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Ισολογισμός 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση 30/9/2005 31/12/2004 30/9/2005 31/12/2004

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 300.981 323.114 227.093 257.381
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 60.941 51.022 44.889 43.893
Επενδύσεις σε θυγατρικές 6 - - 47.572 34.995
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες 6 28.889 1.387 25.563 319
Λοιπές επενδύσεις - 10.619 - 13.647
Χρηματοοικονομικά προϊόντα διαθέσιμα προς πώληση 7.268 - 9.177 -
Επενδύσεις σε ακίνητα 40.175 6.106 30.868 4.843
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 13.718 12.543 7.550 11.210
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 7 37.453 64.340 24.528 51.955

489.425 469.131 417.240 418.243
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα 8 160.921 149.801 138.607 129.399
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 7 514.470 509.178 469.468 449.437
Συμβάσεις κατασκευαστικών έργων 31.470 28.983 - -
Χρηματοοικονομικά προϊόντα διαθέσιμα προς πώληση 1.781 - - -
Χρηματοοικονομικά προϊόντα σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 3.496 - - -
Λοιπές επενδύσεις - 11.530 - 3.899
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις - - 3.234 -
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 75.092 139.516 53.238 108.836
Διαθέσιμες προς πώληση απαιτήσεις - 3.493 - -

787.230 842.501 664.548 691.571
Σύνολο ενεργητικού 1.276.656 1.311.633 1.081.788 1.109.814

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο 9 467.570 455.395 467.570 455.395
Αποθεματικά 166.366 196.916 127.252 153.267

633.936 652.311 594.822 608.662
Δικαιώματα μειοψηφίας 31.910 31.053 - -
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 665.846 683.364 594.822 608.662

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια 35.368 144.805 1.956 120.943
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 4.885 5.605 3.100 4.560
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 6.399 4.922 5.738 4.266
Επιχορηγήσεις 589 569 87 413
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία 10 12.772 - 12.772 -
Προβλέψεις 3.393 3.491 1.600 1.912

63.406 159.392 25.253 132.094
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 211.795 243.504 172.255 203.135
Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι 5.261 5.303 1.961 958
Συμβάσεις κατασκευαστικών έργων 3.135 3.529 - -
Δάνεια 296.365 202.855 266.283 154.771
Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία 10 17.997 - 17.997 -

Προβλέψεις 12.849 10.928 3.217 10.193
Διαθέσιμες προς πώληση υποχρεώσεις - 2.758 - -

547.404 468.877 461.713 369.057
Σύνολο υποχρεώσεων 610.809 628.269 486.966 501.151
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 1.276.656 1.311.633 1.081.788 1.109.814

ΕταιρείαΌμιλος

 
 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 έως 22 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων συνοπτικών 
οικονομικών καταστάσεων. 
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14 
14 

Kατάσταση αποτελεσμάτων για την περίοδο 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 
Σεπτεμβρίου 2005 

Σημείωση
1/1-30/9/2005 1/1-30/9/2004 1/1-30/9/2005 1/1-30/9/2004

Συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Πωλήσεις 373.982 449.155 252.579 359.808
Κόστος πωληθέντων (265.937) (302.273) (177.036) (251.291)

Μεικτό κέρδος 108.045 146.882 75.543 108.516

Άλλα λειτουργικά έσοδα- καθαρά (2.538) 3.451 1.107 5.011
Έξοδα διάθεσης και έξοδα ερευνών (43.707) (57.473) (36.375) (49.774)
Έξοδα διοίκησης (50.825) (47.382) (28.330) (25.084)

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 10.976 45.478 11.945 38.669
Χρηματοοικονομικά έξοδα - καθαρά 5 (3.992) (14.117) 401 (11.691)
Κέρδη από συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες 1.017 2.225 - -

Κέρδη προ φόρων 8.000 33.586 12.345 26.978
Φόρος εισοδήματος (3.441) (14.510) (2.248) (9.543)

Καθαρά κέρδη περιόδου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 4.559 19.075 10.097 17.435

Μη συνεχιζόμενες λειτουργίες:
Ζημιές περιόδου από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες - (568) - -

Καθαρά κέρδη 4.559 18.508 10.097 17.435

Κατανεμημένα σε :
Μετόχους της μητρικής 5.251 17.495 10.097 17.435
Δικαιώματα μειοψηφίας (693) 1.013 - -

4.559 18.508 10.097 17.435

Βασικά 17 0,04 0,14 0,08 0,
Αναπροσαρμοσμένα 17 0,04 0,14 0,08 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 22 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων συνοπτικών 
οικονομικών καταστάσεων. 
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Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 έως 22 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων συνοπτικών 
ικονομικών καταστάσεων. 

03 
03 

Kατάσταση αποτελεσμάτων για την περίοδο 1 Ιουλίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 
2005 

Σημείωση
1/7-30/9/2005 1/7-30/9/2004 1/7-30/9/2005 1/7-30/9/2004

Συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Πωλήσεις 115.808 154.424 69.803 120.486
Κόστος πωληθέντων (92.364) (112.352) (58.074) (94.635)
Μεικτό κέρδος 23.444 42.072 11.729 25.850
Άλλα λειτουργικά έσοδα- καθαρά (1.065) 2.229 (154) 5.002
Έξοδα διάθεσης και ερευνών (8.526) (17.094) (6.195) (14.334)
Έξοδα διοίκησης (15.565) (14.069) (9.361) (7.223)
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης (1.711) 13.139 (3.981) 9.295
Χρηματοοικονομικά έξοδα - καθαρά 5 (2.804) (4.184) (4) (3.412)
Κέρδη από συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες 647 1.001 - -
(Ζημιές) / Κέρδη προ φόρων (3.868) 9.956 (3.985) 5.882
Φόρος εισοδήματος (1.342) (4.178) (254) (2.111)
Καθαρές (ζημιές) / κέρδη περιόδου από συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες (5.210) 5.778 (4.239) 3.771

Μη συνεχιζόμενες λειτουργίες:
Ζημιές περιόδου από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες - (207) - -
Καθαρές (ζημιές) / κέρδη (5.210) 5.571 (4.239) 3.771

Κατανεμημένα σε :
Μετόχους της μητρικής (5.557) 5.065 (4.239) 3.771
Δικαιώματα μειοψηφίας 347 507 - -

(5.210) 5.571 (4.239) 3.771

Βασικά (0,04) 0,04 (0,03) 0,
Αναπροσαρμοσμένα (0,04) 0,04 (0,03) 0,

Εταιρεία

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

Όμιλος
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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
Αναπροσαρμογή με βάση τοΔΛΠ 8 - (1.631) - - (1.631)

Αναπροσαρμοσμένο υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2004 455.182 225.499 (37.637) 28.636 671.681
Συναλλαγματικές διαφορές - - (295) - (295)
Καθαρά κέρδη που αναγνωρίστηκαν κατευθείαν στα ίδια 
κεφάλαια - - (295) - (295)
Καθαρό κέρδος περιόδου - - 17.495 1.013 18.508
Καθαρά κέρδη που αναγνωρίστηκαν για την περίοδο - - 17.200 1.013 18.213
Μεταβολή συμμετοχής σε θυγατρική λόγω αύξησης 
κεφαλαίου - (3.062) 3.079 7.654 7.670
Ίδιες μετοχές (1.355) - - - (1.355)
Έξοδα έκδοσης κεφαλαίου (43) - - - (43)
Μέρισμα - - (12.820) (1.109) (13.929)
Μεταφορά - 89.005 (84.001) (5.004) (0)
Υπόλοιπο 30 Σεπτεμβρίου 2004 453.784 311.442 (114.180) 31.191 682.238

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 - 423 - - 423
Συναλλαγματικές διαφορές - - 1.263 - 1.263
Καθαρά κέρδη που αναγνωρίστηκαν κατευθείαν στα ίδια 
κεφάλαια - 423 1.263 - 1.686
Καθαρό κέρδος περιόδου - - 5.251 (693) 4.559
Καθαρά κέρδη που αναγνωρίστηκαν για την περίοδο - 423 6.514 (693) 6.245
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 - (28) - - (28)
Μέρισμα - - (13.126) (1.444) (14.570)
Επανεκτίμηση κτιρίου - 2.682 - 1.096 3.778
Μεταφορά - 4.157 (7.057) 2.900 -
Υπόλοιπο 30 Σεπτεμβρίου 2005 467.570 339.635 (173.269) 31.910 665.846

Αποδιδόμενα στους μετόχους της Εταιρείας

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 έως 22 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων συνοπτικών 
οικονομικών καταστάσεων. 
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Kατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων  

Εταιρεία 

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 - - 17.435 17.435
Καθαρά κέρδη που αναγνωρίστηκαν για την περίοδο - - 17.435 17.435
Ίδιες μετοχές (1.355) - - (1.355)
Έξοδα έκδοσης κεφαλαίου (43) - - (43)
Μέρισμα χρήσεως 2003 - - (12.820) (12.820)

(1.398) - (12.820) (14.218)
Υπόλοιπο 30 Σεπτεμβρίου 2004 453.784 207.755 (58.388) 603.151  

 

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 - 34 -
Καθαρά κέρδη που δεν αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων - 34 -
Καθαρό κέρδος περιόδου - - 10.097 10.097
Καθαρά κέρδη που αναγνωρίστηκαν για την περίοδο - 34 10.097 10.132
Έξοδα έκδοσης κεφαλαίου (11) - - (11)
Απομείωση χρηματοοικονομικών προϊόντων διαθεσίμων 
προς πώληση - (28) - (28)
Μεταφορά - (2.293) 2.293 -
Πώληση ιδίων μετοχών 12.186 1.452 - 13.638
Μέρισμα χρήσεως 2004 - - (13.126) (13.126)

12.175 (869) (10.833) 473
Υπόλοιπο 30 Σεπτεμβρίου 2005 467.570 217.794 (90.542) 594.822

34

34

 
 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 έως 22 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων συνοπτικών 
οικονομικών καταστάσεων. 
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Kατάσταση ταμειακών ροών 

ι σημειώσεις στις σελίδες 8 έως 22 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων συνοπτικών 

-

95

(43)
-

-

Σημείωση

1/1-30/9/2005 1/1-30/9/2004 1/1-30/9/2005 1/1-30/9/2004

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 12 21.954 14.523 (8.230) 8.294
Καταβληθέντες τόκοι (15.007) (15.557) (11.894) (13.629)
Καταβληθής φόρος εισοδήματος (7.662) (4.089) (4.490) (1.822)

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (716) (5.123) (24.613) (7.157)

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων (13.694) (6.853) (4.277) (3.701)
Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων (11.396) (4.812) (10.959) (3.546)
Πωλήσεις ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων 353 5.360 194 77
Μερίσματα εισπραχθέντα 3.702 5.951 2.803 5.739
Δάνεια χορηγηθέντα 4.418 2.236 - -
Αγορά χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων (2.499) (1.658) - -
Πωλήσεις λοιπών επενδύσεων/ επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση 5.538 7.271 5.717 7.271
Αγορά λοιπών επενδύσεων/ επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση (1.233) - - (392)
Αύξηση επένδυσης σε θυγατρικές/ συγγενείς επιχειρήσεις (45.113) (5.144) (35.481) (506)
Πωλήσεις θυγατρικών - - 200
Πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων 2.826 - - -
Τόκοι που εισπράχθηκαν - - 238
Εισπράξεις από αποπληρωμές δανείων 1.038 1.727 - -
Λοιπά (306) 244 - -

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (56.366) 4.320 (41.564) 5.037

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Έκδοση κοινών μετοχών 17.809 11.507 - -
Πώληση/(αγορά) ιδίων μετοχών 20.204 (5.347) 13.638 (1.355)
Έξοδα αύξησης κεφαλαίου - - -
Έξοδα πώλησης ιδίων μετοχών - - (11)
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους (17.590) (22.788) (13.240) (13.136)
Δάνεια αναληφθέντα 23.686 42.859 - -
Αποπληρωμή δανεισμού (58.213) (69.268) - (35.500)
Επιχορηγήσεις για την περίοδο - - 87
Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων (1.957) (4.688) (883) (839)
Λοιπά 1.888 (688) - -
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (14.173) (48.413) (409) (50.872)

Καθαρή μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (71.255) (49.216) (66.586) (52.992)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου (19.305) 17.882 (44.809) (5.017)
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 1.018 (149) - -
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος  της περιόδου (89.541) (31.483) (111.394) (58.009)

Όμιλος Εταιρεία

 

 

 

Ο
οικονομικών καταστάσεων. 
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Σημειώσεις επί των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων 

1. Γενικά 

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

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, Η.Π.Α, Βουλγαρία και Ρουμανία, καθώς και σε άλλες χώρες του 
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 Μαρκοπούλου 
Παιανίας. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας είναι www.intracom.gr. 

Οι ενδιάμεσες οικονομικές αυτές καταστάσεις έχουν εγκριθεί προς δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Εταιρείας την 28 Νοεμβρίου 2005. 

2. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών 

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

Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την ετοιμασία και την παρουσίαση των συνοπτικών ενδιάμεσων 
οικονομικών καταστάσεων είναι συνεπείς µε τις λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των 
οικονομικών πληροφοριών της Εταιρίας και του Ομίλου για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου του 2004.  
Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη σε συνδυασμό µε τις ενδιάμεσες 
συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία μέχρι 30 Ιουνίου 2005 και την έκθεση μετάβασης στα 
ΔΠΧΠ της 31 Δεκεμβρίου του 2004, που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ομίλου με  ηλεκτρονική 
διεύθυνση www.intracom.gr. 

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

Οι 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 
σύνταξη 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 
ΔΠΧΠ.  Τα στοιχεία του 2004 παρουσιάζονται αναπροσαρμοσμένα βάσει των τροποποιήσεων αυτών. 

http://www.intracom.gr/
http://www.intracom.gr/
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Συμφωνία και περιγραφή της επίδρασης της μετάβασης, από τις ΓΠΛΑ στα ΔΠΧΠ, στα ίδια κεφάλαια και τα 
αποτελέσματα παρατίθενται 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. 

3. Μετάβαση στα ΔΠΧΠ 

Το ΔΠΧΠ 1 απαιτεί όπως ο Όμιλος καθορίσει τις λογιστικές αρχές σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ και να τις εφαρμόσει 
αναδρομικά για να αναμορφώσει τον κατά ΔΠΧΠ ισολογισμό έναρξης κατά την ημερομηνία μετάβασης (1 
Ιανουαρίου 2004).  Παρακάτω παρουσιάζονται οι συμφωνίες μεταξύ Ελληνικών ΓΠΛΑ και ΔΠΧΠ για το 
εννιάμηνο που έληξε 30 Σεπτεμβρίου 2004. Οι συμφωνίες για την 1 Ιανουαρίου και 31 Δεκεμβρίου 2004 
παρατίθενται στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2005. 

Όμιλος 

- Συμφωνία ιδίων κεφαλαίων την 30 Σεπτεμβρίου 2004 

- Ενοποιημένος ισολογισμός την 30 Σεπτεμβρίου 2004 

- Ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων και συμφωνία καθαρών κερδών για την περίοδο 1/1-30/9/2004 

Εταιρεία 

- Συμφωνία ιδίων κεφαλαίων την 30 Σεπτεμβρίου 2004 

- Εταιρικός ισολογισμός την 30 Σεπτεμβρίου 2004 

- Εταιρική κατάσταση αποτελεσμάτων και συμφωνία καθαρών κερδών για την περίοδο 1/1-30/9/2004 
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Συμφωνία ιδίων κεφαλαίων Ομίλου την 30 Σεπτεμβρίου 2004 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων με βάσει τις ΓΠΛΑ 802.257

Διαγραφές εξόδων εγκατάστασης και ασώματων ακινητοποιήσεων που δεν 
πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης βάσει ΔΠΧΠ (34.426)

Προσαρμογή λογαριασμών λοιπών προβλέψεων (44.394)

Μεταβολή λόγω διαφορετικής ωφέλιμης ζωής ενσώματων και άϋλων 
περιουσιακών στοιχείων 44.241

Πρόβλεψη απομείωσης συμμετοχών και χρεογράφων (8.440)

Αναβαλλόμενη φορολογία 4.318

Επίδραση αναγνώρισης έργων σε εξέλιξη βάσει ΔΠΧΠ (16.987)

Προσαρμογή αξίας απαιτήσεων (36.063)

Διαγραφή φορολογίας εισπρακτέας (5.397)

Μεταφορά ιδίων μετοχών στα ίδια κεφάλαια (8.962)

Πρόβλεψη για αποζημίωση σε εργαζομένους λόγω εξόδου από την υπηρεσία 2.445

Πρόβλεψη για εγγυήσεις πωλήσεων (5.042)

Αναπροσαρμογή εσόδων (11.833)

Πρόβλεψη φορολογίας εισοδήματος (7.839)

Αντιλογισμός προτεινόμενου μερίσματος 8.602

Μεταβολή στη σύνθεση της ενοποίησης και συναλλαγματικές διαφορές 
στην ενοποίηση (120)

Λοιπές αναπροσαρμογές (121)

Σύνολο αναμορφώσεων (120.019)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων με βάσει τα ΔΠΧΠ 682.238  
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Ισολογισμός Ομίλου την 30 Σεπτεμβρίου 2004 

ΓΠΛΑ Αναμορφώσεις ΔΠΧΠ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 301.883 7.244 309.127
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 39.806 (3.025) 36.781
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και 
κοινοπραξίες 10.104 (2.994) 7.110
Λοιπές επενδύσεις 27.867 (7.687) 20.180
Επενδύσεις σε ακίνητα - 6.381 6.381
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις - 10.151 10.151
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 108.259 (42.022) 66.237

487.920 (31.952) 455.968
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα 193.037 (37.470) 155.567
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 608.438 (76.989) 531.449
Συμβάσεις κατασκευαστικών έργων - 36.713 36.713
Λοιπές επενδύσεις - 5.139 5.139
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 127.325 (5.164) 122.161

928.800 (77.771) 851.029
Σύνολο ενεργητικού 1.416.720 (109.723) 1.306.997

ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο 466.619 (12.835) 453.784
Λοιπά αποθεματικά 297.341 (100.079) 197.262

763.960 (112.913) 651.047
Δικαιώματα μειοψηφίας 38.296 (7.105) 31.191
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 802.257 (120.019) 682.238

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια 125.876 (2.913) 122.963
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις - 5.828 5.828
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία 7.393 (3.219) 4.174
Επιχορηγήσεις - 905 905
Προβλέψεις 7.073 (2.136) 4.937

140.341 (1.535) 138.806
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 266.109 (11.710) 254.399
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις - 8.366 8.366
Συμβάσεις κατασκευαστικών έργων - 3.089 3.089
Δάνεια 208.013 5.615 213.628
Προβλέψεις - 6.471 6.471

474.122 11.830 485.953
Σύνολο υποχρεώσεων 614.464 10.295 624.759
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 1.416.720 (109.723) 1.306.997  
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 Κατάσταση αποτελεσμάτων Ομίλου για την περίοδο 1/1 – 30/9/2004 

 

ΓΠΛΑ Αναμορφώσεις ΔΠΧΠ

Πωλήσεις 447.730 1.425 449.155
Κόστος πωλήσεων (296.657) (5.616) (302.273)
Μεικτό κέρδος 151.073 (4.191) 146.882
Έξοδα διάθεσης και έξοδα έρευνας και ανάπτυξης (56.762) (711) (57.473)
Έξοδα διοίκησης (47.921) 539 (47.382)
Άλλα λειτουργικά έσοδα/ (έξοδα)- καθαρά (1.041) 4.492 3.451
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 45.350 128 45.478
Χρηματοοικονομικά έξοδα – καθαρά (15.802) 1.686 (14.117)
Κέρδη από συνδεδεμένες επιχειρήσεις - 2.225 2.225
Κέρδη προ φόρων 29.548 4.038 33.586
Φόρος εισοδήματος - (14.510) (14.510)
Καθαρά κέρδη χρήσης από συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες 29.548 (10.472) 19.075
Μη συνεχιζόμενες λειτουργίες: - -
Ζημιές χρήσης από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες - (568) (568)
Καθαρά κέρδη 29.548 (11.040) 18.508

Κατανεμημένα σε :
Μετόχους της μητρικής 28.384 (10.889) 17.495
Δικαιώματα μειοψηφίας 1.163 (150) 1.013

29.548 (11.040) 18.508

-

 

 

Συμφωνία καθαρών κερδών Ομίλου για  την περίοδο 1/1 – 30/9/2004 

 

Κέρδος πριν τη φορολογία σύμφωνα με τις ΓΠΛΑ 29.548

Διαγραφή άυλων περιουσιακών στοιχείων και αντιλογισμός αποσβέσεων (1.431)

Ωφέλεια από αλλαγή στους συντελεστές αποσβέσεων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων 9.800

Αναπροσαρμογή εσόδων 2.817

Μεταφορά στο κόστος πωληθέντων (11.615)

Λοιπές αναπροσαρμογές 3.900

Κέρδος πριν τη φορολογία σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 33.018

Φόρος εισοδήματος (14.510)

Καθαρά κέρδη σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 18.508  
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Συμφωνία ιδίων κεφαλαίων Εταιρείας την 30 Σεπτεμβρίου 2004 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων με βάση τις ΓΠΛΑ 712.300

Διαγραφή εξοδων εγκατάστασης και ασώματων ακινητοποιήσεων που δεν 
πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης βάσει ΔΠΧΠ (26.053)

Προσαρμογή λογαριασμών λοιπών προβλέψεων (38.057)

Μεταβολή λόγω διαφορετικής ωφέλιμης ζωής παγίων και άυλων περιουσιακών 
στοιχείων 28.244

Πρόβλεψη απομείωσης συμμετοχών (6.849)

Αναβαλλόμενη φορολογία 5.700

Επίδραση αναγνώρισης έργων σε εξέλιξη βάσει ΔΠΧΠ (15.164)

Προσαρμογή αξίας απαιτήσεων (28.500)

Διαγραφή φορολογίας εισπρακτέας (5.397)

Μεταφορά ιδίων μετοχών στα ίδια κεφάλαια (12.122)

Πρόβλεψη για αποζημίωση σε εργαζομένους λόγω εξόδου από την υπηρεσία 2.198

Πρόβλεψη για εγγυήσεις πωλήσεων (5.042)

Πρόβλεψη φορολογίας εισοδήματος περιόδου (4.493)

Αύξηση προϋπολογιστικού κόστους (11.430)

Λοιπές αναπροσαρμογές 7.816

Σύνολο αναμορφώσεων (109.149)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων με βάση τα ΔΠΧΠ 603.151  
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Ισολογισμός Εταιρείας την 30 Σεπτεμβρίου 2004 

ΓΠΛΑ Αναμορφώσεις ΔΠΧΠ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 44.920 (14.535) 30.385
Ενσώματα πάγια περιουσιακά  στοιχεία 242.670 15.697 258.367
Επενδύσεις σε ακίνητα - 4.908 4.908
Επενδύσεις σε θυγατρικές 39.907 (4.986) 34.921
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 319 - 319
Λοιπές επενδύσεις 11.973 3.180 15.153
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 79.345 (28.500) 50.845
Αναβαλλόμενη φορολογία - 8.408 8.408

419.134 (15.829) 403.305
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα 145.867 (17.547) 128.320
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 430.546 50.245 480.791
Λοιπές επενδύσεις 13.893 (12.122) 1.771
Ταμειακά διαθέσιμα 101.494 (5.858) 95.636

691.800 14.718 706.519
Σύνολο ενεργητικού 1.110.935 (1.111) 1.109.824

ΊΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Κεφάλαιο μετοχικό 466.619 (12.835) 453.784
Αποθεματικά 245.681 (96.314) 149.367

712.300 (109.149) 603.151
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια τραπεζών 118.000 3.185 121.185
Προβλέψεις 11.006 (8.916) 2.090
Επιχορηγήσεις - 413 413
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 5.655 (2.198) 3.457
Αναβαλλόμενη φορολογία - 2.708 2.708

134.661 (4.808) 129.853
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 107.293 105.991 213.284
Τράπεζες 153.645 1.170 154.815
Φορολογία 3.037 1.497 4.534
Προβλέψεις - 4.187 4.187

263.974 112.846 376.820
Σύνολο υποχρεώσεων 398.635 108.038 506.673
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 1.110.935 (1.111) 1.109.824  
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Κατάσταση αποτελεσμάτων Εταιρείας για την περίοδο 1/1 – 30/9/2004 

 ΓΠΛΑ Αναμορφώσεις ΔΠΧΠ

Πωλήσεις 354.966 4.842 359.808
Κόστος πωλήσεων (244.722) (6.570) (251.291)
Μεικτό κέρδος 110.244 (1.728) 108.516
Άλλα λειτουργικά έσοδα / (έξοδα) - καθαρά 685 4.326 5.011
Έξοδα διάθεσης (21.594) 420 (21.174)
Έξοδα διοίκησης (27.843) 2.759 (25.084)
Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης (25.306) (3.294) (28.600)
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 36.186 2.483 38.669
Χρηματοοικονομικά έξοδα – καθαρά (7.553) (4.138) (11.691)
Έκτακτα κέρδη και ανόργανα έσοδα 3.320 (3.320) -
Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 435 (435) -
Έκτακτες ζημιές και ανόργανα έξοδα  (3.099) 3.099 -
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων (962) 962 -
Αποσβέσεις μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος (840) 840 -
Κέρδος πριν τη φορολογία 27.486 (508) 26.978
Φόρος εισοδήματος - (9.543) (9.543)
Καθαρό κέρδος 27.486 (10.051) 17.435  

 

 

Συμφωνία καθαρών κερδών για την περίοδο 1/1 – 30/9/2004 

1/1 - 30/9/2004

Κέρδος πριν τη φορολογία σύμφωνα με τις ΓΠΛΑ 27.486

Διαγραφή άυλων περιουσιακών στοιχείων και αντιλογισμός αποσβέσεων (184)

Ωφέλεια από αλλαγή στους συντελεστές αποσβέσεων πάγιων και άυλων περιουσιακών 
στοιχείων 7.761

Μεταφορά στο κόστος πωληθέντων (12.066)

Αναπροσαρμογή εσόδων 4.842

Λοιπές αναπροσαρμογές (861)

Κέρδος πριν τη φορολογία σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 26.978

Φορολογία (9.543)

Καθαρό κέρδος σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 17.435  
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Τα αποτελέσματα για κάθε επιχειρηματικό τομέα για την περίοδο 1/1-30/9/2004 ήταν τα παρακάτω: 

5. Χρηματοοικονομικά έξοδα - καθαρά 

ι 30 Σεπτεμβρίου 2005 έχουν καταχωρηθεί καθαρά κέρδη από 

4. Πληροφόρηση κατά τομέα 
 

Τα αποτελέσματα για κάθε επιχειρηματικό τομέα για την περίοδο 1/1-30/9/2005 ήταν τα παρακάτω: 

Τηλεπικοινωνίες

Ολοκληρωμένες 
λύσεις 

πληροφορικής, 
δημοσίου τομέα 
και τραπεζών

Αμυντικά Κατασκευαστικά Λοιπά Μη 
κατανεμηθέντα Σύνολο

Πωλήσεις 187.023 82.829 48.563 46.728 8.142 698 373.982

Αποτελέσματα 
εκμετάλλευσης 5.448 2.494 4.102 (2.037) 399 570 10.976

Μερίδιο αποτελεσμάτων 
συγγενών επιχειρήσεων (2) (62) - 1.077 3 - 1.017

 

 

 

 

Τηλεπικοινωνίες

Ολοκληρωμένες 
λύσεις 

πληροφορικής, 
δημοσίου τομέα 
και τραπεζών

Αμυντικά Κατασκευαστικά Λοιπά Μη 
κατανεμηθέντα Σύνολο

Πωλήσεις 251.708 76.459 54.378 55.620 8.398 2.592 449.155

Αποτελέσματα 
εκμετάλλευσης 21.948 4.368 10.720 7.915 339 188 45.478

Μερίδιο αποτελεσμάτων 
συγγενών επιχειρήσεων - 3 - 2.195 27 - 2.225

 

 

 

Στα χρηματοοικονομικά έξοδα του εννιαμήνου μέχρ
αποτίμηση παραγώγων και αντισταθμιζόμενου δανείου ύψους €7.584 χιλ.  Λόγω του ότι ο Όμιλος έχει επιλέξει, 
βάσει του ΔΠΧΠ1, να μην εμφανίσει τα συγκριτικά στοιχεία του 2004 τα οποία επηρεάζονται από την εφαρμογή 
των ΔΛΠ32 και ΔΛΠ39, δεν συμπεριλαμβάνονται αντίστοιχα ποσά για το 2004.  
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6. Επενδύσεις σε θυγατρικές / συγγενείς επιχειρήσεις 
 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου ο Όμιλος προέβη στην απόκτηση 1.877 επιπλέον μετοχών στη θυγατρική της 
εταιρεία Intrasoft International SA που εδρεύει στο Λουξεμβούργο, αυξάνοντας το ποσοστό συμμετοχής της από 
69,73% σε 100%.  Η Εταιρεία κατέβαλε το ποσό των €12.410.724, ποσό κατά €10.083.764 περίπου πάνω από την 
λογιστική αξία της εταιρείας κατά την περίοδο της εξαγοράς.  Βάσει αποτίμησης από διεθνείς οίκους και σε 
συνδυασμό με τη συνεχή ανάπτυξη της εταιρείας, ο Όμιλος αναμένει ισχυρές ταμειακές ροές στα επόμενα χρόνια.  

Επιπλέον κατά τη διάρκεια της περιόδου, εταιρείες του Ομίλου Intracom ίδρυσαν καινούργιες εταιρείες στις 
οποίες ο Όμιλος συμμετέχει  
(α) με ποσοστό 100% στην Intracom Armenia LLC που εδρεύει στην Αρμενία, με κόστος συμμετοχής €300.000, 
(β) με ποσοστό 67% στην Fornax Informatika DOO που εδρεύει στην Κροατία, με κόστος συμμετοχής €2.727,  
(γ) με ποσοστό 100% στην Intracom Middle East FZ-LLC που εδρεύει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με 
κόστος συμμετοχής €88.750 και  
(δ) με ποσοστό 58% στην Eurokat μέσω της Intrakat, με κόστος συμμετοχής €410.000 
(ε) με ποσοστό 67% στην Fornax Informatika S.R.O Slovensko που εδρεύει στην Σλοβακία, με κόστος 
συμμετοχής €5.171. 
 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου η Εταιρεία προχώρησε στη μεταβίβαση: 
(α) του συνόλου της συμμετοχής της (60%) στην Ανώνυμη Εταιρεία «ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Α.Ε.», από την οποία πώληση προέκυψε ζημιά 
ύψους €54 χιλ.  
(β) του συνόλου της συμμετοχής της (66%) στον Όμιλο Bulfon S.A. που εδρεύει στη Σόφια, Βουλγαρία, από την 
οποία προέκυψε ζημιά ύψους €111 χιλ. Επιπλέον, ως μέρος της συμφωνίας πώλησης της Bulfon SA, η Εταιρεία 
ανέλαβε χρέος της θυγατρικής εταιρείας ύψους €1.751 χιλ. H ζημιά που προέκυψε συμπεριλήφθηκε στα έξοδα 
διοίκησης. 

Κατά τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2005, η Εταιρεία απέκτησε συνολικά το 24,8% του μετοχικού  
κεφαλαίου της εταιρείας FORTHnet A.E.,για το ποσό των €22.882.917. 

7. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

Στα έξοδα διάθεσης συμπεριλαμβάνονται προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ύψους €8.750 χιλ., καθώς και 
αντιλογισμός προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις ύψους €12.427 χιλ. 

8. Αποθέματα 

Κατά τη διάρκεια του εννιαμήνου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2005, η Εταιρεία έχει καταχωρήσει ζημιές από 
απομείωση αποθεμάτων ύψους €1.310 χιλ. 
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9. Μετοχικό κεφάλαιο 

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 Σεπτεμβρίου 2005 131.258.772 276.956 190.614 (0) 467.570  

 

Κατά το εννιάμηνο μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2005 η Εταιρεία πώλησε τις ίδιες μετοχές που κατείχε έναντι συνολικού 
τιμήματος €13.637.959. 

10. Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία 

Παθητικό Ονομαστική αξία
Συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων (interest rate swaps) 4.494 €100.000.000
Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (forwards) 8.278 $29.963.000
Συμβάσεις ανταλλαγής συναλλάγματος (cross-currency swaps) -   
αντιστάθμιση αξίας δανείου 17.997 €118.000.000

Σύνολο 30.769

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 17.997
Μη βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 12.772

30.769

30/9/2005

 

11. Κεφαλαιουχικές δαπάνες 

Οι συνολικές αγορές ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και του Ομίλου για το εννιάμηνο 
που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2005 ανήλθαν σε €4.277 χιλ. και €13.694 χιλ. αντίστοιχα.  Οι συνολικές 
επενδύσεις σε άϋλα περιουσιακά στοιχεία για το εννιάμηνο ανήλθαν σε €10.959 χιλ. και €11.396 χιλ. για την 
Εταιρεία και τον Όμιλο αντίστοιχα. 
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-

4 

12. Λειτουργικές ταμειακές ροές 

1/1-30/9/2005 1/1-30/9/2004 1/1-30/9/2005 1/1-30/9/2004

Κέρδη περιόδου 4.559 19.075 10.097 17.435
Προσαρμογές για:
Φόρο εισοδήματος 3.441 14.510 2.248 9.543
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων 13.078 13.722 8.038 8.648
Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 11.935 10.491 9.963 8.893
Αποσβέσεις επενδυτικών ακινήτων 404 195 378 195
Απομειώσεις επενδύσεων 350 51 350 51
Ζημιές / (Κέρδη) από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων 27 (2.829) (71) (13)
Ζημιές εύλογης αξίας λοιπών επενδύσεων - 1.517 - 1.812
Κέρδη από πώληση λοιπών επενδύσεων - - - (295)
Κέρδη από πώληση επενδύσεων διαθέσιμων προς πώληση - - (896) -
Κέρδη από πώληση θυγατρικών - - (2)
Κέρδος αποτίμησης παραγώγων (10.588) - (10.588) -
Έσοδα τόκων (1.076) (1.727) (238) (95)
Έξοδα τόκων 15.004 15.991 11.894 13.629
Έσοδα από μερίσματα (3.702) (5.951) (2.803) (5.739)
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (421) (8) (413) -
Μερίδιο αποτελέσματος σε συγγενείς εταιρίες (1.017) (2.225) - -
Συναλλαγματικές ζημιές δανείων 1.420 311 - -
Λοιπά (2.911) (114) - -

30.503 63.010 27.957 54.064

Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση) / Μείωση αποθεμάτων (11.120) (2.148) (9.209) 7.864
(Αύξηση) / Μείωση πελατών και λοιπών απαιτήσεων 18.638 (49.994) 7.177 (65.142)
(Μείωση) / Αύξηση προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων (19.531) 497 (28.337) 11.912
(Μείωση)/ αύξηση προβλέψεων 1.823 3.418 (7.288) 180
(Μείωση) / Αύξηση υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό 1.477 (349) 1.471 (584)
Λοιπά 163 90 - -

(8.550) (48.486) (36.186) (45.770)

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 21.954 14.523 (8.230) 8.29

ΕταιρείαΌμιλος

 

13. Μερίσματα 

Το 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 
η 29 Αυγούστου 2005.   

 



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

   20

10

14. Δεσμεύσεις 

Κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις  

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

15. 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 €103.768 χιλ., (β) εγγυητικές επιστολές για καλή εκτέλεση έργων 
ύψους €108.162 και (γ) εγγυητικές επιστολές για συμμετοχή σε διαγωνισμούς ύψους €21.738. 

H Εταιρεία έχει εγγυηθεί έναντι τραπεζών για δάνεια θυγατρικών της συνολικού ύψους €32.405 χιλ. 

16. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη. 

1/1-30/9/2005 1/1-30/9/2004 1/1-30/9/2005 1/1-30/9/2004
Πωλήσεις υπηρεσιών:
Προς θυγατρικές - - 2.112 1.344
Προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη 1.341 3.792 1.315 2.312

1.341 3.792 3.427 3.656
Αγορές υπηρεσιών:
Από θυγατρικές - - 3.893 5.374
Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 1.654 4.379 1.654 4.379

1.654 4.379 5.547 9.753
Πωλήσεις αγαθών:
Προς θυγατρικές - - 14.452 33.861
Προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη 6.734 15.744 6.734 15.744

6.734 15.744 21.186 49.604
Αγορές  αγαθών:
Από θυγατρικές - - 13.854 31.440

- - 13.854 31.440
Πωλήσεις παγίων:
Προς θυγατρικές - - -

- - - 10
Αγορές παγίων:
Από θυγατρικές - - 1.333 1.983
Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 5.355 649 5.355 649

5.355 649 6.688 2.632
Έσοδα από ενοίκια:
Από θυγατρικές - - 198 329
Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 139 131 113 105

139 131 312 433

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

 

Τα υπόλοιπα τέλους χρήσης έχουν ως εξής: 

30/9/2005 30/9/2004 30/9/2005 30/9/2004
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη:
Από θυγατρικές - - 32.883 31.777
Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 37.089 27.711 36.060 26.700

37.089 27.711 68.942 58.477
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη:
Προς θυγατρικές - - 10.825 14.141
Προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη 17.642 9.649 17.642 9.485

17.642 9.649 28.466 23.626

Όμιλος Εταιρεία

 

Παροχές προς τη διοίκηση  

Για τους εννέα μήνες έως 30 Σεπτεμβρίου 2005, ποσά ύψους €1.557 χιλ. και €1.144 χιλ. καταβλήθηκαν ως 
αμοιβές μελών Δ.Σ. και αμοιβές διευθυντικών στελεχών αντιστοίχως στην Εταιρεία (αντίστοιχη περίοδος 2004: 
€1.149 χιλ. και €1.139 χιλ. για μέλη του Δ.Σ. και διευθυντικά στελέχη αντίστοιχα).   

17. Κέρδη ανά μετοχή 

Τα βασικά και αναπροσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση του κέρδους που αναλογεί στους 
μετόχους της μητρικής, με τον σταθμισμένο μέσο αριθμό των κοινών μετοχών στην διάρκεια της περιόδου, 
εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που αγοράσθηκαν από Εταιρεία. 

1/1 - 30/9/2005 1/1 - 30/9/2004 1/1 - 30/9/2005 1/1 - 30/9/2004
Βασικά κέρδη ανά μετοχή (€ ανά μετοχή)
Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής 5.251 17.495 10.097 17.435
Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών 131.259 128.101 131.259 128.101
Βασικά κέρδη ανά μετοχή (€ ανά μετοχή) 0,04 0,14 0,08 0,14

1/1 - 30/9/2005 1/1 - 30/9/2004 1/1 - 30/9/2005 1/1 - 30/9/2004
Αναπροσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (€ ανά μετοχή)
Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής 5.251 17.495 10.097 17.435
Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών 131.596 128.352 131.596 128.352
Αναπροσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (€ ανά μετοχή) 0,04 0,14 0,08 0,14

Όμιλος Εταιρεία

Όμιλος Εταιρεία

 

 

18. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

Η Εταιρία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2002. 
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19. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 

Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ήταν 5.180 και 3.008 για τον Όμιλο 
και την Εταιρεία αντίστοιχα (30/9/2004: 5.818 και 3.647 αντίστοιχα). 

20. Απόσχιση κλάδων 

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 τηλεπικοινωνιών.  

Σε συνέχεια της παραπάνω απόφασης, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 17 
Νοεμβρίου 2005 ενέκρινε την απόσχιση του κλάδου των Τηλεπικοινωνιακών λύσεων (Telecom Solutions) και του 
κλάδου των Αμυντικών Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Defense Electronic Systems) και την εισφορά αυτών, 
αντίστοιχα, στις κατά 100% θυγατρικές της INTRACOM, εταιρείες « ΗΛΙΔΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», η οποία έχει 
μετονομασθεί σε «INTRACOM TELECOM», και «ΠΡΑΞΙΣ (PRAXIS) ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ Α.Ε.», η οποία έχει 
μετονομασθεί σε «INTRACOM DEFENSE», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, με 
ημερομηνία Ισολογισμού Μετασχηματισμού την 30/09/2005.  Οι σχετικές αποφάσεις έγκρισης των αρμοδίων 
αρχών δεν έχουν ακόμη εκδοθεί. 

21. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της θυγατρικής εταιρείας Intrakat της 14 Νοεμβρίου 2005 ενέκρινε την 
απορρόφηση της θυγατρικής εταιρείας Intramet. Η συγχώνευση εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι την 31 
Δεκεμβρίου 2005. 
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