρά επηρεάζουν τη λογιστική αξία των επενδύσεων σε 

συγγενείς επιχειρήσεις.  Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ του Ομίλου και των συγγενών 

μό της συγγενούς. 

επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις στις ατομικές οικονομικές σε κόστος κτήσεως 
μείον απομείωση. 

 τούτου, ο Όμιλος έχει παρουσιάσει την ανάλυση κατά τομέα στους επιχειρηματικούς τομείς ως 

μα και το 
νόμισμα παρουσίασης της μητρικής Εταιρείας. 

ζημιών των κοινοπραξιών που προέκυψε από αγορές του Ομίλου από τις κοινοπραξίες μέχρι τα στοιχεί
αγοράσθηκαν να πωληθούν σε τρίτο μέρος.  Ζημία από τέτοια συναλλαγή αναγνωρίζεται αμέσω

υιοθετηθεί από τον Όμιλο. 

Η Εταιρεία καταχωρεί τις επενδύσεις σε κοινοπραξίες στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις σε κόστος κτήσεως 
μείον απο

(γ) Συγγενείς επιχειρήσεις 

ισχύει όταν τα ποσοστά συμμετοχής κυμαίνονται μεταξύ 20% και 50% των δικαιωμάτων ψήφου. Οι επενδύσεις 
σε συγγενείς επιχειρήσεις λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης

την εξαγορά (μειωμένη με τυχόν ζημίες απομείωσης). 

αποτελέσματα, ενώ το μερίδιο των μεταβολών των απο
αποθεματικά.  Οι συσσωρευμένες μεταβολές μετά την εξαγο

επιχειρήσεων απαλείφονται κατά το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου στις συγγενείς επιχειρήσεις.  Μη 
πραγματοποιηθείσες ζημιές απαλείφονται, εκτός εάν η συναλλαγή παρέχει ενδείξεις απομείωσης του 
μεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου.  Στην περίπτωση που το μερίδιο του Ομίλου επί των ζημιών μιας 
συγγενούς υπερβεί την αξία της επένδυσης στην επιχείρηση, δεν αναγνωρίζονται επιπλέον ζημιές, εκτός εάν 
έχουν γίνει πληρωμές ή έχουν αναληφθεί περαιτέρω δεσμεύσεις για λογαριασ

Οι λογιστικές αρχές των συγγενών επιχειρήσεων έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι ομοιόμορφες με αυτές που 
έχουν υιοθετηθεί από τον Όμιλο. 

Η Εταιρεία καταχωρεί τις 

Πληροφόρηση κατά τομέα 

Ως επιχειρηματικός τομέας ορίζεται μία ομάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών που παρέχουν προϊόντα 
και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων 
επιχειρηματικών τομέων.  Ως γεωγραφικός τομέας, ορίζεται μία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται 
προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές. 

Ως εκ
πρωτεύουσα και στους γεωγραφικούς τομείς ως δευτερεύουσα. 

Συναλλαγματικές μετατροπές 

(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης. 

Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών του Ομίλου επιμετρώνται βάσει του νομίσματος του 
πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο κάθε εταιρεία λειτουργεί («λειτουργικό νόμισμα»).  Οι 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισ
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Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με ισοτιμίες που ισχύουν κατά την 

 ισολογισμού, 
καταχωρούνται στα αποτελέσματα.  Οι συναλλαγματικές διαφορές από μη νομισματικά στοιχεία που αποτιμώνται 

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

ισοτιμίες που ίσχυαν τις ημερομηνίες των συναλλαγών) και 

(3 ουσες συναλλαγματικές διαφορές καταχωρούνται σε αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων 

 σε ακίνητα υπερβαίνουν 

ριλαμβάνει όλες τις δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την απόκτηση των στοιχείων. 

λέον ίθενται στη λογιστική αξία των ενσωμάτων παγίων ή καταχωρούνται ως ξεχωριστό πάγιο 
ν εά  επιφέρουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη στον Όμιλο και το κόστος τους μπορεί να 

τα της χρήσεως 

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 

ημερομηνία των συναλλαγών.  Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την 
τακτοποίηση τέτοιων συναλλαγών κατά τη διάρκεια της περιόδου και από τη μετατροπή των νομισματικών 
στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία

στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τμήμα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι 
διαφορές της εύλογης αξίας. 

(γ) Εταιρίες του Ομίλου 

Η μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών του Ομίλου (καμία εκ των οποίων δεν έχει νόμισμα 
υπερπληθωριστικής οικονομίας), οι οποίες έχουν διαφορετικό λειτουργικό νόμισμα από το νόμισμα παρουσίασης 
του Ομίλου γίνεται ως εξής: 

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

(2) Τα 
δεν
ημερ

) Οι προκύπτ
και μεταφέρονται στα αποτελέσματα με την πώληση των επιχειρήσεων αυτών. 

Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από την μετατροπή της καθαρής επένδυσης σε επιχείρηση 
εξωτερικού καθώς και του δανεισμού που έχει χαρακτηριστεί ως αντιστάθμιση της επένδυσης αυτής, 
καταχωρούνται στα ίδια κεφάλαια.  Κατά την πώληση επιχείρησης εξωτερικού, οι συσσωρευμένες 
συναλλαγματικές διαφορές μεταφέρονται στα αποτελέσματα χρήσεως ως μέρος του κέρδους ή ζημίας από τη 
πώληση. 

Η υπεραξία και οι προσαρμογές των εύλογων αξιών που προκύπτουν από την εξαγορά επιχειρήσεων στο 
εξωτερικό, αντιμετωπίζονται ως στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της επιχείρησης εξωτερικού και 
μετατρέπονται με τις ισοτιμίες της ημερομηνίας ισολογισμού. 

Επενδύσεις σε ακίνητα 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα, που περιλαμβάνουν κυρίως γη και γραφεία, κατέχονται από τον Όμιλο για 
μακροπρόθεσμες αποδόσεις ενοικίου και δε χρησιμοποιούνται από αυτόν.  Οι επενδύσεις σε ακίνητα 
παρουσιάζονται σε κόστος μείον αποσβέσεις.  Όταν οι λογιστικές αξίες των επενδύσεων
την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα. 

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Τα ενσώματα πάγια επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και απομείωση.  Το 
κόστος κτήσεως πε

Επιπ  δαπάνες προστ
μόνο ν αναμένεται να
επιμετρηθεί αξιόπιστα.  Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσμα
που πραγματοποιούνται. 



ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. 
Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις  
30 Ιουνίου 2005 
(Όλα τα ποσά σε €’000) 
 

   - 12 - 

7 έτη 

έτη 

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων θα υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε 

Κατά την πώληση ενσωμάτων παγίων, η διαφορά μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής τους 

Μισθώσεις 

μιλος διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και οφέλη της ιδιοκτησίας 
ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις.  Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις κεφαλαιοποιούνται με την έναρξη 

άτων. Κάθε μίσθωμα επιμερίζεται μεταξύ της υποχρέωσης και των χρηματοοικονομικών 
 ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση. Οι 
ισθώματα, καθαρές από χρηματοοικονομικά έξοδα, απεικονίζονται στις 

υποχρεώσεις.  Το μέρος του χρηματοοικονομικού εξόδου που αφορά σε χρηματοδοτικές μισθώσεις αναγνωρίζεται 

ίνονται για λειτουργικές μισθώσεις (καθαρές από 
τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκμισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης αναλογικά 

α π

επιχείρησης κατά την ημερομηνία της εξαγοράς.  Η υπεραξία από 

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται.  Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με 
τη σταθερή μέθοδο στη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους ως εξής: 

- Κτίρια 33-34 έτη 

- Μηχανολογικός εξοπλισμός 10 έτη 

- Αυτοκίνητα 5-

- Λοιπός εξοπλισμός 5-10 έτη 

- Αεροπλάνο 12 

τέλος χρήσεως. 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (απομείωση) 
καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα. 

αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα.   

Όταν τα ενσώματα πάγια αποτιμώνται στις εύλογες αξίες τους, το τυχόν αποθεματικό αναπροσαρμογής που 
υπάρχει στα ίδια κεφάλαια κατά την πώληση, μεταφέρεται στα κέρδη εις νέον. 

Χρηματοοικονομικά έξοδα που αφορούν στην κατασκευή στοιχείων ενεργητικού κεφαλαιοποιούνται για το 
χρονικό διάστημα που απαιτείται μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής.  Όλα τα άλλα χρηματοοικονομικά 
έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσεως. 

Οι μισθώσεις παγίων όπου ο Ό

της μίσθωσης στη χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των 
ελάχιστων μισθωμ
εξόδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται
αντίστοιχες υποχρεώσεις από μ

στα αποτελέσματα χρήσης κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.  Τα πάγια που αποκτήθηκαν με χρηματοδοτική 
μίσθωση αποσβένονται στη μεγαλύτερη περίοδο μεταξύ της ωφέλιμης ζωής των παγίων στοιχείων και της 
διάρκειας μίσθωσής τους, εκτός όπου δεν υπάρχει λογική βεβαιότητα ότι ο Όμιλος θα αποκτήσει κυριότητα των 
παγίων στη λήξη της μίσθωσης. 

Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκμισθωτή 
ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις.  Οι πληρωμές που γ

κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

Άυλ εριουσιακά στοιχεία 

(α) Υπεραξία 

Η υπεραξία αντιπροσωπεύει τη διαφορά μεταξύ του κόστους εξαγοράς και της εύλογης αξίας του μεριδίου της 
καθαρής θέσης της θυγατρικής / συνδεδεμένης 
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ορές γνωρίζεται στις ασώματες ακινητοποιήσεις.  Η υπεραξία από εξαγορές 
συνδεδεμένων επιχειρήσεων αναγνωρίζεται στον λογαριασμό των συμμετοχών σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις.  

ραξίας για απομείωση, η υπεραξία κατανέμεται σε μονάδες δημιουργίας ταμειακών 
ροών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν τον πρωτεύοντα τύπο πληροφόρησης κατά τομέα. 

Η αρνητική υπεραξία διαγράφεται στα αποτελέσματα. 

Οι άδε
την στ
χρόνια. 

Δαπάνες π
πραγματοπ
προγραμμά αι ως μέρος των άϋλων περιουσιακών 
στοιχεί
λογισμ

 ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί.  Η ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη αξία 

 

τοιχεία δεν 
παρουσιάζονται στον ισολογισμό. 

ριση και 

εξαγ  θυγατρικών εταιρειών ανα

Η υπεραξία ελέγχεται ετησίως για απομείωση και αναγνωρίζεται στο κόστος μείον τις όποιες ζημιές απομείωσης. 

Κέρδη και ζημίες από την πώληση μιας επιχείρησης περιλαμβάνουν τη λογιστική αξία της υπεραξίας που 
αντιστοιχεί στην επιχείρηση που πωλήθηκε. 

Για σκοπούς ελέγχου της υπε

(β) Λογισμικό 

ιες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με 
αθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυμαίνεται από 3 έως 5 

ου σχετίζονται με τη συντήρηση λογισμικών προγραμμάτων αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν 
οιούνται.  Οι δαπάνες που αναλαμβάνονται για την ανάπτυξη συγκεκριμένων λογισμικών 
των τα οποία κατέχονται από τον Όμιλο αναγνωρίζοντ

ων.  Τέτοιες δαπάνες περιλαμβάνουν αμοιβές προσωπικού και αναλογία γενικών εξόδων.  Το ιδιοπαραχθέν 
ικό αποσβένεται στην ωφέλιμη ζωή του η οποία κυμαίνεται από 5-10 χρόνια. 

Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 

Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε έλεγχο 
απομείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι 
ανακτήσιμη.  Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους όταν 
υπάρχουν
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.  

Επενδύσεις 

Λογιστικές αρχές 1 Ιανουαρίου 2004 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2004 

Επενδύσεις, εξαιρουμένων θυγατρικών, συγγενών και κοινοπραξιών, στις οποίες ο Όμιλος δεν ασκεί σημαντική 
επιρροή, παρουσιάζονται σε κόστος μείον προβλέψεις απομείωσης.  Παράγωγα χρηματοοικονομικά σ

Λογιστικές αρχές από την 1 Ιανουαρίου 2005 
Οι επενδύσεις του Ομίλου ταξινομούνται στις ακόλουθες κατηγορίες.  Η ταξινόμηση εξαρτάται από το σκοπό για 
τον οποίο αποκτήθηκε η επένδυση.  Η Διοίκηση προσδιορίζει την ταξινόμηση κατά την αρχική αναγνώ
επανεξετάζει την ταξινόμηση σε κάθε ημερομηνία δημοσίευσης. 
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Η κ αυτή περιλαμβάνει χρημ ν ά στοιχεία που αποκτήθηκαν με σκοπό την πώληση σε 
σύντ ράγωγα ξ ύνται ως κατεχόμενα για εμπορία.  Στοιχεία ενεργητικού 
αυτής  ταξινομούνται στο κ ν ενεργητικού εάν κατέχονται για εμπορία ή αναμένεται να 
που  μηνών από την ημερομηνία ι γισμού. 

(β) ι απαιτήσεις 

χρημ

ν ενεργητικό, εκτός από εκείνα με λήξεις μεγαλύτερες των 12 μηνών από την ημερομηνία 

 

η και τη δυνατότητα να τα διακρατήσει ως τη λήξη 

ίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει μέσα σε 12 
 Ισολογισμού. 

αγο οι ω

αι  

ονομικών περιουσιακών στοιχείων αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους με 
ωρίζονται στα αποτελέσματα της περιόδου που προκύπτουν. 

Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που διαπραγματεύονται σε χρηματιστηριακές 
ές π ται από τις τρέχουσες τιμές αγοράς.  Για τα στοιχεία τα οποία δε διαπραγματεύονται σε 

χρηματιστηριακή αγορά, οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται με τη χρήση τεχνικών αποτίμησης όπως ανάλυση 

(α) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους με μεταβολές 
στα αποτελέσματα 

ατηγορία ατοοικο ομικ
ομο χρονικό διάστημα.  Τα πα  τα ινομο
 της κατηγορίας

ληθούν εντός 12
υκλοφορού

σολο

Δάνεια κα

Περιλαμβάνει μη παράγωγα ατοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες πληρωμές, 
τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργούς αγορές και δεν υπάρχει πρόθεση πώλησης τους.  Περιλαμβάνονται 
στο κυκλοφορού
ισολογισμού.  Τα τελευταία συμπεριλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.   

(γ) Επενδύσεις διακρατούμενες ως τη λήξη

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες η προσδιορισμένες πληρωμές 
και συγκεκριμένη λήξη και τα οποία ο Όμιλος έχει την πρόθεσ
τους.  Κατά τη διάρκεια του έτους, ο Όμιλος δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας. 

(δ) Διαθέσιμα 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 Διο
μήνες από την ημερομηνία

Οι ρές και  πωλήσεις των επενδύσεων αναγν ρίζονται κατά την ημερομηνία της συναλλαγής που είναι και η 
ημερομηνία που ο Όμιλος δεσμεύεται ν΄ αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο.  Οι επενδύσεις αρχικά 
αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον των δαπανών συναλλαγής.  Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το 
δικαίωμα στις ταμειακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή μεταβιβάζεται και ο Όμιλος έχει μεταβιβάσει ουσιωδώς 
όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που συνεπάγεται η ιδιοκτησία. 

Στη συνέχεια, τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στην εύλογη 
αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζημιές καταχωρούνται σε αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων μέχρι τα στοιχεία 
αυτά πωληθούν ή υποστούν απομείωση.  Κατά την πώληση ή απομείωση, τα κέρδη ή οι ζημιές μεταφέρονται στα 
αποτελέσματα.  Ζημιές απομείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσματα δεν αντιστρέφονται μέσω 
αποτελεσμάτων. 

Τα δάνεια και απαιτήσεις αναγνωρίζοντ  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 χρηματοοικ
μεταβολές στα αποτελέσματα, αναγν

αγορ ροσδιορίζον

πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιμων στοιχείων που διαπραγματεύονται και προεξόφληση ταμειακών ροών. 
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ών 
που έχουν ταξινομηθεί ως χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση, τέτοια ένδειξη συνιστά η 

 
απομείωση, η σωρευμένη στα ίδια κεφάλαια ζημιά που είναι η διαφορά μεταξύ κόστους κτήσεως και εύλογης 

. 

Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. 
αθμικού κόστους. Το κόστος των ετοίμων προϊόντων και 

των ημιτελών αποθεμάτων περιλαμβάνει τα έξοδα σχεδιασμού, το κόστος των υλικών, το άμεσο εργατικό κόστος 
αλ ικών εξόδων παραγωγής.  Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες 

τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουμένων και των τυχόν εξόδων 

ές αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της χρήσεως κατά την οποία προκύπτουν. 

μιλος δεν είναι σε θέση να 
εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους.  Το ποσό της ζημιάς απομείωσης είναι η 

 και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών 
ταμειακών ροών, προεξοφλουμένων με το πραγματικό επιτόκιο. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται 

εταιρείες 

Λογιστικές αρχές από την 1 Ιανουαρίου 2005 
ταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους 

υ. 

ίες πρακτόρευσης, χωρίς δικαίωμα αναγωγής, μειώνουν τις 

Τα ταμειακά διαθέσιμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως, τις βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες 
επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαμηλού ρίσκου.  Για σκοπούς κατάρτισης ταμειακών ροών, στα ταμειακά 
διαθέσιμα περιλαμβάνονται και οι τραπεζικές υπεραναλήψεις. 

Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού ο Όμιλος εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο 
συμπέρασμα ότι τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί απομείωση.  Για μετοχές εταιρει

σημαντική ή παρατεταμένη μείωση της εύλογης αξίας σε σχέση με το κόστος κτήσεως.  Αν στοιχειοθετείται

αξίας, μεταφέρεται στα αποτελέσματα. Οι ζημιές απομείωσης σε μετοχές που καταχωρούνται στα αποτελέσματα 
δεν αναστρέφονται μέσω των αποτελεσμάτων

Αποθέματα 

Το κόστος προσδιορίζεται με τη μέθοδο του μέσου στ

και αν ογία των γεν

πώλησης. 

Διαγραφ

Εμπορικές απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο 
αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων και των ζημιών απομείωσης.  Οι 
ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι ο Ό

διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων

ως έξοδο στα αποτελέσματα. 

Διακανονισμοί πρακτορείας απαιτήσεων (Factoring) 

Λογιστικές αρχές 1 Ιανουαρίου 2004 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2004 

Οι απαιτήσεις από πελάτες παρουσιάζονται μειωμένες με τα ποσά που έχουν προεισπραχθεί από 
πρακτόρευσης. 

Οι διακανονισμοί πρακτορείας απαιτήσεων με δικαίωμα αναγωγής κα
ως υποχρέωση προς την εταιρεία πρακτόρευσης.  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 επιτοκίο

Τα ποσά που έχουν προεισπραχθεί από εταιρε
απαιτήσεις από πελάτες. 

Ταμειακά διαθέσιμα  
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άγ τική λογιστική 

αποτιμώνται μεταγενέστερα στην εκτιμημένη εύλογη αξία τους.  Η εκτιμημένη εύλογη αξία υπολογίζεται με 
 τις ένων ταμειακών ροών. 

 καταχωρούνται στην 

 καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.  

ις ταμειακών ροών, κέρδη ή ζημιές που είχαν καταχωρηθεί κατευθείαν στα αποθεματικά 

. 

Στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού προς πώληση και μη συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες 

Τα στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού (ή ομάδες στοιχείων προς πώληση) ταξινομούνται ως περιουσιακά 
στοιχεία που προορίζονται για πώληση και αναγνωρίζονται στην χαμηλότερη μεταξύ λογιστικής αξίας και 
καθαρής τιμής πώλησης, εάν η λογιστική αξία ανακτάται κυρίως μέσω της πώλησης και όχι από την συνεχή 
χρήση τους. 

Παρ ωγα και αντισταθμισ

Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα περιλαμβάνουν προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος, συμβάσεις 
ανταλλαγής επιτοκίων και συμβάσεις ανταλλαγής νομισμάτων.   

Αυτά καταχωρούνται στον ισολογισμό αρχικά στο κόστος (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων συναλλαγής) και 

βάση  τρέχουσες τιμές και αναλύσεις προεξοφλημ

Τα παράγωγα παρουσιάζονται ως περιουσιακά στοιχεία  όταν η εκτιμημένη εύλογη αξία τους είναι θετική και ως 
υποχρεώσεις όταν η εκτιμημένη εύλογη αξία τους είναι αρνητική. 

Οι αναπροσαρμογές στην εύλογη αξία παραγώγων που αποκτώνται για σκοπούς εμπορίας
κατάσταση αποτελεσμάτων. 

Ο Όμιλος χρησιμοποιεί επίσης παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα για την αντιστάθμιση κινδύνων που 
απορρέουν από τις μεταβολές των επιτοκίων και των τιμών συναλλάγματος.  Ο Όμιλος εφαρμόζει 
αντισταθμιστική λογιστική εύλογης αξίας ή ταμειακών ροών για παράγωγα τα οποία πληρούν τα σχετικά 
κριτήρια.  Για παράγωγα τα οποία δεν πληρούν τα κριτήρια για αντισταθμιστική λογιστική, κέρδη ή ζημιές που 
προκύπτουν από μεταβολές στην εύλογη αξία

Για αντισταθμίσεις εύλογης αξίας οι οποίες πληρούν τα κριτήρια για αντισταθμιστική λογιστική, κέρδη ή ζημιές 
από την επανεκτίμηση του παραγώγου στην εύλογη αξία καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.  
Κέρδη ή ζημιές στο αντισταθμισμένο μέσο που οφείλονται στον αντισταθμιζόμενο κίνδυνο, αναπροσαρμόζουν τη 
λογιστική αξία του αντισταθμισμένου μέσου και καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.  

Για αντισταθμίσεις ταμειακής ροής οι οποίες πληρούν τα κριτήρια για αντισταθμιστική λογιστική, η αναλογία του 
κέρδους ή της ζημιάς από το παράγωγο που προσδιορίζεται ως ενεργός αντιστάθμιση, καταχωρείται κατευθείαν 
στα αποθεματικά και η αναλογία που προσδιορίζεται ως μη ενεργός αντιστάθμιση καταχωρείται στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων. 

Για αντισταθμίσε
μεταφέρονται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων στην ίδια περίοδο κατά την οποία η 
αντισταθμιζόμενη συναλλαγή επηρεάζει τα αποτελέσματα.  

Η αντισταθμιστική λογιστική διακόπτεται όταν το αντισταθμίζον μέσο εκπνέει ή πωλείται, τερματίζεται ή 
ασκείται, ή όταν η αντιστάθμιση δεν πληροί πλέον τα κριτήρια για αντισταθμιστική λογιστική.  Στην περίπτωση 
που μια αντισταθμιζόμενη συναλλαγή δεν αναμένεται πλέον να πραγματοποιηθεί, τα καθαρά συσσωρευμένα 
κέρδη ή ζημιές που είχαν καταχωρηθεί στα αποθεματικά μεταφέρονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων

Μετοχικό κεφάλαιο 
Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τις κοινές μετοχές της Εταιρείας. Οι κοινές μετοχές περιλαμβάνονται στα 
ίδια κεφάλαια. 
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 αποθεματικό στα ίδια κεφάλαια. 

 φόρος εισοδήματος  

 που προκύπτει από τις 
 της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και 
όμενος φόρος εισοδήματος δε λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση 

σοδήματος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από 
ίρεση την περίπτωση που η αναστροφή των 
θανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα 

Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν κατά την ημερομηνία 

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

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι η παρούσα 
ν καθορισμένη παροχή μείον την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του 
ολές που προκύπτουν από τα μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες και 

 προσαρμογές με βάση τα ιστορικά δεδομένα και 
είναι πάνω ή κάτω από το περιθώριο του 10% της σωρευμένης υποχρέωσης, καταχωρούνται στα αποτελέσματα 

Άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών, εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε 
μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Άμεσα έξοδα που σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την απόκτηση 
επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται. 

Το κόστος κτήσεως ιδίων μετοχών εμφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, έως ότου οι ίδιες 
μετοχές πουληθούν ή ακυρωθούν.  Κάθε κέρδος ή ζημιά από πώληση ιδίων μετοχών καθαρό από άμεσα για τη 
συναλλαγή έξοδα και φόρους, περιλαμβάνεται ως

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

Αναβαλλόμενος

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με τη μέθοδο της υποχρέωσης
προσωρινές διαφορές μεταξύ
των υποχρεώσεων.  Αναβαλλ
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 ει
επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις, με εξα
προσωρινών διαφορών ελέγχεται από τον Όμιλο και είναι πι
αναστραφούν στο προβλεπτό μέλλον. 

του ισολογισμού. 

Παροχές στο προσωπικό 

(α) 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.   

αφορά. 

αξία της δέσμευσης για τη
προγράμματος και τις μεταβ
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
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ν ό α
στα αποτελέσματα με εξαίρεση την περίπτωση που οι μεταβολές του προγράμματος 

 εναπομένοντα χρόνο υπηρεσίας των εργαζομένων. Στην περίπτωση αυτή το κόστος 

τερματισμού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόμενοι αποχωρούν πριν την ημερομηνία 
 παροχές όταν δεσμεύεται, είτε όταν τερματίζει την 
ρές πρόγραμμα για το οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα 

Ο Όμιλος έχει σε ισχύ ένα πρόγραμμα παροχών συμμετοχικών τίτλων (μετοχών) της μητρικής Εταιρείας. Η 

 έξοδο. Το σύνολο του εξόδου κατά τη διάρκεια της περιόδου ωρίμανσης αυτών των 
δικαιωμάτων, προσδιορίζεται με βάση την εύλογη αξία των δικαιωμάτων που παρέχονται. Σε κάθε ημερομηνία 

Επιχορηγήσεις 

υποχρεώσεις ως κρατικές επιχορηγήσεις επόμενων χρήσεων και μεταφέρονται ως έσοδα στην 
δ  

ορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. 

Ο Όμιλος αναγνωρίζει πρόβλεψη που αντιστοιχεί στην παρούσα αξία της εκτιμώμενης υποχρέωσης για την 
επισκευή ή αντικατάσταση προϊόντων υπό εγγύηση ή σχετικά με την παράδοση έργων/ παροχή υπηρεσιών κατά 

μέσα στον α αμενόμενο μέσο ασφαλιστικ  χρόνο των συμμετεχόντων στο πρόγρ μμα. Το κόστος προϋπηρεσίας 
καταχωρείται άμεσα 
εξαρτώνται από τον
προϋπηρεσίας καταχωρείται στα αποτελέσματα με τη σταθερή μέθοδο μέσα στην περίοδο ωρίμανσης. 

(β) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης 

Οι παροχές 
συνταξιοδοτήσεως. Ο Όμιλος καταχωρεί αυτές τις
απασχόληση εργαζομένων σύμφωνα με ένα λεπτομε
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. 

(γ) Σχέδιο παροχών δικαιωμάτων προαίρεσης 

εύλογη αξία των υπηρεσιών των εργαζομένων, στους οποίους παρέχονται δωρεάν μετοχές σύμφωνα με δικαίωμα 
προαίρεσης, καταχωρείται ως

ισολογισμού ο Όμιλος επανεξετάζει τις εκτιμήσεις του για τον αριθμό των δικαιωμάτων που αναμένεται ν’ 
ασκηθούν και καταχωρεί την τυχόν υπάρχουσα προσαρμογή, στα αποτελέσματα με αντίστοιχη επίδραση στα ίδια 
κεφάλαια. Κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τα ποσά που εισπράττονται, αφαιρουμένων των εξόδων 
συναλλαγής, καταχωρούνται στο μετοχικό κεφάλαιο (ονομαστική αξία) και στο υπέρ το άρτιο. 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους όταν αναμένεται με βεβαιότητα ότι η 
επιχορήγηση θα εισπραχθεί και ο Όμιλος θα συμμορφωθεί με όλους τους προβλεπόμενους όρους. 

Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα, καταχωρούνται σε μεταβατικούς λογαριασμούς και αναγνωρίζονται 
στα αποτελέσματα έτσι ώστε να αντιστοιχίζονται με τα έξοδα που προορίζονται να αποζημιώσουν. 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται με την αγορά  ενσωμάτων παγίων, περιλαμβάνονται στις 
μακροπρόθεσμες 
κατάσταση λογαριασμού  αποτελεσμάτων με τη σταθερή μέθο ο σύμφωνα με την αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή των 
σχετικών περιουσιακών στοιχείων. 

Άλλες προβλέψεις 
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν: 

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

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

- Το απαιτούμενα ποσό μπ

(α) Εγγυήσεις 
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(β) Δικαίωμα αδείας 

η της ετήσιας αδείας και της 
αδείας μακροχρόνιας υπηρεσίας ως αποτέλεσμα υπηρεσιών που προσφέρθηκαν έως την ημερομηνία του 

σεις του συμβολαίου.   

είναι εξασφαλισμέ

σίας 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 

αναγνωρίζονται μόνο στο βαθμό που τα έξοδα τα οποία έχουν πραγματοποιηθεί είναι πιθανό να ανακτηθούν. 

λαια 

σοδ αια προκαθορισμένου τιμήματος (fixed price contracts) 

 contracts) αναγνωρίζονται με βάση τα κόστη που έλαβαν χώρα μέσα στην περίοδο και μπορούν να 

ικό 

την ημερομηνία του ισολογισμού.  Η πρόβλεψη αυτή υπολογίζεται βάσει ιστορικών δεδομένων επί των 
επισκευών και αντικαταστάσεων. 

Τα δικαιώματα της ετήσιας αδείας και της αδείας μακροχρόνιας υπηρεσίας των εργαζομένων αναγνωρίζονται 
όταν αυτά προκύπτουν.  Αναγνωρίζεται πρόβλεψη για την εκτιμώμενη υποχρέωσ

ισολογισμού. 

(γ) Ζημιογόνα συμβόλαια 

Ο Όμιλος αναγνωρίζει πρόβλεψη για ζημιογόνες μακροπρόθεσμες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών  όταν τα 
αναμενόμενα έσοδα είναι μικρότερα από τα αναπόφευκτα έξοδα που αναμένεται να προκύψουν προκειμένου να 
εκπληρωθούν οι υποχρεώ

Αναγνώριση εσόδων 

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

(α) Πωλήσεις 

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

(β) Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, με βάση το στάδιο 
ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρε

συνολικών υπολογιζόμενων κόστων για κάθε συμβόλαιο.  Τα κόστη αναγνωρίζονται στην περίοδο την οποία 
πραγματοποιούνται.  Όταν το αποτέλεσμα μιας σύμβασης δεν μπορεί να υπολογιστεί με αξιοπιστία, εισοδήματα 

(γ) Κατασκευαστικά συμβό

Τα έ α που προέρχονται από κατασκευαστικά συμβόλ
αναγνωρίζονται με βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης, που αναφέρεται στο ποσοστό των εργατικών ωρών που έχουν 
λάβει χώρα έως την ημερομηνία του ισολογισμού σε σχέση με τις υπολογιζόμενες συνολικά εργατικές ώρες που 
αφορούν κάθε συμβόλαιο. 

Τα έσοδα που προέρχονται από κατασκευαστικά συμβόλαια προκαθορισμένου κόστους (κόστους πλέον κέρδους) 
(cost plus
ανακτηθούν συν τις αμοιβές που εισπράχθηκαν, τα οποία υπολογίζονται βάσει των συνολικών εξόδων μέχρι την 
ημερομηνία του ισολογισμού σε σχέση με τα συνολικά υπολογιζόμενα κόστη του συμβολαίου.    

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 αρχ
πραγματικό επιτόκιο. Στη συνέχεια λογίζονται τόκοι με το ίδιο επιτόκιο επί της απομειωμένης (νέας λογιστικής) 
αξίας. 
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Διανομή μερισμάτων 

Το ΔΠΧΠ 1 απαιτεί όπως ο Όμιλος καθορίσει τις λογιστικές αρχές σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ και να τις εφαρμόσει 

Το ΔΠΧΠ 1 παρέχει ορισμένες προαιρετικές απαλλαγές καθώς και υποχρεωτικές εξαιρέσεις στην αρχή της 
ρομ που έχουν ισχύ για τον Όμιλο παρουσιάζονται  παρακάτω: 

εκτιμήσεις ως θεωρούμενο κόστος (ΔΛΠ 16) 

για καθορισμό της εύλογης αξίας.    

φορές (ΔΛΠ 21) 

να μηδενίσει όλες τις συναλλαγματικές διαφορές κατά την ημερομηνία μετάβασης στα 
ούμενες εταιρείες του εξωτερικού.  Ως αποτέλεσμα τα κέρδη ή οι ζημιές από μετέπειτα 

υναλλαγματικές διαφορές που προέκυψαν πριν την 1 Ιανουαρίου 2004 και 

 παρέχει το ΔΠΧΠ 1 να μην εμφανίσει τα συγκριτικά 
χεία  οποία επηρεάζονται από την εφαρμογή των ΔΛΠ 32 και ΔΛΠ 39 από την 1 Ιανουαρίου 
. Ως , ο χειρισμός των χρηματοοικονομικών στοιχείων ως προς την αναγνώριση, ταξινόμηση και 

(δ) Μερίσματα 

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

Διανομή μερίσματος αναγνωρίζεται ως υποχρέωση όταν η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των 
μετόχων. 

3. Μετάβαση στα ΔΠΧΠ 

αναδρομικά για να αναμορφώσει τον κατά ΔΠΧΠ ισολογισμό έναρξης κατά την ημερομηνία μετάβασης (1 
Ιανουαρίου 2004).   

αναδ ικής εφαρμογής.  Οι απαλλαγές και εξαιρέσεις 

4.1 Απαλλαγές από την πλήρη αναδρομική εφαρμογή που αποφάσισε ο Όμιλος 

Επιχειρηματικές Συνενώσεις (ΔΠΧΠ 3) 

Η ΙΝΤΡΑΚΟΜ έχει επιλέξει να μην προβεί σε αναθεώρηση των επιχειρηματικών συνενώσεων που 
πραγματοποιήθηκαν πριν την 1 Ιανουαρίου 2004.   Ως αποτέλεσμα, ο ισολογισμός έναρξης δεν παρουσιάζει 
υπεραξία στην ενοποίηση, αφού η υπεραξία που είχε προκύψει από εξαγορές / συνενώσεις είχε διαγραφεί στα ίδια 
κεφάλαια μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2003. 

Εύλογες αξίες ή επαν

Η ΙΝΤΡΑΚΟΜ έχει επιλέξει να επανεκτιμήσει τα οικόπεδα σε εύλογη αξία και να χρησιμοποιήσει την αξία αυτή 
ως θεωρούμενο κόστος την 1 Ιανουαρίου 2004.  Η Εταιρεία χρησιμοποίησε τη μέθοδο συγκριτικής προσέγγισης 

Παροχές σε εργαζομένους (ΔΛΠ 19) 

Η ΙΝΤΡΑΚΟΜ έχει επιλέξει να μην επαναϋπολογίσει αναδρομικά τη σχετική υποχρέωση και να αναγνωρίσει όλα 
τα συσσωρευμένα αναλογιστικά κέρδη και ζημιές στα αποτελέσματα εις νέον την 1 Ιανουαρίου 2004.  

Συσσωρευμένες συναλλαγματικές δια

Ό Όμιλος έχει επιλέξει 
ΔΠΧΠ για όλες τις ενοποι
πώλησή τους δε θα περιλαμβάνουν σ
θα περιλαμβάνουν συναλλαγματικές διαφορές μετά την ημερομηνία αυτή. 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία (ΔΛΠ 32 και ΔΛΠ 39) 

Η ΙΝΤΡΑΚΟΜ έχει επιλέξει τη χρήση της επιλογής που
στοι  του 2004 τα
2005  αποτέλεσμα
επιμέτρησή τους στα συγκριτικά ποσά του 2004 βασίζεται στις Ελληνικές ΓΠΛΑ. 



ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. 
Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις  
30 Ιουνίου 2005 
(Όλα τα ποσά σε €’000) 
 

   - 21 - 

ΔΛΠ 32 και ΔΛΠ 39. 

ν πλήρη αναδρομική εφαρμογή των ΔΠΧΠ που ακολούθησε ο Όμιλος 

ΛΠ 39 έχει ως αποτέλεσμα την αναγνώριση από την 1 Ιανουαρίου 2005 των χρηματοοικονομικών 
ού που αποαναγνωρίστηκαν μετά την 1 Ιανουαρίου 2004 και δεν πληρούσαν τα 

ήρια  39.  

από την 1 Ιανουαρίου 2005, μόνο εάν η σχέση αντιστάθμισης 
ικής αντιστάθμισης σύμφωνα με το ΔΛΠ 39.  

Εκτιμήσεις και υποθέσεις 

ΛΑ, εκτός αν πρόκειται για διόρθωση λαθών.   Η Εταιρεία 
αναπροσάρμοσε υπολογισμούς και εκτιμήσεις στην περίπτωση όπου η βάση υπολογισμού τους δεν ήταν σύμφωνη 

 ΔΠ οποιώντας στοιχεία που ήταν διαθέσιμα κατά την ημερομηνία μετάβασης. 

Σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 1 και το ΔΠΧΠ 5, το ΔΠΧΠ 5 εφαρμόζεται από την 1 Ιανουαρίου 2005, εκτός αν οι 
σχετικά με τα στοιχεία προς διάθεση είχαν προσδιοριστεί κατά την 

ημερομηνία που αυτά τα στοιχεία πληρούσαν τα κριτήρια για ταξινόμηση ως στοιχεία προς διάθεση.   

- Ενοποιημένος ισολογισμός την 1 Ιανουαρίου 2004, 30 Ιουνίου 2004, 31 Δεκεμβρίου 2004 και 1 

Επιπλέον, η ταξινόμηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού έγινε την 1 Ιανουαρίου 
2005, ημερομηνία εφαρμογής των 

4.2 Εξαιρέσεις από τη

Αποαναγνώριση  χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποαναγνωρίστηκαν πριν από την 1 Ιανουαρίου 2004, δεν αναγνωρίζονται 
ξανά σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ. Η εφαρμογή της εξαίρεσης της αναπροσαρμογής των συγκριτικών στοιχείων για τα 
ΔΛΠ 32 και Δ
στοιχείων ενεργητικού και παθητικ
κριτ  αποαναγνώρισης του ΔΛΠ

Λογιστική αντιστάθμισης 

Η Διοίκηση εφαρμόζει λογιστική αντιστάθμισης 
πληροί  όλα κριτήρια λογιστ

Το ΔΠΧΠ 1 απαγορεύει τη χρήση πληροφοριών που γνωστοποιήθηκαν μετά την 1 Ιανουαρίου 2004 για διόρθωση 
εκτιμήσεων που είχαν γίνει κάτω από τις Ελληνικές ΓΠ

με τα ΧΠ, χρησιμ

Στοιχεία προς διάθεση και μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες 

απαραίτητες πληροφορίες και εκτιμήσεις 

4.3 Συμφωνίες μεταξύ Ελληνικών ΓΠΛΑ και ΔΠΧΠ 

Όμιλος 

- Συμφωνία ιδίων κεφαλαίων την 1 Ιανουαρίου 2004, 30 Ιουνίου 2004 και την 31 Δεκεμβρίου 2004 

Ιανουαρίου 2005 

- Ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων και συμφωνία καθαρών κερδών για το έτος 2004 

- Ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων και συμφωνία καθαρών κερδών για την περίοδο 1/1-30/6/2004 

Εταιρεία 

- Συμφωνία ιδίων κεφαλαίων την 1 Ιανουαρίου 2004, 30 Ιουνίου 2004 και την 31 Δεκεμβρίου 2004 

- Εταιρικός ισολογισμός την 1 Ιανουαρίου 2004, 30 Ιουνίου 2004, 31 Δεκεμβρίου 2004 και 1 Ιανουαρίου 
2005 

- Εταιρική κατάσταση αποτελεσμάτων και συμφωνία καθαρών κερδών για το έτος 2004 

- Εταιρική κατάσταση αποτελεσμάτων και συμφωνία καθαρών κερδών για την περίοδο 1/1-30/6/2004 

Στις συμφωνίες περιλαμβάνεται η επίδραση των διορθώσεων που έγιναν στο 2ο τρίμηνο του 2005 με βάση το 
ΔΛΠ 8 (σημείωση 22), καθώς και ορισμένες ανακατατάξεις σε σχέση με τα ποσά που είχαν δημοσιευθεί. 
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φω φαλαίων Ομίλου την 1 Ιανουαρίου, 30 Ιουνίου και 31 Δεκεμβρίου 2004 

ις, σε σχέση με τα ποσά που είχαν δημοσιευθεί στην 

4 31/12/2004

Συμ νία ιδίων κε

1/1/2004 30/6/200

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων με βάσει τις ΓΠΛΑ 765.673 800.331 788.300

Διαγραφές εξόδων εγκατάστασης και ασώματων ακινητοποιήσεων που δεν 
πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης βάσει ΔΠΧΠ (30.519) (33.736) (37.073) *

Προσαρμογή λογαριασμών λοιπών προβλέψεων (38.332) (44.143) (38.636)

βο γίων 32.300 41.662 42.093 *

λ φων (8.340) (8.213) (4.507)

Προσαρμογή αξίας απαιτήσεων (39.355) (36.063) (39.355)

Μεταφορά ιδίων μετοχών στα ίδια κεφάλαια (10.767) (11.062) (13.161)

ροσαρμογή
2.355 2.296 (6.310)

Πρόβλεψη για εγγυήσεις πωλήσεων (5.712) (5.312) (4.844)

διαφορές 
) (4.274) 1.688

Λοιπές αναπροσαρμογές 2.988 (10.698) 5.306 *

673.311 680.985 691.195

(7.831)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων με βάση τα ΔΠΧΠ (αναμορφωμένο) 683.364

Μετα λή λόγω διαφορετικής ωφέλιμης ζωής πα

Πρόβ εψη απομείωσης συμμετοχών και χρεογρά

Αναβαλλόμενη φορολογία 9.226 5.358 7.446

Επίδραση αναγνώρισης έργων σε εξέλιξη βάσει ΔΠΧΠ (17.324) (13.154) (19.304)

Διαγραφή φορολογίας εισπρακτέας (5.397) (5.397) (6.675)

Αναπ  πρόβλεψης αποζημίωσης σε εργαζομένους λόγω εξόδου 
από την υπηρεσία

Πρόβλεψη φορολογίας εισοδήματος - (5.211)

Αντιλογισμός προτεινόμενου μερίσματος 16.922 8.602 16.227

Μεταβολή στη σύνθεση της ενοποίησης και συναλλαγματικές 
στην ενοποίηση (408

Σύνολο αναμορφώσεων (92.361) (119.347) (97.105)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων με βάσει τα ΔΠΧΠ

Διόρθωση κονδυλίων βάσει ΔΛΠ 8 (σημείωση 22)

 

 

 

 

* Στα παραπάνω ποσά έχουν γίνει ανακατατάξε
έκθεση μετάβασης του 2004. 
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ΓΠΛΑ Αναμορφώσεις ΔΠΧΠ

- 6.134 6.134
ς απαιτήσεις - 14.741 14.741 *

186.618 (33.199) 153.420
ις 527.643 (30.211) 497.432 *

34.560

 ιδίω 765.673 (92.361) 673.311

ΩΣΕΙΣ
όθεσμες υποχρεώσεις

Δάν  
Ανα λ
Υποχρεώ
από την υ 8.000 (3.478) 4.523
Επι ηγ 0
Προ ψ

εσμες υποχρεώσεις
ές και λοιπές υποχρεώσεις 272.004 (11.273) 260.730

Τρέ σ
Συμ ε
Δάν
Προβλέψ - 4.121 4.121 *

85.133
Σύνολο υπ
Σύνολο ι

Ισολογισμός Ομίλου την 1 Ιανουαρίου 2004 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 314.126 4.290 318.416
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 54.470 (12.170) 42.301
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και 
κοινοπραξίες 1.840 6.733 8.573 *
Λοιπές επενδύσεις 15.878 2.691 18.569 *
Επενδύσεις σε ακίνητα
Αναβαλλόμενες φορολογικέ
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 116.257 (55.913) 60.344 *

502.572 (33.494) 469.078
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα
Πελάτες και λοιπές απαιτήσε
Συμβάσεις κατασκευαστικών έργων - 21.172 21.172
Λοιπές επενδύσεις 21.345 (10.720) 10.625
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 289.572 (6.738) 282.833

1.025.179 (59.696) 965.482
Σύνολο ενεργητικού 1.527.750 (93.191) 1.4

ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο 466.619 (11.437) 455.182
Αποθεματικά 266.690 (77.197) 189.493

733.309 (88.634) 644.675
Δικαιώματα μειοψηφίας 32.364 (3.727) 28.636
Σύνολο ν κεφαλαίων

ΥΠΟΧΡΕ
Μακροπρ

εια 161.965 (344) 161.621
βαλ όμενες φορολογικές υποχρεώσεις - 5.524 5.524 *

σεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου 
πηρεσία

χορ ήσεις - 580 58
βλέ εις 5.676 (1.809) 3.868 *

175.642 473 176.115
Βραχυπρόθ
Προμηθευτ

χου ες φορολογικές υποχρεώσεις - 3.712 3.712
βάσ ις κατασκευαστικών έργων - 1.286 1.286
εια 314.432 852 315.284

εις
586.436 (1.302) 5

οχρεώσεων 762.078 (829) 761.248
δίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 1.527.750 (93.191) 1.434.560

* Στα παραπάνω ποσά έχουν γίνει ανακατατάξεις, σε σχέση με τα ποσά που είχαν δημοσιευθεί στην έκθεση 
μετάβασης του 2004. 



ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. 
Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις  
30 Ιουνίου 2005 
(Όλα τα ποσά σε €’000) 
 

   - 24 - 

 

ΓΠΛΑ Αναμορφώσεις ΔΠΧΠ

-

Ισολογισμός Ομίλου την 30 Ιουνίου 2004 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 309.383 11.229 320.612
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 44.654 (6.835) 37.819
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και 
κοινοπραξίες 10.046 (3.524) 6.522
Λοιπές επενδύσεις 20.613 (2.878) 17.734
Επενδύσεις σε ακίνητα - -
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις - 12.184 12.184
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 110.987 (59.368) 51.619

495.684 (49.192) 446.491
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα 203.800 (32.333) 171.467
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 573.889 (59.283) 514.607
Συμβάσεις κατασκευαστικών έργων - 39.237 39.237
Λοιπές επενδύσεις - 5.306 5.306
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 137.395 (5.305) 132.090

915.084 (52.377) 862.707
Σύνολο ενεργητικού 1.410.768 (101.569) 1.309.198

ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο 466.619 (11.775) 454.844
Λοιπά αποθεματικά 297.280 (103.789) 193.491

763.899 (115.564) 648.336
Δικαιώματα μειοψηφίας 36.432 (3.783) 32.649
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 800.331 (119.347) 680.985

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια 125.797 (1.182) 124.615
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις - 6.714 6.714
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω 

ου από την υπηρεσία 7.971 (3.613) 4.358
Επιχορηγήσεις - 574 574

οβλέψεις 8.286 (2.763) 5.523
142.053 (269) 141.784

αχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 259.021 (7.185) 251.836

ων - 3.008 3.008
Δάνεια 209.362 7.182 216.544
Προβλέψεις - 7.489 7.489

468.383 18.046 486.429
Σύνολο υποχρεώσεων 610.436 17.777 628.214
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 1.410.768 (101.569) 1.309.198

εξόδ

Πρ

Βρ

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις - 7.552 7.552
Συμβάσεις κατασκευαστικών έργ
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Ισολογισμός Ομίλου την 31 Δεκεμβρίου 2004  
ΓΠΛΑ Αναμορφώσεις ΔΠΧΠΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 319.103 4.011 323.114
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 57.647 (6.626) 51.022
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και 
κοινοπραξίες 1.796 (409) 1.387
Λοιπές επενδύσεις 12.330 (1.711) 10.619
Επενδύσεις σε ακίνητα - 6.106 6.106
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις - 12.543 12.543
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 124.952 (60.612) 64.340

515.829 (46.697) 469.132
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα 183.004 (33.203) 149.801
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 551.627 (42.449) 509.178
Συμβάσεις κατασκευαστικών έργων - 28.983 28.983
Λοιπές επενδύσεις 24.321 (12.791) 11.530
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 137.723 1.793 139.516
Διαθέσιμες προς πώληση απαιτήσεις 0 3.493 3.493

896.676 (54.175) 842.501
Σύνολο ενεργητικού 1.412.505 (100.872) 1.311.633

ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο 467.866 (12.471) 455.395
Λοιπά αποθεματικά 282.203 (85.287) 196.916

750.069 (97.758) 652.311
Δικαιώματα μειοψηφίας 38.231 (7.178) 31.053
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 788.300 (104.936) 683.364

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια 137.658 7.147 144.805
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις - 5.605 5.605
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία 5.619 (697) 4.922
Επιχορηγήσεις - 569 569
Προβλέψεις 4.596 (1.106) 3.491

147.873 11.518 159.391
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 274.098 (30.594) 243.504
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 5.303 (0) 5.303
Συμβάσεις κατασκευαστικών έργων - 3.529 3.529
Δάνεια 196.932 5.924 202.855
Προβλέψεις - 10.928 10.928
Διαθέσιμες προς πώληση υποχρεώσεις - 2.758 2.758

476.332 (7.455) 468.877
Σύνολο υποχρεώσεων 624.205 4.064 628.269

1.412.505 (100.872) 1.311.633Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων
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5  

ΔΠΧΠ Επίδραση ΔΠΧΠ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2004 ΔΛΠ 32 και 39 1/1/2005

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 323.114 - 323.114
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 51.022 - 51.022
Επενδύσεις σε θυγατρικές - - -
Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 1.387 - 1.387
Λοιπές επενδύσεις 10.619 (10.619) -
Χρηματοοικονομικά προϊόντα διαθέσιμα προς πώληση - 21.535 21.535
Επενδύσεις σε ακίνητα 6.106 - 6.106
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 12.543 - 12.543
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 64.340 (971) 63.369

469.132 9.944 479.076
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα 149.801 - 149.801
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 509.178 - 509.178
Συμβάσεις κατασκευής έργων 28.983 - 28.983
Λοιπές επενδύσεις 11.530 (11.530)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 139.516 - 139.516
Διαθέσιμες προς πώληση απαιτήσεις 3.493 - 3.493

842.501 (11.530) 830.971

Σύνολο ενεργητικού 1.311.633 (1.586) 1.310.047

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο 455.395 - 455.395
Λοιπά αποθεματικά 196.916 (25.359) 171.557

652.311 (25.359) 626.952

Δικαιώματα μειοψηφίας 31.053 - 31.053

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 683.364 (25.359) 658.005

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια 144.805 (28.476) 116.329
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 5.605 - 5.605
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 4.922 - 4.922
Επιχορηγήσεις 569 - 569

Προβλέψεις 3.491 - 3.491

Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα - 52.250 52.250
159.391 23.773 183.165

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 243.504 - 243.504
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 5.303 - 5.303
Συμβάσεις κατασκευής έργων 3.529 - 3.529
Δάνεια 202.855 - 202.855

Προβλέψεις 10.928 - 10.928
Διαθέσιμες προς πώληση υποχρεώσεις 2.758 - 2.758

468.877 - 468.877

Σύνολο υποχρεώσεων 628.269 23.773 652.042

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 1.311.633 (1.586) 1.310.047

Ισολογισμός Ομίλου την 1 Ιανουαρίου 200
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Κατάσταση αποτελεσμάτων Ομίλου για το 2004 

 

Συμφωνία καθαρών κερδών για το έτος 2004 

* Στα παραπάνω ποσά έχουν γίνει ανακατατάξεις, σε σχέση με τα ποσά που είχαν δημοσιευθεί στην έκθεση 
μετάβασης του 2004. 

Κέρδος πριν τη φορολογία σύμφωνα με τις ΓΠΛΑ 42.617

Διαγραφή άυλων περιουσιακών στοιχείων και αντιλογισμός αποσβέσεων (5.369) *

Ωφέλεια από αλλαγή στους συντελεστές αποσβέσεων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων 11.957

Πρόβλεψη για αποζημιώση σε εργαζομένους λόγω εξόδου από την υπηρεσία (8.726)

Λοιπές αναπροσαρμογές 1.347 *

Κέρδος πριν τη φορολογία σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 41.827

Φορολογία εισοδήματος (15.939)

Αναβαλλόμενη φορολογία (2.957)

Καθαρά κέρδη σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 22.932

Κέρδη χρήσης από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες (592)

Καθαρά κέρδη σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 22.339

 

ΓΠΛΑ Αναμορφώσεις ΔΠΧΠ

Πωλήσεις 622.593 (6.688) 615.905
Κόστος πωλήσεων (419.512) 7.572 (411.939)
Μεικτό κέρδος 203.081 885 203.966
Έξοδα διάθεσης και έξοδα έρευνας και ανάπτυξης (68.614) (9.403) (78.017)
Έξοδα διοίκησης (69.106) 189 (68.917)
Άλλα λειτουργικά έσοδα/ (έξοδα)- καθαρά (1.663) 5.791 4.128
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 63.699 (2.538) 61.161
Χρηματοοικονομικά έξοδα – καθαρά (21.082) 995 (20.087)
Κέρδη από συνδεδεμένες επιχειρήσεις - 753 753
Κέρδη προ φόρων 42.617 (791) 41.827
Φόρος εισοδήματος (16.175 ) (2.720) (18.895)
Καθαρά κέρδη χρήσης από συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες 26.442 (3.511) 22.932
Μη συνεχιζόμενες λειτουργίες: - -
Κέρδη χρήσης από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες - (592) (592)
Καθαρά κέρδη 26.442 (4.103) 22.339

Κατανεμημένα σε :
Μετόχους της μητρικής 24.831 (4.772) 20.060
Δικαιώματα μειοψηφίας 1.611 668 2.279

26.442 (4.103) 22.339

-

 



ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. 
Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις  
30 Ιουνίου 2005 
(Όλα τα ποσά σε €’000) 
 

   - 28 - 

ρίοδο 1/1- 30/6/2004 

Κέρδος πριν τη φορολογία σύμφωνα με τις ΓΠΛΑ 25.640

Κατάσταση αποτελεσμάτων Ομίλου για την πε

 

 

Συμφωνία καθαρών κερδών για την περίοδο 1/1- 30/6/2004 

Διαγραφή άυλων περιουσιακών στοιχείων και αντιλογισμός αποσβέσεων (834)

Ωφέλεια από αλλαγή στους συντελεστές αποσβέσεων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων 6.958

Πρόβλεψη για αποζημιώση σε εργαζομένους λόγω εξόδου από την υπηρεσία (161)

Μεταφορά στο κόστος πωληθέντων (9.142)

Λοιπές αναπροσαρμογές 1.173

Κέρδος πριν τη φορολογία σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 23.633

Φόρος εισοδήματος (10.336)

Καθαρά κέρδη σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 13.297

Κέρδη χρήσης από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες (361)

Καθαρά κέρδη 12.937

ΓΠΛΑ Αναμορφώσεις ΔΠΧΠ

Πωλήσεις 296.938 (2.207) 294.731
Κόστος πωλήσεων (186.297) (3.624) (189.921)
Μεικτό κέρδος 110.641 (5.831) 104.810
Έξοδα διάθεσης και έξοδα έρευνας και ανάπτυξης (39.421) (958) (40.379)
Έξοδα διοίκησης (33.865) 551 (33.313)
Άλλα λειτουργικά έσοδα/ (έξοδα)- καθαρά (237) 1.459 1.222
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 37.119 (4.780) 32.339
Χρηματοοικονομικά έξοδα – καθαρά (11.479) 1.546 (9.933)
Κέρδη από συνδεδεμένες επιχειρήσεις - 1.224 1.224
Κέρδη προ φόρων 25.640 (2.010) 23.630
Φόρος εισοδήματος 0 (10.333) (10.333)
Καθαρά κέρδη χρήσης από συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες 25.640 (12.342) 13.297
Μη συνεχιζόμενες λειτουργίες: - -
Κέρδη χρήσης από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες - (361) (361)
Καθαρά κέρδη 25.640 (12.703) 12.937

Κατανεμημένα σε :
Μετόχους της μητρικής 24.476 (12.046) 12.430
Δικαιώματα μειοψηφίας 1.163 (657) 507

25.640 (12.703) 12.937

-
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, 30 Ιουνίου και 31 Δεκεμβρίου 2004 

 

 

* Στα παραπάνω ποσά έχουν γίνει ανακατατάξεις, σε σχέση με τα ποσά που είχαν δημοσιευθεί στην έκθεση 
μετάβασης του 2004. 

 

 

 

1/1/2004 30/6/2004 31/12/2004

Συμφωνία ιδίων κεφαλαίων Εταιρείας την 1 Ιανουαρίου

 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων με βάση τις ΓΠΛΑ 686.511 710.555 695.730

Διαγραφή εξοδων εγκατάστασης και ασώματων ακινητοποιήσεων που 
δεν πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης βάσει ΔΠΧΠ (25.826) (26.245) (30.990) *

Προσαρμογή λογαριασμών λοιπών προβλέψεων (38.057) (38.057) (38.057)

Μεταβολή λόγω διαφορετικής ωφέλιμης ζωής παγίων και άυλων 
περιουσιακών στοιχείων 20.483 25.698 30.931 *

Πρόβλεψη απομείωσης συμμετοχών (6.998) (6.849) (2.883)

Αναβαλλόμενη φορολογία 10.750 6.870 6.650

Επίδραση αναγνώρισης έργων σε εξέλιξη βάσει ΔΠΧΠ (14.528) (13.135) (16.755)

Προσαρμογή αξίας απαιτήσεων (28.500) (28.500) (28.500)

Διαγραφή φορολογίας εισπρακτέας (5.397) (5.397) (5.397)

Μεταφορά ιδίων μετοχών στα ίδια κεφάλαια (10.767) (11.062) (12.186)

Πρόβλεψη για αποζημίωση σε εργαζομένους λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 2.198 2.198 (6.456)

Πρόβλεψη για εγγυήσεις πωλήσεων (5.712) (5.312) (4.844)

Πρόβλεψη φορολογίας εισοδήματος περιόδου - (3.552) -

Αντιλογισμός προτεινόμενου μερίσματος 12.820 - 13.126

Αύξηση προϋπολογιστικού κόστους - (10.536) -

Λοιπές αναπροσαρμογές 2.958 3.764 8.293 *

Σύνολο αναμορφώσεων (86.577) (110.115) (87.068)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων με βάση τα ΔΠΧΠ 599.934 600.440 608.662
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Ισολογισμός Εταιρείας την 1 Ιανουαρίου 2004 

 

 

 

 

ΓΠΛΑ Αναμορφώσεις ΔΠΧΠ

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 248.800 14.577 263.377
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 55.907 (20.175) 35.732
Επενδύσεις σε θυγατρικές 39.451 (4.985) 34.466
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 357 (38) 319
Λοιπές επενδύσεις 13.521 3.067 16.588
Επενδύσεις σε ακίνητα - 5.103 5.103
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις - 12.080 12.080
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 79.334 (28.500) 50.834

437.370 (18.871) 418.499
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα 163.541 (27.357) 136.184
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 442.464 (23.807) 418.657
Λοιπές επενδύσεις 19.500 (10.767) 8.732
Φορολογία επιστρεπτέα 5.397 (5.397) -
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 265.793 (5.858) 259.935

896.694 (73.186) 823.508
Σύνολο ενεργητικού 1.334.064 (92.057) 1.242.007

ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο 466.619 (11.437) 455.182
Αποθεματικά 219.892 (75.140) 144.752

686.511 (86.577) 599.934
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια 153.500 4.068 157.568
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις - 1.330 1.330
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από 
την υπηρεσία 6.239 (2.198) 4.040
Επιχορηγήσεις - 413 413
Προβλέψεις 3.764 (1.788) 1.976

163.502 1.826 165.328
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 206.279 267 206.546
Δάνεια 264.952 1.126 266.077
Μερίσματα πληρωτέα 12.820 (12.820) -
Προβλέψεις - 4.121 4.121

484.050 (7.305) 476.745
Σύνολο υποχρεώσεων 647.553 (5.480) 642.073
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 1.334.064 (92.057) 1.242.007
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Ισολογισμός Εταιρείας την 30 Ιουνίου 2004 

 

ΓΠΛΑ Αναμορφώσεις ΔΠΧΠ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 48.007 (16.590) 31.416
Ενσώματα πάγια περιουσιακά  στοιχεία 245.121 15.259 260.381
Επενδύσεις σε ακίνητα - 4.973 4.973
Επενδύσεις σε θυγατρικές 39.407 (4.486) 34.921
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 319 - 319
Λοιπές επενδύσεις 13.316 2.680 15.996
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 79.347 (28.500) 50.847
Αναβαλλόμενη φορολογία - 10.620 10.620

425.517 (16.044) 409.473
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα 161.483 (15.517) 145.965

λάτες και λοιπές απαιτήσεις 414.900 41.961 456.861
 επενδύσεις 12.812 (11.062) 1.751

ειακά διαθέσιμα 108.886 (5.858) 103.028
698.081 9.524 707.605

1.123.598 (6.521) 1.117.078

ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Κεφάλαιο μετοχικό 466.619 (11.775) 454.844
Αποθεματικά 243.936 (98.340) 145.596

710.555 (110.115) 600.440
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια τραπεζών 118.000 3.483 121.483
Προβλέψεις 11.647 (9.435) 2.212
Επιχορηγήσεις - 413 413
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 5.862 (2.198) 3.663
Αναβαλλόμενη φορολογία - 3.750 3.750

135.509 (3.987) 131.522
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 114.247 101.534 215.781
Τράπεζες 159.645 1.156 160.800
Φορολογία 3.644 556 4.200
Προβλέψεις - 4.335 4.335

277.535 107.581 385.116
Σύνολο υποχρεώσεων 413.044 103.594 516.638
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 1.123.598 (6.521) 1.117.078

 

Πε
Λοιπές
Ταμ

Σύνολο ενεργητικού
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ΓΠΛΑ Αναμορφώσεις ΔΠΧΠ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 241.376 16.004 257.381
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 61.198 (17.305) 43.893
Επενδύσεις σε θυγατρικές 36.276 (1.281) 34.995
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 319 - 319
Λοιπές επενδύσεις 10.206 3.441 13.647
Επενδύσεις σε ακίνητα - 4.843 4.843
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις - 11.210 11.210
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 86.313 (34.358) 51.955

435.689 (17.446) 418.243
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα 158.286 (28.888) 129.399

λάτες και λοιπές απαιτήσεις 475.475 (26.038) 449.437
Λοιπές επενδύσεις 16.086 (12.186) 3.899

μειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 108.836 - 108.836
758.683 (67.112) 691.571

Σύνολο ενεργητικού 1.194.372 (84.558) 1.109.814

ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο 467.866 (12.471) 455.395
Αποθεματικά 227.864 (74 153.267
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 695.730 (87 608.662

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια 118.000 2.943 120.943
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις - 4.560 4.560
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία 4.266 - 4.266
Επιχορηγήσεις - 413 413
Προβλέψεις 3.774 (1.862) 1.912

126.040 6.054 132.094
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 204.873 (1.738) 203.135
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 958 - 958
Δάνεια 153.645 1 154.771
Μερίσματα πληρωτέα 13.126 (13.126) -

10.193 10.193
(3.544) 369.057

Σύνολο υποχρεώσεων 498.642 2.510 501.151

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 1.194.372 (84.558) 1.109.814

Ισολογισμός Εταιρείας την 31 Δεκεμβρίου 2004 

Πε

Τα

.597)

.068)

.126

Προβλέψεις -
372.602
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Ισολογισμός Εταιρείας την 1 Ιανουαρίου 2005  

 

ΔΠΧΠ Επίδραση ΔΠΧΠ

ομηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 203.135 - 203.135
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 958 - 958

νεια 154.771 - 154.771
οβλέψεις 10.193 - 10.193

και υποχρεώσεων 1.109.814 (667) 1.109.147

 

31/12/2004 ΔΛΠ 32 και 39 1/1/2005
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 257.381 - 257.381
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 43.893 - 43.893
Επενδύσεις σε θυγατρικές 34.995 - 34.995
Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 319 - 319
Λοιπές επενδύσεις 13.647 (13.647) -
Χρηματοοικονομικά προϊόντα διαθέσιμα προς πώληση - 16.880 16.880
Επενδύσεις σε ακίνητα 4.843 - 4.843
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 11.210 - 11.210
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 51.955 - 51.955

418.243 3.233 421.476
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα 129.399 - 129.399
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 449.437 - 449.437
Λοιπές επενδύσεις 3.899 (3.899) -
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 108.836 - 108.836

691.571 (3.899) 687.671
Σύνολο ενεργητικού 1.109.814 (667) 1.109.147

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο 455.395 - 455.395
Λοιπά αποθεματικά 153.267 (24.445) 128.822

608.662 (24.445) 584.218
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια 120.943 (28.471) 92.471
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 4.560 - 4.560
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 4.266 - 4.266
Επιχορηγήσεις 413 - 413
Προβλέψεις 1.912 - 1.912
Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα - 52.249 52.249

132.094 23.778 155.872

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Πρ

Δά
Πρ

369.057 - 369.057
Σύνολο υποχρεώσεων 501.151 23.778 524.929
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 
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Κατάσταση αποτελεσμάτων Εταιρείας για το 2004 

 

Συμφωνία καθαρών κερδών για το έτος 2004 

 

 

ε σχέση με τα ποσά που είχαν δημοσιευθεί στην έκθεση 
βασης του 2004. 

Κέρδος πριν τη φορολογία σύμφωνα με τις ΓΠΛΑ 36.113

Διαγραφή άυλων περιουσιακών στοιχείων και αντιλογισμός αποσβέσεων (5.164) *

Ωφέλεια από αλλαγή στους συντελεστές αποσβέσεων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων 10.448

Πρόβλεψη για αποζημίωση σε εργαζομένους λόγω εξόδου από την υπηρεσία (8.654)

Λοιπές αναπροσαρμογές 2.511 *

Κέρδος πριν τη φορολογία σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 35.254

Φορολογία εισοδήματος (9.359)

Αναβαλλόμενη φορολογία (4.100)

Καθαρό κέρδος σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 21.795

* Στα παραπάνω ποσά έχουν γίνει ανακατατάξεις, σ
μετά

 

ΓΠΛΑ Αναμορφώσεις ΔΠΧΠ

Πωλήσεις 478.017 5.549 483.566
Κόστος πωλήσεων (333.013) (2.811) (335.824)
Μεικτό κέρδος 145.004 2.738 147.742
Άλλα λειτουργικά έσοδα/ (έξοδα)- καθαρά 987 9.693 10.681
Έξοδα διάθεσης (30.714) (1.306) (32.021)
Έξοδα διοίκησης (38.245) (33) (38.278)
Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης (26.512) (8.088) (34.600)
Άλλα λειτουργικά έξοδα - (1.319) (1.319)
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 50.519 1.685 52.204
Χρηματοοικονομικά έξοδα – καθαρά (7.993) (8.957) (16.950)
Έκτακτα κέρδη και ανόργανα έσοδα 6.870 (6.870) -
Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 2.143 (2.143) -
Έκτακτες ζημιές και ανόργανα έξοδα (11.345) 11.345 -
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων (3.011) 3.011 -
Αποσβέσεις μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος (1.070) 1.070 -
Κέρδος πριν τη φορολογία 36.113 (859) 35.254
Τρέχουσα φορολογία εισοδήματος (9.359 ) (4.100) (13.459)
Καθαρό κέρδος 26.754 (4.959 ) 21.795
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ατάσταση αποτελεσμάτων Εταιρείας για την περίοδο 1/1-30/6/2004 

 

ΓΠΛΑ Αναμορφώσεις ΔΠΧΠ

Πωλήσεις 239.171 151 239.322
Κόστος πωλήσεων (152.048) (4.608) (156.656)
Μεικτό κέρδος 87.123 (4.457) 82.666
Άλλα λειτουργικά έσοδα / (έξοδα) - καθαρά 510 (194) 316
Έξοδα διάθεσης (14.802) 283 (14.519)
Έξοδα διοίκησης (19.528) 1.667 (17.861)
Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης (18.593) (2.328) (20.921)
Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης - (307) (307)
Αποτελέσ

Κ

 

 

Συμφωνία καθαρών κερδών για την περίοδο 1/1-30/6/2004 

 

 

 

 

ματα εκμετάλλευσης 34.710 (5.336) 29.374
Χρηματοοικονομικά έξοδα – καθαρά (9.158) 879 (8.279)
Έκτακτα κέρδη και ανόργανα έσοδα 2.322 (2.322) -
Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 486 (486) -
Έκτακτες ζημιές και ανόργανα έξοδα (1.548) 1.548 -
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων (1.256) 1.256 -
Αποσβέσεις μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος (546) 546 -
Κέρδος πριν τη φορολογία 25.011 (3.916) 21.095
Τρέχουσα φορολογία εισοδήματος - (7.432) (7.432)
Καθαρό κέρδος 25.011 (11.348) 13.663

1/1 - 30/6/2004

Κέρδος πριν τη φορολογία σύμφωνα με τις ΓΠΛΑ 25.011

Διαγραφή άυλων περιουσιακών στοιχείων και αντιλογισμός αποσβέσεων (377)

Ωφέλεια από αλλαγή στους συντελεστές αποσβέσεων πάγιων και άυλων περιουσιακών 
στοιχείων 5.215

Μεταφορά στο κόστος πωληθέντων (10.536)

Λοιπές αναπροσαρμογές 1.782

Κέρδος πριν τη φορολογία σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 21.095

Φορολογία (7.432)

Καθαρό κέρδος σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 13.663
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. Πληροφόρηση κατά τομέα 

 

Τα αποτελέσματα για κάθε τομέα για την περίοδο 1/1-30/6/2004 ήταν τα παρακάτω: 

 

5. Χρηματοοικονομικά έξοδα - καθαρά 

 από 
επιλέξει, 
εφαρμογή 

Τηλεπικοινωνίες

Ολοκληρωμένες 
λύσεις 

πληροφορικής, 
δημοσίου τομέα 
και τραπεζών

Αμυντικά Κατασκευαστικά Λοιπά Μη 
κατανεμηθέντα Σύνολο

Πωλήσεις 127.427 66.958 33.418 21.490 8.580 302 258.174

Λειτουργικά κέρδη 6.270 3.283 1.642 1.056 422 14 12.687
Χρηματοοικονομικά 
έξοδα - - - - - (1.188) (1.188)

Μερίδιο αποτελεσμάτων 
συγγενών επιχειρήσεων - - - 424 (55) - 370
Κέρδη προ φόρων 11.869

4

Πρωτεύων τύπος πληροφόρησης – επιχειρηματικοί τομείς 

Τα αποτελέσματα για κάθε τομέα για την περίοδο 1/1-30/6/2005 ήταν τα παρακάτω: 

 

 

 

Τηλεπικοινωνίες

Ολοκληρωμένες 
λύσεις 

πληροφορικής, 
δημοσίου τομέα 
και τραπεζών

Αμυντικά Κατασκευαστικά Λοιπά Μη 
κατανεμηθέντα Σύνολο

Πωλήσεις 156.308 63.807 40.916 24.596 8.543 562 294.731

Λειτουργικά κέρδη 9.967 4.224 12.511 3.378 1.341 919 32.339
Χρηματοοικονομικά 
έξοδα (9.933) (9.933)

Μερίδιο αποτελεσμάτων 
συγγενών επιχειρήσεων - - - 1.143 2 79 1.224
Κέρδη προ φόρων 23.630

Στα χρηματοοικονομικά έξοδα του εξαμήνου μέχρι 30 Ιουνίου 2005 έχουν καταχωρηθεί καθαρά κέρδη
αποτίμηση παραγώγων και αντισταθμιζόμενου δανείου ύψους €7.616 χιλ.  Λόγω του ότι ο Όμιλος έχει 
βάσει του ΔΠΧΠ1, να μην εμφανίσει τα συγκριτικά στοιχεία του 2004 τα οποία επηρεάζονται από την 
των ΔΛΠ32 και ΔΛΠ39, δεν συμπεριλαμβάνονται αντίστοιχα ποσά για το 2004.  
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ατά τη διάρκεια της περιόδου ο Όμιλος προέβη στην απόκτηση 1.877 επιπλέον μετοχών στη θυγατρική της 
 από 
 την 

και σε 
χρόνια.  

 στις 

.000, 
2.727,  
α, με 

ΡΙΚΗ 
ζημιά 

 την 
Εταιρεία 

έξοδα 

7. Χρηματοοικονομικά προϊόντα διαθέσιμα προς πώληση 

 

 

 

Όμιλος Εταιρεία
30/6/2005 30/6/2005

6. Επενδύσεις σε θυγατρικές 
 

Κ
εταιρεία Intrasoft International SA που εδρεύει στο Λουξεμβούργο, αυξάνοντας το ποσοστό συμμετοχής της
69,73% σε 100%.  Η Εταιρεία κατέβαλε το ποσό των 12.410.724, ποσό κατά €10.083.764 περίπου πάνω από
λογιστική αξία της εταιρείας κατά την περίοδο της εξαγοράς.  Βάσει αποτίμησης από διεθνείς οίκους 
συνδυασμό με τη συνεχή ανάπτυξη της εταιρείας, ο Όμιλος αναμένει ισχυρές ταμειακές ροές στα επόμενα 

Επιπλέον κατά τη διάρκεια της περιόδου, εταιρείες του Ομίλου Intracom ίδρυσαν καινούργιες εταιρείες
οποίες ο Όμιλος συμμετέχει  
(α) με ποσοστό 100% στην Intracom Armenia LLC που εδρεύει στην Αρμενία, με κόστος συμμετοχής €300
(β) με ποσοστό 67% στην Fornax Informatika DOO που εδρεύει στην Κροατία, με κόστος συμμετοχής €
(γ) με ποσοστό 100% στην Intracom Middle East FZ-LLC που εδρεύει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτ
κόστος συμμετοχής €88.750 και  
(δ) με ποσοστό 58% στην Eurokat μέσω της Intrakat, με κόστος συμμετοχής €410.000.   
 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου η Εταιρεία προχώρησε στη μεταβίβαση: 
(α) του συνόλου της συμμετοχής της (60%) στην Ανώνυμη Εταιρεία ¨ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Α.Ε.¨, από την οποία πώληση προέκυψε 
ύψους €54 χιλ.  
(β) του συνόλου της συμμετοχής της (66%) στον Όμιλο Bulfon S.A. που εδρεύει στη Σόφια, Βουλγαρία, από
οποία προέκυψε ζημιά ύψους €111 χιλ..  Επιπλέον, ως μέρος της συμφωνίας πώλησης της Bulfon SA, η 
ανέλαβε χρέος της θυγατρικής εταιρείας ύψους €1.751 χιλ.,.   H ζημιά που προέκυψε συμπεριλήφθηκε στα 
διοίκησης. 

 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2004 - -
Επίδραση εφαρμογής των ΔΛΠ 32 και 39 19.009 16.880
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005 19.009 16.880
Προσθήκες 1.516 298
Πωλήσεις (3.321) (3.321)
Κέρδος εύλογης αξίας 440 284
Μεταφορά σε συγγενείς/ θυγατρικές (2.538) (2.538)
Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2005 15.107 11.602

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 15.107 11.602
Κυκλοφορούν ενεργητικό - -

15.107 11.602
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8. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

Απαίτηση του Ομίλου ύψους €111.506 χιλ. που βρισκόταν σε διαιτησία διευθετήθηκε με σχετική συμφωνία 
συμβιβασμού που υπεγράφη στις 27 Μαΐου 2005.  Βάσει της συμφωνίας, ο Όμιλος (και συγκεκριμένα οι εταιρείες 
INTRACOM και η INTRAROM) θα εισπράξει το ποσό των €78.200 χιλ σε τρεις δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων 
καταβλήθηκε στις 8 Ιουλίου 2005.  Οι επόμενες δύο δόσεις θα πληρωθούν στις 7 Ιουλίου 2006 και 7 Ιουλίου 2007 
αντίστοιχα.  Για το υπόλοιπο είχε ήδη δημιουργηθεί πρόβλεψη σε προηγούμενα έτη. 

9. Αποθέματα 

Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου μέχρι 30 Ιουνίου 2005, η Εταιρεία έχει καταχωρήσει ζημιές από απομείωση 
αποθεμάτων ύψους €873 χιλ. 

10. Μετοχικό κεφάλαιο 

ικού 

τικής αντιστάθμισης για ταμειακές ροές για τη σύμβαση 
 αποτίμηση του παραγώγου και του αντισταθμιζόμενου 

δανείου ύψους €5.258 χιλ. έχει αναγνωριστεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων για την περίοδο.  

Αριθμός 
μετοχών Κοινές μετοχές Υπέρ το άρτιο Ίδιες μετοχές Σύνολο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2005 131.258.772 276.956 190.625 (12.186) 455.395
Πώληση ιδίων μετοχών - - - 12.186 12.186
Έξοδα έκδοσης κεφαλαίου - - (11) - (11)

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2005 131.258.772 276.956 190.614 (0) 467.570

 

Κατά το εξάμηνο μέχρι 30 Ιουνίου 2005 η Εταιρεία πώλησε τις ίδιες μετοχές που κατείχε έναντι συνολ
τιμήματος €13.637.959. 

11. Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία 

Εταιρεία 

Παθητικό Ονομαστική αξία
Συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (interest rate swaps) 4.580 €100.000.000
Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (forwards) 11.211 $41.040.000
Συμβάσεις ανταλλαγής συναλλάγματος (cross-currency swaps) -   
αντιστάθμιση αξίας δανείου 18.365 €118.000.000

Σύνολο 34.156

30/6/2005

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 18.365
Μη βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 15.791

34.156

 

 

Λόγω του ότι η Εταιρεία δεν έκανε χρήση της λογισ
ανταλλαγής συναλλάγματος, καθαρό κέρδος από την
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12. Κεφαλαιουχικές δαπάνες 

Οι συνολικές αγορές ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και του Ομίλου για το εξάμηνο 
που έληξε στις 30 Ιουνίου 2005 ανήλθαν σε  €3.882 χιλ.  και €8.050 χιλ. αντίστοιχα.  Οι συνολικές επενδύσεις σε 
άυλα περιουσιακά στοιχεία για το εξάμηνο ανήλθαν σε €9.289 χιλ. και €9.631 χιλ. για την Εταιρεία και τον Όμιλο 
αντίστοιχα. 

13. Λειτουργικές ταμειακές ροές 

4. Μερίσματα 

ο μέρισμα για το έτος 2004 το οποίο ανήλθε σε €13.126 χιλ. (€0,10 κατά μετοχή) εγκρίθηκε από την Ετήσια 
Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου 2005 και ως έναρξη καταβολής ορίστηκε 

 29 Αυγούστου 2005.   

 

1/1-30/6/2005 1/1-30/6/2004 1/1-30/6/2005 1/1-30/6/2004
(Αναμορφωμένα)

Κέρδη περιόδου 9.769 13.297 14.336 13.663
Προσαρμογές για:
Φόρο εισοδήματος 2.099 10.333 1.994 7.432
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων 8.661 8.711 5.460 5.733
Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 7.790 7.583 6.591 6.569
Αποσβέσεις επενδυτικών ακινήτων 130 130 130 130
Απομειώσεις επενδύσεων 327 51 327 51
Κέρδη από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων 114 67 (72) (6)
(Κέρδη)/ ζημιές εύλογης αξίας λοιπών επενδύσεων (567) 990 - 990
Κέρδη από πώληση λοιπών επενδύσεων - - - (295)
Κέρδη από πώληση επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση - - (500) -
Κέρδη από πώληση θυγατρικών - - (10) -
Κέρδος αποτίμησης παραγώγων (7.617) - (7.617) -
Έσοδα τόκων (1.497) (481) (1.333) (89)
Έξοδα τόκων 10.095 11.109 8.344 9.783
Έσοδα από μερίσματα (570) (525) - (319)
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (418) - (413) -
Μερίδιο αποτελέσματος σε συγγενείς εταιρίες 370 (361) - -
Συναλλαγματικά κέρδη/ (ζημιές) δανείων 19 (2) - -
Λοιπά 2.149 (293) - -

30.856 50.609 27.237 43.643

Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης
Αύξηση αποθεμάτων (10.390) (18.047) (6.518) (9.781)
Αύξηση πελατών και λοιπών απαιτήσεων (41.559) (23.395) (32.428) (41.213)
Αύξηση προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων 24.663 4.251 9.587 5.429
(Μείωση)/ αύξηση προβλέψεων (4.147) 5.022 (6.413) 450
Μείωση υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό (124) (165) (134) (377)
Λοιπά - 635 0 0

(31.557) (31.699) (35.907) (45.492)

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (702) 18.911 (8.669) (1.849)

ΕταιρείαΌμιλος

 

1

Τ

η
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Κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις  

Δεν υπάρχουν σημαντικές κεφαλαιουχικές δαπάνες που έχουν αναληφθεί αλλά δεν έχουν εκτελεσθεί κατά την 
ημερομηνία του Ισολογισμού. 

16. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

Ο Όμιλος έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέματα που 
προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας.  Δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις 
από τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις.  Στα πλαίσια των συνήθων δραστηριοτήτων της, η Εταιρεία έχει δώσει (α) 
εγγυητικές επιστολές για προκαταβολές ύψους €97.444 χιλ., (β) εγγυητικές επιστολές για καλή εκτέλεση έργων 
ύψους €111.185 και (γ) εγγυητικές επιστολές για συμμετοχή σε διαγωνισμούς ύψους €26.969. 

H Εταιρεία έχει εγγυηθεί έναντι τραπεζών για δάνεια θυγατρικών της συνολικού ύψους €33.250 χιλ. 

 

17. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
ι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη. 

 

 υπηρεσίες από και προς συνδεδεμένα μέρη, καθώς και οι πωλήσεις και αγορές αγαθών, γίνονται σύμφωνα με 
ους τιμοκαταλόγους που ισχύουν για μη συνδεδεμένα μέρη. 

 

 

 λοιπά συνδεδεμένα μέρη 6.328 318 5.355 318
6.328 318 5.902 1.538

Έσοδα από ενοίκια:
 θυγατρικές - - 141 223

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 93 73 75 73

15. Δεσμεύσεις 

Ο

1/1-30/6/2005 1/1-30/6/2004 1/1-30/6/2005 1/1-30/6/2004
Πωλήσεις υπηρεσιών:
Προς θυγατρικές - - 1.615 1.030
Προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη 998 986 973 986

998 986 2.588 2.016
Αγορές υπηρεσιών:
Από θυγατρικές - - 2.532 3.090
Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 673 3.028 673 3.028

673 3.028 3.205 6.118
Πωλήσεις αγαθών:
Προς θυγατρικές - - 9.951 22.702
Προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη 5.728 8.792 5.728 8.792

5.728 8.792 15.679 31.495
Αγορές  αγαθών:
Από θυγατρικές - - 8.076 19.261

- - 8.076 19.261
Αγορές παγίων:
Από θυγατρικές - - 547 1.219

Όμιλος Εταιρεία

 
93 73 216 296

Από

Από

Οι
τ
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μελών 
31 και 

όμενες δραστηριότητες 

ικά και μειωμένα 

με διαίρεση του κέρδους που αναλογεί στους 
ινών μετοχών στην διάρκεια της περιόδου, 

εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που αγοράσθηκαν από Εταιρεία. 

 

19. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

Η Εταιρία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2002. 

20. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 

 αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ήταν 5.090 και 3.055 για τον Όμιλο 
 την Εταιρεία αντίστοιχα (30/6/2004: 5.932 και 3.719 αντίστοιχα). 

30/6/2005 30/6/2004 30/6/2005 30/6/2004
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη:
Από θυγατρικές - - 27.828 21.611
Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 36.180 16.599 36.180 16.509

36.180 16.599 64.009 38.120
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη:
Προς θυγατρικές - - 10.724 10.828
Προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη 17.384 8.221 16.562 7.437

17.384 8.221 27.286 18.265

Όμιλος Εταιρεία

Τα υπόλοιπα τέλους χρήσης έχουν ως εξής: 

Παροχές προς τη διοίκηση  

Για τους έξι μήνες έως 30 Ιουνίου 2005, ποσά ύψους €752.082 και €744.555 καταβλήθηκαν ως αμοιβές 
Δ.Σ. και αμοιβές διευθυντικών στελεχών αντιστοίχως στην Εταιρεία (αντίστοιχη περίοδος 2004: €753.4
€686.952 για μέλη του Δ.Σ. και διευθυντικά στελέχη αντίστοιχα).   

18. Κέρδη ανά μετοχή 

Συνεχιζ

Βασ

Τα βασικά και αναπροσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται 
μετόχους της μητρικής, με τον σταθμισμένο μέσο αριθμό των κο

1/1 - 30/6/2005 1/1 - 30/6/2004 1/1 - 30/6/2005 1/1 - 30/6/2004
Βασικά κέρδη ανά μετοχή (€ ανά μετοχή)
Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής 9.769 13.297 14.336 13.663
Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών 131.259 128.196 131.259 128.196
Βασικά κέρδη ανά μετοχή (€ ανά μετοχή) 0,07 0,10 0,11 0,11

1/1 - 30/6/2005 1/1 - 30/6/2004 1/1 - 30/6/2005 1/1 - 30/6/2004
Μειωμένα κέρδη ανά μετοχή (€ ανά μετοχή)
Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής 9.769 13.297 14.336 13.663
Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών 131.552 128.496 131.552 128.496
Μειωμένα κέρδη ανά μετοχή (€ ανά μετοχή) 0,07 0,10 0,11 0,11

Όμιλος Εταιρεία

Όμιλος Εταιρεία

Ο
και
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1. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 

και Σεπτέμβριο 2005, η Εταιρεία απέκτησε συνολικά το 22,43% του 
ρείας FORTHnet A.E.,για το ποσό των €19.672.715. 

ν υπογραφή προσυμφώνου με την EFG Eurobank 
Η υπογραφή της οριστικής 

συμφωνίας πώλησης θα λάβει χώρα μετά τη διεξαγωγή οικονομικού και νομικού ελέγχου και τελεί υπό 
την αίρεση της λήψης των απαιτούμενων από το νόμο διοικητικών αδειών και εγκρίσεων. 

• Η Διοίκηση της Εταιρείας, με ανακοίνωση στις 12 Σεπτεμβρίου 2005, αποφάσισε ότι στο πλαίσιο της 
ευρύτερης στρατηγικής της, η Εταιρεία θα μετατραπεί στο άμεσο μέλλον σε εταιρεία συμμετοχών 
(holding) και θα συστήσει τρεις εταιρείες υπό τον έλεγχο της με αντικείμενο τις τηλεπικοινωνιακές 
λύσεις, τα αμυντικά ηλεκτρονικά συστήματα και την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής και 

οποία 
αρχές, 
µενων 

εριόδων/ χρήσεων.  Η σωρευτική επίδραση όλων των αναπροσαρµογών καταχωρήθηκε έναντι των ιδίων 
 ενάρξεως κατά την ανωτέρω ηµεροµηνία (01/01/2005), και οι διορθώσεις που ανάγονται σε 

εριόδους/ χρήσεις που περιλαµβάνονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις διενεργήθηκαν στις 
ντίστοιχες περιόδους/ χρήσεις.  Κατά συνέπεια ο συνηµµένος ισολογισµός της 31 ∆εκεµβρίου 2004 

 αναµορφωµένος σε σχέση µε αυτόν που περιλαµβανόταν στις οικονοµικές καταστάσεις που 
ηµοσιεύθηκαν για το πρώτο τρίµηνο του 2005 και στην έκθεση μετάβασης στα ΔΠΧΠ 31 Δεκεμβρίου 2004.  Η 

 ενεργητικού και παθητικού 

(α) Επίδραση στα ίδια κεφάλαια 

Επίδραση στα λοιπά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού 

Για τις διορθώσεις λογαριασμών υπο-ομίλου ΙΝΤΡΑΚΑΤ (περίπτωση 2) μειώθηκαν τα στοιχεία Ενεργητικού και 
αθητικού. Περαιτέρω ανάλυση έχει ως ακολούθως: 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο

Δικαιώματα 
μειοψηφίας

Λοιπά 
αποθεματικά

Αποτελέσματ
α εις νέον Σύνολο

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2004  (όπως είχε 
δημοσιευθεί κατά την δημοσίευση των οικονομικών 
καταστάσεων της 31/3/2005) 455.395 37.189 243.283 (44.673) 691.194
Διορθώσεις κονδυλίων
  1.  Απεικόνιση προβλέψεων υποτίμησης συμμετοχών - - 87.081 (87.081) -
  2.  Μεταβολή των λογαριασμών υπο-ομίλου 
ΙΝΤΡΑΚΑΤ - (649) - (1.219) (1.868)
  3.  Μεταβολή της σύνθεσης ενοποίησης - (5.487) 1.618 (2.094) (5.963)

455.395 31.053 331.982 (135.067) 683.363

2

• Κατά τους μήνες Αύγουστο 
μετοχικού  κεφαλαίου της εται

• Στις 5 Αυγούστου 2005, η Εταιρεία ανακοίνωσε τη
Ergasias A.E. για την μεταβίβαση του 100% της εταιρείας Hellas On Line.  

τηλεπικοινωνιών.  

22. Αναμόρφωση οικονομικών καταστάσεων προηγούμενων περιόδων 

Εντός του δευτέρου τριµήνου 2005, ο Όµιλος αποφάσισε να προβεί στη διόρθωση ορισµένων κονδυλίων τα 
αφορούν στην προηγούµενη χρήση. Οι εν λόγω διορθώσεις έγιναν σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 8 «Λογιστικές 
αλλαγές σε λογιστικές εκτιµήσεις και λάθη», δηλαδή µε αναδροµική διόρθωση των κονδυλίων προηγού
π
κεφαλαίων
π
α
παρουσιάζεται
δ
επίδραση των ανωτέρω διορθώσεων στα ίδια κεφάλαια καθώς και στα λοιπά στοιχεία
κατά την 31η Δεκεμβρίου 2004 έχει ως εξής: 

 

(β) 

Οι λογαριασμοί ισολογισμού που επηρεάζονται από τις ανωτέρω προσαρμογές είναι κατά περίπτωση οι 
ακόλουθοι: 

Π
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που

ίδραση στα αποτελέσματα 

η επίδραση στα αποτελέσματα αφορά 
στο Β' εξάμηνο του 2004 και αναλύεται σε: 

 

Σημειώνεται ότι η επίδραση των διορθώσεων που σχετίζεται με τη σύνθεση ενοποίησης  (περίπτωση 3) επί των 
δημοσιευμένων αποτελεσμάτων της χρήσης 2004 και της τρίμηνης περιόδου που έληξε την 31η Μαρτίου 2005 
δεν είναι σημαντική. 

Εκτός από τις πιο πάνω διορθώσεις, η Εταιρεία, και κατά συνέπεια ο Όμιλος, για σκοπούς καλύτερης λογιστικής 
απεικόνισης των δραστηριοτήτων του, προέβηκε σε ορισμένες ανακατατάξεις μεταξύ κονδυλίων στα 
αποτελέσματα της περιόδου του Α’ τριμήνου 2005, όπως αυτά είχαν δημοσιευθεί στις ενδιάμεσες οικονομικές 
καταστάσεις της 31ης Μαρτίου 2005.  Συγκεκριμένα, στην κατάσταση αποτελεσμάτων έχει αυξηθεί το κόστος 
πωληθέντων και τα έξοδα διάθεσης κατά €4.000.000 και €582.357 αντίστοιχα, ενώ έχουν μειωθεί τα άλλα έσοδα 
εκμετάλλευσης και τα χρηματοοικονομικά έξοδα κατά €1.224.820 κατά €5.807.177 αντίστοιχα.  Οι 
ναμορφώσεις αυτές δεν επηρεάζουν τα κέρδη, το σύνολο ενεργητικού ή τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου. 

αριασμός Ισολογισμού

 

Η επίδραση στους λογαριασμούς ισολογισμού της χρήσης  έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2004 που σχετίζεται με 
τη σύνθεση ενοποίησης  (περίπτωση 3) έχει ως εξής: 

 

(γ) Επ

Για τις διορθώσεις λογαριασμών υπο-ομίλου ΙΝΤΡΑΚΑΤ (περίπτωση 2) 

α

Λογ Επίδραση

Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις -1.846 Μείωση μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις -62 Μείωση  Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

-10.769 Μείωση  Κυκλοφορούντος Ενεργητικού
10.287 Αυξηση Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 
άσεις κατασκευής έργωνΣυμβ

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 626 Μείωση Μακροπροθέσμου Παθητικού
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 2.686 Μείωση Βραχυπροθέσμου Παθητικού
Συμβάσεις κατασκευής έργων (προκαταβολές) -2.790 Αυξηση Βραχυπροθέσμου Παθητικού

-1.868

Λογαριασμός Ισολογισμού Επίδραση

Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις -1.336 Μείωση μη Κυκλοφορούντ
σεις σε θυγατρικές -736 Μείωση μη Κυκλοφορούντ

ος Ενεργητικού
ος Ενεργητικού

μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

 απαιτήσεις 3.493 Αυξηση Κυκλοφορούντος Ενεργητικού

Επενδύ
Λοιπές επενδύσεις -5.839 Μείωση 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 1.213 Αυξηση Κυκλοφορούντος Ενεργητικού
Διαθέσιμες προς πώληση υποχρεώσεις -2.758 Αυξηση Βραχυπροθέσμου Παθητικού
Διαθέσιμες προς πώληση

-5.963

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Επίδραση

Κέρδη /Ζημίες από συγγενείς επιχειρήσεις 3.073 Αυξηση αποτελέσματος
Αναβαλλόμενος φόρος 564 Αυξηση αποτελέσματος
Φόρος Εισοδήματος 100 Αυξηση αποτελέσματος

3.737
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